СЛ УЖ БЕН И ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА
Година XXXI - Број 32

НОВИ САД, 23. август 2012.

ГРАД НОВИ САД

примерак 40,00 динара

РЕШЕЊЕ

Комисија за кадровска, административна
и мандатно-имунитетна питања

I. НАТАША РАШЕТА, дипломирани правник, поставља
се за в.д. заменика начелника Градске управе за
инспекцијске послове, од 3. септембра 2012. године, до
повратка Марије Видановић Копања, одсутне због породиљског одсуства.
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II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.

На основу члана 13. Одлуке о Служби Скупштине Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број
4/05), Комисија за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања Скупштине Града Новог Сада на
XIII седници, 23. августа 2012. године доноси

РЕШЕЊЕ
I. ДИАНА МИЛОВИЋ поставља се за шефицу Кабинета председнице Скупштине Града Новог Сада, од 1. септембра 2012. године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Комисија за кадровска, административна
и мандатно-имунитетна питања
Број: 022-1/2012-289-I
23. август 2012. године
НОВИ САД
Председник
Божидар Протић, с.р.

Градско веће
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На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08) и члана 35. ст. 1. и 5. 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 4. седници од 22. августа 2012. године, доноси

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2012-35/а
22. август 2012. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

Градоначелник
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На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским управама („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09,
11/10, 39/10 и 60/10), Градоначелник Града Новог Сада
доноси

РЕШЕЊЕ
I. НЕБОЈША РАДОВАНАЦ, дипломирани правник, разрешава се дужности начелника Комуналне полиције –
Сектор Комуналне полиције у Градској управи за
инспекцијске послове, са 31. августом 2012. године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2012-1721
23. авуст 2012. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

1116. страна – Број 32
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523
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским управама („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09,
11/10, 39/10 и 60/10), Градоначелник Града Новог Сада
доноси

РЕШЕЊЕ
I. РАДИША ТРИПУНОВИЋ, поставља се за в.д. начелника Комуналне полиције – Сектор Комуналне полиције у
Градској управи за инспекцијске послове, почев од 1. септембра 2012. године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2012-1722
23. авуст 2012. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић, с.р.
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На основу члана 47. став 1. тачка 3. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог
Сада“, број 43/08), а поводом Захтева Градске управе за
финансије, Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
I. Одобравам да се у Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2012. годину („Службени лист Града Новог Сада“,
број 50/11), у члану 12, у оквиру Раздела 12 – ГРАДСКА
УПРАВА ЗА КУЛТУРУ, Глава 12.02 – Установе културе, у
Функцији 820 – Услуге културе, распореде средства дозначена из буџета Аутономне Покрајине Војводине у укупном износу од 345.000,00 динара, која нису планирана
Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2012. годину, а
намењена су Градској библиотеци у Новом Саду, индиректном кориснику буџета Града Новог Сада, по основу
решења Покрајинског секретаријата за спорт и омладину,
број: 116-401-245/2012-02-172 и 116-401-245/2012-02-328,
од 10. априла 2012. године.
II. Задужује се Градска управа за финансије, сходно
члану 5. став 6. Закона о буџетском систему („Службени
гласник Републике Србије“, бр. 54/09, 73/10, 101/10 и
101/11), да у Посебном делу Одлуке о буџету Града Новог
Сада за 2012. годину, у разделу Градске управе за културу, у оквиру Главе 12.02 – Установе културе, у Функцији
820 – Услуге културе, изврши распоређивање наменских
трансферних средстава из тачке I. овог решења у Извор
финансирања 07: „Донације од осталих нивоа власти“, и
то:
- 173.000,00 динара на позицију буџета 337, за
апропријацију економске класификације 423 – Услуге по

23. август 2012.

уговору, тако да укупан план средстава из буџета за ову
апропријацију износи 68.023.420,00 динара,
- 97.000,00 динара на позицију буџета 338, за
апропријацију економске класификације 424 –
Специјализоване услуге, тако да укупан план средстава
из буџета за ову апропријацију износи 142.478.762,00 динара, и
- 75.000,00 динара на позицију буџета 340, за
апропријацију економске класификације 426 – Материјал,
тако да укупан план средстава из буџета за ову
апропријацију износи 17.320.313,00 динара.
III. Сходно тачки II. овог решења извршити одговарајућа
усклађивања износа у Општем и Посебном делу Одлуке о
буџету Града Новог Сада за 2012. годину.
IV. Задужује се Градска управа за културу да у складу
са овим решењем изврши одговарајуће измене
Финансијског плана прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за културу за 2012. годину, односно повећа одговарајуће апропријације, ради извршавања
расхода по основу дозначених средстава.
V. Решење доставити:
- Градској управи за финансије,
- Градској управи за културу.
VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 4-15/2012- II
20. авуст 2012. године
НОВИ САД
П.о. члан Градског већа
Живко Макарић, 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, 101/10 и 101/11) и члана 5. став 2. Одлуке о буџету
Града Новог Сада за 2012. годину („Службени лист Града
Новог Сада“, број 50/11), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених у Посебном делу Одлуке о
буџету Града Новог Сада за 2012. годину („Службени
лист Града Новог Сада“, број 50/11) за Раздео 09, Главу
09.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, Функцију 160
– Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, са позиције буџета 265, економска класификација
499 – Средства резерве – Текућа резерва, а по
Финансијском плану прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за финансије за 2012. годину, са
позиције 265.01.02, одобравају се средства Градској
управи за социјалну и дечију заштиту у износу од:

23. август 2012.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 32 – Страна 1117.

2.743.885,89 динара
(двамилионаседамсточетрдесеттрихиљадеосамстоосамдесетпетдинара89/100)
на име обезбеђивања недостајућих средстава за
набавку уџбеника за децу из социјално угрожених ромских
и других породица.

„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.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоредиће се у
оквиру Раздела 15, Глава 15.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА
СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ, Функција 090 –
Социјална заштита некласификована на другом месту, на позицију буџета 400, економска класификација
481 – Дотације невладиним организацијама, планиране
из извора финансирања 01 – Приходи из буџета, тако да
укупан план средстава ове апропријације из буџета за
2012. годину износи 108.851.885,89 динара, а у алинеји три,
у образложењу ове апропријације, износ: „31.748.000,00“
замењује се износом: „34.491.885,89“.

II. Средства за реализацију програма из члана I. овог
јавног конкурса, обезбеђена су Одлуком о буџету Града
Новог Сада за 2012. годину („Службени лист Града Новог
Сада“, број 50/11), у укупном износу од 1.600.000,00
динара.

3. За реализацију овог решења задужује се:
- Градска управа за социјалну и дечију заштиту и
- Градска управа за финансије.
4. Решење доставити:
- Градској управи за социјалну и дечију заштиту 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: 401-14/2012- II
20. авуст 2012. године
НОВИ САД
П.о. члан Грдског већа
Живко Макарић, с.р.

III. Право учешћа на Јавном конкурсу имају установе,
организације и удружења чије је седиште на територији
Града Новог Сада и чији циљеви оснивања су у области
социјалне и дечије заштите, развијања и промовисања
дечијег стваралаштва и сл.
IV. Пријава на Јавни конкурс се може пеузети 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. Учесник Јавног конкурса, на обрасцу пријаве, подноси програм који садржи:
1. Опште податке о подносиоцу пријаве програма:
- назив, седиште, матични број, порески идентификациони број и шифру делантости,
- податке о особи одговорној за реализацију
програма,
- друге податке у складу са обрасцем пријаве.
2. Опште податке о програму:
- назив програма, значај програма, циљеви програма,
- подаци о социјалној групи на коју се програм
односи, и очекивани резултати у погледу
побољшања квалитета живота социјалне групе на коју се програм односи,
- основне активности, број учесника, време и
место реализације,
- партнери на спровођењу програма и њихов допринос реализацији програма.

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, 45/10 и 10/12), Градска
управа за социјалну и дечију заштиту расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА
ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2012. 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

3. Финансијски план – буџет програма:
- преглед појединачних трошкова који се предвиђају
програмом, са износом средстава неопходних за реализацију активности и спецификацијом износа средстава из
сопствених прихода, средстава из буџета Града Новог
Сада и других извора.
4. Друге податке у складу са обрасцем пријаве на
јавни конкурс.
VI. Пријава на Јавни конкурс садржи следећу конкурсну документацију:
- Образац пријаве на конкурс,
- Оверену фотокопију решења о упису учесника
конкурса у одговарајући регистар који се води
код Агенције за привредне регистре,
- Оверену фотокопију оснивачког акта (статута),
учесника конкурса са означеним циљевима
ради којих је основан,

1118. страна – Број 32
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- Оверену фотокопију финансијског извештаја
учесника конкурса доствљеног надлежним
државним органима за претходну годину.

23. август 2012.

- примереност и приступачност простора за реализацију програма,

VII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе у затвореној
коверти у писарници Градске куће, Трг слободе 1, Нови
Сад.

- стварање подстицајне средине дружењем деце са
познатим ствараоцима из различитих области живота и рада (културе, спорта, науке, разних заната и
других делатности),

VIII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе од 27. августа 2012. године до 6. септембра 2012. године.

- временска одрживост програмских активности, стварање и усвајање нових вредности,

IX. Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве послате факсом или електорнском поштом, као и пријаве
које нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица и
које нису у складу са конкурсном документацијом неће се
разматрати.

- отвореност и доступност деци јавних институција из
разних делатности (култура, образовање, здравство, спорт, социјална заштита, запошљавање ...)

X. Конкурсна документације се не враћа.
XI. 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.
XII. Код оцењивања програма приспелих по овом конкурсу, Комисија за стручну процену и избор програма
организовања манифестације „Дечја недеља“ на територији Града Новог Сада руководиће се следећим
критеријумима и приоритетима у области социјане и
дечије заштите у Граду Новом Саду:
- прецизно наведени учесници и план активности,
- постојање јасно формулисаних циљева и циљне
групе,
- постојање повезаности циљева и активности,
- постојање капацитета и искуства учесника конкурса
за реализацију активности из програма,
- економичност буџета програма,
- усклађеност предложеног буџета програма са планираним активностима,
- допринос програма унапређењу стања у области у
којој се програм реализује,
- законитост коришћења средстава из буџета Града
Новог Сада учесника конкурса, за програме који су
реализовани у години која претходи години у којој
се расписује јавни конкурс,
- број деце - учесника програма и обухваћеност различитих узрасних и друштвених група деце (како
културних и етничких, тако и социјално осетљивих
група као што су деца са сметњама у развоју, ромска деца...),
- промоција развијања вештина и талената код деце,
и подстицање стваралаштва свих група деце,
- промоција превенције породичног насиља, насиља
над децом и безбедног окружења,
- усмереност садржаја предложених програма на
вредности мултикултуралности и инклузије и на
развијање еколошке свести код деце,
- заступљеност међусекторске сарадње у организацији и реализацији програма (удружења грађана,
установе, појединци, и други),

Листа програма за организацију манифестације "Дечја
недеља" на територији Града Новог Сада, биће објављена
на званичној интернет презентацији Града Новог Сада
(www.novisad.rs).
Учесници конкурса имају право да, у року од три дана
од дана објављивања листе програма, изврше увид у
поднете пријаве на јавни конкурс, односно имају право
приговора.
Одлуку о приговору доноси Комисија за стручну процену и избор програма организовања манифестације
"Дечја недеља" на територији Града Новог Сада у року од
15 дана од дана његовог пријема, и одлука Комисије је
коначна.
XIII. Комисија из тачке XI. овог јавног конкурса дужна је
да у року од 30 дана од дана истека рока за подношење
пријава на конкурс достави Градској управи извештај о
спроведеном поступку конкурса. Пре достављања извештаја, Комисија може да предложи учеснику конкурса измене програма, у погледу садржаја, извођача или средстава за реализацију програма.
По пријему извештаја Комисије, Градска управа доставља Градоначелнику Града Новог Сада предлог програма, организатора манифестације, као и износ средстава из буџета Града Новог Сада за реализацију програма.
Градоначелник одобрава програм и утврђује износ
средстава за његову реализацију.
XIV. Укупно одобрена средства за реализацију програма преносе се организатору, на основу уговора који са организатором закључује начелник Градске управе.
XV. Организатор је дужан да, у року од 30 дана од дана
реализације програма за који су одобрена средства из
буџета Града Новог сада, поднесе Градоначелнику и
Градској управи извештај о његовој реализацији.
XVI. 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-5-138/2012
23. авуст 2012. године
НОВИ САД
Начелница
Вера Гркавац, с.р.

23. август 2012.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Редакција „Службеног листа Града Новог Сада“

—
На основу члана 6. Одлуке о објављивању градских
прописа и других аката ("Службени лист Града Новог Сада", број 5/93), даје се

ИСПРАВКА
РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ
АКТИВНОСТИ ЗА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД НОВИ САД
I. У Решењу о Програму инвестиционих активности за
установе културе чији је оснивач Град Нови Сад за 2012.
годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 8/12) у
табеларном приказу Програма инвестиционих активности
за установе културе чији је оснивач Град Нови Сад за
2012. годину, који је саставни део Решења о Програму
инвестиционих активности за установе културе чији је
оснивач Град Нови Сад за 2012. годину, у тачки „5.
ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ И СПОРТ“,
подтачка 5.3. у делу „Опис (Намена за коју ће се средства
користити)“ после речи: „скенера“ додају се зарез и речи:
„електрични клавир и ручни алат“.
II. Ову исправку објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ
Број: X-418-9/2012-17/1
23. август 2012. године
НОВИ САД
В.д. начелника
Милена Крстић, с.р.

Број 32 – Страна 1119.

1120. страна – Број 32

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

23. август 2012.

23. август 2012.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 32 – Страна 1121.

1122. страна – Број 32

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

23. август 2012.

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна Рег. бр.

ГРАД НОВИ САД

524

Комисија за кадровска, административна
и мандатно-имунитетна питања
525
520

Решење о постављењу шефице Кабинета председнице Скупштине Града
Новог Сада (Диана Миловић)

Предмет

Страна

Решење о одобрењу да се у Одлуци о
буџету Града Новог Сада за 2012. годину распореде средства Градској управи
за културу

1116

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

1116

1115

Градска управа за социјалну и дечију заштиту
Градско веће
526
521

Решење о постављењу в.д. заменика
начелника Градске управе за инспекцијске послове (Наташа Рашета)

1115

Градоначелник
522

523

Јавни конкурс за доделу средстава из
буџета Града Новог Сада за 2012. годину за организацију манифестације „Дечја
недеља“ на територији Града Новог Сада

1117

Редакција „Службеног листа Града Новог Сада“

Решење о разрешењу дужности начелника Комуналне полиције – Сектор Комуналне полиције у Градској управи за инспекцијске послове (Небојша Радованац)

1115

Решење о постављењу в.д. начелника
Комуналне полиције – Сектор Комуналне полиције у Градској управи за инспекцијске послове (Радиша Трипуновић)

1116

—

Исправка Решења о Програму инвестиционих активности за установе културе
чији је оснивач Град Нови Сад

Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Oдговорни уредник: Игор Башнец.
Уредништво: Градска управа за прописе Града Новог Сада,
21000 Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, Телефон: 021/451-726.
Годишња претплата: 3.500,00 динара. Уплатни рачун број: 840-742341843-24;
По моделу 97 са позивом на број 20-511, Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Нови Сад.
Прималац: Приходи градских органа управе
Сврха плаћања: За “Службени лист Града Новог Сада”.
Рачунарска обрада и штампа:
Служба за заједничке послове Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, 21000 Нови Сад, телефон: 021/4882-700

1119

