СЛ УЖ БЕН И ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА
Година XXXIII - Број 44

НОВИ САД, 18. август 2014.

ГРАД НОВИ САД
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 38. став 2. Одлуке о градским управама
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10 и 69/13), Градско веће
Града Новог Сада, на 140. седници од 5. августа 2014.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
1. МИЛОРАД КОВАЧ разрешава се дужности в.д. заменика начелника Градске управе за инспекцијске послове,
са 6. августом 2014. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.

Образложење
На основу члана 38. став 4. Одлуке о градским управама
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10 и 69/13), чланови Градског
већа Града Новог Сада поднели су Предлог за разрешење
Ковач Милорада дужности в.д. заменика начелника Градске управе за инспекцијске послове.
Градско веће Града Новог Сада, на 140. седници
одржаној 5. августа 2014. године, разматрало је Предлог
чланова Градског већа Града Новог Сада за разрешење
Ковач Милорада дужности в.д. заменика начелника Градске управе за инспекцијске послове, број: II-020-3/2014-1384
од 5. августа 2014. године, те је на основу члана 52. тачка
10. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08) и члана 38. став
2. Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10,
60/10 и 69/13), утврђено да су се стекли услови за
разрешење в.д. заменика начелника Градске управе за
инспекцијске послове, па је у складу с тим одлучено као у
диспозитиву овог решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог решења може се уложити приговор Градском већу Града Новог Сада, у року од 8 (осам) дана од
дана пријема Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Милораду Ковачу
2. Градској управи за инспекцијске послове
3. Архиви

примерак 40,00 динара

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2014-53/a
5. август 2014. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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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. став 1. Одлуке о градским управама
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10,
39/10, 60/10 и 69/13), Градско веће Града Новог Сада, на
140. седници од 5. августа 2014. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ДЕЈАН ШИЈАК поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе за инспекцијске послове, почев од 7.
августа 2014. године, до постављења заменика начелника
Градске управе за инспекцијске послове, по спроведеном
Јавном огласу.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2014-53/b
5. август 2014. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градоначелник
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На основу поглавља 11. тачка 2. став 10. Акционог плана
запошљавања Града Новог Сада за 2014. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 4/14, 11/14, 30/14 и 35/14),
поводом Јавног позива незапосленим лицима за доделу
субвенције за самозапошљавaње на територији Града
Новог Сада у 2014. години, на предлог Комисије за
разматрање пријава за самозапошљавање, Градоначелник
Града Новог Сада, дана 12. августа 2014. године, доноси
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ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОДОБРАВАЊУ
СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА У
2014. ГОДИНИ
Члан 1.
Тачка 4. мења се и гласи:
„На основу ове одлуке закључиће се уговор између
Националне службе за запошљавање - Филијала Нови
Сад, Града Новог Сада и лица – корисника субвенције, у
року од 90 дана од дана доношења ове одлуке.“
Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-235/2014-1-II
12. август 2014. године
Заменик Градоначелника
НОВИ САД
Борко Илић, с.р.

4. Беквалац Александар, Каћ, Краља Петра I 38
5. Пантелић Светлана, Каћ, Радничка 1/А
6. Поповић Никола, Ченеј, Међународни пут 113/А
2. Са изабраним пољопривредним произвођачима
појединачно ће се закључити уговор којим ће се регулисати
међусобна права и обавезе између изабраног пољопривредног произвођача и Града Новог Сада.
3. Ова одлука је коначна.
4. Одлуку доставити: свим подносиоцима пријаве за
учешће у пројекту контролисане производње у
пољопривреди на територији Града Новог Сада за 2014.
годину, Комисији за избор пољопривредних произвођача
који ће учествовати у пројекту контролисане производње
у пољопривреди на територији Града Новог Сада за 2014.
годину и Градској управи за привреду Града Новог Сада.
5. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 464-65/2014-II
6. август 2014. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
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На основу тачке 4. Акционог плана развоја органске и
контролисане производње у пољопривреди на територији
Града Новог Сада за 2014. годину („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 17/14 и 43/14) и предлога Комисије за
избор пољопривредних произвођача који ће учествовати
у пројекту развоја контролисане производње у пољопривреди на територији Града Новог Сада за 2014. годину,
Градоначелник Града Новог Сада, 6. августа 2014. године,
доноси

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА, ОРГАНИЗАЦИЈА, ИНСТИТУЦИЈА И
УДРУЖЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ
КОЈИ ЋЕ УЧЕСТВОВАТИ У ПРОЈЕКТУ
РАЗВОЈА КОНТРОЛИСАНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2014. ГОДИНУ
– ДОДЕЛА СУБВЕНЦИЈА ЗА КОНТРОЛУ
ЗЕМЉИШТА И ПЛОДОВА И ТРОШКОВЕ
НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА
1. На основу спроведеног поступка по јавном позиву
који је расписан 25. јуна 2014. године, за учешће у пројекту
развоја контролисане производње у пољопривреди на
територији Града Новог Сада за 2014. годину - додела
субвенција за контролу земљишта и плодова и трошкова
набавке репроматеријала, изабрани су следећи пољопривредни произвођачи:
1. Милан Тешић, Петроварадин, Прерадовићева 121
2. Бореновић Војислав, Нови Сад, Шумадијска 65
3. Исаков Боривој, Каћ, Новосадска 20

18. август 2014.

Борко Илић, с.р.
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На основу тачке 4. Акционог плана развоја органске и
контролисане производње у пољопривреди на територији
Града Новог Сада за 2014. годину („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 17/14 и 44/14) и предлога Комисије за
избор пољопривредних произвођача који ће учествовати
у пројекту развоја контролисане производње у пољопривреди на територији Града Новог Сада за 2014. годину,
Градоначелник Града Новог Сада, 14. августа 2014. године,
доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА, ОРГАНИЗАЦИЈА, ИНСТИТУЦИЈА И УДРУЖЕЊА ИЗ
ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ КОЈИ ЋЕ
УЧЕСТВОВАТИ У ПРОЈЕКТУ РАЗВОЈА
КОНТРОЛИСАНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ПРОИЗВОДЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
НОВОГ САДА ЗА 2014. ГОДИНУ – ДОДЕЛА
СУБВЕНЦИЈА ЗА КОНТРОЛУ ЗЕМЉИШТА И
ПЛОДОВА И ТРОШКОВЕ НАБАВКЕ
РЕПРОМАТЕРИЈАЛА
1. У Одлуци о избору пољопривредних произвођача,
организација, институција и удружења из области
пољопривреде који ће учествовати у пројекету развоја
контролисане пољопривредне производње на територији
Града Новог Сада за 2014. годину – додела субвенција за
контролу земљишта и плодова и трошкова набавке

18. август 2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

репроматеријала („Службени лист Града Новог Сада“, број
44/14) у тачки 1. подтачка 2. речи „Нови Сад“ замењује се
речју „Каћ“.
2. Одлуку доставити: свим подносиоцима пријаве за
учешће у пројекту контролисане производње у пољопривреди на територији Града Новог Сада за 2014. годину,
Комисији за избор пољопривредних произвођача који ће
учествовати у пројекту контролисане производње у
пољопривреди на територији Града Новог Сада за 2014.
годину у Градској управи за привреду Града Новог Сада.
3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.

Број 44 – Страна 1051.

- Сабо Наташа, Ветерник, Светозара Милетића 9
- Аћимовић Милорад, Футог, Царице Милице 153
- Доловац Миленко, Нови Сад, Саве Вукосављевића 12
и
- Пољопривредна школа са домом ученика Футог, Футог,
Царице Милице 2
б) За доделу субвенција за покриће трошкова
набавке органског семена или органског ђубрива:
- Владимир Возар, Кисач, Михала Карделиса 24
- Летић Дејан, Ченеј, Ратарска 13
- Аћимовић Милорад, Футог, Царице Милице 153

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 464-65/2014-1-II
14. август 2014. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.
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На основу тачке 4. Акционог плана развоја органске и
контролисане производње у пољопривреди на територији
Града Новог Сада за 2014. годину („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 17/14 и 43/14) и предлога Комисије за
избор пољопривредних произвођача – корисника субвенције
за сертификацију органских пољопривредних производа и
набавку органског семена или органског ђубрива на
територији Град Новог Сада за 2014. годину, Градоначелник Града Новог Сада, 6. августа 2014. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА, ОРГАНИЗАЦИЈА, ИНСТИТУЦИЈА И
УДРУЖЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ
КОЈИ ЋЕ УЧЕСТВОВАТИ У ПРОЈЕКТУ
РАЗВОЈА ОРГАНСКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ПРОИЗВОДЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
НОВОГ САДА ЗА 2014. ГОДИНУ – ДОДЕЛА
СУБВЕНЦИЈА ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ ОРГАНСКИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА И
НАБАВКУ ОРГАНСКОГ СЕМЕНА ИЛИ
ОРГАНСКОГ ЂУБРИВА

- Доловац Миленко, Нови Сад, Саве Вукосављевића 12
и
- Пољопривредна школа са домом ученика Футог, Футог,
Царице Милице 2
2. Са изабраним пољопривредним произвођачима и
Пољопривредном школом са домом ученика Футог, који ће
учествовати у пројекту развоја органске пољопривредне
производње појединачно ће се закључити уговор којим ће
се регулисати међусобна права и обавезе између изабраних корисника субвенција и Града Новог Сада.
3. Ова одлука је коначна.
4. Одлуку доставити: свим подносиоцима пријаве за
учешће у пројекту развоја органске пољопривредне
производње на територији Града Новог Сада за 2014.
годину – додела субвенција за сертификацију органских
пољопривредних производа и набавку органског семена
или органског ђубрива, Комисији за избор пољопривредних
произвођача – корисника субвенција за сертификацију
органских пољопривредних производа и набавку органског
семена или органског ђубрива на територији Града Новог
Сада за 2014. годину и Градској управи за привреду Града
Новог Сада.
5. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 464-62/2014-II
6. август 2014. године
Заменик Градоначелника
НОВИ САД
Борко Илић, с.р.
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1. На основу спроведеног поступка по јавном позиву
који је расписан 29. априла 2014. године, за учешће у
пројекту развоја органске пољопривредне производње на
територији Града Новог Сада за 2014. годину – додела
субвенција за сертификацију органских пољопривредних
производа и набавку органског семена или органског
ђубрива, изабрани су следећи пољопривредни произвођачи, организације, институције и удружења из области
пољопривреде, и то:
а) За доделу субвенција за сертификацију органских пољопривредних производа:
- Владимир Возар, Кисач, Михала Карделиса 24
- Летић Дејан, Ченеј, Ратарска 13

На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13) и члана 5. став 2. Одлуке
о буџету Града Новог Сада за 2014. годину („Службени
лист Града Новог Сада“, бр. 70/13 и 37/14), Градоначелник
Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града
Новог Сада за 2014. годину („Службени лист Града Новог
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Сада“, бр. 70/13 и 37/14) за раздео 09, главу 09.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, функцију 160 – Опште јавне
услуге некласификоване на другом месту, са позиције
буџета 286, економска класификација 499 – Средства
резерве – Текућа резерва, а по Финансијском плану прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за
финансије за 2014. годину, са позиције 286.01.02.
одобравају се средства Градској управи за саобраћај и
путеве у износу од:
80.000,00 динара
(осамдесетхиљададинара 00/100)
ради обезбеђивања средстава за непланиране накнаде
штете за повреду или штету нанету од стране државних
органа.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру раздела 05, глава 05.01. – ГРАДСКА УПРАВА ЗА
САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ, у функцији 130 – Опште услуге,
на нову позицију буџета 160_1, економска класификација
485 – Накнада штете за повреду или штету нанету од
стране државних органа, тако да укупан план средстава
из буџета за ову апропријацију износи 80.000,00 динара.
3. За реализацију овог решења задужују се:
- Градска управа за финансије и
- Градска управа за саобраћај и путеве.
4. Решење доставити:
- Градској управи за финансије:
- Сектору за трезор,
- Сектору за буџет, и
- Градској управи за саобраћаj и путеве.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 401-10/2014-II
6. август 2014. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.
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На основу члана 45. став 1. Одлуке о социјалној заштити
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
38/11 и 10/12), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ
ИЗНОСА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА
НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
РАДА И ПОЈЕДИНАЧНИХ ПРОГРАМА
ЦРВЕНОГ КРСТА НОВОГ САДА – ГРАДСКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ У 2014. ГОДИНИ

18. август 2014.

I. У Решењу о утврђивању износа средстава из буџета
Града Новог Сада за реализацију програма рада и
појединачних програма Црвеног крста Новог Сада – Градске организације, у 2014. години („Службени лист Града
Новог Сада“, број 5/14), у тачки I. износ: „61. 934.000,00
динара“ замењује се износом: „69.305.000,00 динара“.
У подтачки 2. износ: „55.574.000,00 динара“ замењује
се износом: „62.945.000,00 динара“.
У алинеји првој, износ: „33.000.000,00 динара“ замењује
се износом: „31.250.000,00 динара“.
У алинеји другој, износ: „6.674.000,00 динара“ замењује
се износом: „10.445.000,00 динара“.
Алинеја пета мења се и гласи:
„- 6.050.000,00 динара, за програм „Помоћ за избеглице,
расељене и повратнике из иностранства“, у чему су средства у износу од 1.100.000,00 динара из извора
финансирања 01, а средства у износу од 4.950.000,00
динара из извора финансирања 07.“
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 5-21-1/2014-II
13. август 2014. године
Заменик Градоначелника
НОВИ САД
Борко Илић, с.р.
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На основу члана 9. став 2. Одлуке о обављању комуналне делатности одржавања јавних зелених површина
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 69/13, 13/14 и
28/14), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ОДРЖАВАЊA ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ
ПОВРШИНА ЗА 2014. ГОДИНУ
I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм одржавања јавних
зелених површина за 2014. годину, који је Надзорни одбор
Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад
донео на 42. седници од 5. августа 2014. године.
II. Даном доношења овог решења престаје да важи
Решење о давању сагласности на Програм одржавања
јавних зелених површина за 2014. годину, број: 352-1/2014381-II од 10. фебруара 2014. године.
III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 352-1/2014-3985-II
6. август 2014. године
Градоначелник
НОВИ САД
Милош Вучевић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве
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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, 50/10, 44/11, 38/12, 7/13
И 28/14) доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ–МЕСТА ЗА
ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У
ФРУШКОГОРСКОЈ УЛИЦИ КОД К.БР. 30 У
НОВОМ САДУ
I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Фрушкогорској улици
код к.бр. 30 у Новом Саду.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг
сервис“ Нови Сад да паркинг место из тачке I. овог решења
уреди, опреми и постави саобраћајну сигнализацију у
складу са Саобраћајним пројектом број 8581 од 25. јула
2014. године, који је израдила Служба за развој и
управљање саобраћајем Јавног предузећа „Завод за
изградњу Града“ у Новом Саду.
III. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду 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 13. август 2014.
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-34-2692/2014
30. јул 2014. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Викторија Пауновић, 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, 45/10 и 10/12), Градска управа
за социјалну и дечију заштиту расписује

Број 44 – Страна 1053.

ЈАВНИ КОНКУРС
за доделу средстава из буџета Града
Новог Сада за организацију манифестације
„Дечја недеља“ на територији Града Новог
Сада за 2014. годину
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 унапређење 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 2014. годину («Службени лист Града Новог
Сада», br. 70/13 и 37/14 ), 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, 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 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. Учесник Јавног конкурса, на обрасцу пријаве, подноси програм који садржи:
1. Опште податке подносиоца пријаве:
- назив, седиште, матични број, порески идентификациони број и шифру делатности,
- податке о особи одговорној за реализацију програма,
- друге податке у складу са обрасцем пријаве.
2. Опште податке о програму:
- назив, значај и циљеви програма,
- подаци о циљној групи на коју се програм
односи и очекивани резултати,
- основне активности, број учесника, време и
место реализације,
- партнери на спровођењу програма и њихов
допринос реализацији програма.
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 буџета Града Новог Сада и
других извора.
4. Друге податке у складу са обрасцем пријаве на
Јавни конкурс.
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VI. Уз пријаву учесник Јавног конкурса подноси:
- oверену фотокопију решења о упису у регистар,
- оверену фотокопију оснивачког акта (статута),
- оверену фотокопију финансијског извештаја учесника конкурса достављеног надлежним државним
органима за претходну годину.
VII. Пријаве на Јавни конкурс подносе се у затвореној
коверти у Писарници Градске управе за опште послове,
Трг слободе 1, Нови Сад.
VIII. Пријаве на јавни конкурс подносе се од 15. августа
до 29. августа 2014. године.
IX. 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.
X. Конкурсна документација се не враћа.
XI. Поступак Јавног конкурса спровешће Комисија за
стручну процену и избор програма организовања манифестације „Дечја недеља“ на територији Града Новог Сада.
XII. Комисија за стручну процену и избор програма
организовања манифестације „Дечја недеља“ на територији Града Новог Сада, код оцењивања програма приспелих по овом јавном конкурсу, руководиће се следећим
критеријумима и приоритетима у области социјалне и
дечије заштите у Граду Новом Саду, и то:
- 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),
- примереност и приступачност простора за реализацију програма,
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- стварање подстицајне средине дружењем деце са
познатим ствараоцима из различитих области живота
и рада, (културе, спорта, науке, разних заната и других делатности),
- временска одрживост програмских активности,
стварање и усвајање нових вредности,
- отвореност и доступност деци јавних институција из
разних делатности (култура, образовање, здравство,
спорт, социјална заштита, запошљавање ...)
XIII. Комисија за стручну процену и избор програма
организовања манифестације „Дечја недеља“ на територији
Града Новог Сада може учеснику Јавног конкурса предложити да изврши одређене измене поднетог програма, у
погледу садржаја, извођача или средстава за реализацију
програма.
XIV. Листа програма за организацију манифестације
„Дечја недеља“ на територији Града Новог Сада за 2014.
годину, 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.
XV. Комисија за стручну процену и избор програма
организовања манифестације „Дечја недеља“ на територији
Града Новог Сада дужна je да у року од 30 дана од дана
истека рока за подношење пријава на конкурс, достави
Градској управи за социјалну и дечију заштиту извештај о
спроведеном поступку конкурса.
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 Града Новог Сада одобрава програм и
утврђује износ средстава за његову реализацију.
XVI. Укупно одобрена средства за реализацију програма
преносе се организатору, на основу уговора који са организатором закључује начелник Градске управе за социјалну
и дечију заштиту.
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.
XVII. Јавни конкурс објавити у « Службеном листу Града
Новог Сада» и на интернет презентацији Града Новог Сада
(www.novisad.rs).
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И
ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ
Број: XIII-5-1711/2014
Дана: 15.08.2014.
НОВИ САД
в.д. начелника
Небојша Крезовић, с.р.

18. август 2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 44 – Страна 1055.

1056. страна – Број 44

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

18. август 2014.

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна Рег. бр.

ГРАД НОВИ САД

603

Градско веће
598

599

Решење о разрешењу дужности в.д. заменика начелника Градске управе за
инспекцијске послове (МИЛОРАД КОВАЧ)
Решење о постављењу в.д. заменика
начелника Градске управе за инспекцијске послове (ДЕЈАН ШИЈАК)

1049

1049

604
605

Градоначелник
600

601

602

Одлука о измени Одлуке о одобравању
субвенције за самозапошљавање на
територији Града Новог Сада у 2014.
години
Одлука о избору пољопривредних произвођача, организација, институција и
удружења из области пољопривреде
који ће учествовати у пројекту развоја
контролисане пољопривредне производње на територији Града Новог Сада за
2014. годину – додела субвенција за контролу земљишта и плодова и трошкове
набавке репроматеријала
Одлука о измени Одлуке о избору пољопривредних произвођача, организација,
институција и удружења из области пољопривреде који ће учествовати у пројекту
развоја контролисане пољопривредне
производње на територији Града Новог
Сада за 2014. годину – додела субвенција за контролу земљишта и плодова и
трошкове набавке репроматеријала

1049

606

Предмет

Страна

Одлука о избору пољопривредних произвођача, организација, институција и
удружења из области пољопривреде
који ће учествовати у пројекту развоја
органске пољопривредне производње на
територији Града Новог Сада за 2014.
годину – додела субвенција за сертификацију органских пољопривредних производа и набавку органског семена или
органског ђубрива

1051

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

1051

Решење о изменама решења о утврђивању износа средстава из буџета Града
Новог Сада за реализацију програма
рада и појединачних програма Црвеног
крста Новог Сада – градске организације
у 2014. години

1052

Решење о давању сагласности на Програм
одржавањa јавних зелених површина за
2014. годину
1052

Градска управа за саобраћај и путеве
607
1050

Решење о одређивању паркинг–места
за возила особа са инвалидитетом на
јавном паркиралишту у Фрушкогорској
улици код к.бр. 30 у Новом Саду

1053

Градска управа за социјалну и дечију заштиту
608
1050

Јавни конкурс за доделу средстава из
буџета Града Новог Сада за организацију манифестације „Дечја недеља“ на
територији Града Новог Сада за 2014.
годину

1053

Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Oдговорни уредник: Златко Буцало.
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

