СЛ УЖ БЕН И ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА
Година XXXII - Број 68

НОВИ САД, 26. децембар 2013.

ГРАД НОВИ САД

примерак 120,00 динара

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

Градско веће

982
На основу члана 11. став 3. Одлуке о одржавању чистоће
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 25/10, 37/10-испр.
3/11-испр. и 21/11), Градско веће Града Новог Сада на 87.
седници од 26. децембра 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
УКЛАЊАЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА
ЗА 2014. ГОДИНУ
I. Даје се сагласност на Програм уклањања комуналног
отпада за 2014. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад донео на 11. седници одржаној 11. октобра 2013. године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2013-4666-II
26. децембар 2013. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

983
На основу 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 и 60/10), Градско веће Града Новог
Сада на 87. седници од 26. децембра 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
I. КОВИЉКА ПЕЧЕНИЦА, дипломирани правник, разрешава се дужности в.д. заменика начелника Градске
управе за социјалну и дечију заштиту, са 31. децембром
2013. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2013-69/č
26. децембар 2013. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

984
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, 55/99, 11/10,
39/10 и 60/10), Градско веће Града Новог Сада, на 87. седници од 26. децембра 2013. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ТАМАРА МИЛАНОВИЋ, дипломирани економиста,
поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе
за социјалну и дечију заштиту, почев од 1. јануара 2014.
године, до постављења заменика начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту, 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-020-4/2013-69/ć
26. децембар 2013. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

985
На основу члана 52. тачка 24. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08) и члана 44. Одлуке о буџету Града Новог Сада
за 2013. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр.55/12
и 34/13) на предлог Градоначелника Града Новог Сада,
Градско веће Града Новог Сада, на 85. седници од 20.
децембра 2013. године, доноси
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РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА 2013. ГОДИНУ

26. децембар 2013.

"Средства за реализацију Програма за основне школе
обезбеђују се из прихода из буџета Града Новог Сада за
2013. годину у износу од 198.426.174,45 динара и користиће
се у складу са оствареним приходима у буџету."

I

II

У Решењу о Програму инвестиционих активности за
основне школе ("Службени лист Града Новог Сада" бр.
15/13, 39/13, 55/13 и 61/13), тачка III мења се и гласи:

Програм инвестиционих активности за основне школе
за 2013. годину, који је саставни део овог решења, мења
се и гласи:

„ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА 2013. ГОДИНУ
1. ИЗГРАДЊА ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА
Ред.
број

Носилац инвестиционих
активности

1.1. ОШ „Доситеј Обрадовић“ Нови Сад
1.2. ОШ „Иван Гундулић“ Нови Сад

1.3. ОШ „Душан Радовић“ Нови Сад

1.4. ОШ „Вељко Петровић“ Бегеч

Планирани
износ у
динарима

Опис
- Средства за другу фазу надоградње и реконструкције
школског објекта
- Изградња прикључка водовода
Друга фаза изградње фискултурне сале на Ченеју
- Изградња водоводног прикључка за нову школу на
„Клиси“, Велебитска бб
- Изградња канализационог прикључка за нову школу
на „Клиси“, Велебитска бб
- Израда прикључка на дистрибутивни
електроенергетски систем за нову школу на „Клиси“,
Велебитска бб
- Изградња прикључка школског објекта на електро
мрежу после реконструкције електроинсталација.
Укупно:

39.750.654,45
143.162,16
31.988.012,77
5.377,00
296.125,00

297.960,62
84.046,90
72.565.338,90

2. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА
Ред.
број

Носилац инвестиционих
активности

2.1. ОШ „Јосип Славенски“ Нови Сад

2.2. ОШ „Вељко Петровић“ Бегеч

2.3. ОШ „Иво Андрић“ Будисава

Опис

Реконструкција електроинсталација

Планирани
износ у
динарима
1.300.000,00

- Реконструкција електроинсталација
- Средстава за уградњу и примену топлотних пумпи
вода/вода за грејање и климатизацију ради
повећања енергетске ефикасности.
(Суфинансирање 50% Покрајина и 50% Град)

3.600.000,00

- Реконструкција електроинсталација
- Хаварија на систему грејања

2.700.000,00
461.824,80

3.600.000,00

2.4. ОШ „Никола Тесла“ Нови Сад

Реконструкција електроинсталација

355.000,00

2.5. ОШ „Лаза Костић“ Ковиљ

Реконструкција електроинсталација

3.936.108,00

2.6. ОШ „Ђура Даничић“ Нови Сад

Реконструкција електроинсталација у делу школе где
није урађена

500.000,00
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2.7. ОШ „Ђура Јакшић“ Каћ

- Санација хаварије на фасадном зиду објекта школе
у „Крајишнику“

2.8. ОШ „Јован Дучић“ Петроварадин

- Реконструкција крова и санација подручног објекта
школе и дворишта у Малиновој улици
- Замена 2 горионика на гасним котловима у
Прерадовићевој 6 по налогу инспектора за заштиту
животне средине

2.9. ОШ „Коста Трифковић“ Нови Сад

2.10. ОШ „Јован Поповић“ Нови Сад

2.11. ОШ „Ђорђе Натошевић“ Нови Сад

- Реконструкција санитарних чворова по налогу санитарног инспектора
- Санација равног крова
Адаптација велике школе (раван кров, ходници,
подови, инсталације)
- Санација степеништа испред главног улаза у школску зграду и израда рампе за прилаз лица са посебним потребама
- Поправка крова

477.044,45
6.143.721,60
1.500.000,00
3.260.000,00
2.000.000,00
24.586.847,55
850.000,00
2.518.920,00

2.12. ОШ „Десанка Максимовић“ Футог

Санација санитарног чвора по налогу санитарног
инспектора

2.000.000,00

2.13. ОШ „Жарко Зрењанин“ Нови Сад

Санација санитарних чворова по налогу санитарног
инспектора

3.500.000,00

2.14. ОШ „Јожеф Атила“ Нови Сад

2.15. ОШ „Петефи Шандор“ Нови Сад

2.16. ОШ „Милош Црњански“ Нови Сад

- Отклаљање санитарно - хигијенских недостатака по
налогу санитарног инспектора
- Радови на реконструкцији крова изнад свлачионица
и трпезарије

3.600.000,00

- Реконструкција дела електроинсталација
- Реконструкција мреже водовода и канализације

600.000,00
1.800.000,00

Отклањање санитарно-хигијенских недостатака по
налогу санитарног инспектора (санирање плафона у
зборници)

3.600.000,00

323.000,00

2.17. ОШ „Мирослав Антић“ Футог

- Санација равног крова

3.600.000,00

2.18. ОШ „Иво Лола Рибар“ Нови Сад

- Замена дотрајале фасаде и спољашње браварије
ради побољшања енергетске ефикасности

2.19. ОШ“Свети Сава“ Руменка

- Електрорадови у котларници

378.936,60

2.20. ОШ „Васа Стајић“ Нови Сад

- Хаварија на систему грејања

475.992,00
Укупно:

20.000.000,00

97.667.395,00

3. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ
Ред.
број

Носилац инвестиционих
активности

3.1. ОШ „Доситеј Обрадовић“ Нови Сад

Опис

- Стручни надзор над другом фазом надоградње и
реконструкције школе
- Координатор за безбедности и здравље на раду
- Пројекат изведеног стања
- Технички преглед надоградње и реконструкције
школе

Планирани
износ у
динарима
640.000,00
300.000,00
200.000,00
400.000,00

1232. страна – Број 68

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

3.2. ОШ „Иван Гундулић“ Нови Сад

3.3. ОШ „Иво Лола Рибар“ Нови Сад

3.4. ОШ „Коста Трифковић“ Нови Сад

3.5. ОШ „Јован Поповић“ Нови Сад
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- Стручни надзор над другом фазом изградње
фискултурне сале на Ченеју
- Координатор за безбедности и здравље на раду
- Измена пројекта друге фазе изградње фискултурне
сале на Ченеју
- Израда идејног пројекта санације фасаде
- Израда пројекта по налогу противпожар.
инспектора
- Стручни надзор на замени дотрајале фасаде и
спољашње браварије ради побољшања енергетске
ефикасности
- Претходна сагласност ВиК
- Преглед испитивање и контрола топлотне
инсталације са стр.налазом
- Евидентирање промена на катастарској парцели
- Геодетски пројекат обележаваља, спајања парцела
и геодетски елаборат парцелације за РГЗ
- Израда пројекта опремања за крило Б
- Израда енергетског сертификата
- Израда пројектно техничке документације са
техничком контролом,
- Стручни надзор,
- Разне сагласности, информације, таксе и друго,
све за прву фазу надоградња (мале) школе у оквиру
универзитетског кампуса - десни тракт и адаптацију
велике школе

3.6. ОШ „Душан Радовић“ Нови Сад

- Технички преглед објекта нове школе на „Клиси“,
Велебитска бб

ОШ“Светозар Марковић Тоза“ Нови
3.7.
Сад

- Геодетско снимање објекта- трафо станице и израда елабората снимања ради укњижбе у РГЗ
- Израда Правила заштите од пожара са Планом
евакуације и израда упутства у случају пожара
- Геодетска мерења за потребе израде етажног плана
дела 2. школе
- Прикључење објекта на трафо (коначан рачун)

3.8. ОШ „Васа Стајић“ Нови Сад

3.9. ОШ“Јосип Славенски“ Нови Сад

3.10. ОШ“Свети Сава“ Руменка

3.11. ОШ“Соња Маринковић“ Нови Сад

- Преглед, испитивање и контрола топловодних
инсталација
- Усклађивање пројеката школске спортске дворане
са важећом регулативом ради добијања грађ.
дозволе
- Израда главног пројекта реконструкције
електроинсталација
- Стручни надзор на реконструкцији
електроинсталација
- Годишњи преглед и испитивање гасних инсталација
- Преглед и испитивање громобранских инсталација
- Израда пројекта котларнице изведеног стања и
надзорни орган
- Испитивање осветљености са аспекта безбедности
и здравља на раду

480.000,00
240.000,00
216.000,00
110.000,00
76.500,00
120.000,00
8.938,00
185.400,00
5.954,00
50.400,00
472.800,00
228.996,00
465.000,00
120.000,00

100.000,00
400.000,00
16.691,00
36.580,00
95.588,00
38.088,00

167.500,00
474.000,00
120.000,00
19.500,00
168.500,00
80.000,00
179.760,00
14.400,00
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3.12. ОШ „Лаза Костић“ Ковиљ

- Израда пројектно - техничке документације за
реконструкцију електроинсталација
- Стручни надзор на реконструкцији
електроинсталација

3.13. ОШ „Ђура Јакшић“ Каћ

- Израда пројектно - техничке документације за
реконструкцију електроинсталација у обе зграде
старе школе
- Испитивање гасних инсталација - редован годишњи
технички преглед
- Израда сертификата о енергетским својствима
зграде

3.14. ОШ „Људовит Штур“ Кисач

- УУ за доградњу школског објекта

3.15. ОШ „Јован Дучић“ Петроварадин

- Пројектно- техничка документација, стручни надзор
и координатор за безбедност и здравље на раду, на
реконструкцији крова и санацији подручног објекта
школе и дворишта у Малиновој улици

3.16. ОШ „Иво Андрић“ Будисава

3.17. ОШ „Вељко Петровић“ Бегеч

- Израда пројектно - техничке документације за
реконструкцију електроинсталација
- Легализација спортске хале
- Стручни надзор на реконструкцији
електроинсталација
- Израда пројектно - техничке документације за
реконструкцију електроинсталација
- Елаборат за одређивање заштите објекта од атмосферског пражњења
- Стручни надзор на реконструкцији
електроинсталација
- Стручни надзор на реконструкцији
електроинсталација

3.19. ОШ„Ј.Јовановић Змај“ Ср. Каменица

- Израда главног пројекта изведеног стања за
реконструисану гасну котларницу
- Израда пројектне документације за преуређење
трпезарије
- Израда сертификта о енергетским својствима
зграде

3.21. ШООВО “Свети Сава“ Нови Сад

3.22. ОШ „Милош Црњански“ Нови Сад

60.000,00

120.000,00
164.969,00
195.000,00
61.246,00

3.18. ОШ „Ђура Даничић“ Нови Сад

3.20. ОШ „Никола Тесла“ Нови Сад

120.000,00

300.000,00
120.000,00
1.200.000,00
40.500,00

135.600,00
22.500,00
54.000,00
7.500,00

- Услови за израду тех.документације за обј.за
производњу ел.енергије - соларне електране у Н.С.
- Одобрење за прикључење фотонапонске електране
на дистрибутивни систем електричне енергије
- Стручни надзор на реконструкцији
електроинсталација
- Преглед и испитивање инсталација школске зграде
- Преглед и испитивање инсталација школске зграде
- Израда сертификата о енергетским својствима
зграде
Укупно:

54.000,00
189.960,00
236.000,00

48.436,00
120.000,00
5.325,00
229.999,20
189.960,00
202.007,75
10.107.597,95
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4. АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА
Ред.
број

Носилац инвестиционих
активности

Планирани
износ у
динарима

Опис

4.1.

ОШ „Ђура Даничић“ Нови Сад

- видео бим и платно за пројекцију
- фотокопир апарат
- мултифункционални штампач

4.2.

ОШ „Душан Радовић“ Нови Сад

- намештај за зборницу и канцеларије

425.500,00

ШООВО “Свети Сава“ Нови Сад

- набавка 2 рачунара, штампача и замена
канцеларијских столица
- набавка фотокопир апарата и два штампача

150.000,00

4.3.

71.178,00
73.416,00
22.559,00

249.960,00

4.4.

ОШ „Васа Стајић“ Нови Сад

- набавка рачунара за администрацију
- набавка штампача, тастатура и мишева

150.120,00
270.000,00

4.5.

ОШ „Соња Маринковић“ Нови Сад

- опремање зборнице са столовима и столицама

120.000,00

4.6.

ОШ „Иво Андрић“ Будисава

- набавка 2 рачунарске конфигурације
- набавка и мoнтажа озвучења

67.435,00
279.960,00

4.7.

ОШ „Људовит Штур“ Кисач

- набавка аспиратора

4.8.

ОШ „Бранко Радичевић“ Нови Сад

- набавка рачунарске опреме

184.900,00

4.9.

ОШ„ Ј.Јовановић Змај“ Ср. Каменица

- набавка рачунара и штампача

397.592,00

4.10. ОШ „Десанка Максимовић“ Футог

- канцеларијски намештај и опрема за кухињу

487.728,00

4.11. ОШ„ Доситеј Обрадовић“ Нови Сад

- опрема за кухињу у новом реновираном делу школе
- намештај за педагога и психолога

4.12. ОШ „Лаза Костић“ Ковиљ

- набавка 4 рачунара

117.996,00

4.13. ОШ „Милош Црњански“ Нови Сад

- дигитални фото копир апарат и тонер
- набавка рачунарске опреме

97.560,00
219.999,60

4.14. ОШ „22. август“ Буковац

- електрични шпорет за кухињу

361.380,00

4.15. ОШ „Ђорђе Натошевић“ Нови Сад

- телефонска централа

4.16. ОШ „Вељко Петровић“ Бегеч

- набавка хлоринатора (прочишћивача) за припрему
питке воде

474.000,00

4.17. ОШ“ Свети Сава“ Руменка

- опрема за детекцију гаса у котларници

317.160,00

4.18. ОШ „Коста Трифковић“ Нови Сад

- опремање орманима са полицама и касетама
- столице на расклапање

240.000,00
36.000,00

52.404,00

1.360.000,00
200.000,00

39.550,00

Укупно:

6.466.397,60

5. ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И СПОРТ
Ред.
број

Носилац инвестиционих
активности

Опис

Планирани
износ у
динарима

5.1. ОШ „Ђура Даничић“ Нови Сад

- набавка 2 сета школских клупа, столица, катедре и
столице за катедру

396.000,00

5.2. ОШ „Душан Радовић“ Нови Сад

- набавка звучника, микрофона, разгласа, миксета и
интерактивне табле

600.000,00
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5.3. ОШ „Вељко Влаховић“ Шангај

- компјутери за потребе наставе

151.000,00

5.4. ШООВО “Свети Сава“ Нови Сад

- набавка два архивска ормара и замена дотрајалих
ђачких столова и столица

379.992,00

5.5. ОШ „Десанка Максимовић“ Футог

- стаклене табле и смарт табле

680.000,00

5.6. ОШ „Мирослав Антић“ Футог

- набавка опреме за кабинет физике
- набавка опреме за фискултурну салу

217.820,00
755.461,00

5.7. ОШ „Иван Гундулић“ Нови Сад

- опремање нове фискултурне сале

5.8. ОШ „Васа Стајић“ Нови Сад

- набавка 3 лаптопа и три видео бима за потребе кабинетске наставе
- набавка материјала за замену делова на столицама
и столовима у 5 учионица
- лопте и гимнастичке справе за потребе физичког
васпитања
- набавка 3 сета школских клупа, столица, катедре и
столице за катедру

5.9. ОШ „Доситеј Обрадовић“ Нови Сад
5.10.

ОШ „Светозар Марковић Тоза“
Нови Сад

2.600.000,00

- опрема за две нове учионице (клупе, столице,
катедре, ормани, табле)
- козлић јуниор и козлић сениор

200.000,00
50.000,00
300.000,00
593.000,00

355.400,00
42.126,00

5.11. ОШ„ Ј.Јовановић Змај“ Ср. Каменица

- набавка озвучења са разгласом у учионицама
- набавка помоћног наставног средства појачала гласа

450.000,00
110.400,00

5.12. ОШ „Јожеф Атила“ Нови Сад

- опрема за фискултурну салу
- опрема за кабинет физике
- сто са подизањем радне површине

259.432,00
259.671,00
45.000,00

5.13. ОШ „Лаза Костић“ Ковиљ

- набавка школског намештаја

499.212,00

5.14. ОШ „Никола Тесла“ Нови Сад

- пројектор са плафонским носачем
- опремање трим кабинета

52.029,00
399.512,00

5.15. ОШ „Жарко Зрењанин“ Нови Сад

- два ласерска штампача
- опрема за кабинет техничког образовања
- три рачунарске конфигурације

5.16. ОШ „Милош Црњански“ Нови Сад

- школске клупе, столице и табле

26.880,00
19.519,00
93.798,00
368.832,00

- школске клупе и столице
- дигитални копир апарат

89.280,00
87.381,00

5.18. ОШ „Вељко Петровић“ Бегеч

- пет зидних табли за писање

84.840,00

5.19. ОШ „Иво Андрић“ Будисава

- школскa катедра, рачунари за потребе наставе,
опрема за фиск.салу

241.920,00

5.20. ОШ „Коста Трифковић“ Нови Сад

- три микроскопа, два графоскопа и опрема за
фискултурну салу

423.040,00

5.21. ОШ „Ђура Јакшић“ Каћ

- школске клупе и столице и опрема за фискултурну
салу

238.902,00

5.22. ОШ „Јован Дучић“ Петроварадин

- два рачунара за потребе наставе

5.17.

ОШ „Прва војвођанска бригада“ Нови
Сад

69.998,00
Укупно:

11.140.445,00
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6. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
Ред.
број

Носилац инвестиционих
активности

Опис

Планирани износ
у динарима

6.1.

ШООВО“Свети Сава“ Нови Сад

књиге за библиотеку

12.282,00

6.2.

ОШ „Јосип Славенски“ Нови Сад

књиге за библиотеку

12.282,00

6.3.

МШ „Исидор Бајић“ Нови Сад

књиге за библиотеку

12.282,00

6.4.

Основна балетска школа

књиге за библиотеку

12.282,00

6.5.

ОШ „Милан Петровић“ Нови Сад

књиге за библиотеку

12.282,00

6.6.

ОШ „Вељко Влаховић“ Шангај

књиге за библиотеку

12.282,00

6.7.

ОШ „Вук Караџић“ Нови Сад

књиге за библиотеку

12.282,00

6.8.

ОШ „Ђура Даничић“ Нови Сад

књиге за библиотеку

12.282,00

6.9.

ОШ „Душан Радовић“ Нови Сад

књиге за библиотеку

12.282,00

6.10.

ОШ „Коста Трифковић“ Нови Сад

књиге за библиотеку

12.282,00

6.11.

ОШ „Иван Гундулић“ Нови Сад

књиге за библиотеку

12.282,00

6.12.

ОШ „Ђура Јакшић“ Каћ

књиге за библиотеку

12.282,00

6.13.

ОШ „Иво Андрић“ Будисава

књиге за библиотеку

12.282,00

6.14.

ОШ „Лаза Костић“ Ковиљ

књиге за библиотеку

12.282,00

6.15.

ОШ „Ђорђе Натошевић“ Нови Сад

књиге за библиотеку

12.282,00

6.16.

ОШ „Иво Лола Рибар“ Нови Сад

књиге за библиотеку

12.282,00

6.17.

ОШ „Јован Поповић“ Нови Сад

књиге за библиотеку

12.282,00

6.18.

ОШ „Бранко Радичевић“ Нови Сад

књиге за библиотеку

12.282,00

6.19.

ОШ „Васа Стајић“ Нови Сад

књиге за библиотеку

12.282,00

6.20.

ОШ „Марија Трандафил“ Ветерник

књиге за библиотеку

12.282,00

6.21.

ОШ „Соња Маринковић“ Нови Сад

књиге за библиотеку

12.282,00

6.22.

ОШ „Жарко Зрењанин“ Нови Сад

књиге за библиотеку

12.282,00

6.23.

ОШ „Доситеј Обрадовић“ Нови Сад

књиге за библиотеку

12.282,00

6.24.

ОШ „Петефи Шандор“ Нови Сад

књиге за библиотеку

12.282,00

6.25

ОШ „Св.Марковић Тоза“ Нови Сад

књиге за библиотеку

12.282,00

6.26.

ОШ „Свети Сава“ Руменка

књиге за библиотеку

12.282,00

6.27.

ОШ „Људовит Штур“ Кисач

књиге за библиотеку

12.282,00

6.28.

ОШ „Алекса Шантић“ Степановићево

књиге за библиотеку

12.282,00

6.29.

ОШ „Милош Црњански“ Нови Сад

књиге за библиотеку

12.282,00

6.30.

ОШ „Јожеф Атила“ Нови Сад

књиге за библиотеку

12.282,00

6.31.

ОШ „Никола Тесла“ Нови Сад

књиге за библиотеку

12.282,00

6.32.

ОШ „Михајло Пупин“ Ветерник

књиге за библиотеку

12.282,00

6.33.

ОШ „Вељко Петровић“ Бегеч

књиге за библиотеку

12.282,00

6.34.

ОШ „Десанка Максимовић“ Футог

књиге за библиотеку

12.282,00

6.35.

ОШ „Прва војвођанска бригада“ Нови Сад

књиге за библиотеку

12.282,00

6.36.

ОШ „Мирослав Антић“ Футог

књиге за библиотеку

12.282,00

6.37.

ОШ „Јован Дучић“ Петроварадин

књиге за библиотеку

12.282,00

6.38.

ОШ „22. август“ Буковац

књиге за библиотеку

12.282,00

6.39.

ОШ „Ј.Јовановић Змај“ Ср. Каменица

књиге за библиотеку

12.284,00

Укупно:

479.000,00„
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Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-695/2013-II
20. децембар 2013. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градоначелник

986
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
културу, број X-418-9/2013-187 од 16. децембра 2013. године, достављеног Градској управи за финансије, Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
I. Одобравам да се у Одлуци о буџету Града Новог Сада
за 2013. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
55/12 и 34/13), у тачки II. Посебан део, у члану 13, у оквиру
Раздела 12 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ, Глава 12.02
– Установе културе, средства из додатних прихода увећају
за трансфере од других нивоа власти и добровољне трансфере од физичких и правних лица, у укупном износу од
760.599,94 динара, који нису планирани Одлуком о буџету
Града Новог Сада за 2013. годину.
II. Задужује се Градска управа за финансије, сходно
члану 61. став 9. Закона о буџетском систему („Службени
гласник Републике Србије“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13), да у разделу Градске
управе за културу, Глава 12.02 – Установе културе, изврши
распоређивање средстава из тачке I. овог решења, у
Функцији 820 – Услуге културе, а у оквиру средстава из додатних прихода, и то:
- 537.616,55 динара, на позицију буџета 333, за апропријацију
економске класификације 411 – Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде), у нови извор финансирања 07-Трансфери од других нивоа власти, тако да укупан план средстава из додатних прихода за ову апропријацију износи
32.717.364,55 динара,
- 96.233,39 динара, на позицију буџета 334, за апропријацију
економске класификације 412 – Социјални доприноси на
терет послодавца, у нови извор финансирања 07 –
Трансфери од других нивоа власти, тако да укупан план
средстава из додатних прихода за ову апропријацију износи
6.147.198,39 динара,
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- 26750,00 динара, на позицију буџета 337, за апропријацију
економске класификације 415 – Накнаде трошкова за запослене, у нови извор финансирања 07 – Трансфери од
других нивоа власти, тако да укупан план средстава из
додатних прихода за ову апропријацију износи 1.070.016,00
динара и
- 100.000,00 динара на позицију буџета 352, за апропријацију
економске класификације 512 – Машине и опрема, у извор финансирања 08 – Добровољни трансфери од физичких
и правних лица, тако да укупан план средстава из додатних
прихода за ову апропријацију износи 16.353.625,99 динара.
III. Сагласно тачки II. овог решења, извршити одговарајућа
усклађивања износа у Општем и Посебном делу Одлуке о
буџету Града Новог Сада за 2013. 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 2013. годину.
V. Решење доставити.
- Градској управи за финансије и
- Градској управи за културу
VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 4-36/2013-II
25. децембар 2013. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.

987
На основу члана 47. став 1. тачка 3. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08),
а у складу са Захтевом Градске управе за социјалну и дечију
заштиту, број: XIII-5-165-1/2013 од 11. децембра 2013. године, који је достављен Градској управи за финансије,
Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
I. Одобравам да се у Посебном делу Одлуке о буџету
Града Новог Сада за 2013. годину („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 55/12 и 34/13), чији су саставни део и
решења Градоначелника Града Новог Сада, бр. 4-22/2013-II
од 16. августа 2013. године и 5-2099/2013-II од 26. септембра
2013. године (којима је извршена измена планираног износа средстава за апропријацију економске класификације
418 – Дотације невладиним организацијама на позицији
буџета 404), у оквиру Раздела 15, Глава 15.01 – Градска
управа за социјалну и дечију заштиту, у Функцији 090 –
Социјална заштита некласификована на другом месту, на
позицију буџета 404, а за апропријацију економске
класификације 481 – Дотације невладиним организацијама,
распореде средства у извор финансирања 08, Добровољни
трансфери од физичких и правних лица, у укупном износу
од 200.000,00 динара, која нису планирана Одлуком о бу-

1238. страна – Број 68

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

26. децембар 2013.

џету Града Новог Сада за 2013. годину, а која је, у складу
са Анексом 1. Допунског споразума о сарадњи између Града Новог Сада и НИС а.д. Нови Сад за 2013. годину, број
NM_0443000/UD-OS/7335 од 25. априла 2013. године,
закљученим 8. јула 2013. године, НИС а.д. Нови Сад дозначио у буџет Града Новог Сада на име финансирања
пројеката из области социјалне заштите.
II. Задужује се Градска упрва за финансије, сходно члану 5. став 6. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13), да у разделу Градске
управе за социјалну и дечију заштиту изврши распоређивање
средстава из тачке I. овог решења, тако да укупан план
средстава из буџета за апропријацију економске класификације 481, у функцију 090, износи 110.750.000,00 динара,
а у алинеји четири износ „46.580.000,00“ замењује се износом „46.780.000,00“.
III. Сходно тачки I. и II. овог решења, извршити одговарајућа
усклађивања износа у Општем и Посебном делу Одлуке о
буџету Града Новог Сада за 2013. годину.
IV. Задужује се Градска управа за социјалну и дечију
заштиту да, у складу са овим решењем, изврши одговарајуће
измене Финансијског плана прихода и примања и расхода
и издатака Градске управе за социјалну и дечију заштиту
за 2013. годину.
V. Решење доставити:
- Градској управи за финансије,
- Градској управи за социјалну и дечију заштиту.
VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.

Руменка Решењем Покрајинског секретаријата за пољопривреду,
водопривреду и шумарство у Новом Саду број: 104-4031/2013-51-26-2 од 11. децембра 2013. године.
II. Задужује се Градска управа за финансије да у складу
са чланом 5. став 6. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13), изврши
распоређивање наменских трансферних средстава од другог нивоа власти из тачке I. овог решења у разделу Градске
управе за опште послове, у оквиру Главе 17.02-месне
заједнице, у Функцији 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, у извор финансирања 07, Трансфери од других нивоа власти, и то на позицију буџета 435,
за апропријацију економске класификације 424 – Специјализоване услуге, тако да укупан план средстава из буџета
за ову апропријацију износи 29.421.464,79 динара.
III. Сагласно тачки II. овог решења, извршити одговарајућа
усклађивања износа у Општем и Посебном делу Одлуке о
буџету Града Новог Сада за 2013. годину.
IV. Задужује се Градска управа за опште послове да, у
складу са овим решењем, изврши одговарајуће измене
Финансијског плана прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за опште послове за 2013. годину,
ради извршавања расхода по основу дозначених наменских
трансферних средстава од Аутономне Покрајине Војводине.
V. Решење доставити:
- Градској управи за финансије и
- Градској управи за опште послове.
VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 4-35/2013-II
24. децембар 2013. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 4-37/2013-II
24. децембар 2013. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Борко Илић, 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
опште послове, број XV-401-1/2013-487 од 16. децембра
2013. године, достављеног Градској управи за финансије,
Градоначелник Града Новог Сада доноси

На основу члана 47. став 1. тачка 3. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог
Сада“, број 43/08), а по Захтеву за промену Финансијског
плана у оквиру исте апропријације Градске управе за
социјалну и дечију заштиту број. XIII-5-2866/2013, од 18.
децембра 2013. године, Градоначелник Града Новог Сада
доноси

РЕШЕЊЕ
I. Одобравам да се у Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2013. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
55/12 и 34/13), у члану 13, у оквиру Раздела 17 – ГРАДСКА
УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ, Глава 17.02 – МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ, у Функцији 160-Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, распореде средства из буџета
Аутономне Покрајине Војводине у износу од 346.519,45
динара, која нису планирана Одлуком о буџету Града Новог
Сада за 2013. годину, а која су одобрена Месној заједници

РЕШЕЊЕ
I. Даје се сагласност Градској управи за социјалну и
дечију заштиту да се у Одлуци о буџету Града Новог Сада
за 2013. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
55/12 и 34/12), у оквиру раздела 15, глава 15.01 – Градска
управа за социјалну и дечију заштиту, функција 090 – Социјална
заштита некласификована на другом месту, изврши измена у оквиру позиције буџета 401, економске класификације
463 – Тансфери осталим нивоима власти, извор финан-
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сирања 01, тако што се у тачки 1. износ: „249.861.497,42“
замењује износом: „246.061.497,42“ у алинеји четири, износ: „38.100.000,00“ замењује износом: „36.600.000,00“, у
алинеји шест износ: „42.100.000,00“ замењује износом
„40.800.000,00“, у алинеји једанаест износ: „9.300.000,00“
замењује износом „8.800.000,00“, и у алинеји дванаест износ: „3.800.000,00“ замењује износом „3.300.000,00“.
- у тачки 2. износ: „5.776.000,00“ замењује износом:
„9.576.000,00“, а у алинеји један, износ: „5.132.600,00“
замењује се износом: „8.932.800,00“.
II. Сходно тачки I. овог решења, извршити одговарајуће
усклађивање износа у Општем и Посебном делу Одлуке о
буџету Града Новог Сада за 2013. годину.
III. Задужује се Градска управа за социјалну и дечију
заштиту да, у складу са овим решењем, изврши одговарајуће
измене Финансијског плана прихода и примања и расхода
и издатака Градске управе за социјалну и дечију заштиту
за 2013. годину.
IV. За реализацију овог решења задужује се Градска
управа за социјалну и дечију заштиту и Градска управа за
финансије.
V. Решење доставити:
- Градској управи за социјалну и дечију заштиту и
- Градској управи за финансије:
- Сектору за трезор,
- Сектору за буџет.
VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2013-8905
19. децембар 2013. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.
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На основу члана 47. став 1. тачка 3. Статута Града Новог
Сада – печишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08), а по Захтеву Градске управе за социјалну и
дечију заштиту, број: XIII-5-2866-1/2013 од 23. децембра
2013. године, Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
I. Ставља се ван снаге Решење Градоначелника Града
Новог Сада, број: II-020-2/2013-8905 од 19. децембра 2013.
године.
II. За реализацију овог решења задужује се Градска
управа за социјалну и дечију заштиту.
III. Решење доставити:
- Градској управи за социјалну и дечију заштиту,
- Градској управи за финансије:
- Сектор за трезор,
- Сектор за буџет

Број 68 – Страна 1239.

IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 5-2866-1/2013-II
25. децембар 2013. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Борко Илић, 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
културу, број X-418-9/2013-172 од 29. октобра 2013. године,
достављеног Градској управи за финансије у вези са
решењима Покрајинског секретаријата за финансије, и
решењима Покрајинског секретаријата за културу и јавно
информисање, о преносу средстава из буџета Аутономне
Покрајине Војводине, Градоначелник Града Новог Сада
доноси

РЕШЕЊЕ
I. Одобравам да се у Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2013. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
55/12 и 34/13), у члану 13, у оквиру Раздела 12 – ГРАДСКА
УПРАВА ЗА КУЛТУРУ, Глава 12.02 – УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ,
у Функцији 820- Услуге културе, распореде дозначена средства из буџета Аутономне Покрајине Војводине у укупном
износу од 726.500,00 динара, која нису планирана Одлуком
о буџету Града Новог Сада за 2013. годину, а која су одобрена
установама културе у Новом Саду, у складу са следећим
решењима:
- Решењем Покрајинског секретаријата за финансије,
број: 401-94/2013-01/81 од 17. септембра 2013. године,
100.000,00 динара Музеју Града Новог Сада,
- Решењем Покрајинског секретаријата за финансије,
број: 401-94/2013-01/85 од 23. септембра 2013. године,
100.000,00 динара Културном центру Новог Сада,
- Решењем Покрајинског секретаријата за културу и јавно
информисање, број: 132-451-2656/2013-04 од 22. јула 2013.
године, 20.000,00 динара Културно-информативном центру
„Кисач“, Кисач,
- Решењем Покрајинског секретаријата за културу и јавно
информисање, број: 132-451-4119/2013 од 27. августа 2013.
године, 100.000,00 динара Градској библиотеци у Новом
Саду,
- Решењем Покрајинског секретаријата за културу и јавно
информисање, број: 132-451-924/2013-01 од 20. септембра
2013. године, 81.800,00 динара Градској библиотеци у Новом Саду, од чега су средства у износу од 75.300,00 динара већ планирана, а износ од 6.500,00 динара који није
планиран, распоређује се у Одлуци о буџету Града Новог
Сада за 2013. годину,
- Решењем Покрајинског секретаријата за културу и јавно
информисање, број: 132-451-928/2013 од 2. октобра 2013.
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године, 100.000,00 динара Градској библиотеци у Новом
Саду,
- Решењем Покрајинског секретаријата за културу и јавно
информисање, број: 132-451-673/2013 од 7. октобра 2013.
године, 150.000,00 динара Историјском архиву Града Новог
Сада, и
- Решењем Покрајинског секретаријата за културу и јавно
информисање, број: 132-451-674/2013 од 7. октобра 2013.
године, 150.000,00 динара Историјском архиву Града Новог
Сада.
II. Задужује се Градска управа за финансије да у складу
са чланом 5. став 6. Закона о буџетском систему („Службени
гласник Републике Србије“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13-испр.), изврши распоређивање наменских
трансферних средстава од другог нивоа власти из тачке I.
овог решења у разделу Градске управе за културу, у оквиру Главе 12.02- Установе културе, у Функцији 820 – Услуге
културе, у извор финансирања 07, Трансфери од других
нивоа власти, и то на следеће позиције буџета:
- 339, за апропријацију економске класификације 421
– Стални трошкови, износ од 100.000,00 динара, тако да
укупан план средстава из буџета за ову апропријацију износи
76.303.343,65 динара,
- 341, за апропријацију економске класификације 423
– Услуге по уговору, износ од 600.000,00 динара, тако да
укупан план средстава из буџета за ову апропријацију износи 115.762.437,69 динара,
- 352, за апропријацију економске класификације 512
– Машине и опреме, износ од 20.000,00 динара, тако да
укупан план средстава из буџета за ову апропријацију износи 22.630.500,00 динара, и
- 354, за апропријацију економске класификације 515
– Нематеријална имовина, износ од 6.500,00 динара тако
да укупан план средстава из буџета за ову апропријацију
износи 5.471.800,00 динара.
III. У складу са тачком II. овог решења, извршити одговарајућа усклађивања износа у Општем и Посебном делу
Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2013. 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 2013. годину, ради извршавања расхода
по основу дозначених наменских трансферних средстава
од Аутономне Покрајине Војводине.

26. децембар 2013.
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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), Градоначелник Града Новог Сада доноси

ЗАКЉУЧАК
I. У Решењу Градоначелника Града Новог Сада, број
4-31/2013-II од 4. децембра 2013. године, у тачки II. алинеја
три врши се исправка, тако што се износ „22.630.500,00“
замењује износом: “38.001.773,44”.
II. Закључак доставити:
- Градској управи за финансије:
- Сектору за трезор,
- Сектору за буџет, и
- Градској управи за културу.
III. Овај закључак објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 4-31/2013-II/1
9. децембар 2013. година
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.
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На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 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 2013. годину
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 55/12 и 34/13),
Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

V. Решење доставити:
- Градској управи за финансије и
- Градској управи за културу.
VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 4-31/2013-II
4. децембар 2013. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2013. годину („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 55/12 и 34/13) за Раздео 09, Главу 09.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, Функцију 160 – Опште јавне
услуге некласификоване на другом месту, са позиције
буџета 270, економска класификација 499 – Средства резерве – Текућа резерва, а по Финансијском плану прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за
финансије за 2013. годину, са позиције 270.01.02. одобравају
се Градској управи за комуналне послове средстава у износу од:
30.000.000,00 динара
(Тридесетмилионадинара00/100)
ради обезбеђивања недовољно планираних средстава
на име новчаних казни и пенала по решењу судова.

26. децембар 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру Раздела 04, Глава 04.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, за функцију 130 – Опште услуге,
а на позицију буџета 090, економска класификација 483
– Новчане казне и пенали по решењу судова, тако да
укупан план средстава из буџета за ову апропријацију износи 56.000.000,00 динара.
3. За реализацију овог решења задужују се:
- Градска управа за финансије и
- Градска управа за комуналне послове.
4. Решење доставити.
- Градској управи за финансије:
- Сектору за трезор,
- Сектору за буџет, и
- Градској управи за комуналне послове.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 401-17/2013-II
24. децембар 2013. година
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 63/13-испр.) и члана 5. став
2. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2013. годину
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 55/12 и 34/13),
Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2013. годину („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 55/12 и 34/13) за Раздео 09, Главу 09.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, Функцију 160 – Опште јавне
услуге некласификоване на другом месту, са позиције
буџета 270, економска класификација 499 – Средства резерве – Текућа резерва, а по Финансијском плану прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за
финансије за 2013. годину, са позиције 270.01.02. одобравају
се Градској управи за комуналне послове средстава у износу од:
30.000.000,00 динара
(Тридесетмилионадинара00/100)
ради обезбеђивања недовољно планираних средстава
на име новчаних казни и пенала по решењу судова.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру раздела 04, глава 04.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, за функцију 620 – Развој заједнице,

Број 68 – Страна 1241.

а на позицију буџета 104_1, економска класификација 483
– Новчане казне и пенали по решењу судова, тако да
укупан план средстава из буџета за ову апропријацију износи 105.000.000,00 динара.
3. За реализацију овог решења задужују се:
- Градска управа за финансије и
- Градска управа за комуналне послове.
4. Решење доставити.
- Градској управи за финансије:
- Сектору за трезор,
- Сектору за буџет, и
- Градској управи за комуналне послове.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 401-15/2013-II
3. децембар 2013. година
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 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 2013. годину
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 55/12 и 34/13),
Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2013. годину („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 55/12 и 34/13) за Раздео 09, Главу 09.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, Функцију 160 – Опште јавне
услуге некласификоване на другом месту, са позиције
буџета 270, економска класификација 499 – Средства резерве – Текућа резерва, а по Финансијском плану прихода и примања и расхода и издатака Градске упреве за
финансије за 2013. годину, са позиције 270.01.02. одобравају
се средства Градској управи за социјалну и дечију заштиту
у укупном износу од:
8.516.455,68 динара
(осаммилионапетстошеснаестхиљадачетиристотинепедесетпетдинара68/100)
на име исплате помоћи запосленој трудници за време
привремене спречености за рад због болести или компликција
у вези са трудноћом.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру раздела 15, глава 15.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА
СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ, функција 040 – Породица

1242. страна – Број 68

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

и деца, на позицију буџета 398, економска класификација
472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, тако да
укупан план средстава из буџета за ову апропријацију износи 336.311.455,68 динара, а у алинеји осам износ
„53.000.000,00“ замењује се износом „61.516.455,68“.
3. За реализацију овог решења задужују се:
- Градска управа за финансије и
- Градска управа за социјалну и дечију заштиту.
4. Решење доставити:
- Градској управи за финансије:
- Сектору за трезор,
- Сектору за буџет, и
- Градској управи за социјалну и дечију заштиту.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 401-16/2013-II
24. децембар 2013. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Ред.
број
1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА

26. децембар 2013.
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На основу члана 47. став 1. тачка 4. Статута Града Новог
Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог
Сада", број 43/08), а у вези са чланом 8. Одлуке о организовању
Центра за социјални рад Града Новог Сада ("Службени
лист Града Новог Сада", бр. 1/92, 16/93, 21/93 и 10/04),
Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА БРОЈ И
СТРУКТУРУ ЗАПОСЛЕНИХ У ЦЕНТРУ ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА НОВОГ САДА
КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА
НОВОГ САДА
I. Даје се сагласност на потребан број и структуру
запослених у Центру за социјални рад Града Новог Сада
који се финансирају из буџета Града Новог Сада ради
обављања послова у области социјалне заштите утврђених
Одлуком о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени
лист Града Новог Сада", бр. 38/11 и 10/12), Одлуком о
утврђивању критеријума за ослобађање дела обавезе
плаћања комуналних производа и услуга ("Службени лист
Града Новог Сада", број 11/95) и Одлуком о располагању
средствима стамбеног фонда Града и решавању стамбених
потреба ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 13/00,
8/01 и 11/10), а према следећој табели:

СТЕПЕН И ВРСТА СТРУЧНЕ СПРЕМЕ

Број
изврш.

ПОСЛОВИ НА УТВРЂИВАЊУ
ПРАВА

Помоћник директора за послове
на утврђивању права

стечено високо образовање на студијама другог степена
(академске мастер студије, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године

стечено високо образовање из научне области економске науке
на студијама другог степена (академске мастер студије,
Помоћник директора за економско- специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
финансијске послове
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године

1

1

Секретар

стечено високо образовање из научне области правне науке на
студијама другог степена (академске мастер студије,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године

1

Психолог

стечено високо образовање из научне области психолошке
науке на студијама другог степена (академске мастер студије,
специјалистичке академске студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године

2

Педагог

стечено високо образовање из научне области педагошке и
андрагошке науке на студијама другог степена (академске
мастер студије, специјалистичке академске студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године

1

26. децембар 2013.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 68 – Страна 1243.

Социјални радник

стечено високо образовање из научне области политичке науке
на студијама другог степена (академске мастер студије,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године

4

Правник

стечено високо образовање из научне области правне науке на
студијама другог степена (академске мастер студије,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године

2

Социолог

стечено високо образовање из научне области социолошке
науке на студијама другог степена (академске мастер студије,
специјалистичке академске студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године

Информатичар

стечено високо образовање из научне области рачунарске
науке на студијама другог степена (академске мастер студије,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године

2

стечено високо образовање из научне области економске науке
на студијама другог степена (академске мастер студије,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године

1

Референт плана и анализе 1.10.
економиста

2

1.11.

Референт за набавке и стамбена
питања корисника

стечено високо образовање из научне области економске или
правне науке на студијама првог степена (основне академске
студије, основне струковне студије), односно на основним
студијама у трајању до три године

1

1.12.

Књиговођа финансијског
књиговодства

средња школа у трајању од четири године, економског смера

1

1.13. Обрачунски радник

средња школа у трајању од четири године, економског смера

1

1.14. Административни радник

средња школа у трајању од четири године, економског смера

1

средња школа у трајању од четири године

1

1.16. Возач - курир

средња школа у трајању од четири године

1

1.17. Радник обезбеђења

средња школа у трајању од три године

1

1.18. Дактилограф

основна школа и дактилографски курс

1

1.19. Спремачица

основна школа

1

основна школа

2

1.15.

1.20.

Референт за здравствену заштиту
корисника

Спремачица (особа са
инвалидитетом)
УКУПНО

2.

2.1.

28

ДНЕВНИ БОРАВАК ЗА ДЕЦУ И
ОМЛАДИНУ СА ПОРЕМЕЋАЈЕМ
У ДРУШТВЕНОМ ПОНАШАЊУ

Дефектолог

стечено високо образовање из научне области специјалне
едукације и рехабилитације на студијама другог степена
(академске мастер студије, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године

2

1244. страна – Број 68
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26. децембар 2013.

Педагог

стечено високо образовање из научне области педагошке и
андрагошке науке на студијама другог степена (академске
мастер студије, специјалистичке академске студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године

2

Психолог

стечено високо образовање из научне области психолошке
науке на студијама другог степена (академске мастер студије,
специјалистичке академске студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године

3

2.4.

Социјални радник

стечено високо образовање из научне области политичке науке
на студијама другог степена (академске мастер студије,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године

1

2.5.

Медицинска сестра - васпитач

средња школа у трајању од четири године, медицинског смера

0,5

2.6.

Домар - магационер

средња школа у трајању од четири године

0,5

2.7.

Главни кувар

средња школа у трајању од три године, угоститељског смера

0,5

2.8.

Кувар

средња школа у трајању од три године, угоститељског смера

1

2.9.

Вешерка

средња школа у трајању од три године

0,5

2.10. Радник обезбеђења

средња школа у трајању од три године

1

2.11. Спремачица

основна школа

1

2.2.

2.3.

УКУПНО

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
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ПРИХВАТИЛИШТЕ СА
ПРИХВАТНОМ СТАНИЦОМ
ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
"СИГУРНА КУЋА"

Руководилац Одељења

стечено високо образовање из научне области педагошке и
андрагошке, или психолошке науке, на студијама другог степена
(академске мастер студије, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године

1

Психолог

стечено високо образовање из научне области психолошке
науке на студијама другог степена (академске мастер студије,
специјалистичке академске студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године

1

Педагог

стечено високо образовање из научне области педагошке и
андрагошке науке на студијама другог степена (академске
мастер студије, специјалистичке академске студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године

1

Социјални радник

стечено високо образовање из научне области политичке науке
на студијама другог степена (академске мастер студије,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године

1

Васпитач I

стечено високо образовање из научне области физичког
васпитања и спорта на студијама другог степена (академске
мастер студије, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године

4

Васпитач II

стечено високо образовање из научне области педагошке и
андрагошке науке на студијама првог степена (основне
академске студије, основне струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање две године

4

26. децембар 2013.
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3.7.

Руководилац Службе за пом. техн.
послове

ВКВ радник

3.8.

Медицинска сестра - васпитач

средња школа у трајању од четири године, медицинског смера

3.9.

Референт заштите од пожара

средња школа у трајању од четири године

1

3.10. Домар - магационер

средња школа у трајању од четири године

0,5

3.11. Возач - курир

средња школа у трајању од четири године

1

3.12. Радник обезбеђења

средња школа у трајању од три године

2

3.13. Вешерка

средња школа у трајању од три године

0,5

3.14. Главни кувар

средња школа трајању од три године, угоститељског смера

0,5

3.15. Кувар

средња школа у трајању од три године, угоститељског смера

1

основна школа

1

основна школа

2

3.16.

Помоћни радник у кухињи
(особа са инвалидитетом)

3.17. Спремачица
УКУПНО

4.

1
5,5
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ПРИХВАТИЛИШТЕ СА
ПРИХВАТНОМ СТАНИЦОМ
ЗА ЖЕНЕ И ДЕЦУ УГРОЖЕНЕ
ПОРОДИЧНИМ НАСИЉЕМ
"СИГУРНА ЖЕНСКА КУЋА"

4.1.

Руководилац Одељења

стечено високо образовање на студијама другог степена
(академске мастер студије, специјалистичке академске студије,
специјалистичке струковне студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године

4.2.

Психолог

стечено високо образовање из научне области психолошке
науке на студијама другог степена (академске мастер студије,
специјалистичке академске студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године

1

Педагог

стечено високо образовање из научне области педагошке и
андрагошке науке на студијама другог степена (академске
мастер студије, специјалистичке академске студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године

1

Социјални радник

стечено високо образовање из научне области политичке науке
на студијама другог степена (академске мастер студије,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године

1

4.5.

Економиста

стечено високо образовање из научне области економске науке
на студијама другог степена (академске мастер студије,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године

0,5

4.6.

Обрачунски радник

средња школа у трајању од четири године, економског смера

0,5

4.7.

Возач

средња школа у трајању од четири године

1

4.8.

Радник обезбеђења

средња школа у трајању од три године

1

4.9.

Домаћица

средња школа у трајању од три године

1

4.3.

4.4.

УКУПНО

1

8
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САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА БРАК
И ПОРОДИЦУ
Психолог

стечено високо образовање из научне области психолошке
науке на студијама другог степена (академске мастер студије,
специјалистичке академске студије), односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године

4

Педагог

стечено високо образовање из научне области педагошке и
андрагошке науке на студијама другог степена (академске
мастер студије, специјалистичке академске студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године

4

5.3.

Правник

стечено високо образовање из научне области правне науке на
студијама другог степена (академске мастер студије,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године

1

6.

ПРИВРЕМЕНО СТАНОВАЊЕ
ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ БЕЗ
РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА
У СТАНОВИМА КОЈИМА
РАСПОЛАЖЕ ГРАД

5.1.

5.2.

УКУПНО

9

Педагог

стечено високо образовање из научне области педагошке и
андрагошке науке на студијама другог степена (академске
мастер студије, специјалистичке академске студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године

1

6.2.

Економиста

стечено високо образовање из научне области економске науке
на студијама другог степена (академске мастер студије,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године

0,5

6.3.

Возач - курир

средња школа у трајању од четири године

0,5

7.

СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У
ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА

7.1.

Социјални радник на пословима
заштићеног становања

стечено високо образовање из научне области политичке науке
на студијама првог степена (основне академске студије,
основне струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање две године

1

7.2.

Обрачунски радник за друга права
из области социјалне заштите

средња школа у трајању од четири године, економског смера

1

6.1.

УКУПНО

2

УКУПНО

2

УКУПНО

90

II. Запослени из тачке I. поглавље 3. подтачка 3.10. и
подтач. 3.13-3.17. овог решења који обављају послове за
Прихватилиште са прихватном станицом за децу и омладину
"Сигурна кућа", и запослени из тачке I. поглавље 4. овог
решења који обављају послове за Прихватилиште са
прихватном станицом за жене и децу угрожене породичним
насиљем "Сигурна женска кућа", финансираће се из цене
смештаја.
III. Доношењем овог решења престаје да важи Решење
о давању сагласности на број и структуру запослених у
Центру за социјални рад Града Новог Сада који се финансирају
из буџета Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог
Сада", број 6/12).

IV. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2013-8530
23. децембар 2013. година
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

26. децембар 2013.
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РЕШЕЊЕ

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

РЕШЕЊЕ
I. НАДА БАЊАЦ, дипломирани правник, разрешава се
дужности Помоћника начелника за управни поступак у
Градској управи за комуналне послове Града Новог Сада,
почев од 15. децембра 2013. године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 352-1/2013-5212-II
13. децембар 2013. година
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

998
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским управама
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
52/08, 55/09, 11/10, 39/10 и 60/10), Градоначелник Града
Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
1. ЈЕЛЕНА РАДУЛОВИЋ, дипломирани правник, разрешава се дужности помоћника начелника за стамбене
послове у Градској управи за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада, почев од 16. децембра 2013. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

I. Одобравам да се у Одлуци о буџету Града Новог Сада за 2013. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
55/12 и 34/13), у члану 13, у оквиру Раздела 17 – ГРАДСКА
УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ, Глава 17.02 – МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ, у Функцији 160-Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, распореде средства из буџета
Аутономне Покрајине Војводине у износу од 762.000,00
динара, која нису планирана Одлуком о буџету Града Новог
Сада за 2013. годину, а која су одобрена Решењем
Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду
и шумарство у Новом Саду број: 104-403-1/2013-51-41-1
од 13. децембра 2013. године за извођење радова на
уређењу каналске мреже, ради одводњавања пољопривредног
земљишта на територији Града Новог Сада, у Месној заједници Кисач.
II. Задужује се Градска управа за финансије да у складу
са чланом 5. став 6. Закона о буџетском систему („Службени
гласник Републике Србије“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13), изврши распоређивање
наменских трансферних средстава од другог нивоа власти
из тачке I. овог решења у разделу Градске управе за опште
послове, у оквиру Главе 17.02-месне заједнице, у Функцији
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, у извор финансирања 07, Трансфери од других нивоа
власти, и то на позицију буџета 435, за апропријацију економске класификације 424 – Специјализоване услуге,
тако да укупан план средстава из буџета за ову апропријацију
износи 30.183.464,79 динара.
III. Сагласно тачки II. овог решења, извршити одговарајућа
усклађивања износа у Општем и Посебном делу Одлуке о
буџету Града Новог Сада за 2013. годину.
IV. Задужује се Градска управа за опште послове да, у
складу са овим решењем, изврши одговарајуће измене
Финансијског плана прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за опште послове за 2013. годину,
ради извршавања расхода по основу дозначених наменских
трансферних средстава од Аутономне Покрајине Војводине.
V. Решење доставити:
- Градској управи за финансије и
- Градској управи за опште послове.
VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 352-1/2013-5738-II/а
31. децембар 2013. година
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 4-40/2013-II
26. децембар 2013. година
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.

999

1000

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
опште послове, број XV-401-1/2013-493 од 23. децембра
2013. године, достављеног Градској управи за финансије,
Градоначелник Града Новог Сада доноси

На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 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 2013. годину
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 55/12 и 34/13),
Градоначелник Града Новог Сада доноси
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2013. годину („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 55/12 и 34/13) за Раздео 09, Главу 09.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, Функцију 160 – Опште јавне
услуге некласификоване на другом месту, са позиције
буџета 270, економска класификација 499 – Средства резерве – Текућа резерва, а по Финансијском плану прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за
финнсије за 2013. годину, са позиције 270.01.02. одобравају
се средства Градској управи за културу у укупном износу од:
2.532.000,00 динара
(двамилионапетстотридесетдвехиљадединара00/100)
на име суфинансирања пројекта „Обнова и реконструкција
система климатизације и електричних инсталација Саборног
храма у Новом Саду“.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру Раздела 12, глава 12.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА
КУЛТУРУ, функција 860 – Рекреација, спорт, култура и
вере, некласификовано на другом месту, на позицију
буџета 332, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама, тако да укупан план средстава из буџета за ову апропријацију износи 9.532.000,00 динара.
3. За реализацију овог решења задужују се:
- Градска управа за финансије и
- Градска управа за културу.
4. Решење доставити.
- Градској управи за финансије:
- Сектору за трезор,
- Сектору за буџет, и
- Градској управи за културу.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 401-18/2013-II
26. децембар 2013. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градска управа за социјалну и дечију заштиту

1001
На основу члана 7. и 8. Правилника о додатној образовној,
здравственој и социјалној подршци детету и ученику („Службени гласник Републике Србије“, број 63/10), члана 26. став
3. и 4. Закона о финансијској подршци породици са децом
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 16/02, 115/05 и
107/09) и тачке II. Закључка Градоначелника Града Новог
Сада, број 6-39/2013-67-II, од 18. априла 2013. године,
Градска управа за социјалну и дечију заштиту доноси

26. децембар 2013.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ СТАЛНИХ
ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ПОТРЕБА ЗА
ПРУЖАЊЕМ ДОДАТНЕ ОБРАЗОВНЕ,
ЗДРАВСТВЕНЕ И СОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ
ДЕТЕТУ И УЧЕНИКУ
1. Разрешавају се дужности у Комисији за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и
социјалне подршке детету и ученику:
- стални чланови:
ДРАГАНА ПОПОВИЋ, школски психолог
СЛАЂАНА ГРБИЋ, школски психолог
ЉУБИЦА КУРИЏА, дипломирани социјани радник
- заменик чланова –
Др МАРИЈА ВУЧКОВИЋ, педијатар
2. У Комисију за процену потреба за пружањем додатне
образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику, именује се:
- стални чланови:
БОРИС ХЕМОН, школски психолог
ЗОРАН РАПАИЋ, школски психолог
ВЕСНА АНИЧИЋ, дипломирани социјални радник
- заменик чланова Др ЈУГОСЛАВА ГУЊИЋ, педијатар
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ
И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ
Број: XIII-5-3198/2013
24. децембар 2013. година
НОВИ САД
в.д. начелника
Зоран Кузељевић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11 и
32/13-УС) и члана 9. Одлуке о градским управама Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08,
55/09, 11/10, 39/10 и 60/10) доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА РЕШЕЊА
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦИ ЦАРА ЛАЗАРА
У ФУТОГУ

26. децембар 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

I. Престаје да важи Решење о постављању саобраћајне
сигнализације у Улици цара Лазара у Футогу („Службени
лист Града Новог Сада“, број 8/12).
II. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду да изврши уклањање саобраћајне
сигнализације из тачке I. овог решења, и да наведене промене унесе у Катастар саобраћајне сигнализације и опреме.
III. Рок за извршење овог решења је 15. март 2014. године.
IV. 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-34-5537/2013
24. децембар 2013. година
НОВИ САД
в.д. начелника
Викторија Пауновић, с.р.

1003
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11 и
32/13-УС) и члана 9. Одлуке о градским управама Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08,
55/09, 11/10, 39/10 и 60/10) доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У
ПАЈЕВИЋЕВОЈ УЛИЦИ У НОВОМ САДУ
I. Одређује се измена режима саобраћаја у Пајевићевој
улици у Новом Саду.
II. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду да изврши уклањање саобраћајне
сигнализације, према Саобраћајном пројекту број 8208 од
12. децембра 2013. године, који је израдила Служба за
развој и управљање саобраћајем Јавног предузећа „Завод
за изградњу Града“ у Новом Саду, и да наведене промене
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације и опреме.
III. Рок за извршење овог решења је 15. март 2014. године.
IV. 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-34-5536/2013
24. децембар 2013. година
НОВИ САД
в.д. начелника
Викторија Пауновић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11 и
32/13-УС) и члана 9. Одлуке о градским управама Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08,
55/09, 11/10, 39/10 и 60/10) доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА НА
РАСКРСНИЦИ УЛИЦА ИВА ЋИПИКА И
СВЕТОЗАРА ЋОРОВИЋА У НОВОМ САДУ
I. Одређује се измена режима саобраћаја на раскрсници улица Ива Ћипика и Светозара Ћоровића у Новом Саду.
II. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду да изврши постављање и усклађивање
саобраћајне сигнализације, према Саобраћајном пројекту
број 8267 од 11. децембра 2013. године, који је израдила
Служба за развој и управљање саобраћајем Јавног предузећа
„Завод за изградњу Града“ у Новом Саду, и да постављену
сигнализацију унесе у Катастар саобраћајне сигнализације
и опреме.
III. Рок за извршење овог решења је 15. март 2014. године.
IV. 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-34-5535/2013
24. децембар 2013. година
НОВИ САД
в.д. начелника
Викторија Пауновић, с.р.

1005
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени
гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11 и 32/13УС) и члана 9. Одлуке о градским управама Града Новог
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09,
11/10, 39/10 и 60/10) доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У ДЕЛУ
УЛИЦЕ ВУКА КАРАЏИЋА У ЧЕНЕЈУ
I. Одређује се измена режима саобраћаја у делу Улице
Вука Караџића у Ченеју.
II. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду да изврши постављање и усклађивање
саобраћајне сигнализације, према Саобраћајном пројекту
број 8277 од 19. децембра 2013. године, који је израдила
Служба за развој и управљање саобраћајем Јавног предузећа
„Завод за изградњу Града“ у Новом саду, и да постављену
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сигнализацију унесе у Катастар саобраћајне сигнализације
и опреме.
III. Рок за извршење овог решења је 15. март 2014. године.
IV. 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-34-5534/2013
24. децембар 2013. година
НОВИ САД
в.д. начелника
Викторија Пауновић, с.р.

1006
Градска управа за саобраћај и путеве, у предмету
техничког регулисања саобраћаја на основу члана 157.
Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени
гласник Републике Србије“, бр. 41/09 и 53/10) члана 192.
тачка 1. Закона о општем управном поступку („Службени
лист СРЈ“ бр. 33/97, 31/01 и „Службени гласник Републике
Србије“ број 30/10) доноси

РЕШЕЊЕ
О ДОПУНИ САОБРАЋАЈНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ПАРКИРАЛИШТУ
И ПОЛИГОНУ ЗА ОБУКУ ВОЗАЧА КОД
НАЈЛОН ПИЈАЦЕ У НОВОМ САДУ
1. Одређује се постављање вертикалне саобраћајне
сигнализације којом се налаже „обавезан смер право“ садопунском таблом и временским ограничењем кроз паркиралишта и полигон за обуку возача код Најлон пијаце у
Новом Саду.
2. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду да:
- постави саобраћајну сигнализацију, према Саобраћајном пројекту број 8250 од 4. децембра 2013. године, који
је израдила Служба за развој и управљање саобраћајем
Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду;
- постављену саобраћајну сигнализацију унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.
3. Рок за извршење овог решења је 15. децембар 2013.
године.
4. Ово решење објавити у Службеном листу Града Новог Сада.

26. децембар 2013.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-5324/2013
4. децембар 2013. година
НОВИ САД
в.д. начелника
Викторија Пауновић, с.р.

1007
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 и
7/13) доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ–МЕСТА ЗА
ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У РАДНИЧКОЈ
УЛИЦИ КОД К. БР. 20 У НОВОМ САДУ
I. Одређује се паркинг-место за возила особа са
инвалидитетом на јавном паркиралишту у Радничкој улици
код к.бр. 20 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 8254 од 16. децембра
2013. 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 (у даљем тексту: Завод) да постављене
саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.
IV. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог решења
врши Завод.
V. Рок за извршење овог решења је 10. јануар 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-34-5548/2013
24. децембар 2013. година
НОВИ САД
в.д. начелника
Викторија Пауновић, с.р.

26. децембар 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 68 – Страна 1251.

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна Рег. бр.

ГРАД НОВИ САД

992

Градско веће
993
982

983

984

985

Решење о давању сагласности на
Програм уклањања комуналног
отпада за 2014. годину

994
1229
995

Решење о разрешењу дужности в.д.
заменика начелника Градске управе
за социјалну и дечију заштиту
(Ковиљка Печеница)

1229

Решење о постављењу в.д. заменика
начелника Градске управе за социјалну
и дечију заштиту (Тамара Милановић)

1229

Решење о изменама Решења о Програму инвестиционих активности за
основне школе за 2013. годину

996

997
1229
998

Градоначелник
986

987

988

989

990

991

Решење о одобрењу да се у Одлуци
о буџету Града Новог Сада за 2013.
годину распореде средства Градској
управи за културу
Решење о одобрењу да се у Одлуци
о буџету Града Новог Сада за 2013.
годину распореде средства Градској
управи за социјалну и дечију заштиту
Решење о одобрењу да се у Одлуци
о буџету Града Новог Сада за 2013.
годину распореде средства Градској
управи за опште послове
Решење о одобрењу да се у Одлуци
о буџету Града Новог Сада за 2013.
годину распореде средства Градској
управи за социјалну и дечију заштиту
Решење о стављању ван снаге Решење Градоначелника Града Новог Сада,
број: II-020-2/2013-8905 од 19. децембра 2013. године
Решење о одобрењу да се у Одлуци
о буџету Града Новог Сада за 2013.
годину распореде средства Градској
управи за културу

999
1237

1237

Предмет

Страна

Закључак о исправци Решења Градоначелника Града Новог Сада, број
4-31/2013-II од 4. децембра 2013. године

1240

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

1240

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

1241

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

1241

Решење о давању сагласности на број
и структуру запослених у Центру за
социјални рад Града Новог Сада који
се финансирају из буџета Града Новог
Сада

1242

Решење о разрешењу помоћника начелника за управни поступак у Градској управи за комуналне послове
Града Новог Сада (Нада Бањац)

1247

Решење о разрешењу помоћника начелника за стамбене послове у Градској управи за урбанизам и стамбене
послове Града Новог Сада
(Јелена Радуловић)

1247

Решење о одобрењу да се у Одлуци
о буџету Града Новог Сада за 2013.
годину распореде средства Градској
управи за опште послове

1247

1000 Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

1247

Градска управа за социјалну и дечију заштиту
1238

1238

1239

1239

1001 Решење о разрешењу и именовању
сталних чланова и заменика чланова
Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене
и социјалне подршке детету и ученику

1248

Градска управа за саобраћај и путеве
1002 Решење о престанку важења решења
о постављању саобраћајне сигнализације у Улици цара Лазара у Футогу

1248

1252. страна – Број 68

Рег. бр.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Предмет

1003 Решење о измени режима саобраћаја
у Пајевићевој улици у Новом Саду

Страна Рег. бр.

1249

1004 Решење о измени режима саобраћаја
на раскрсници улица Ива Ћипика и
Светозара Ћоровића у Новом Саду

1249

1005 Решење о измени режима саобраћаја
у делу улице Вука Караџића у Ченеју

1249

26. децембар 2013.

Предмет

Страна

1006 Решење о допуни саобраћајне сигнализације на паркиралишту и полигону
за обуку возача код Најлон пијаце у
Новом Саду

1250

1007 Решење о одређивању паркинг-места
за возила особа са инвалидитетом на
јавном паркиралишту у Радничкој улици од к. бр. 20 у Новом Саду

1250

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

