СЛ УЖ БЕН И ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА
Година XXXV - Број 1

НОВИ САД, 11. јануар 2016.

ГРАД НОВИ САД

примерак 100,00 динара

- има седиште и своју активност реализује на територији
Града Новог Сада,
- није у поступку ликвидације, стечаја и под привременом
забраном обављања делатности,

Градско веће

- нема блокаду пословног рачуна, пореске дугове или
дугове према организацијама социјалног осигурања,
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На основу члана 12. Одлуке о обезбеђивању средстава
за програме спортских удружења на територији Града Новог
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 33/15), Градско веће Града Новог Сада на 271. седници одржаној 31.
децембра 2015. године, доноси

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ
СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ
САДА ЗА ПРОГРАМЕ СПОРТСКИХ
УДРУЖЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
НОВОГ САДА

- није у последње две године правоснажном одлуком
кажњено за прекршај или привредни преступ у вези
са својом делатношћу,
- је директно одговорно за припрему и извођење програма,
- је претходно обављало делатност најмање годину
дана,
- је са успехом реализовало одобрени програм из ранијих
година,
- ангажује спортског стручњака који има законом
предвиђене квалификације за рад у спорту, и
- има обезбеђен простор за реализацију програма.
Члан 3.

I. ОПШТА ОДРЕДБА
Члан 1.
Овим правилником ближе се уређују начин и поступак
доделе средстава из буџета Града Новог Сада (у даљем
тексту: буџет Града) за одобрење годишњих и посебних
програма спортских удружења на територији Града Новог
Сада, закључење уговора, извештавање, начин јавног
објављивања података о предложеним годишњим и посебним програмима за доделу средстава, одобреним програмима и реализацији програма, као и надзор над реализацијом годишњих и посебних програма.

II. НАЧИН И ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ ГОДИШЊИХ И ПОСЕБНИХ
ПРОГРАМА
Члан 2.
Спортском удружењу могу да се доделе средства из
буџета Града, на основу поднетог предлога годишњег односно посебног програма, под условом да:
- је уписано у регистар код надлежног органа,
- послује на недобитној основи,

Спортско удружење доставља свој предлог годишњег,
односно посебног програма Градској управи за спорт и
омладину (у даљем тексту: градска управа), на посебном
обрасцу чији изглед и садржину утврђује градска управа.
Члан 4.
Анализу и оцену поднетих предлога годишњих, односно посебних програма врши стручна комисија за избор
годишњих односно посебних програма (у даљем тексту:
Комисија) коју образује и именује Градско веће Града Новог
Сада (у даљем тексту: Градско веће).
Члан 5.
Анализа и оцена поднетих предлога годишњих, односно посебних програма врши се на основу општих и посебних мерила.
Члан 6.
Општа мерила на основу којих Комисија врши анализу
и оцену поднетих предлога годишњих и посебних програма
су:
- значај спортског удружења у Граду Новом Саду по
основу година трајања,
- програмска остварења спортског удружења (на
територији: Града Новог Сада, Републике Србије и
међународној сцени),
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- сразмера учешћа буџетских дотација у реализацији
програма спортског удружења у остваривању циља
програма.
Члан 7.
Посебна мерила на основу којих Комисија врши оцену
поднетих предлога годишњих, односно посебних програма
утврђују се, с обзиром на њихову специфичност, појединачно
за свако спортско удружење, и то:
- да програм утиче на спортско-здравствено образовање
и унапређење здравља учесника програма,
- да програм обухвата од 40 до 160 учесника програма
по ангажованом спортском стручњаку, осим за спортска удружења која су у систему такмичења по правилима спортске гране,
- да је за реализацију програма ангажован спортски
стручњак са високом стручном спремом или
оспособљено лице односно да је ангажован довољан
број спортских стучњака на одређен број учесника програма,
- да ниво и квалитет организовања и вођења такмичарских активности спортских удружења, њихова анализа
и обрада као и формирање базе података и информација доприноси мапирању Града Новог Сада на
домаћој и међународној спортској и културној сцени.
Члан 8.
Након извршене анализе и оцене поднетих предлога
годишњих, односно посебних програма, у складу са општим
и посебним мерилима из чл. 6. и 7. овог правилника,
Комисија сачињава образложен предлог годишњих програма за наредну буџетску годину, односно предлог посебних програма у текућој години који могу да се финансирају
из буџета Града, и предлаже износ средстава спортском
удружењу за сваки појединачни програм.
Образложен предлог из става 1. овог правилника
Комисија доставља Градском већу.
Члан 9.
Градско веће, на предлог Комисије, доноси појединачна
решења којим се одобравају годишњи, односно посебни
програми и утврђује износ средстава за њихову реализацију.
Члан 10.
Решење о одобрењу годишњег, односно посебног
програма из члана 9. овог правилника, објављује се у
„Службеном листу Града Новог Сада“ и на званичној
интернет презентацији Градске управе www. sio. novi sad. rs.
Члан 11.
Градска управа са спортским удружењем, коме је одобрен годишњи, односно посебни програм закључује уговор
о додели средстава за реализацију програма који садржи:
назив и седиште спортског удружења, врсту и садржину
програма, време реализације годишњег, односно посебног програма, износ добијених средстава, временски план
употребе средстава, начин вршења редовног и ванредног
надзора над реализацијом програма, обавезе спортског
удружења у погледу подношења извештаја о реализацији
програма са доказом о реализацији програма, доказ о наменском коришћењу средстава, као и медијском представљају

11. јануар 2016.

програма и учешћа Града Новог Сада у његовом
финансирању.
Члан 12.
Средства из буџета Града за реализацију годишњег,
односно посебног програма преносиће се спортском
удружењу на основу решења о одобрењу годишњих, односно посебних програма из члана 9. овог правилника и уговора о додели средстава за реализацију годишњег, односно посебног програма из члана 11. овог правилника, у
складу са Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13
– испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон и 103/15).
Члан 13.
Поступци започети до дана ступања на снагу овог правилника окончаће се у складу са Правилником о начину и
поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада
за реализацију програма којима се остварују потребе и
интереси грађана у области спорта („Службени лист Града
Новог Сада“, број 45/12).
Члан 14.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да
важи Правилник о начину и поступку доделе средстава из
буџета Града Новог Сада за реализацију програма којима
се остварују потребе и интереси грађана у области спорта
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 45/12).
Члан 15.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-19/2015-723-II
31. децембар 2015. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 69. став 4. Закона о заштити животне
средине (''Службени гласник РС'', бр.135/04, 36/09, 36/09
- др. закон, 72/09 - др. закон и 43/11 - одлука УС) и члана
106. став 2. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст
(''Службени лист Града Новог Сада'', број 43/08), Градско
веће Града Новог Сада, на 267. седници од 25.12.2015.
године, доноси

ПРОГРАМ
ПРАЋЕЊА СТАЊА И ПРОГНОЗЕ
АЕРОПОЛЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
НОВОГ САДА У 2016, 2017. И 2018. ГОДИНИ
I. ОСНОВЕ ПРОГРАМА
Јединица локалне самоуправе, у оквиру својих надлежности утврђених законом, обезбеђује континуирану кон-
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тролу и праћење стања животне средине (мониторинг)
доношењем програма мониторинга на својој територији и
обезбеђивањем финансијских средстава за његову
реализацију. Програм мониторинга јединице локалне самоуправе мора бити у складу са програмом који доноси Влада
Републике Србије.
На неопходност мониторинга полена суспендованог у
ваздуху указала је Светска здравствена организација (WHO)
званичним закључцима састанка на тему „Phenology and
Human Health: Allergic Disorders“ који је одржан у Риму 2003.
године. WHO је потврдила да је аерополен битан узрочник
алергијских реакција током последњих 50 година и да резултати мониторинга аерополена омогућавају проучавање,
превенцију, дијагностиковање, па и лечење поленских
алергија.
Организовањем и спровођењем континуираног мерења
концентарције аероалергеног полена и информисањем
јавности путем медија успоставља се и систем помоћи особама алергичним на полен, како је то препоручено од стране
Светске здравствене организације.
Концентрација полена у ваздуху зависи од локалне и
регионалне вегетације (природна и антропогена) као и од
метеоролошких услова. Мониторингом полена у ваздуху
обезбеђује се велики број значајних информација. Поред
информација неопходних за заштиту здравља људи, подаци
се могу користити и за развој система предикције цветања
и приноса пољопривредних култура, предикцију ширења
адвентивних инвазивних биљака, као и за анализу климатских промена.

II. ЦИЉ ПРОГРАМА
Програм праћења стања и прогнозе аерополена на
територија Града Новог Сада треба да обезбеди континуирано праћење концентрације аерополена на територији
Града Новог Сада, а у циљу формирања базе података
аерополена која омогућава прецизне, правовремене, јасно
разумљиве информације о стању и прогнози аерополена
неопходне за превенцију и лечење алергијских болести.

III. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА
Спровођење мерења концентрације полена врши се
стандардним методама у законским оквирима и уз примену
најсавременијих научних достигнућа.
Мерење концентрације аерополена, лабораторијску
обраду и анализу узорака, анализу података, и интерпретацију резултата врши стручна организација која поседује
законски дефинисане стручне квалификације, искуство у
обављању послова мониторинга полена, као и неопходни
материјални и финансијски капацитет.
Избор стручне организације за праћење стања и прогнозе аерополена на територији Града Новог Сада врши
се у складу са законом.
Мерно место
Стручна организација која врши мерење концентрације
аерополена врши избор, одржавање мерног места и инструмента са пратећом опремом. Организација мерног места
се обавља уз поштовање стандарда за ову врсту монито-
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ринга, у законским оквирима, а који омогућују укључивање
Града Новог Сада у систем праћења алергеног полена у
Републици Србији и континуитет учешћа у изградњи Европске мреже за аероалергене.
Mерни интервали
Примењују се мерни интервали за ову врсту праћења
стања биолошких честица у ваздуху дефинисани у Препорукама Интернационалне асоцијације аеробиолога (Јäger
et al., 1995).
Сакупљање узорака полена из ваздуха инструментом
„клопка за полен“ се врши током целе календарске године,
свакодневно према Препорукама Интернационалне
асоцијације аеробиолога (Јäger et al., 1995).
Лабораторијска обрада и анализа узорака (бројчано
изражавање просечних дневних концентрација свих регистрованих типова полена) се врши једном седмично за
протеклих седам дана.
Начин и динамика реализације Програма
Узорковање ваздуха врши се континуираном
волуметријском методом (Хирст, 1952), а према Препорукама Интернационалне асоцијације аеробиолога (Јäger et
al., 1995).
Лабораторијска обрада узорака ваздуха врши се према
Препорукама Интернационалне асоцијације аеробиолога
(Јäger et al., 1995).
Нумерички резултати се изражавају као просечна дневна
концентрација сваког од регистрованих типова полена тог
дана у ваздуху, изражено као број поленових зрна по m3
ваздуха (ПГ/ m3).
На основу добијених резултата израђују се:
- недељни извештаји који садрже табелу са ризиком за
настанак алергијских реакција - алергијски семафор и
текстуалну стручну информацију о стању алергеног
аерополена, са краткорочном прогнозом за 7 дана,
- месечни извештаји са стручном информацијом о стању
алергеног аерополена за протекли месец и
- годишњи извештаји са стручном информацијом о стању
алергеног аерополена током године, календаром
полена и предлогом мера.
Информисање јавности
У циљу информисања јавности, Градска управа за
заштиту животне средине обезбеђује доступност
информација о стању аерополена објављивањем на свом
званичном сајту www.environovisad.org.rs и на други пригодан начин.

IV. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
Средства за спровођење Програма праћења стања и
прогнозе аерополена на територији Града Новог Сада у
2016, 2017. и 2018. години обезбеђују се у буџету Града
Новог Сада - Буџетском фонду за заштиту животне средине. Програмом коришћења средстава Буџетског фонда
и Годишњим Финансијским планом прихода и примања и
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расхода и издатака Градске управе за заштиту животне
средине опредељују се средства према ближим наменама
и исплаћују на основу уговора закључених у складу са законом.
Овај програм објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 501-2/2015-96-II
25. децембар 2015. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

11. јануар 2016.
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На основу члана 99. став 5. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр,
64/10-oдлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-oдлука УС,
50/13-oдлука УС, 98/13-oдлука УС, 132/14 и 145/14), и члана
3. став 2. Одлуке о отуђењу грађевинског земљишта у јавној
својини Града Новог Сада („Службени лист Града Новог
Сада“, број 11/15), Градско веће Града Новог Сада, на 271.
седници од 31. децембра 2015. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ
ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ЗА 2015. ГОДИНУ
I. У Решењу о Програму отуђења грађевинског земљишта
за 2015. годину („Службени лист Града Новог Сада”, бр.
20/15, 39/15, 53/15 – испр., 50/15, 53/15, 57/15 и 58/15), у
Програму отуђења грађевинског земљишта за 2015. годину
који је саставни део овог решења, после дела „II Програм
отуђења катастарских парцела у својини Града Новог Сада“
додаје се нови део „III Програм отуђења на основу правоснажног решења о утврђивању земљишта за редовну употребу објекта и формирања грађевинске парцеле“ који
гласи:
„

III. Програм отуђења на основу правоснажног решења о утврђивању земљишта за редовну употребу објекта и
формирања грађевинске парцеле
РБ

ЛОКАЦИЈА
УЛИЦА

БРОЈ
ПАРЦЕЛЕ

КАТАСТАРСКА
ОПШТИНА

ПОВРШИНА
ПАРЦЕЛЕ
(у m2)

НАМЕНА

СПРАТНОСТ

БРУТО
ПОВРШИНА
ОБЈЕКТА
(у m2)

1

Ул. Ђорђа Никшића
Јохана број 22

5848/26

Нови Сад I

13

вишепородично
становање

П+1

до 26 m2 бруто
површине
„
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II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2015-2228-II
31. децембар 2015. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

На основу члана 13. став 3. Одлуке о одржавању чистоће
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 25/10, 37/10 –
испр., 3/11 – испр., 21/11 и 13/14), Градско веће Града Новог
Сада, на 271. седници од 31. децембра 2015. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ
ЗА 2015. ГОДИНУ
I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма
јавне хигијене за 2015. годину, коју је Надзорни одбор Јавног
комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад, донео на 63.
седници од 29. децембра 2015. године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2015-2278-II
31. децембар 2015. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

11. јануар 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 1 – Страна 5.
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На основу члана 11. став 3. Одлуке о одржавању чистоће
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 25/10, 37/10 –
испр., 3/11 – испр., 21/11 и 13/14), Градско веће Града Новог
Сада, на 267. седници од 25. децембра 2015. године, доноси

На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13 и 30/15),
Градско веће Града Новог Сада, на 270. седници одржаној
28. децембра 2015. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
УКЛАЊАЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА
ЗА 2016. ГОДИНУ
I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм уклањања комуналног отпада за 2016. годину, који је Надзорни одбор Јавног
комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад, донео на 58.
седници одржаној 13. новембра 2015. године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2015-2147-II
25. децембар 2015. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма
рада Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 2015.
годину, коју је Управни одбор Градске библиотеке у Новом
Саду, Нови Сад донео на 48. седници одржаној 27. децембра 2015. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2015-510-II
28. децембар 2015. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

6

8

На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13 и 30/15),
Градско веће Града Новог Сада, на 270. седници одржаној
28. децембра 2015. године, доноси

На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13 и 30/15),
Градско веће Града Новог Сада, на 270. седници одржаној
28. децембра 2015. године, доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени Програма
Стеријиног позорја, Нови Сад за 2015. годину, коју је
Управни одбор Стеријиног позорја, Нови Сад, донео на
седници одржаној 26. децембра 2015. године.

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени Финансијског
плана Стеријиног позорја, Нови Сад за 2015. годину, коју
је Управни одбор Стеријиног позорја, Нови Сад, донео на
11. седници одржаној 26. децембра 2015. године.

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

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2015-509-II
28. децембар 2015. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 418-9/2015-8/3-II
28. децембар 2015. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

6. страна – Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
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На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама културе
чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13 и 30/15), Градско
веће Града Новог Сада, на 270. седници одржаној 28.
децембра 2015. године, доноси

РЕШЕЊЕ
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени Финансијског
плана Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за
2015. годину, коју је Управни одбор Градске библиотеке у

11. јануар 2016.

Новом Саду, Нови Сад, донео на 48. седници одржаној 27.
децембра 2015. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 418-9/2015-4/3-II
28. децембар 2015. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градоначелник

10
На основу поглавља 11. тачка 4. став 10. Акционог плана запошљавања Града Новог Сада за 2015. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 4/15, 35/15 и 57/15), а поводом Јавног позива за реализацију програма стручне праксе
на територији Града Новог Сада у 2015. години, на предлог Комисије за реализацију мера запошљавања, Градоначелник Града Новог Сада доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА У 2015. ГОДИНИ
1.У Одлуци о спровођењу програма стручне праксе на територији Града Новог Сада у 2015.години („Службени лист
Града Новог Сада, број : 58/15) у тачки 1. број и речи: „155 незапослених лица“ замењује се бројем и речима: „149 незапослених лица“ а број и речи: „40 лица са средњим образовањем“ замењује се бројем и речима „34 лица са средњим
образовањем“.
У табели 1. редни број 1. мења се и гласи:
1.

0403-15424-989/2015

"Циклонизација" ДОО
Нови Сад

Нови Сад,

4

Приморска 76

400100 - пољопривредни
техничар

Редни број 3. брише се.
Редни бројеви од 4. до 8. постају редни бројеви од 3 до 7.
У досадашњем редном броју 5. који постаје редни број 4. у колони „Шифра и назив занимања“ реч техничар се брише.
У досадашњем редном броју 6. који постаје редни број 5. колона „Шифра и назив занимања“ мења се и гласи: „406700
- економски техничар“ и „409900-матурант гимназије“.
У досадашњем редном броју 7. који постаје редни број 6. колона „Шифра и назив занимања“ мења се и гласи: “401800
- машински техничар контролор квалитета“
У досадашњем редном броју 8. који постаје редни број 7. колона: „Шифра и назив занимања“ мења се и гласи: „409002
- медицинска сестра“.
Редни број 9. брише се.
Редни бројеви од броја 10. до 20. постају редни бројеви од 8.до 18.
Досадашњи редни број 15. који постаје редни број 13. мења се и гласи:

13.

0403-15424-957/2015

Српско народно
позориште

Нови Сад,
Позоришни трг 1

4

408681 - балетски играч
408691 - музички извођач
504001 - конфекционар
текстила- специјалиста
408617 - маскер власуљар

У тачки 1. у табели 2. у редном броју 3. колона: „Шифра и назив занимања“ мења се и гласи: „626709 - струковни економиста“
У редном броју 7. колона: „Шифра и назив занимања“ мења се и гласи: „628329 - струковни инжењер заштите животне
средине“.

11. јануар 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 1 – Страна 7.

У редном броју 10. колона: „Шифра и назив занимања“ мења се и гласи: „626709 - струковни економиста“
У редном броју 11. у колони :“Назив послодавца“ назив послодавца мења се и гласи: „ Аgricampus“ДОО“, у колони
„Адреса послодавца“ адреса се мења и гласи: „Ветерник, Владимира Матијевића 3“.
Редни број 15. брише се.
Редни бројеви од 16. до 22. постају редни бројеви од 15. до 21.
У досадашњем редном броју 16. који постаје редни број 15. колона: „Шифра и назив занимања“ мења се и гласи:
„616710 - економиста“.
У досадашњем редном броју 19. који постаје редни број 18. колона: „Шифра и назив занимања“ мења се и гласи:
“627507 - струковни васпитач“.
У досадашњем редном броју 22. који постаје редни број 21. у колони: „ Број лица“ повећава се број лица на стручној
пракси тако да се број „1“ замењује са бројем „2“.
У тачки 1. у табели 3. у редном броју 9. колона: „Шифра и назив занимања“ мења се и гласи: „718233 - дипломирани
дефектолог“.
У редном броју 11. колона: „Шифра и назив занимања“ мења се и гласи: „718815 - дипломирани библиотекар информатичар“.
У редном броју 14. колона: „Шифра и назив занимања“ мења се и гласи: “716800 - дипломирани правник“.
У редном броју 16. колона: „Шифра и назив занимања“ мења се и гласи: „717579 - професор физичке културе“
Редни број 20. мења се и гласи:

20. 0403-15424-973/2015

Центар за
социјални рад
Града Новог Сада

Нови Сад,
Змај Огњена Вука 13

У редном броју 22. колона: „Шифра и назив занимања“
мења се и гласи: „717515 - дипломирани професор српског
језика и књижевности“
У редном броју 23. колона: „Шифра и назив занимања“
мења се и гласи: „718219 - дипломирани психолог“.
Редни број 27. брише се.
Редни бројеви од 28. до 65. постају редни бројеви од
27. до 64.
У досадашњем редном броју 28. који постаје редни број
27. колона: „Шифра и назив занимања“ мења се и гласи
„717583 - дипломирани професор физичког васпитања и
спорта“.
У досадашњем редном броју 35. који постаје редни број
34. у колони „Број под којим је заведена пријава“ број
пријаве: „0403-15424-888/2015“ мења се и гласи: „040315424-894/2015“.
У досадашњем редном броју 37. који постаје редни број
36. у колони „Назив послодавца“ назив послодавца се мења
и гласи: „Универзитет Привредна академија
Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом
Саду“
У досадашњем редном броју 42. који постаје редни број
41. колона „Шифра и назив занимања“ мења се и гласи:
“713118 - дипломирани инжењер технологије“.
У досадашњем редном броју 43. који постаје редни број
42. колона: „Шифра и назив занимања“ мења се и гласи „
716820 - дипломирани правник“.
У досадашњем редном броју 47. који постаје редни број
46. колона: „Шифра и назив занимања“ мења се и гласи
„716605 - дипломирани менаџер“.
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716820 - диплoмирaни прaвник
718226 - диплoмирaни сoциoлoг
718219 - диплoмирaни психoлoг (2)
716639 - диплoмирaни инжењер
менаџмента
716700 - дипломирани економиста
716710 - дипломирани економиста

У досадашњем редном броју 54. који постаје редни број
53. колона: „Шифра и назив занимања“ мења се и гласи „
718346 - мастер биохемичар“.
У досадашњем редном броју 55. који постаје редни број
54. колона: „Шифра и назив занимања“ мења се и гласи
„716600 - дипломирани менаџер у туризму“.
Досадашњи редни број 66. се брише.
Редни бројеви од 67. до 78. постају редни бројеви од
65. до 76.
У досадашњем редном броју 67. који постаје редни број
65. у колони „Назив послодавца“ назив послодавца се мења
и гласи: “Републички фонд за здравствено осигурање,
Покрајински фонд за здравствено осигурање“.
У досадашњем редном броју 73. који постаје редни број
71. у колони „Број под којим је заведена пријава“ број „040315424-953/2015“ мења се и гласи: „0403-15424-952/2015“.
У досадашњем редном броју 77. који постаје редни број
75. колона: „Шифра и назив занимања“ мења се и гласи
„716800 - дипломирани правник“.
2. Послодавац у табели 1. под садашњим редним бројем
15. ЈКП „Зоохигијена и ветерина“ Нови Сад за једно лице
са занимањем „400400 - ветеринарски техничар“ уговор о
стручном оспособљавању закључује са даном 30.12.2015.
године, када и почиње програм стручне праксе за наведено лице. Послодавац под садашњим редним бројем 3.
Предшколска установа „Радосно детињство“ за једно лице
са занимањем „409055 - медицинска педагошка сестра“
закључио је уговор о стручном оспособљавању са даном
16.12.2015. године.
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Послодавац у табели 2. под садашњим редним бројем
21. Предшколска установа - дечији вртић „Маштоленд“ за
једно лице са занимањем „627507 - струковни васпитач“
уговор о стручном оспособљавању закључује са даном
30.12.2015. године, када и почиње програм стручне праксе
за наведено лице.
Послодавац у табели 3. под садашњим бројем 20. Центар за социјални рад Града Новог Сада за два лица са
занимањем „716700 - дипломирани економиста“ и „716710
- дипломирани економиста“ уговор о стручном
оспособљавању закључује са даном 30.12.2015. године,
када и почиње програм стручне праксе за наведена лица.
3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 3-517/2015-1-II
30. децембар 2015. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.

11. јануар 2016.
Члан 4.

Запослени овлашћени да управљају возилом, у смислу
овог правилника, су лица која су у радном односу у Служби,
на неодређено или одређено време, а који су решењем
распоређени на радна места возача-професионални возач
или друга лица запослена у органима Града, за обављање
редовних делатности ( у даљем тексту: возач).
Члан 5.
Врста и количина горива која се набавља за возила за
потребе органа Града одређена је финансијским планом
Службе, за сваку календарску годину.
Члан 6.
Гориво се може набављати само код добављача који
је изабран у поступку јавне набавке и коме је додељен уговор о снабдевању горивом, за текућу годину.
Члан 7.
Право на точење горива има возач који има путни налог
за управљање возилом.
Члан 8.
За свако путовање, возачу се издаје путни налог за
управљање тим возилом, у складу са прописима.
Возач је дужан да за купљено гориво обавезно узме
фискални рачун, који је саставни део путног налога.
Члан 9.
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На основу члана 16. став 2. Статута Града Новог Сада
- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08), Градоначелник Града Новог Сада доноси

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА, НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА И
ПОТРОШЊИ ГОРИВА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА
СЛУЖБЕ ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
Члан 1.
Овим правилником уређују се услови, начин коришћења
и потрошња горива службених возила (у даљем тексту:
возила), према типу и техничким карактеристикама возила
Службе за заједничке послове Града Новог Сада (у даљем
тексту: Служба), koja се користе за потребе Скупштине
Града Новог Сада, Градоначелника Града Новог Сада,
Градског већа Града Новог Сада, градских управа, посебних организација и служби, (у даљем тексту: органи Града),
начин обрачуна потрошње горива, права и обавезе запослених у вези са коришћењем горива, као и друга питања
од значаја за потрошњу горива.

За купљено гориво у земљи, плаћање се врши искључиво
дебитном електронском картицом, а у иностранству готовим новцем.
Возач је дужан да фискални рачун за купљено гориво
преда исти дан или први наредни радни дан, шефу Одсека
аутосервиса ( у даљем тексту: шеф Одсека).
Уколико се возач налази на службеном путовању дужан
је да фискални рачун за купљено гориво преда истог или
наредног дана, по повратку са службеног путовања.
Члан 10.
Евиденција о укупној и просечној потрошњи горива за
свако возило, као и о укупној и просечној годишњој потрошњи
горива води се у Одсеку.
Евиденцију из става 1. овог води шеф Одсека.
Потрошња горива се утврђује на крају обрачунског периода, а на основу броја пређених километара из путног налога
и количине купљеног горива за то возило.

Члан 2.

Обрачунски период за утврђивање потрошње горива из
става 3. овог правилника је период од првог до последњег
календарског дана у месецу.

Под горивом, у смислу овог правилника, сматрају се
органска фосилна горива и нафтни деривати, који се користе за погон мотора са унутрашњим сагоревањем.

Возач је дужан да најкасније првог дана у месецу, за
претходни месец, преда шефу Одсека путни налог за
управљање возилом.

Члан 3.

Возач предаје возило са пуним резервоаром, последњег
дана обрачунског периода.

Возила, у смислу овог правилника, су путничка и друга
моторна возила, која су у власништву Службе.

Приликом примопредаје возила из става 6. овог члана
утврђује се количина горива у резервоару возила.

11. јануар 2016.
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Члан 11.

Број 1 – Страна 9.

плана јавних набавки Службе за наредну годину и о томе
обавештава шефа Службе.

Шеф Одсека сачињава месечни извештај о потрошњи
горива за свако возило.
Извештај из става 1. овог члана доставља се шефу
Службе, најкасније до 10. у текућем месецу, за претходни
месец.
Годишњи извештај о потрошњи горива за свако возило
сачињава шеф Одсека и доставља га шефу Службе
најкасније до 15. јануара текуће године, за претходну годину.

Члан 13.
Обрачун потрошње горива за возила врши се на бази
норматива потрошње на 100 километара пређеног пута,
за свако возило.
На основу норматива потрошње горива утврђује се
месечна потрошња горива.

Члан 12.

Према типу и техничким карактеристикама возила, (кубикажи и снази мотора у возилима), утврђује се табела
максималне потрошње горива по категоријама возила:

Шеф Одсека исказује потребу за набавку горива за
наредну годину у поступку израде финансијског плана и

ПУТНИЧКА ВОЗИЛА

Тип возила

Кубикажа
(cm3)

Снага мотора
(kw)

Фабричка
потрошња
*(l/100km)

1.

Шкода Supеr B Еlеgаncе

3.6 бензин

195

12,0

15,0

19,0

2.

Шкода Supеr B

2.0 TDI

125

7,0

9,0

11,0

3.

Шкода Oktаviа

1.9 TDI

77

5,0-6,5

7,0

8,0

4.

Шкода Yеti

1.9TDI

77

5,0-6,5

7,0

8,0

5.

Шкода Fаbiа

1.4 бензин

63

6,0-7,0

8,0

10,0

6.

Шкода Практик

1.6 TDI

66

5,0-6,0

6,0

7,0

7.

VW Голф

1.6 TDI

77

5,0-6,0

6,5

7,0

8.

Кoмби VW Mултиван

2.0 TDI

132

7,0-8,0

9,0

12,0

9.

Кoмби VW T-5

2.0 TDI

103

8,0

10,0

13,0

Ред.
бр.

Kомбинована Maксимална
вожња
потрошња
**(l/100km)
***(l/100km)

10.

VW Поло

1.2 бензин

44

6,0-7,0

8,0-9,0

10,0

11.

Лада Нива

1.7 бeнзин

60

9,0

10,0

13,0

12.

Kомби Пежо боксер

2.0 TDI

66

8,0-10,0

12,0

15,0

13.

Maзда БT-50

2.5 TDI

105

7,8

8,9

10,9

14.

Застава 101

1.1 бензин

41

8,5

9,8

11,5

15.

Застава 101 Пик-ап

1.1 бензин

41

8,5

9,8

11,5

16.

Dаciа Dustеr

1.6 бензин

77

7,2

8,0-8,5

10,0

КAMИOНИ

Тип возила

Кубикажа
(cm3)

Снага мотора
(kw)

Фабричка
потрошња
*(l/100km)

1.

Kамион Застава Ривал

2.5 дизeл

55

12,0-15,0

15,0

18,0

2.

Kaмион Ривал

2.8 дизeл

78

12,0-15,0

15,0

18,0

Ред.
Бр.

*
**
***

бeз oптeрeћeњa вoзилa
20% у нaсeљеном месту, 30% нa oтвoрeнoм путу
вoжњa у eкстрeмним услoвимa

Kомбинована Maксимална
вожња
потрошња
**(l/100km)
***(l/100km)

10. страна – Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Возачу који користи возило за вожњу на подручју Града
Новог Сада, а које припада типу возила наведеним у табели
потрошње под редним бр. 1, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 14. и 15.
признаје се утрошак горива, у складу са табелом потрошње,
уз повећање до 15% за вожњу у екстремним условима
(висока и ниска температура), лошег квалитета горива и
рада мотора у месту, а максимално два мото-часа дневно.
Члан 14.
Норматив потрошње горива за возило израђује се
најмање за период од три године, а ванредно у случају
промене енергената, набавке нових возила, интервенције
на возилу и у другим случајевима који утичу на промену
потрошње горива.
Норматив потрошње горива садржи просечну потрошњу
горива.
Норматив потрошње горива израђује посебна комисија
коју образује и именује шеф Службе.
Члан 15.
Шеф Одсека обавештава шефа Службе о потреби за
редовну израду норматива потрошње горива и o потреби
образовања и именовања чланова комисије најкасније 30
дана, пре истека периода из члана 14. овог правилника, а
у случају потребе за ванредном израдом норматива, одмах
по сазнању за промене.
Члан 16.
Потрошња горива мора бити у складу са нормативима
са толеранцијом од 20%, за вожњу у насељеном месту, а
30% на отвореном путу, у зависности од годишњег доба,
стања гума, квалитета горива и слично.
Члан 17.
У случају да возач који управља возилом, пре истека
обрачунског периода, примети да возило има повећану
потрошњу горива, дужан је да то пријави шефу Одсека,
како би надлежни сервис проверио исправност система
убризгавања и извршио одговарајуће реглаже система.
Члан 18.
Уколико се за возило, приликом обрачуна потрошње
горива за обрачунски период, утврди повећана потрошња
горива у односу на максималну потрошњу утврђену овим
правилником, комисија коју ће образовати и именовати
старешина органа Града у коме је лице које је задужено за
управљање возилом запослено утврдиће евентуалне друге
разлоге повећане потрошње горива.
О утврђеном стању, комисија из става 1. овог члана подноси писани извештај старешини органа Града који је образовао комисију.
Члан 19.
Ако се на основу писаног извештаја из члана 18. овог
правилника, утврди да је потрошња горива неоправдано
била већа у односу на максималну потрошњу утврђену
овим правилником, непосредни руководилац покренуће
дисциплински поступак против запосленог лица које је
управљало тим возилом.

11. јануар 2016.
Члан 20.

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 ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 031-1/2015-360-II
22. децембар 2015. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон
и 103/15) и члана 5. став 2. Одлуке о буџету Града Новог
Сада за 2015. годину („Службени лист Града Новог Сада“,
бр. 68/14, 32/15 и 54/15), Градоначелник Града Новог Сада
доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града Новог
Сада за 2015. годину („Службени лист Града Новог Сада“,
бр. 68/14, 32/15 и 54/15) за раздео 09, главу 09.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, функцију 160 – Опште јавне
услуге некласификоване на другом месту, Програм 15
– Локална самоуправа (шифра 0602), Програмску активност: Функционисање локалне самоуправе и градских
општина (шифра 0602-0001), са позиције буџета 341, економска класификација 499 – Средства резерве – Текућа
резерва, а по Финансијском плану прихода и примања и
расхода и издатака Градске управе за финансије за 2015.
годину, са позиције 341.01.02, одобравају се средства
Градској управи за комуналне послове у укупном износу
од:
11.500.000,00 динара
(једанаестмилионапетстохиљададинара 00/100)
ради обезбеђивања недостајућих средстава за плаћање
новчаних казни и пенала по решењу судова, као и за
плаћање накнада штете за повреду или штету нанету од
стране државних органа.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру раздела 04, Глава 04.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, а за Програмску активност:
Функционисање локалне самоуправе и градских општина
(шифра 0602-0001), у оквиру Програма 15 – Локална
самоуправа (шифра 0602), у функцији 130 – Опште услуге,
и то:
- на позицију буџета 111, економска класификација 483
– Новчане казне и пенали по решењу судова, средства
у износу од 10.000.000,00 динара, тако да укупан план средстава из буџета за ову апропријацију износи 123.339.509,00
динара и

11. јануар 2016.
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- на позицију буџета 112, економска класификација 485
– Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа, средства у износу од 1.500.000,00
динара, тако да укупан план средстава из буџета за ову
апропријацију износи 1.501.000,00 динара.
3. У складу са овим решењем извршити одговарајуће
измене у Општем, Посебном и Програмском делу буџета.
4. За реализацију овог решења задужују се:
- Градска управа за финансије, и
- Градска управа за комуналне послове.
5. Решење доставити:
- Градској управи за финансије:
- Сектору за буџет,
- Сектору за трезор, и
- Градској управи за комуналне послове.
6. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 401-15/2015-II
25. децембар 2015. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.
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На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон
и 103/15) и члана 5. став 2. Одлуке о буџету Града Новог
Сада за 2015. годину („Службени лист Града Новог Сада“,
бр. 68/14, 32/15 и 54/15), Градоначелник Града Новог Сада
доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града Новог
Сада за 2015. годину („Службени лист Града Новог Сада“,
бр. 68/14, 32/15 и 54/15) за раздео 09, главу 09.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, функцију 160 – Опште јавне
услуге некласификоване на другом месту, Програм 15
– Локална самоуправа (шифра 0602), Програмску активност: Функционисање локалне самоуправе и градских
општина (шифра 0602-0001), са позиције буџета 341, економска класификација 499 – Средства резерве – Текућа
резерва, а по Финансијском плану прихода и примања и
расхода и издатака Градске управе за финансије за 2015.
годину, са позиције 341.01.02, одобравају се средства
Градској управи за образовање у укупном износу од:
55.820.019,00 динара
(педесетпетмилионаосамстодвадесетхиљададеветнаестдинара 00/100)
ради обезбеђивања недостајућих средстава за плате,
социјалне доприносе на терет послодавца и остале дотације
и трансфере Предшколској установи „Радосно детињство“
Нови Сад.

Број 1 – Страна 11.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру раздела 11 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
Глава 11.02 – ПУ „РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“, за Програмску
активност: Функционисање предшколских установа (шифра
2001-0001), у оквиру Програма 8 – Предшколско васпитање
(шифра 2001), у функцији 911 – Предшколско образовање,
и то:
- на позицију буџета 375, економска класификација 411
– Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), средства
у износу од 43.328.226,00 динара, тако да укупан план
средстава из буџета за ову апропријацију износи
1.051.181.967,00 динара,
- на позицију буџета 376, економска класификација 412
– Социјални доприноси на терет послодавца, средства
у износу од 7.755.753,00 динара, тако да укупан план средстава из буџета за ову апропријацију износи 188.161.573,00
динара, и
- на позицију буџета 390, економска класификација 465
– Остале дотације и трансфери, средства у износу од
4.736.040,00 динара, тако да укупан план средстава из
буџета за ову апропријацију износи 118.425.564,00 динара.
3. У складу са овим решењем извршити одговарајуће
измене у Општем, Посебном и Програмском делу буџета.
4. За реализацију овог решења задужују се:
- Градска управа за финансије, и
- Градска управа за образовање.
5. Решење доставити:
- Градској управи за финансије:
- Сектору за буџет,
- Сектору за трезор, и
- Градској управи за образовање.
6. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 401-16/2015-II
28.децембар 2015. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.
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На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон
и 103/15) и члана 5. став 2. Одлуке о буџету Града Новог
Сада за 2015. годину („Службени лист Града Новог Сада“,
бр. 68/14, 32/15 и 54/15), Градоначелник Града Новог Сада
доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града Новог
Сада за 2015. годину („Службени лист Града Новог Сада“,
бр. 68/14, 32/15 и 54/15) за раздео 09, главу 09.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, функцију 160 – Опште јавне

12. страна – Број 1
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услуге некласификоване на другом месту, Програм 15
– Локална самоуправа (шифра 0602), Програмску активност: Функционисање локалне самоуправе и градских
општина (шифра 0602-0001), са позиције буџета 341, економска класификација 499 – Средства резерве – Текућа
резерва, а по Финансијском плану прихода и примања и
расхода и издатака Градске управе за финансије за 2015.
годину, са позиције 341.01.02, одобравају се средства
Градској управи за комуналне послове у укупном износу од:
1.252.000,00 динара
(једанмилиондвестапедесетдвехиљадединара 00/100)
ради обезбеђивања недостајућих средстава за трошкове
електричне енергије за јавну расвету.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру раздела 04, Глава 04.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, на позицију буџета 144, економска класификација 421 – Стални трошкови, за Програмску активност: Јавна расвета (шифра 0601-0010), у оквиру
Програма 2 – Комунална делатност (шифра 0601), у
функцији 640 – Улична расвета, тако да укупан план средстава из буџета за ову апропријацију износи 216.252.000,00
динара.
3. У складу са овим решењем извршити одговарајуће
измене у Општем, Посебном и Програмском делу буџета.
4. За реализацију овог решења задужују се:
- Градска управа за финансије, и
- Градска управа за комуналне послове.
5. Решење доставити:
- Градској управи за финансије:
- Сектору за буџет,
- Сектору за трезор, и
- Градској управи за комуналне послове.
6. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 401-18/2015-II
25. децембар 2015. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.
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услуге некласификоване на другом месту, Програм 15
– Локална самоуправа (шифра 0602), Програмску активност: Функционисање локалне самоуправе и градских
општина (шифра 0602-0001), са позиције буџета 341, економска класификација 499 – Средства резерве – Текућа
резерва, а по Финансијском плану прихода и примања и
расхода и издатака Градске управе за финансије за 2015.
годину, са позиције 341.01.02, одобравају се средства
Градској управи за образовање у укупном износу од:
11.200.000,00 динара
(једанаестмилионадвестохиљададинара 00/100)
ради обезбеђивања недостајућих средстава за плаћање
новчаних казни и пенала по решењу судова у Предшколској
установи „Радосно детињство“ Нови Сад.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру раздела 11 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
Глава 11.02 – ПУ „РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“, на позицију
буџета 389, економска класификација 483 – Новчане казне
и пенали по решењу судова, за Програмску активност:
Функционисање предшколских установа (шифра 20010001), у оквиру Програма 8 – Предшколско васпитање
(шифра 2001), у функцији 911 – Предшколско образовање,
тако да укупан план средстава из буџета за ову апропријацију
износи 61.200.000,00 динара.
3. У складу са овим решењем извршити одговарајуће
измене у Општем, Посебном и Програмском делу буџета.
4. За реализацију овог решења задужују се:
- Градска управа за финансије, и
- Градска управа за образовање.
5. Решење доставити:
- Градској управи за финансије:
- Сектору за буџет,
- Сектору за трезор, и
- Градској управи за образовање.
6. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 401-17/2015-II
29. децембар 2015. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника

На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон
и 103/15) и члана 5. став 2. Одлуке о буџету Града Новог
Сада за 2015. годину („Службени лист Града Новог Сада“,
бр. 68/14, 32/15 и 54/15), Градоначелник Града Новог Сада
доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града Новог
Сада за 2015. годину („Службени лист Града Новог Сада“,
бр. 68/14, 32/15 и 54/15) за раздео 09, главу 09.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, функцију 160 – Опште јавне

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-418-9/15-202 од 14. децембра 2015. године,
достављеног Градској управи за финансије у вези са
решењима Покрајинског секретаријата за културу и јавно
информисање и Покрајинског секретаријата за финансије,
као и Уговором о додели новчаних средстава из буџета
Аутономне Покрајине Војводине са Покрајинским секретаријатом за културу и јавно информисање о преносу средстава из буџета Аутономне Покрајине Војводине, Градоначелник Града Новог Сада доноси

11. јануар 2016.
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РЕШЕЊЕ
I. Одобравам да се у Одлуци о буџету Града Новог Сада
за 2015. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
68/14, 32/15 и 54/15), у члану 13, у оквиру Раздела 12 –
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ, Глава 12.02 – УСТАНОВЕ
КУЛТУРЕ, у Функцији 820 – Услуге културе, у оквиру Програма 13: Развој културе (шифра 1201), за Програмску
активност: Функционисање локалних установа културе
(шифра 1201-0001), распореде средства из буџета Аутономне Покрајине Војводине у укупном износу од 142.500,00
динара, која нису планирана Одлуком о буџету Града Новог
Сада за 2015. годину, а која су одобрена установама културе
у Новом Саду, у складу са следећим актима:

- 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 ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 4-27/2015-II
24. децембар 2015. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.

- Решењем Покрајинског секретаријата за културу и
јавно информисање, број: 132-451-2577/2014-02, 42.500,00
динара, Градској библиотеци у Новом Саду,
- Уговором о додели новчаних средстава из буџета Аутономне Покрајине Војводине за суфинансирање пројекта у
2015. години, закљученим са Покрајинским секретаријатом
за културу и јавно информисање, број: 132-451-3133/201501 од 8. децембра 2015. године, 60.000,00 динара Градској
библиотеци у Новом Саду и
- Решењем Покрајинског секретаријата за финансије,
број: 102-401-93/2015-02/113 од 7. децембра 2015. године,
40.000,00 динара Стеријином позорју.
II. Задужује се Градска управа за финансије да, у складу
са чланом 5. став 6. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон и
103/15), 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
оквиру Програма 13: Развој културе (шифра 1201), за Програмску активност: Функционисање локалних установа културе (шифра 1201-0001), у извор финансирања 07: „Трансфери од других нивоа власти“, и то на следеће позиције
буџета:
- 420, за апропријацију економске класификације 423 –
Услуге по уговору, износ од 60.000,00 динара, тако да
укупан план средстава из буџета за ову апропријацију
износи 120.365.481,72 динара,
- 421, за апропријацију економске класификације 424 –
Специјализоване услуге, износ од 42.500,00 динара, тако
да укупан план средстава из буџета за ову апропријацију
износи 77.895.905,87 динара, и
- 423, за апрорпријацију економске класификације 426
- Материјал, износ од 40.000,00 динара, тако да укупан
план средстава из буџета за ову апропријацију износи
18.453.165,83 динара.
III. У складу са тачком II. овог решења, извршити
одговарајућа усклађивања износа средстава у Општем,
Посебном и Програмском делу Одлуке о буџету Града
Новог Сада за 2015. 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 2015. годину, ради укључивања наменских трансферних средстава од Аутономне Покрајине
Војводине у финансирање расхода установа културе.
V. Решење доставити:

Број 1 – Страна 13.
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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 број IX-6-2/15-1567 од 28.
децембра 2015. године, који је Градска управа за образовање
доставила Градској управи за финансије, у складу са
Закључком Владе Републике Србије 05 број: 451-12423/2015
од 19. новембра 2015. године, Градоначелник Града Новог
Сада доноси

РЕШЕЊЕ
I. Одобравам да се у Одлуци о буџету Града Новог Сада
за 2015. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
68/14, 32/15 и 54/15), у члану 13, у оквиру Раздела 11 –
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, Глава 11.02 – ПУ
„РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“, у Функцији 911 – Предшколско
образовање, у оквиру Програма 8: Предшколско васпитање
(шифра 2001), за Програмску активност: Функционисање
предшколских установа (шифра 2001-0001), распореде
средства из буџета Републике Србије, у укупном износу од
25.936.315,54 динара, која нису планирана Одлуком о буџету
Града Новог Сада за 2015. годину, а која су Закључком
Владе Републике Србије 05 број: 451-12423/2015 од 19.
новембра 2015. године одобрена за исплату једнократног
нето износа од 7.000,00 динара, са припадајућим порезом
и доприносима за обавезно социјално осигурање
запосленима у предшколским установама јединица локалне
самоуправе.
II. Задужује се Градска управа за финансије да, у складу
са чланом 5. став 6. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон и
103/15), изврши распоређивање наменских трансферних
средстава од другог нивоа власти из тачке I. овог решења
у разделу Градске управе за образовање, у Функцији 911
– Предшколско образовање, у оквиру Програма 8 – Предшколско васпитање (шифра 2001), за Програмску активност: Функционисање предшколских установа (шифра 20010001), у нови извор финансирања додатних прихода корисника 07: „Трансфери од других нивоа власти“, и то:
- на позицију буџета 376, за апропријацију економске
класификације 412 – Социјални доприноси на терет послодавца, средства у износу уод 3.937.752,35 динара, тако да
укупан план средстава за ову апропријацију износи
192.099.325,35 динара,

14. страна – Број 1
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- на позицију буџета 380, за апропријацију економске
класификације 416 – Награде запосленима и остали посебни
расходи, средства у износу од 21.998.563,19 динара, тако
да укупан план средстава за ову апропријацију износи
30.779.492,97 динара.
III. У складу са тачком II. овог решења, извршити
одговарајућа усклађивања износа средстава у Општем,
Посебном и Програмском делу Одлуке о буџету Града
Новог Сада за 2015. годину.
IV. Задужује се Градска управа за образовање да, у
складу са овим решењем, изврши одговарајуће измене
Финансијског плана прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за образовање за 2015. годину, ради
укључивања наменских трансферних средстава из буџета
Републике Србије у финансирање расхода Градске управе
за образовање.
V. Решење доставити:
- Градској управи за финансије и
- Градској управи за образовање.
VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 4-30/2015-II
31. децембар 2015. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.

11. јануар 2016.
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На основу члан 47. став 1. тачка 15. Статута Града Новог
Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог
Сада“, број 43/08), Градоначелник Града Новог Сада, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ПРОЈЕКТНОГ ТИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОЈЕКТА „MOBILITY AND TRANSPORT
DIGITAL WALLET“ – „MOBIWALLET“
I.
У Решењу о именовању пројектног тима за реализацију
пројекта „Mobility and Transport Digital Wallet“ – „MobiWallet“,
речи „Марија Зивлак“ замењују се речима „Слободан
Милошевић“.
II.
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: II-020-2/2014-2/n
1. децембар 2015. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.
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На основу члана 9. став 2. Одлуке о обављању комуналне
делатности одржавање јавних зелених површина
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 69/13, 13/14, 28/14
и 63/14), Градоначелник Града Новог Сада, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ
ПОВРШИНА ЗА 2015. ГОДИНУ
I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм одржавања јавних
зелених површина за 2015. годину, који је Надзорни одбор
Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови
Сад, донео на 91. седници одржаној 28. децембра 2015.
године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2015-2274-II
30. децембар 2015. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.
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На основу члан 47. став 1. тачка 15. Статута Града Новог
Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог
Сада“, број 43/08) и Закључка Скупштине Града Новог Сада,
број: 51-54/2014-I од 13. јуна 2014. године, Градоначелник
Града Новог Сада, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
КООРДИНАЦИОНОГ ОДБОРА ЗА УЧЕШЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА У ЕВРОПСКОЈ МРЕЖИ
ЗДРАВИХ ГРАДОВА СВЕТСКЕ
ЗДРАВСТВЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
I. У Координационом одбору за учешће Града Новог
Сада у Европској мрежи здравих градова Светске
здравствене организације разрешавају се дужности
чланова:
- Мр Дејан Мандић, члан Градског већа Града Новог
Сада задужен за буџет и финансије, и
- Проф. др Мирослав Весковић, ректор Универзитета у
Новом Саду.
II. У Координациони одбор за учешће Града Новог Сада
у Европској мрежи здравих градова Светске здравствене
организације именују се за чланове:

11. јануар 2016.
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- Александра Радак, члан Градског већа Града Новог
Сада задужен за буџет и финансије, и
- Др Душан Николић, ректор Универзитета у Новом Саду.

2. члан: Милош Егић, в.д. начелника Градске управе
за урбанизам и стамбене послове
- заменик члана: Владимир Миленковић, в.д. заменика начелника Градске управе за урбанизам и
стамбене послове
3. члан: Борислав Дунђерски, в.д. начелника Градске
управе за опште послове
- заменик члана: Милован Амиџић, в.д. заменика
начелника Градске управе за опште послове
4. члан: Славица Лазов, Главни грађевински инспектор
Градске управе за инспекцијске послове
- заменик члана: Марина Курбатфински, Шеф одсека
грађевинске инспекције Градске управе за
инспекцијске послове
5. члан: Дејан Мандић, директор ЈП „Завод за изградњу
Града“
- заменик члана: Милан Балаћ, извршни директор
ЈП „Завод за изградњу Града“
6. члан: Дејан Челар, директор ЈКП „Информатика“
- заменик члана: Митар Шобот, технички директор
ЈКП „Информатика“
7. члан: Татјана Гладовић, в.д. шефа Службе за
заједничке послове
- заменик члана: Драгутин Галовић, в.д. заменика
шефа Службе за заједничке послове
8. члан: Љубица Мијатовић – Топалов, в.д. начелника
Градске управе за комуналне послове
- заменик члана: Зоран Станојевић, в.д. заменика
начелника Градске управе за комуналне послове

III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 51-87/2015-II
28. децембар 2015. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 47. тачка 15. Статута Града Новог Сада
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08) и члана 7. став 3. Закона о озакоњењу објеката
(„Службени гласник РС“, број 96/15), Градоначелник Града
Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ
ПОПИСА НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ
ОБЈЕКАТА
I. Овим решењем образује се Комисија за праћење
пописа незаконито изграђених објеката на територији Града
Новог Сада (у даљем тексту: Комисија)
II. Задатак Комисије је да:
- формира комисије за попис незаконито изграђених
објеката на територији Града Новог Сада (у даљем
тексту: Комисија за попис) у складу са Законом о
озакоњењу објеката („Службени гласник РС“, број
96/15),
- координира рад Комисије за попис и даје инструкције,
- да обезбеди недостајућу опрему потребну за ефикасан рад Комисија за попис,
- доставља извештаје Градоначелнику о урађеним задацима по потреби, а обавезно по истеку рока прописаног за
попис објеката.
III. Комисија има председника, заменика, осам чланова
и заменика чланова и секретара.
IV. У Комисију именују се:
За председника
Владимир Балабан, в.д. начелника Градске управе за
инспекцијске послове.
За заменика председника
Дејан Шијак, в.д. заменика начелника Градске управе
за инспекцијске послове.
За чланове и заменике чланова:
1. члан: Александар Башић, члан Градског већа за
урбанизам и заштиту животне средине
- заменик члана: Владимир Стојковић, члан Градског већа за комуналне послове

Број 1 – Страна 15.

За секретара Комисије: Драгана Пантелић, извршилац
за управе послове Градске управе за инспекцијске послове.
V. Стручна и административне послове за потребе
Комисије обављаће Градска управа за инспекцијске
послове.
VI. Ово решење ступа на снагу даном његовог доношења
и биће објављено у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 021-1/2015-1356/а-II
28. децембар 2015. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члан 47. став 1. тачка 15. Статута Града Новог
Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог
Сада“, број 43/08), Градоначелник Града Новог Сада, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ПРОЈЕКТНОГ ТИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОЈЕКТА „CLOUD APPROACH FOR
INNOVATION IN PUBLIC SERVICES“ – „CLIPS“

16. страна – Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
I.

У Решењу о именовању пројектног тима за реализацију
пројејкта „Cloud approach for innovation in Public Services“
– „CLIPS“, („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 21/14
и 43/15), речи „Марија Зивлак“ замењују се речима
„Слободан Милошевић“.
II.
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: II-020-2/2014-1607/к
1. децембар 2015. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.
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На основу члана 9. Одлуке о образовању Службе за
интерну ревизију („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
38/13 и 36/14), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
I. ДАНКА ГРУБЕШИЋ, професор разредне наставе,
поставља се за заменика шефа Службе за интерну ревизију
Града Новог Сада, на период од четири године, почев од
1. јануара 2016. године.
II. Доношењем овог решења ставља се ван снаге Решење
број: 47-4/2015-1-86-II од 22. децембра 2015. године.
III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 47-4/2015-1-86-II/а
28. децембар 2015. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве
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11. јануар 2016.

I. Одређују се два паркинг-места за возила особа са
инвалидитетом на јавном паркиралишту у Фрушкогорској
улици код к.бр. 32 у Новом Саду
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг
сервис“ Нови Сад, да паркинг-места из тачке I. овог решења
уреди ,опреми и постави саобраћајну сигнализацију у складу
са Саобраћајним пројектом, број 9608 од 21. октобра 2015.
године, који је израдила Служба за развој и управљање
саобраћајем Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“
у Новом Саду.
III. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду да постављене саобраћајне знаке
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.
IV. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог
решења врши Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“
у Новом Саду.
V. Рок за извршење овог решења је 20. јануар 2016.
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-34-4502/2015
23. децембар 2015. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Викторија Пауновић, с.р.

Градска управа за заштиту животне средине

25
На основу члана 54. став 4. Закона о заштити природе
(''Службени гласник Републике Србије'', бр. 36/09, 88/10 и
91/10-испр.) и члана 11. став 1. алинеја 12. 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),
Градска управа за заштиту животне средине доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
УПРАВЉАЊА ПАРКОМ ПРИРОДЕ
''БЕГЕЧКА ЈАМА'' ЗА 2016. ГОДИНУ
I. Даје се сагласност на Програм управљања Парком
природе ''Бегечка јама'' за 2016. годину, који који је донео
директор ДТД Рибарство ДОО Бачки Јарак, дана 1. децембра 2016. године, а у циљу остваривања Плана управљања
Парком природе ''Бегечка јама'' за период од 2010. до 2019.
године.

Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9.
Одлуке о јавним паркиралиштима ("Службени лист Града
Новог Сада", бр. 4/10, 5/10, 19/10, 50/10, 44/11, 38/12, 7/13,
28/14 и 11/15), доноси

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

РЕШЕЊЕ
O ОДРЕЂИВАЊУ ДВА ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА
ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У ФРУШКОГОРСКОЈ
УЛИЦИ КОД К.БР. 32 У НОВОМ САДУ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм управљања Парком природе ''Бегечка
јама'' за 2016. годину садржан је у члану 54. став 4. Закона
о заштити природе (''Службени гласник Републике Србије'',
бр. 36/09, 88/10 и 91/10-испр.), којим је утврђено да се планови управљања заштићеним подручјем остварују

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
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годишњим програмима управљања на које сагласност даје
орган надлежан за послове заштите животне средине
јединице локалне самоуправе и у члану 11. став 1. алинеја
12. 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) где је дефинисано да се у Градској управи
за заштиту животне средине обављају и послови који се
односе на давање сагласности на годишње програме
управљања заштићеним подручјем.
Скупштина Града Новог Сада је донела Одлуку о заштити
Парка природе ''Бегечка јама'' (''Службени лист Града Новог
Сада'', број 14/99) ради очувања биотопа који су у нестајању
и за њих везаних животних заједница и природних реткости, као изузетно значајно природно плодиште риба и репрезентативно станиште остале фауне и водене макрофитске
вегетације.
Истом одлуком утврђени су режими заштите и прописане мере заштите које доприносе очувању и унапређењу
заштићеног подручја, а управљање Парком природе
''Бегечка јама'' поверено је ДТД Рибарство ДОО Бачки Јарак.
ДТД Рибарство ДОО Бачки Јарак, као управљач горе
наведеног заштићеног подручја, донело је Плана управљања
Парком природе ''Бегечка јама'' за период од 2010. до 2019.
године, на који је сагласност дала Градска управа за заштиту
животне средине по прибављеном мишљењу Покрајинског
завода за заштиту природе.
У циљу остваривања горе наведеног Плана директор
ДТД Рибарство ДОО Бачки Јарак је донео Програм
управљања Парком природе “Бегечка јама“ за 2016. годину,
и доставио га Градској управи за заштиту животне средине,
на сагласност.
У поступку разматрања достављеног Програма
управљања Парком природе ''Бегечка јама'' за 2016. годину
утврђено је да је исти усклађен са Законом о заштити природе, Одлуком о заштити Парка природе ''Бегечка јама'' и
Планом управљања Парком природе ''Бегечка јама'' за
период од 2010. до 2019. године, а да су планиране активности у 2016. години у функцији очувања, унапређења,
промовисања и мудрог коришћења овог заштићеног
подручја.
Иако Законом о заштити природе није утврђена обавеза
прибављања мишљења Завода за заштиту природе на
програме управљања, полазећи од члана 102. став 1. тачка
9. којом је дефинисано да стручне организације за заштиту
природе пружају стручну помоћ органима локалне самоуправе, Управа је прибавила Мишљење Покрајинског завода
за заштиту природе (број: 03-2164/2 од 16. децембра 2015.
године) који је закључио да је Програм добро конципиран
у складу са законском регулативом.
Потребна средства за реализацију програмских активности Управљач ће обезбеђивати у складу са Законом о
заштити природе.
На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: VI-501-2/2015-94
Датум: 5. јануар 2016. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Маринела Загорац, с.р.
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На основу члана 39. став 2. 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), Комисија
за борбу против дрога расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за
реализацију пројеката превенције злоупотребе дрога
за 2016. годину које реализују здравствене установе
I. Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава из
буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката
превенције злоупотребе дрога за 2016. годину које реализују
здравствене установе.
II. Средства за реализацију пројеката из тачке I. овог
јавног конкурса обезбеђена су Одлуком о буџету Града
Новог Сада за 2016. годину ("Службени лист Града Новог
Сада", број 62/15), у укупном износу од 9.000.000,00 динара.
III. Пројекти превенције злоупотребе дрога које реализују
здравствене установе, а који ће се финансирати из буџета
Града Новог Сада у 2016. години су:
1) пројекти промоције здравих стилова живота
младих без употребе дрога
Пројекти промоције здравих стилова живота младих,
без употребе дрога имају за циљ унапређење и очување
здравља младих и усвајање одговорног понашања у вези
са здрављем.
2) пројекти едукације о штетном утицају дрога и
превентивним мерама
Пројекти едукације о штетном утицају дрога и превентивним мерама обухватају:
- едукацију здравствених радника у циљу унапређења
знања и вештина из ове области, као и повећање
њихове мотивације за рад на превенцији злоупотребе
дрога.
- едукацију запослених у образовању и другим секторима укљученим у превенцију злоупотребе дрога, у
циљу подизања нивоа знања васпитача, наставника,
професора, педагога, психолога и других запослених
о штетним утицајима и последицама употребе дрога
на телесно, социјално и ментално здравље деце и
младих, као и едукацију ових лица (едукација едукатора) о најефикаснијим начинима информисања и
мотивисања деце и младих за правилне изборе и
одупирање притисцима у изазовима савременог
друштва (едукација за вођење психолошких радионица, трибина, организовање и спровођење анкета,
истраживања и других креативних активности којима
се доприноси превенцији злоупотребе дрога).
3) пројекти превенције рецидива, штетних последица
коришћења дроге и смањења штете
Активности превенције рецидива, штетних последица
коришћења дроге и смањења штете имају за циљ да се
родитељима, старатељима, члановима породице и лицима
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код којих постоји злоупотреба дрога пружи адекватнија,
ефикаснија и потпунија помоћ у решавању проблема злоупотребе дрога, односно да се изврши стабилизација
њиховог психичког стања, посебно у односу на узимање
дрога кроз апстиненцију или супституцију, рехабилитацију
и социјалну реинтеграцију њиховим укључивањем у различите облике друштвеног живота, побољшањем квалитета живота и смањењем штетних последица проузрокованих коришћењем дрога.
Циљ ових пројеката је и да се препознају лица код којих
постоји злоупотреба дрога, а још није развијена зависност,
као и ефикасно откривање оних којима је потребна стручна
помоћ, односно да се лица код којих постоји злоупотреба
дрога мотивишу да прекину или смање узимање дрога, а
лица која имају развијену зависност да што пре започну
лечење.
Циљ је и спречавање последица зависности од дрога,
првeнствено ХИВ и хепатитис Ц инфекција, других телесних
и психичких болести и криминогеног понашања.
Пројекти превенције рецидива, штетних последица
коришћења дроге и смањења штете се могу реализовати
кроз непосредни контакт са зависницима, родитељима,
старатељима, члановима породице и лицима код којих
постоји злоупотреба и/или зависност од дрога, као и путем
е-маил саветовања, успостављања отворене телефонске
линије за давање информација о дрогама, њиховој
злоупотреби и лечењу.
4) пројекти обележавања значајних датума и израде
и дистрибуције едукативног и промотивног
материјала
Пројекти обележавања значајних датума и израде и
дистрибуције едукативног и промотивног материјала су
пројекти који имају за циљ обележавање значајних датума
(светски дан борбе против дрога и сл.), као и израду и
дистрибуцију едукативног и промотивног материјала ради
упознавања грађана Града Новог Сада са превентивним
мерама и штетним утицајима и последицама злоупотребе
дрога.
IV. Право учешћа на Јавном конкурсу имају здравствене
установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна
Покрајина Војводина или Град Нови Сад и чије је седиште
на територији Града Новог Сада.
V. Пријава на Јавни конкурс се може преузети са интернет презентације Града Новог Сада (www.novisad.rs) или
у Градској управи за здравство, Нови Сад, Жарка Зрењанина
2, канцеларија 46, II спрат.
VI. Учесник Јавног конкурса, на обрасцу пријаве, подноси пројекат који садржи:
- назив пројекта,
- назив, седиште, матични број и порески идентификациони број учесника конкурса,
- циљ пројекта,
- опис пројекта (значај пројекта, место, време, начин
реализације активности и очекивани резултати
пројекта), као и буџет пројекта и финансијски план
(преглед појединачних материјалних и нематеријалних
трошкова који се предвиђају пројектом са износом
средстава неопходних за реализацију активности и
спецификацијом износа средстава из сопствених
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прихода, средстава из буџета Града Новог Сада и
других извора),
- податке о одговорној особи за реализацију пројекта и
ангажовање средстава, и
- друге податке у складу са обрасцем пријаве на јавни
конкурс.
VII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе у Градској
управи за здравство, Нови Сад, Жарка Зрењанина 2,
канцеларија 46, II спрат.
VIII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе од 11. јануара
до 18. јануара 2016. године.
IX. Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве
упућене факсом или електронском поштом, као и пријаве
које нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица и
које нису у складу са конкурсном документацијом неће се
разматрати.
X. Конкурсна документација се не враћа.
XI. Поступак Јавног конкурса спровешће Комисија за
борбу против дрога.
XII. Средствима обезбеђеним у буџету Града Новог
Сада за реализацију пројеката из тачке III. овог јавног конкурса неће се финансирати набавка основних средстава
за рад учесника конкурса.
XIII. Комисија за борбу против дрога може учеснику
Јавног конкурса предложити да изврши одређене измене
поднетог пројекта, у делу буџета пројекта или у делу активности планираних у пројекту.
Комисија за борбу против дрога има право да затражи
додатна објашњења од учесника конкурса у вези са буџетом
пројекта, односно да предложи измену буџета пројекта,
уколико сматра да буџет пројекта не одговара планираним
активностима и резултатима реализације пројекта.
XIV. Комисија за борбу против дрога је дужна да у року
од 30 дана од дана истека рока из тачке VIII. овог јавног
конкурса, утврди листу пројеката, применом следећих
критеријума:
- постојање јасно формулисаних циљева и циљне групе,
- постојање повезаности циљева и активности,
- постојање капацитета и искуства учесника конкурса
за реализацију активности пројекта,
- економичност буџета пројекта,
- усклађеност предложеног буџета пројекта са
планираним активностима,
- одрживост пројекта,
- допринос пројекта унапређењу стања у области у којој
се пројекат реализује, и
- законитост коришћења средстава из буџета Града
Новог Сада учесника конкурса за пројекте који су
реализовали у години која претходи години у којој се
расписује јавни конкурс.
Листа пројеката ће се објавити на званичној интернет
презентацији Града Новог Сада (www.novisad.rs).
Учесници конкурса имају право да у року од три дана
од дана објављивања листе пројеката изврше увид у поднете пријаве на јавни конкурс, односно имају право приговора.
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Одлуку о приговору доноси Комисија за борбу против
дрога у року од 15 дана од дана његовог пријема и одлука
Комисије је коначна.
XV. Комисија за борбу против дрога, у року од седам
дана од дана доношења одлуке о приговору доставља
Градоначелнику Града Новог Сада предлог акта о
утврђивању пројеката за чију реализацију се одобравају
средства из буџета Града Новог Сада, са износом средстава
за реализацију сваког појединачног пројекта.
Градоначелник Града Новог Сада доноси акт о
утврђивању пројеката за чију реализацију се одобравају
средства из буџета Града Новог Сада, са износом средстава за реализацију сваког појединачног пројекта, који ће
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се објавити на званичној интернет презентацији Града
Новог Сада (www.novisad.rs).
XVI. Комисија за борбу против дрога писаним путем ће
обавестити учеснике Јавног конкурса који нису остварили
право на средства из буџета Града Новог Сада.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Комисија за борбу против дрога
Број: XII-51-1/2016
4. јануар 2016. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Александра Дицков, с.р.

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна Рег. бр.

ГРАД НОВИ САД

9

Градско веће
1

2

3

4

5

6

7

8

Правилник о начину и поступку доделе
средстава из буџета Града Новог Сада
за програме спортских удружења на
територији Града Новог Сада

1

2

Решење о допуни Решења о Програму
отуђења грађевинског земљишта за
2015. годину

4

Решење о давању сагласности на
Програм уклањања комуналног отпада
за 2016. годину

Решење о давању сагласности на
Одлуку о измени Финансијског плана
Градске библиотеке у Новом Саду,
Нови Сад за 2015. годину

Страна

6

Градоначелник

Програм праћења стања и прогнозе
аерополена на територији Града Новог
Сада у 2016, 2017. и 2018. години

Решење о давању сагласности на
Одлуку о изменама Програма јавне
хигијене за 2015. годину

Предмет

4

10

11

12
13
14

5
15

Решење о давању сагласности на
Одлуку о измени Програма Стеријиног
позорја, Нови Сад за 2015. годину

5

Решење о давању сагласности на
Одлуку о изменама Програма рада
Градске библиотеке у Новом Саду,
Нови Сад за 2015. годину

5

Решење о давању сагласности на
Одлуку о измени Финансијског плана
Стеријиног позорја, Нови Сад за
2015. годину

5

16

17

Одлука о изменама и допунама Одлуке
о спровођењу програма стручне праксе
на територији Града Новог Сада у
2015. години

6

Правилник о условима, начину коришћења и потрошњи горива службених
возила службе за заједничке послове

8

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

10

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

11

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

11

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

12

Решење о одобравању да се у Одлуци
о буџету Града Новог Сада распореде
средства из буџета Аутономне Покрајине Војводине установама културе

12

Решење о одобравању да се у Одлуци
о буџету Града Новог Сада распореде
средства из буџета Аутономне Покрајине Војводине предшколским установама јединица локалне самоуправе

13

20. страна – Број 1
Рег. бр.
18

19

20

21

22

23

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
Предмет

Страна Рег. бр.

14

Решење о измени Решења о именовању Пројектног тима за реализацију
пројекта „Mobility and Transport Digital
Wallet“ – „MobiWallet“

14

Решење о образовању Комисије за
праћење пописа незаконито изграђених објеката

Предмет

Страна

Градска управа за саобраћај и путеве

Решење о давању сагласности на
Програм одржавања јавних зелених
површина за 2015. годину

Решење о разрешењу и именовању
чланова Координационог одбора за
учешће Града Новог Сада у Европској мрежи здравих градова Светске
здравствене организације

11. јануар 2016.

24

Решење o одређивању два паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Фрушкогорској улици код к. бр. 32 у Новом
Саду

16

Градска управа за заштиту животне средине
14

25

Решење о давању сагласности на
Програм управљања Парком природе
”Бегечка јама'' за 2016. годину

16

15

Комисија за борбу против дрога

Решење о измени решења о именовању Пројектног тима за реализацију
пројекта „Cloud approach for innovation
in Public Services“ – „CLIPS“

15

Решење o постављeњу заменика шефа
Службе за интерну ревизију Града Новог Сада (Данка Грубешић)

16

26

Јавни конкурс за доделу средстава из
буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката превенције злоупотребе
дрога за 2016. годину које реализују
здравствене установе

17

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

