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На основу члана 246. став 1. Закона о раду („Службени 

гласник Републик Србије“, бр. 24/05, 61/05, 32/13 и 75/14), 
члана 52. тачка 15. Статута Града Новог Сада – пречишћен 
текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Град-
ско веће Града Новог Сада и репрезентативни Синдикат 
запослених у комунално-стамбеној делатности Новог Сада, 
закључују

АНЕКС II 
ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА 
ЈАВНА КОМУНАЛНА И ДРУГА ЈАВНА 
ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА НОВОГ САДА

Члан 1.
У Посебном колективном уговору за јавна комунална и 

друга јавна предузећа Града Новог Сада (”Службени лист 
Града Новог Сада”, бр. 21/13, 42/13-Анекс I и 19/14-Спора-
зум), у члану 57. став 1. мења се и гласи: ”Ако услед тех-
нолошких, економских или организационих промена пре-
стане потреба за обављањем одређених послова, посло-
давац је дужан да запосленом исплати отпремнину у висини 
једне просечне зараде без пореза и доприноса по запо-
сленом исплаћене у Граду Новом Саду, према последњем 
објављеном податку републичког орган надлежног за 
послове статистике, за сваку навршену годину рада у рад-
ном односу код послодавца код кога остварује право на 
отпремнину.”.

Став 2. брише се.
Досадашњи ст. 3-5 постају ст. 2-4.

Члан 2.
Овај анекс колективног уговора ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у ”Службеном лситу Града 
Новог Сада”, а објављује се и у ”Службеном гласнику Репу-
блике Србије”, након извршене регистрације код министар-
ства надлежног за послове рада.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2014-55/А
18. август 2014. године
НОВИ САД Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.

Председник Синдиката
  Зоран Радосављевић, с.р.

Градоначелник
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На основу члана 54. 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. 9/12, 3/14 и 27/14), на предлог Градског 
одбора за пронаталитетну популациону политику, Градо-
начелник Града Новог Сада Града Новог Сада на XXX сед-
ници од 15. јула 2014. године доноси

П Р О Г Р А М
ПРОНАТАЛИТЕТНЕ ПОПУЛАЦИОНЕ 

ПОЛИТИКЕ ЗА 2014. ГОДИНУ

 1. Овим програмом утврђују се активности пронатали-
тетне популационе политике, које ће се реализовати у 2014. 
години путем пројеката који имају за циљ усвајање потреб-
них знања из области заштите и унапређења репродуктив-
ног здравља, као и подстицае примене развојно примере-
ног и одговорног понашања и изградњу одговорног односа 
према планирању породице.

2. За реализацију овог програма средства су планирана 
Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2014. годину (”Служ-
бени лист Града Новог Сада”, бр. 70/13 и 37/14), у укупном 
износу од 1.000.000,00 динара.

3. Средства из тачке 2. овог прорама распоређују се за:
1) пројекте едукације младих о репродуктивном 

здрављу
Пројекти едукације младих имају за циљ усвајање здра-

вих стилова живота, очување здравља и правилан развој 
младих путем иградње позитивних ставова према породици 
и рађању, њихово информисање о променама које се 
дешавају у пубертету у циу едукације о безбедном сексу-
алном понашању и заштити репродуктивног здравља, као 
и мотивисање младих за одговорно и безбедно сексуално 
понашање.

2) пројекте заштите репродуктивног здравља
Пројекти заштите репродуктивног здравља имају за циљ 

унапређење репродуктивног здравља како би се свакој 
трудници, породиљи и новорођенчету обезбедио највиши 
могући степен здравствене заштите.

4. Избор пројеката из тачке 3. овог програма и 
реализација Програма врши Градски одбор за пронатали-
тетну популациону политику, у складу са Правилником о 
начину и поступку доделе средстава из буџета Града Новог 
Сада за програме и пројекте из области здравства.

5. Надзор над спровођењем овог програма обавља Град-
ска управа за здравство.
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6. Градски одбор за пронаталитетну популациону поли-
тику 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: 51-76/2014-II
15. aвгуст 2014. године 
НОВИ САД

Градоначеник

Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 7. Одлуке о посебној накнади за 

заштиту и унапређење животне средине на територији 
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 13/14),  Градоначелник Града Новог Сада доноси

ПРАВИЛНИК
О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА И 
ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

Члан 1.

Овим правилником утврђују се критеријуми, услови, 
обим, начин и поступак доделе, као и начин и поступак 
враћања средстава  за суфинансирање програма и 
пројеката из области заштите животне средине за које 
постоји потреба и интерес да се реализују на територији 
Града Новог Сада (у даљем тексту: Град), а које реализују 
удружења.

Члан 2.

Средства из члана 1. овог правилника обезбеђују се у 
буџету Града Новог Сада – Градска управа за заштиту 
животне средине – Буџетски фонд за заштиту животне 
средине.

Члан 3.

Програмима и пројектима из области заштите животне 
средине, из члана 1. овог правилника, сматрају се обра-
зовне активности на популаризацији, подстицању, 
усмеравању и јачању свести о значају заштите животне 
средине (предавања, скупови, трибине, представе, фил-
мови, кампови, публикације, брошуре, еко-радионице и 
др.), унапређивање образовања о одрживом развоју и 
заштити животне средине, енергетској ефикасности, 
заштићеним природним добрима, обновљивим изворима 
енергије, рециклажи и очувању заштити и унапређењу 
основних природних ресурса (ваздух, вода, земљиште, 
шуме), као и организовање пригодних манифестација са 
поменутим садржајима, а за које се процени да постоји 
интерес и потреба за реализацијом на територији Града.

Члан 4.

Додела средстава за суфинансирање програма и 
пројеката из члана 3. овог правилника, за које су обезбеђена 
средства у буџету Града Новог Сада, врши се путем јавног 
конкурса, који се расписује најмање једном годишње.

Право учешћа на јавном конкурсу имају сва удружења 
дефинисана сагласно Закону о удружењима која имају 
седиште на територији Града Новог Сада и која, сагласно 
одредбама свог оснивачког акта, обављају активности у 
области заштите животне средине (у даљем тексту: 
удружења). 

Средствима обезбеђеним у буџету Града Новог Сада 
за реализацију програма и пројеката из члана 3. овог пра-
вилника неће се суфинансирати куповина опреме за рад 
удружења, режијски трошкови и други слични трошкови за 
редован рад удружења.       

Члан 5.

Удружење на јавном конкурсу може да конкурише за 
недостајући део средстава уз, обавезно достављање ове-
рене и потписане изјаве о висини учешћа сопствених сред-
става, односно висини учешћа других субјеката у 
реализацији програма/пројекта.

Удружење може на јавном конкурсу да учествује са више 
програма или  пројеката, с тим што му се на том конкурсу 
могу доделити средства за суфинансирање највише два 
програма/пројекта. 

Члан 6.

Пријава на јавни конкурс се доставља на попуњеном 
Обрасцу пријаве уз који се подноси следећа документација:

• уверење (потврда, извод) да је удружење уписано 
у Регистар  привредних субјеката,

• оверена фотокопија извода из статута удружења у 
коме је утврђено да се циљеви удружења 
остварују у области у којој се пројекат реализује,

• потписана и оверена изјава о висини учешћа соп-
ствених средстава, односно, висини учешћа других 
субјеката у реализацији пројекта, 

• друга документа која удружење сматра 
одговарајућим за предложени програм/пројекат (на 
пример: писма препоруке и писма подршке ако 
постоје, биографије координатора пројекта и 
кључних лица укључених у рад на програму/
пројекту).

Образац пријаве садржи податке о подносиоцу пред-
лога програма односно пројекта, основне податке о про-
граму/пројекту и потребним финансијским средствима за 
реализацију.

 Пријава се подноси у року који не може бити краћи 
од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Члан 7.

Градска управа за заштиту животне средине (у даљем 
тексту: Управа) расписује јавни конкурс за суфинансирање 
програма и пројеката из члана 3. овог правилника, уз 
сагласност Градоначелника Града Новог Сада.
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Члан 8.

Јавни конкурс из члана 4. став1. овог правилника 
објављује се у средствима јавног информисања и на сајту 
Управе www.environovisad.org.rs.

Члан 9.

Јавни конкурс нарочито садржи:

• услове које удружење мора да испуњава као учес-
ник у јавном конкурсу,

• рок за подношење пријаве и предлога програма 
или пројекта,

• намену и укупан износ средстава за који се конкурс 
спроводи, 

• највиши појединачни износ који се удружењу може 
доделити, по програму односно пројекту,

• процедуру пријављивања на конкурс ,
• обавезну документацију која се подноси за учешће 

на конкурсу,
• крајњи рок за реализацију програма односно 

пројеката,
• рок за доношење одлуке о избору програма одно-

сно пројеката,
• начин објављивања одлуке о избору програма 

односно пројеката.

Члан 10.

Јавни конкурс спроводи комисија састављена од пред-
ставника Градске управе за заштиту животне средине, коју, 
на предлог начелника Управе, образује Градоначелник 
Града Новог Сада (у даљем тексту : Комисија).

Састав, број чланова, као и друга питања од значаја за 
рад Комисије утврђује се за сваки јавни конкурс.

Члан 11.

Комисија има задатак:

• да испита благовременост и уредност поднетих 
пријава,

• да прегледа и оцени све предлоге програма и 
пројеката пријављених на јавни конкурс,

• да о прегледу и оцени пријављених програма и 
пројеката сачини записник са предлогом одлуке о 
избору програма и пројеката и износом средстава 
за суфинансирање, као и предлогом о одбијању 
пријава, у року одређеном у јавном конкурсу.

Члан 12.

Комисија, у року који не може бити дужи од 60 дана од 
дана истека рока за подношење пријава, утврђује Листу 
вредновања и рангирања пријављених програма/пројеката 
узимајући у обзир следеће елементе:

• циљеви који се постижу: обим задовољавања 
јавног интереса, степен унапређења животне сре-
дине Града Новог Сада,

• квалитет програма/пројекта (изводљивост, одржи-
вост, оригиналност) ,

• број циљних група и начин укључивања (активно / 
пасивно),

• сарадња у реализацији програма/пројекта са дру-
гим субјектима,

• ефикасност коришћења средстава: да ли су раније 
коришћена средства из буџета Града Новог Сада и 
ако јесу, да ли су испуњене уговорне обавезе,

• писма препоруке и/или подршке реализацији про-
грама/пројекта.

Листа из става 1. овог члана објављује се на сајту 
Управе.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве 
и приложену документацију по утврђивању Листе из става 
1. овог члана, у року од три дана од дана објављивања 
Листе.

На Листу из става 1. овог члана учесници конкурса имају 
право приговора у року од три дана од дана њеног 
објављивања,

Одлуку о приговору доноси Комисија у року од седам 
дана од дана пријема приговора.

Члан 13.

Извештај о спроведеном поступку јавног конкурса са 
записником и предлогом Листе из члана 12. став 1. овог 
правилника са висином средстава за сваки од предложе-
них програма односно пројеката Комисија доставља Гра-
доначелнику Града Новог Сада у року од 15 дана од дана 
њеног доношења.

Градоначелник, након разматрања достављеног 
материјала и предлога из става 1. овог члана, доноси акт 
о одобравању програма/пројекта и утврђивању висине 
средстава за реализацију сваког појединачног програма/
пројекта.

Члан 14.

Средства из члана 13. став 2. ове одлуке, као наменска 
средства буџета Града Новог Сада - Буџетског фонда за 
заштиту животне средине, преносе се удружењу у складу 
са уговором који са удружењем закључује Градоначелник 
или лице које овласти и могу се користити искључиво за 
реализацију конкретног програма/пројекта.

Уговором се, поред службених, односно, пословних 
података о удружењу и овлашћеном лицу регулише и 
следеће:

• предмет уговора-назив програма или пројекта који 
се суфинансира у оквиру јавног конкурса; 

• висина средстава за суфинансирање реализације 
програма/пројекта која обезбеђује Град Нови Сад 
путем Градске управе за заштиту животне средине 
и утврђује динамика обезбеђења и преноса сред-
става;

• утврђује крајњи рок за реализацију програма/
пројекта у складу са јавним конкурсом;

• обавезује удружење да Управи пружа доказе о 
динамици реализације и наменском утрошку сред-
става, а по захтеву Управе;

• обавезује удружење да по реализацији програма/
пројекта достави извештај на обрасцу чије еле-
менте утврђује Управа у оквиру документације за 
јавни конкурс;
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• утврђује начин и поступак враћања средстава 
додељених за суфинансирање програма/пројеката 
у случају да удружење добијена средства не кори-
сти наменски за реализовање одобреног програма/
пројекта, и

• одређују и друга питања која су од значаја за 
реализацију изабраног програма/пројекта 
удружења.

Члан 15.

Даном ступања на снагу овог правилника престајe да 
важи Правилник о начину и поступку доделе средстава за 
суфинансирање научно-истраживачких програма и 
пројеката, образовних активности и јачања свести о потреби 
заштите животне средине („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 6/06). 

Члан 16.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у

„Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 501-2/2014-50-II
18. aвгуст 2014. године 
НОВИ САД

Градоначеник
Милош Вучевић, с.р.

612
На основу члана 14. Правилника о начину и поступку 

доделе средстава из буџета Града Новог Сада за програме 
којима се обезбеђују посебни облици социјалне заштите 
("Службени лист Града Новог Сада", број 10/10) Градона-
челник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА 
СТРУЧНУ ПРОЦЕНУ И ИЗБОР ПРОГРАМА 

КОЈИМА СЕ ОБЕЗБЕЂУЈУ ПОСЕБНИ 
ОБЛИИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

I. У комисију за стручну процену и избор програма којима 
се обезбеђују посебни облии социјалне заштите именују 
се:

- за председника
Проф. др НИКОЛА ЋИРОВИЋ, члан Градског Већа 

Града Новог Сада
- за заменика председника
Проф. др САША КИЦОШЕВ, социолог, Природно-мате-

матички факултет Универзитета у Новом Саду
- за чланове
1. ЗОРАН КУЗЕЉЕВИЋ, Градска управа за социјалну 

и дечију заштиту
2. Мр сц ТАМАРА МИЛАНОВИЋ, Градска управа за 

социјалну и дечију заштиту

3. БРАНКА ГРБОВИЋ, помоћник начелника Градске 
упрае за дечију и социјалну заштиту

4. АЛЕКСАНДАР ПЕТРОВИЋ, шеф Кабинета Градона-
челника

5. МИОДРАГ МИЛОШЕВИЋ, заменик шефа Кабинета 
Градоначелника

6. ДРАГАНА КОРЊАЧА, дипл. психијатар психолог
7. Проф. др СРЂАН ШЉУКИЋ, социолог, Филоофски 

факултет Универзитета у Новом Саду
8. АЛЕКСАНДАР МИЛИЋ, Удружење бораца рата од 

1990. године Града Новог Сада
9. Мр СЛАВИЦА МАРКОВИЋ, директор Школе за 

основно и средње образовање ”Милан Петровић” Нови 
Сад

10. НЕНАД ДРАШКОВИЋ, директор Центра за 
социјални рад

11. Др МИЛКА БУДАКОВ, координатор Удружења за 
помоћ ментално недовољно развијеним особама Града 
Новог Сада.

II. Доношењем овог решења престаје да важи Решење 
о именовању председника, заменика председника и чла-
нова Комисије за стручну проену и избор програма којима 
се обезбеђују посебни облици социјалне заштите (”Служ-
бени лист Града Новог Сада”, број 6/14).

III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 5-114/2014-II
18. aвгуст 2014. године 
НОВИ САД 

Градоначеник
Милош Вучевић, с.р.

613
На основу члана 34. 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) Градоначелник Града 
Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. МИЉАН ГОЈКОВИЋ, дипломирани правник, разре-
шава се дужности помоћника начелника за нормативне и 
опште послове у Градској управи за комуналне послове од 
18. августа 2014. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 352-1/2014-4046-II
18. aвгуст 2014. године 
НОВИ САД

Градоначеник
Милош Вучевић, с.р.
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614
На основу члана 34. 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) Градоначелник Града 
Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. МИЛАНА МАРКОВИЋ, дипломирани правник, 
поставља се за помоћника начелника за развој и 
унапређење делатности социјалне заштите у Градској 
управи за социјалну и дечију заштиту, почев од 18. августа 
2014. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2014-4386
18. aвгуст 2014. године 
НОВИ САД

Градоначеник
Милош Вучевић, с.р.

Градска општина Нови Сад

4
На основу члана 33. Статута Града Новог Сада - 

пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 
43/08), председник Скупштина Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАПИСИВАЊУ ДОПУНСКИХ ИЗБОРА ЗА 

ЧЕТИРИ ЧЛАНА САВЕТА МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ ”ПОДБАРА”

1. Расписују се допунски избори за четири члана Савета 
Месне заједнице ”Подбара”, за 7. септембар 2014. године, 
од 7 до 20 часова.

2. Избори ће се организовати и спровести у складу са 
Одлуком о месним заједницама и Статутом Месне 
заједнице ”Подбара”, а изборне радње почињу да теку од 
7. августа 2014. године.

3. Рок за подношење предлога кандидата за члана 
Савеа Месне заједнице ”Подбара” истиче 1. септембра 
2014. године, у 15:30 часова.

4.Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном листу Града Новог  Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД 
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 06-1/2014-962-I
8. јул 2014. године
НОВИ САД

Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.
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С А Д Р Ж А Ј
Рег. бр.         Предмет        Страна Рег. бр.         Предмет        Страна

ГРАД НОВИ САД

Градско веће и Синдикат запослених
у комунално-стамбеној делатности 
Новог Сада

609 Анекст II посебнок колективног 
 уговора за јавна комуналн и друга 
 јавна предузећа Града Новог Сада 1057

Градоначелник

610 Програм пронаталитетне попула-
 ционе политике за 2014. годину 1057

611 Правилник о суфинансирању 
 програма и пројеката из области 
 заштите животне средине 1058

612 Решење о именовању председника, 
 заменика председника и чланова 

 комисије за стручну процену и избор 
 програма којима се обезбеђују посебни 
 облици социјалне заштите 1060

613 Решење о разрешењу Миљана 
 Гојковића, дужности Помоћника 
 начелника за нормативне и опште 
 послове у Градској управи за комуна-
 лне послове 1060

614 Решење о постављењу Милане 
 Марковић за помоћника начелника 
 за развој и унапређење делатности 
 социјалне заштите у Градској упраи 
 за социјалну и дечију заштиту 1061

Градска општина Нови Сад

4 Одлука о расписивању допунских 
 избора за четири члана Савета Месне 
 заједнице ”Подбара” 1061

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


