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NOVI SAD, 23. jun 2011.

primerak 60,00 dinara

ГРАД НОВИ САД

Завода врши се на основу захтева за пренос који
припрема Градска управа за здравство, у складу са
прописима.

Градско веће

VI. Завод се обавезује да ће активности из тачке III.
овог програма бити изведене стручно и квалитетно, у
складу са законом, стандардима и нормативима који
важе за ову врсту радова, односно набавку опреме.
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На основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике Србије“,
бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10 и 99/10) и члана 52.
тачка 24. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), на
предлог Градоначелника Града Новог Сада, Градско
веће Града Новог Сада на 148. седници од 17. јуна 2011.
године, доноси

ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗАВОДА
ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА
НОВИ САД ЗА 2011. ГОДИНУ
I. Овим програмом утврђују се инвестиционе активности Завода за здравствену заштиту студената Нови
Сад (у даљем тексту: Завод) за 2011. годину.
II. За реализацију овог програма планирана су средства у буџету Града Новог Сада за 2011. годину у износу
од 2.800.000,00 динара, у оквиру трансфера осталим
нивоима власти, за капиталне трансфере.
III. Средства из тачке II. овог програма распоређују
се за инвестиционе активности, и то за:
1) грађевинско-занатске радове за надзиђивање терасе - равног крова и за покривање објекта косим кровом, у износу од 2.350.000,00 динара,
2) набавку медицинске опреме, у износу од 450.000,00
динара, и то:
- електрокаутера, 1 апарат, и

VII. Надзор над спровођењем овог програма обавља
Градска управа за здравство.
VIII. Завод подноси Градском већу Града Новог Сада
годишњи извештај о реализацији овог програма, са
исказаним физичким и финансијским показатељима о
извршеним активностима и утрошку средстава.
IX. Овај програм објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 51-38/2011-II
17. јун 2011. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић,с.р.
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На основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике Србије“,
бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10 и 99/10) и члана 52.
тачка 24. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), на
предлог Градоначелника Града Новог Сада, Градско
веће Града Новог Сада на 148. седници од 17. јуна 2011.
године, доноси

- ЕКГ апарата троканалног, 1 апарат.
IV. За реализацију активности из тачке III. овог програма пренос средстава вршиће се путем капиталних
трансфера и то до износа средстава планираних овим
програмом.

ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И
ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ЗАВОДА ЗА ХИТНУ
МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ НОВИ САД
ЗА 2011. ГОДИНУ

Уколико се приходи и примања буџета Града Новог
Сада не остварују у планираном износу, средстава из
тачке II. овог програма могу се умањити сразмерно
оствареним приходима и примањима у буџету Града
Новог Сада.

I. Овим програмом утврђују се инвестиционе активности и текуће одржавање Завода за хитну медицинску
помоћ Нови Сад ( у даљем тексту: Завод) за 2011. годину.

V. Захтев за пренос средстава из тачке II. овог
програма, након спроведеног поступка јавних набавки,
уз приложену документацију, Завод доставља Градској
управи за здравство, а пренос средстава на рачун

II. За реализацију овог програма планирана су средства у буџету Града Новог Сада за 2011. годину, у укупном износу од 17.100.000,00 динара, у оквиру трансфера осталим нивоима власти, и то за:
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- капиталне трансфере, у износу од 12.600.000,00
динара, и
- текуће трансфере, у износу од 4.500.000,00 динара.
III. Средства из тачке II. алинеја један овог програма,
у износу од 12.600.000,00 динара распоређују се за инвестиционе активности, и то за:
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На основу члана 35. став 1. Одлуке о градским управама („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08,
55/09, 11/10, 39/10 и 60/10), Градско веће Града Новог
Сада, на 147. седници од 3. јуна 2011. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1) набавку медицинско-техничке и остале опреме, у
износу од 6.900.000,00 динара, и то:
- портабл УЗ дијагностичког апарата, 1 апарата,
- аутоматског екстерног дефибрилатора, 6 апарата,
- агрегата за струју у објекту за Диспечерски центар,
- намештаја за објекте и пунктове Завода;
2) набавку возила, у износу од 5.700.000,00 динара,
и то:
- санитетског возила за превоз пацијената на дијализу, 1 возило,
- путничког возила, 1 возило.
IV. Средства из тачке II. алинеја два овог програма, у
износу од 4.500.000,00 динара распоређују се за текуће
одржавање објеката Завода у Новом Саду, Вршачка 28,
Саве Ђисалова 9 и у Кисачу.
V. За реализацију активности из тачке III. овог програма пренос средстава вишиће се путем капиталних
трансфера, а за активности из тачке IV. путем текућих
трансфера, и то до износа средстава планираних овим
програмом за капиталне, односно текуће трансфере.
Уколико се приходи и примања буџета Града Новог
Сада не остварују у планираном износу, средства из
тачке II. овог програма могу се умањити сразмерно оствареним приходима и примањима у буџету Града Новог Сада.
VI. Захтев за пренос средстава из тачке II. овог програма, након спроведеног поступка јавних набавки, уз
приложену документацију, Завод доставља Градској управи за здравство, а пренос средстава на рачун Завода
врши се на основу захтева за пренос који припрема
Градска управа за здравство, у складу са прописима.
VII. Завод се обавезује да ће активнсоти из тач. III. и
IV. овог програма бити изведене стручно и квалитетно,
у складу са законом, стандардима и нормативима који
важе за ову врсту радова, односно набавку опреме.
VIII. Надзор над спровођењем овог програма
обављаће Градска управа за здравство.
IX. Завод подноси Градском већу Града Новог Сада
годишњи извештај о реализацији овог програма, са исказаним физичким и финансијским показатељима о извешеним активностима и утрошку средстава.
X. Овај програм објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 51-35/2011-II
17. јун 2011. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић,с.р.

23. jun 2011.

1. МАРИЈА ВИДАНОВИЋ КОПАЊА, поставља се за
в.д. заменика начелника Градске управе за инспекцијске послове, од 13. јуна 2011. године, до постављења заменика начелника Градске управе за инспекцијске послове.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II- 020-4/2011-23-ГВ/3
3. јун 2011. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић,с.р.
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На основу члана 52. тачка 24. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст („Службени лист Града Новог
Сада“, број 43/08) и члана 40. Одлуке о буџету Града
Новог Сада за 2011. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 59/10) на предлог Градоначелника Града
Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада на 148.
седници од 17. јуна 2011. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ
АКТИВНОСТИ ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
ЗА 2011. ГОДИНУ
I
Овим решењем утврђује се Програм инвестиционих
активности за средње школе за 2011. годину (у даљем
тексту: Програм), који чини саставни део овог решења.
II
Програм обухвата радове у средњим школама на изградњи зграда и објеката, капиталном одржавању зграда и објеката, пројектном планирању, као и набавку орпеме.
III
Средства за реализацију Програма планирана су у
буџету Града Новог Сада за 2011. годину у укупном износу од 41.000.000,00 динара и користиће се у складу
са оствареним приходима у буџету.

23. jun 2011.
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IV

VIII

Носиоци инвестиционих активности предвиђених
Програмом су средње школе на територији Града Новог
Сада.

Средње школе подносе Градоначелнику Града Новог
Сада годишњи извештај о реализацији овог програма,
са исказаним физичким и финансијским показатељима
и документацијом о извршеним активностима и утрошку средстава према стварно изведеном обиму радова и
набављеној опреми.

V
Градска управ за образовање (у даљем тексту: Градска управа) може извршити прерасподелу планираних
средстава у оквиру исте тачке Програма, ако постоје
објективне околности, уз претходну сагласност Градоначелника Града Новог Сада.
VI
Градска управа одобраваће средњим школама
средства након што школе спроведу поступак јавне набавке, на основу њиховог захтева уз који се доставља
документација о уговореним, односно извршеним радовима и набављеној опреми, у складу са тромесечним
плановима извршења буџета Града Новог Сада.

IX
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-133/2011-II
17. јун 2011. године
НОВИ САД

VII

Заменик Градоначелника

Надзор над реализацијом Програма врши Градска
управа.

Мр Зоран Мандић,с.р.

ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЗА 2011. ГОДИНУ

1. ИЗГРАДЊА ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА
Ред.
број
1.1

Носилац инвестиционих активности
Техничка школа „Милева Марић“

Планирани износ у
динарима

Опис
Завршетак надоградње

14.000.000,00
Укупно:

14.000.000,00

2. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА
Ред.
Носилац инвестиционих активности
број

Планирани износ
у динарима

Опис

2.1

Гимназија „Јован Јовановић Змај“

Адаптација припремне просторије за физичко
васпитање

1.600.000,00

2.2.

Школа за дизајн „Богдан Шупут“

Адаптација зборнице у трим салу и адаптација
свлачинице и реконструкција архиве

2.100.000,00

2.3.

Средња машинска школа

Адаптација грејних инсталација

3.300.000,00

2.4.

Техничка школа „Павле Савић“

Подополагачки радови у кабинетима
информатике и у салону за педикир и маникир

2.5.

Саобраћајна школа „Пинки“

Извођење радова на унутрашњем уређењу
учионица за практичну наставу
Укупно:

600.000,00
3.400.000,00
11.000.000,00
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3. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ
Ред.
Носилац инвестиционих активности
број
3.1

Гимназија „Светозар Марковић“

3.2.

Техничка школа „Милева МарићАјнштајн“

3.3.

3.4.
3.5.
3.6.

Техничка школа „Павле Савић“

Саобраћајна школа „Пинки“
Пољопривредна школа са домом
ученика Футог
Гимназија „Лаза Костић“

Планирани износ у
динарима

Опис
Стручни надзор над извођењем грађевинских
радова у приземљу и сутерену школе
- Измена пројекта надоградње
- Прикључење надограђеног спрата на
топлификациони систем
- Технички надзор
- Стручни надзор над извођењем радова на
адаптацији подрумског простора
- Идејни пројекат за две учионице
Израда пројектно-техничке документације за
адаптацију и унутрашње уређење учионице за
практичну наставу
Израда пројектно-техничке документације, прва
фаза
Геодетски радови и пројекат парцелације
Укупно:

75.000,00
89.000,00
312.000,00
250.000,00
52.000,00
21.000,00
303.000,00
4.788.000,00
110.000,00
6.000.000,00

4. АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА
Ред.
Носилац инвестиционих
број
активности
4.1. Средња балетска школа
4.2. Медицинска школа „7. април“
4.3. Школа за дизајн „Богдан Шупут“
Техничка школа „Милева Марић4.4.
Ајнштајн“

Фотокопир апарат
Рачунар и пројектор
Столице, ормари, клима уређаји
Рачунарска опрема

1.200.000,0

4.5.

Техничка школа „Павле Савић“

Фотокопир апарати, штампачи, ормари, столови
и столице за зборницу

246.500,00

4.6.

Школа за средње образовање
„Милан Петровић“

Опрема за зборницу

Планирани износ у
динарима
65.000,00
82.000,00
248.000,00

Опис

1.158.500,00
Укупно:

3.000.000,00

5. ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И СПОРТ
Ред.
Носилац инвестиционих активности
број

Планирани износ у
динарима

Опис

5.1.

Музичка школа „Исидор Бајић

5.2.

Средња школа „Светозар Милетић“ Рачунарска опрема

Хармоника и клавир

294.500,00

5.3.

Средња балетска школа

Рачунар

5.4.

Електротехничка Школа „Михајло
Пупин”

Школски намештај

5.5.

Школа за дизајн „Богдан Шупут“

Пројектори

5.6.

Техничка школа „Милева МарићАјнштајн“

Опремање учионица у новосаграђеном објекту

5.7.

Средња машинска школа

Пројектори, апарати за варење и графоскоп

240.700,00

5.8.

Техничка школа „Павле Савић“

Опремање учионица

356.300,00

5.9.

Гимназија „Исидора Секулић“

Рачунарска опрема

150.000,00

5.10.

Школа за средње образовање
„Милан Петровић“

Опремање учионица у новосаграђеном објекту

1.200.000,00
45.700,00
300.000,00
60.000,00

Укупно:

1.650.000,00

1.702.800,00
6.000.000,00

23. jun 2011.
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6. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
Ред.
број

Носилац инвестиционих активности

6.1.

Гимназија „Светозар Марковић

Књиге за библиотеку

250.000,00

6.2.

Средња школа „Светозар Милетић“ Књиге за библиотеку

250.000,00

6.3.

Школа за дизајн „Богдан Шупут“

Књиге за библиотеку

100.000,00

6.4.

Техничка школа „Милева МарићАјнштајн“

Књиге за библиотеку

80.000,00

6.5.

Средња машинска школа

Књиге за библиотеку

200.000,00

6.6.

Гимназија „Лаза Костић“

Књиге за библиотеку

120.000,00

Планирани износ у
динарима

Опис

Укупно:

255

1.000.000,00

IV

На основу члана 106. став 2. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст („Службени лист Града Новог
Сада“, број 43/08), а у вези са чланом 5. Закона о порезима на имовину („Службени гласник Републике Србије“, бр. 25/01, 42/02, 80/02, 13/04, 61/07, 5/09, 101/10 и
24/11), Градско веће Града Новог Сада, на 148. седници
од 17. јуна 2011. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРОСЕЧНОЈ ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ
КВАДРАТНОГ МЕТРА ОБЈЕКАТА ПРЕМА
ВРСТАМА ОБЈЕКАТА НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ САД И
ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ПЕТРОВАРАДИН
I
Утврђује се да просечна тржишна цена квадратног
метра објеката, према врстама објеката на подручју
Градске општине Нови Сад, износи за:
- станове и стамбене зграде 95.000,00 динара /m2
- пословни простор 120.000,00 динара /m2
- зграде за одмор 32.000,00 динара /m2
- гараже и друге објекте 56.000,00 динара /m2
II
Утврђује се да просечна тржишна цена квадратног
метра објекта, према врстама објеката на подручју
Градске општине Петроварадин, износи за:
- станове и стамбене зграде 85,463,00 динара/m2
- пословни простор 73.988,55 динара/ m2
- зграде за одмор 29.730,05 динара/ m2
- гараже и друге објекте 45.795,47 динара/ m2
III
Просечне цене из тачке I и II овог решења користиће
се код утврђивања тржишне вредности непокретности
приликом утврђивања пореза на имовину физичких лица за 2011. годину.
Када је уговорена цена непокретности већа од просечне цене, из тачке I и II овог решења, примењиваће
се уговорена цена, приликом утврђивања пореза на
имовину физичких лица за 2011. годину.

На основу овог решења Градска пореска управа ће
донети појединачна решења о утврђивању пореза на
имовину физичких лица за 2011. годину.
V
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-10/2011-277-II
17. јун 2011. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић,с.р.

Градоначелник
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На основу члана 47. тачка 9. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст („Службени лист Града Новог
Сада“, број 43/08), а у вези са поглављем 10. тачка 4.
Акционог плана запошљавања Града Новог Сада за
2011. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број
61/10), на предлог Комисије за јавне радове Градоначелник Града Новог Сада, доноси

ОДЛУКУ
О ОРГАНИЗОВАЊУ И СПРОВОЂЕЊУ
ЈАВНИХ РАДОВА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД
НОВИ САД У 2011. ГОДИНИ
1. Овом одлуком утврђује се организовање и спровођење јавних радова од интереса за Град Нови Сад у
2011. години, финансирањем пројеката према списку
који је одштампан уз Одлуку и чини њен саставни део.
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2.

3.

Подносилац
пројекта

Извођач јавног
рада

VII-105-1/11

Геронтолошки
центар „Нови Сад“
Нови Сад

Геронтолошки
центар „Нови Сад“
Нови Сад

VII-105-2/11

Установа
студентски
културни центар
Нови Сад

Установа
студентски
културни центар
Нови Сад

VII-105-3/11

Школа за основно и
средње
образовање
„Милан Петровић“
Нови Сад
Школа за основно и
средње
образовање
„Милан Петровић“
Нови Сад
„Епицентар“ Доо
Нови Сад
Канцеларија за
инклузију рома
Нови Сад
Новосадски
хуманитарни
центар Нови Сад
Градска
библиотека у
Новом Саду

4.

VII-105-4/11

5.

VII-105-5/11

6.

VII-105-7/11

7.

VII-105-8/11

8.

VII-105-9/11

9.

VII-105-10/11

Друштво Рома
„Велики рит“ Нови
Сад

10.

VII-105-11/11

ЈП „Спортско
пословни центар
Војводина“

11.

VII-105-12/11

Спомен збирка
Павла Бељанског,
Нови Сад

12

VII-105-13/11

Удружење грађана
Алцхајмер Нови
Сад

Назив пројекта
Помоћ старима у
установи
социјалне
заштите
Успостављање
рада
програмских
простора
установе

Област

о
Бр ј л и ц а

1.

Број под
којим је
заведен
пројекат

ж
Д у ина
а
тр јања

ед
Р рони
б ј

СПИСАК ПРОЈЕКАТА ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНИХ РАДОВА ОД
ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД НОВИ САД У 2011. ГОДИНИ

Социјална
хуманитарна
делатност

4

5

671.840,00

Културна
делатност

4

5

766.032,00

Укупна
средства
(у дин.)

Школа за основно и
средње образовање
„Милан Петровић“

Сервис за
подршку породици особа са
инвалидитетом

Социјална
хуманитарна
делатност

4

5

739.120,00

Школа за основно и
средње образовање
„Милан Петровић“
Нови Сад

Средства за
превоз и
персоналну
асистенцију

Социјална
хуманитарна
делатност

4

4

591.296,00

4

1

174.736,00

4

1

174.736,00

4

6

886.944,00

4

1

147.824,00

4

6

815.520,00

4

4

582.928,00

4

1

174.736,00

4

1

174.736,00

Укупно

40

5.900.448,00

„Епицентар“ Доо
Стари занати за
Културна
Нови Сад
модерну жену
делатност
Културна
Канцеларија за
Писменобиблиотечка
инклузију рома
равноправно
делатност
Нови Сад
Центар за
Кућна нега и
Социјална
социјални рад Нови помоћ за старије хуманитарна
Сад
у Новом Саду
делатност
Центар за
Културна
социјални рад
„Књига за сваког“ библиотечка
Града Новог Сада
делатност
Хуманизација
Одржавање и
услова
обнављање
ЈКП „Чистоћа“ Нови
становања у
јавне
Сад
насељу „Велики
инфраструкт.
Рит“
Одржавање и
заштита животне
средине на
Одржавање и
ЈП „Спортско
отвореним
обнављање
пословни центар
базенима и
јавне
Војводина“
теренима
нфраструкт.
спортског центра
„Сајмиште“
Израда пројекта
туристичке
Спомен збирка
презентације
Културна
Павла Бељанског,
спомен збирке
делатност
Нови Сад
Павла
Бељанског
Дневни боравак
Центар за
и саветовалиште Социјална,
социјални рад
за оболеле од
хуманитарна
Града Новог Сада
Алцхајмерове
делатност
болести
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2. У року од 30 дана од дана ступања на снагу ове
одлуке Градска управа за привреду Града Новог Сада,
по овлашћењу Градоначелника Града Новог Сада закључиће уговор о спровођењу јавних радова од интереса за Град Нови Сад са извођачима јавних радова којима су одобрена средства.
Уговором о спровођењу јавних радова од интереса
за Град Нови Сад регулисаће се међусобна права и
обавезе у погледу предмета јавних радова, броја и квалификационе структуре незапослених лица која ће се
запослити на пословима јавних радова, рока у коме се
јавни радови обављају, конкретних обавеза уговорних
страна, начина обезбеђења и преноса средстава, инструмената обезбеђења за случај ненаменског трошења
средстава обезбеђених за јавне радове или за случај
неизвршавања уговорних обавеза.
3. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-167/2011-II
13. јун 2011. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић,с.р.
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На основу члана 29. Правилника о начину и поступку
доделе средстава из буџета Града Новог Сада за програме и пројекте из области здравства („Службени лист
Града Новог Сада“, бр. 51/09 и 3/11), на предлог Савета
за праћење кретања обољевања од масовних незаразних болести становништва Града Новог Сада, Градоначелник Града Новог Сада доноси

ПРОГРАМ
ПРЕВЕНЦИЈЕ ХРОНИЧНИХ НЕЗАРАЗНИХ
БОЛЕСТИ ЗА 2011. ГОДИНУ
1. Овим програмом утврђују се активности на превенцији хроничних незаразних болести, које ће се рализовати у 2011. године путем пројеката који имају за циљ
промоцију здравља и превенцију и контролу хроничних
незаразних болести у општој популацији и високо ризичним категоријама становништва Града Новог Сада.
2. За реализацију овог програма средства су планирана Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2011. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 59/10), у
укупном износу од 4.150.000,00 динара.
3. Средства из тачке 2. овог програма распоређују се за:

1) пројекте превенције и контроле
кардиоваскуларних болести
Пројекти превенције и контроле карадиоваскуларних
болести имају за циљ откривање и контролу фактора
ризика и стања који чине основу превенције кардиоваскуларних болести, као и откривање раних симптома и
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постављање ране дијагнозе. Циљ ових пројеката је и
повећање активног учешћа грађана у усвајању здравих
стилова живота, као и повећање одговорности за сопствено здравље чиме се доприноси унапређењу здравственог стања становништва Града Новог Сада.
Пројекти превенције и контроле кардиоваскуларних
болести обухватају и пројекте едукације и обуке грађана Града Новог Сада за пружање прве помоћи у случају
акутног срчаног застоја чиме се повећава шанса за преживљавање и смањује стопа смртности и компликација
у случају акутног срчаног застоја.
Пројекти превенције и контроле кардиоваскуларних
болести обухватају и пројекте едукације здравствених
радника у циљу унапређења знања и вештина из ове
области, као и повећање њихове мотивације за рад са
оболелима од кардиоваскуларних болести.

2) пројекте превенције и контроле дијабетеса
Пројекти превенције и контроле дијабетеса имају за
циљ откривање и контролу фактора ризика и стања који
чине основу превенције дијабетеса, као и откривање
раних симптома и постављање ране дијагнозе. Циљ
ових пројеката је и евидентирање грађана Града Новог
Сада са повећаним факторима ризика за настанак дијабетеса и њихово увођење у превентивне програме
здравствених установа.
Пројекти превенције и контроле дијабетеса обухватају и пројекте едукације здравствених радника у циљу
унапређења знања и вештина из дијабетологије, као и
повећање њихове мотивације за рад са оболелима од
дијабетеса.

3) пројекте превенције и контроле малигних
тумора
Пројекти превенције и контроле малигних тумора
имају за циљ откривање и контролу фактора ризика и
стања који чине основу превенције малигних тумора,
као и откривање раних симптома и постављање ране
дијагнозе. Циљ ових пројеката је и промоција здравих
животних навика и здравих стилова живота као основ
превенције настанка болести.
Пројекти превенције и контроле малигних тумора
обухватају и пројекте едукације здравствених радника
у циљу њиховог информисања и усвајања нових знања
и вештина ради успостављања ефикасне превенције,
дијагностике и лечења.

4) пројекте превенције и контроле хроничне
опструктивне болести плућа
Пројекти превенције и контроле хроничне опструктивне болести плућа имају за циљ откривање и контролу фактора ризика и стања који чине основу превенције
хроничне опструктивне болести плућа, као и откривање
раних симптома и постављање ране дијагнозе.
Пројекти превенције и контроле хроничне опструктивне болести плућа обухватају и пројекте едукације
здравствених радника о актуелним ставовима и специфичним препорукама за најефикаснију превенцију,
дијагностику и лечење хроничне опструктивне болести
плућа.
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5) пројекте превенције и контроле болести
мишићно-коштаног система
Пројекти превенције и контроле болести мишићнокоштаног система имају за циљ откривање и контролу
фактора ризика и стања који чине основу превенције
болести мишићно-коштаног система, као и откривање
раних симптома и постављање ране дијагнозе.
Пројекти превенције и контроле болести мишићнокоштаног система обухватају и пројекте едукације здравствених радника о актуелним ставовима и специфичним
препорукама за најефикаснију превенцију, дијагностику и
лечење болести мишићно-коштаног система.

6) пројекте превенције и контроле других
хроничних незаразних болести
Пројекти превенције и контроле других хроничних
незаразних болести имају за циљ откривање и контролу фактора ризика и стања који чине основу превенције
других хроничних незаразних болести, као и откривање
раних симптома и постављање ране дијагнозе.
Пројекти превенције и контроле других хроничних
незаразних болести обухватају и пројекте едукације
здравствених радника о другим хроничним незаразним
болестима и њиховој превенцији у циљу иновирања
знања и вештина здравствених радника из ове области,
као и повећање њихове мотивације за рад на превенцији других хроничних незаразних болести.
4. Избор пројеката из тачке 3. овог програма и реализацију Програма врши Савет за праћење кретања
обољевања од масовних незаразних болести становништва Града Новог Сада у складу са Правилником о
начину и поступку доделе средстава из буџета Града
Новог Сада за програме и пројекте из области здравства („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 51/09 и
3/11).
5. Надзор над спровођењем овог програма обавља
Градска управа за здравство.
6. Савет за праћење кретања обољевања од масовних незаразних болести становништва Града Новог Сада подноси Градоначелнику Града Новог Сада годишњи
извештај о реализацији овог програма.
7. Овај програм објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 51-28/2011-II
27. мај 2011. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић,с.р.
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На основу члана 47. став 1. тачка 20. Статута Града
Новог Сада - пречишћен текст („Службени лист Града
Новог Сада“, број 43/08), Градоначелник Града Новог
Сада, доноси

23. jun 2011.

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА ПРИМОПРЕДАЈУ
РЕСТАУРАЦИОНИХ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ
ДЕЛА КЕЈА ГРАДА НОВОГ САДА
I Овим решењем се образује и именује Комисија за
примопредају рестаурационих радова на уређењу дела
кеја Града Новог Сада (у даљем тексту: Комисија).
II Задатак Комисије је да утврди усклађеност рестаурационих радова на уређењу дела кеја Града Новог
Сада са предвиђеним техничким нормама, стандардима и правилима струке.
III У Комисију се именују:
- за координатора
ГОРАН БОЛИЋ, помоћник Градоначелника Града
Новог Сада,
- за чланове:
1. Др ЈЕЛЕНА АТАНАЦКОВИЋ ЈЕЛИЧИЋ, члан Градског већа Града Новог Сада,
2. ГОРДАНА ПУШИЋ, члан Градског већа Града Новог Сада,
3. ЕЛДАР ГУСЕЈНОВ, Република Азербејџан,
4. МИЉАН ЈАЊУШЕВИЋ, Јавно предузећа „Завод
за изградњу Града“ Новог Сада.
IV Стручне, административне и техничке послове за
потребе Комисије, обављаће градска управа за урбанизам и стамбене послове.
V Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2011-781-Г
30. мај 2011. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић,с.р.
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На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, бр. 54/09,
73/10 и 101/10) и члана 5. став 2. Одлуке о буџету Града
Новог Сада за 2011. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 59/10), Градоначелник Града Новог Сада
доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града
Новог Сада за 2011. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број: 59/10) за раздео 09, главу 09.01 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, функцију 160 - Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, са
позиције буџета 269, економска класификација 499 -

23. jun 2011.
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Средства резерве - Текућа резерва, а по Финансијском плану прихода и примања и расхода и издатака
Градске управе за финансије за 2011. годину, са позиције 269.01.02 одобравају се средства Градској управи
за комуналне послове у износу од:
922.640,66 динара
(деветстотинадвадесетдвехиљадешесточетрдесетдинара66/100)
на име обезбеђивања недостајућих средстава за измирење обавеза по пресудама Општинског и Апелационог суда у Новом Саду.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се
у оквиру раздела 04, глава о4.01 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, функција 130-Опште услуге,
на позицију буџета 088, економска класификација 483 Новчане казне и пенали по решењу судова, из извора финансирања 01 - Приходи из буџета, тако да укупан
план средстава из буџета за ову апропријацију износи
1.801.585,80 динара.
3. За реализацију овог решења задужују се:
- Градска управа за комуналне послове и
- Градска управа за финансије.
4. Решење доставити:
- Градској управи за комуналне послове и
- Градској управи за финансије:
- Сектору за трезор,
- Одељењу за буџет.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 401-16/2011-II
10. јун 2011. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић,с.р.
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На основу члана 106. став 2. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст („Службени лист Града Новог
Сада“, број 43/08) и члана 22. Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист
Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10 и 50/10), Градоначелник Града Новог Сада, доноси

РЕШЕЊЕ
I Даје се сагласност на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији
послова у Градској библиотеци у Новом Саду, Нови
Сад, који је донео вршилац дужности директора Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад, 26. маја 2011.
године.

II Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6/2011-472-II
10. јун 2011. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић,с.р.
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На основу члана 47. тачка 20. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст („Службени лист Града Новог
Сада“, број 43/08), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ АКЦИОНОГ ПЛАНА
ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА НОВОГ САДА
ЗА 2011. ГОДИНУ
I
У Акционом плану запошљавања Града Новог Сада
за 2011. годину („Службени лист Града Новог Сада“,
број 61/10) у поглављу 10. тачка 1. „Подстицање запошљавања младих финансирањем стручног оспособљавања и запошљавања приправника“ ст. 1. и 2. мењају се
и гласе:
„Подстицање запошљавања младих путем финансирања стручног оспособљавања и запошљавања приправника за самосталан рад у струци, намењено је за
све послодавце чије је седиште на територији Града
који ће запослити лица која се налазе на евиденцији
Националне службе за запошљавање. Тиме је приправницима омогућено да први пут заснују радни однос у
оквиру свог занимања и да на тај начин стекну услов за
полагање приправничког или стручног испита. Запошљавање се односи на приправнике са најмање четворогодишњим високим образовањем и за приправнике
са средњом стручном спремом.
Средства планирана за реализацију ове мере у износу од 17.400.000,00 динара намењена су за финансирање месечне бруто зараде приправника.“.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-166/2011-II
13. јун 2011. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић,с.р.

526. strana – Broj 22

SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA

23. jun 2011.

Градска управа за саобраћај и путеве

263

262

Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9. Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист
Града Новог Сада“, бр. 4/10, 5/10, 19/10 и 50/10), доноси

Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9. Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист
Града Новог Сада“, бр. 4/10, 5/10, 19/10 и 50/10), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ
ПОСЕБНИХ ПАРКИРАЛИШТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
I. У Решењу о одређивању посебних паркиралишта
на територији Града Новог Сада, („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 6/11 и 14/11), у тачки IV. подтачке
4,5,10,24, 41. и 81. се мењају и гласе:
„4. у Улици др Лазе Станојевића, у дворишту зграде
Скупштине Града Новог Сада, са 78 паркинг-места, према Пројекту број 4836 од 9. марта 2010. године, који је
израдио Завод,“,
„5. у Дунавској улици, са 63 паркинг-места, према
пројектима бр. 1636 од 2. октобра 2003. године, 3109 од
18. априла 2007. године, 4386 од 17. јула 2009. године и
5350 од 21. октобра 2010. године, које је израдио Завод,“,
„10. на Тргу Марије Трандафил, са 87 паркинг-места,
према Пројекту број 5499 од 23. децембра 2010. године,
који је израдио Завод,“,
„24. у Улици војвођанских бригада, са 109 паркингместа, према Пројекту број 5622 од 17. марта 2011. године, који је израдио Завод,“,
„41. на Житном тргу, са 36 паркинг-места, према Пројекту број ПС0131-01 из јануара 2007. године, који је израдило ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад,“ и
„81. у Улици Жике Поповића, са 19 паркинг-места,
према Пројекту број 5841 од 26. маја 2011. године, који
је израдио Завод,“.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг сервис“ Нови Сад, да:
- паркиралишта уреди, опреми и постави саобраћајну
сигнализацију у складу са саобраћајним пројектима и
- да путем средстава јавног информисања обавести
учеснике у саобраћају о условима и могућностима за
коришћење паркиралишта.
III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог
решења, врши Јавно предузеће „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду (у даљем тексту: Завод).
IV. Налаже се Заводу да постављене саобраћајне
знаке унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.
V. Рок за извршење овог решења је 31. јул 2011. године.
VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-1723/2011
15. јун 2011. године
НОВИ САД
Начелник
Радивој Павлов, с.р.

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ
ПАРКИРАЛИШТА У УЛИЦИ СОЊЕ
МАРИНКОВИЋ 2 ДО 14 У НОВОМ САДУ
I. Одређује се привремено паркиралиште за путничке аутомобиле на јавној зеленој површини у Улици
Соње Маринковић у Новом Саду (у даљем тексту: паркиралиште), између кућних бројева 2 и 14, до привођења парцела намени утврђеној урбанистичким планом.
Паркиралиште из става 1. ове тачке ће се користити
као посебно паркиралиште које припада II зони - Плавој
зони, укупног капацитета 14 паркинг места, у којој време паркирања није ограничено.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг сервис“ Нови Сад да паркиралиште из тачке I. овог
решења уреди, опреми и обележи, према саобраћајном
пројекту број ИРПС0112 од 7. октобра 2010. године, који
је израдило Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад, у свему према сагласности број 023339/1 од 24. маја 2011. године коју је издало Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад.
Приликом извођења радова на уређењу паркиралишта
обавезно је присуство запослених Јавног комуналног
предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад.
III. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду (у даљем тексту: Завод) да постављене саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.
IV. Надзор над извођењем радова из тачке II овог решења врши Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“
у Новом Саду.
V. Рок за извршење овог решења је 31. јул 2011. године.
VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-1724/2011
15. јун 2011. године
НОВИ САД
Начелник
Радивој Павлов, с.р.

Градска управа за социјалну и дечију заштиту
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На основу члана 31. став 2. Одлуке о правима на финансијску подршку породици са децом („Службени лист
Града Новог Сада“, бр. 30/10 и 45/10), Градска управа за
социјалну и дечију заштиту, расписује

23. jun 2011.
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ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА
НОВОГ САДА ЗА 2011. ГОДИНУ ЗА
ОРГАНИЗАЦИЈУ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
„ДЕЧЈА НЕДЕЉА“ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
НОВОГ САДА
I. Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава из
буџета Града Новог Сада за организацију манифестације „Дечја недеља“ на територији Града Новог Сада,
која се организује сваке године, у првој недељи октобра, ради подстицања и организовања разноврсних културно-образовних, рекреативних и других манифестација посвећених деци и предузимања мера за
унапређивање друштвене бриге о деци и породици.
II. Средства за реализацију програма из тачке I. овог
јавног конкурса, обезбеђена су Одлуком о буџету Града
Новог Сада за 2011. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 59/10), у укупном износу од 1.600.000,00
динара.
III. Право учешћа на Јавном конкурсу имају установе,
организације и удружења чије је седиште на територији
Града Новог Сада.
IV. Пријава на Јавни конкурс се може преузети на интернет презентацији Града Новог Сада (www.novisad.rs)
или у Градској управи за социјалну и дечију заштиту,
Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, канцеларија 46, II спрат.
V. Пријава на Јавни конкурс садржи следећу конкурсну документацију:
- Образац пријаве на конкурс,
- Оверену фотокопију решења о упису установе,
организације и удружења у регистар,
- Оверену фотокопију оснивачког акта (статута),
- Оверену фотокопију финансијског извештаја достављеног надлежним државним органима за
претходну годину.
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VI. Пријаве на Јавни конкурс се подносе у затвореној
коверти у писарници Градске куће, Трг слободе 1, Нови
Сад.
VII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе од 21. јуна
2011. године, до 5. јула 2011. године.
VIII. Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве
послате факсом или електронском поштом, као и пријаве које нису оверене печатом и потписом овлашћеног
лица и које нису у складу са конкурсном документацијом неће се разматрати.
IX. Конкурсна документација се не враћа.
X. Поступак Јавног конкурса спровешће Комисија за
стручну процену и избор програма организовања манифестације „Дечја недеља“ на територији Града Новог
Сада, коју је образовало и именовало Градско веће Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број
35/10).
XI. Комисија из тачке X. овог јавног конкурса је дужна
да у року од 30 дана од дана истека рока за подношење
пријава на конкурс, достави Градској управи извештај о
спроведеном поступку конкурса.
XII. Јавни конкурс објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ
И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ
Број: XIII-55-119/2011
17. јун 2011. године
НОВИ САД
Начелник
Вера Гркавац, с.р.
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Градско веће
251

252
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Програм инвестиционих активности
Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад за 2011. годину

517

Програм инвестиционих активности
и текућег одржавања Завода за хитну
медицинску помоћ Нови Сад за
2011. годину

517

Решење о постављењу в.д. заменика начелника Градске управе за
инспекцијске послове
(МАРИЈА ВИДАНОВИЋ КОПАЊА)
Решење о Програму инвестиционих
активности за средње школе за 2011.
годину, са Програмом
Решење о просечној тржишној цени
квадратног метра објеката према
врстама објеката на подручју Градске
општине Нови Сад и подручју Градске општине Петроварадин

257

261

Решење о образовању и именовању
Комисије за примопредају рестаурационих радова на уређењу дела кеја
Града Новог Сада

524

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

524

Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији
послова у Градској библиотеци у Новом
Саду

525

Решење о измени Акционог плана
запошљавања Града Новог Сада
за 2011. годину

525

518

Градска управа за саобраћај и путеве
518
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263
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Градоначелник
256

260
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Решење о изменама Решења о одређивању посебних паркиралишта на
територији Града Новог Сада

526

Решење о одређивању привременог
паркиралишта у Улици Соње Маринковић 2 до 14 у Новом Саду

526

Градска управа за социјалну и дечију заштиту

Одлука о организовању и спровођењу
јавних радова од интереса за Град
Нови Сад у 2011. години

521

Програм превенције хроничних незаразних болести за 2011. годину

523

264

Јавни конкурс за доделу средстава из
буџета Града Новог Сада за 2011. годину за организацију манифестације
„Дечја недеља“ на територији Града
Новог Сада

526

Izdava~: Grad Novi Sad, Gradska uprava za propise Grada Novog Sada. Odgovorni urednik: Igor Ba{nec.
Uredni{tvo: Gradska uprava za propise Grada Novog Sada,
21000 Novi Sad, @arka Zrewanina 2, Telefon: 021/451-726.
Godi{wa pretplata: 3.500,00 dinara. Uplatni ra~un broj: 840-742341843-24;
Po modelu 97 sa pozivom na broj 20-511, Ministarstvo finansija - Uprava za trezor, Filijala Novi Sad.
Primalac: Prihodi gradskih organa uprave
Svrha pla}awa: Za "Slu`beni list Grada Novog Sada".
Ra~unarska obrada i {tampa:
Slu`ba za zajedni~ke poslove organa Grada Novog Sada, @arka Zrewanina 2, 21000 Novi Sad, telefon 021/420-299.

