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На основу члана 48. Одлуке о социјалној заштити Града 

Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 38/11 
и 10/12), Градско  веће Града Новог Сада, на 275. седници 
од 5. фебруара 2016. године,  доноси

П Р А В И Л Н И К
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ДОДЕЛE 

СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ 
САДА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ 

СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА 
ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ 
ЗАШТИТЕ КОЈИ СУ ОД ИНТЕРЕСА 

ЗА ГРАД НОВИ САД

Члан 1.

Овим правилником уређује се начин и поступак доделe 
средстава из буџета Града Новог Сада за финансирање 
или суфинансирање програма удружења грађана у области 
социјалне заштите који су од интереса за Град Нови Сад. 

Члан 2.

Програми удружења грађана у области социјалне 
заштите који су од интереса за Град Нови Сад су програми 
чије понуђене услуге утичу на већи обухват корисника или 
представљају иновације или унапређење постојећих услуга 
у систему социјалне заштите Града Новог Сада.

Програми из става 1. овог члана су:
- програми који су од посебног интереса за Град Нови 
Сад а којима удружења грађана  обезбеђују висок 
степен социјалне бриге о својим члановима и реализују 
их удружења слепих, слабовидих и глувих особа, особа 
оболелих од параплегије, дистрофије, церебралне и 
дечије парализе и мултипле склерозе, ментално 
недовољно развијених особа, особа оболелих од 
аутизма и дауновог синдрома, особа оболелих од 
шећерне болести, особа са трансплантираним 
органима, инвалида рада, бораца, цивилних инвалида 
рата, ратних војних инвалида и ратних и мирнодопских 
војних инвалида, и 

- програми који имају за циљ унапређење положаја 
породице и деце, особа са инвалидитетом и особа 
оболелих од тешких хроничних болести и чланова 

њихових породица, старих особа, унапређење положаја 
лечених зависника, особа лечених од психоза и особа 
оболелих од ХИВ-а, интеграцију Рома, и сензибилизацију 
јавности, послодаваца и потенцијалних донатора за 
проблеме наведених социјалних група. 

Члан 3.

Избор програма из члана 2. овог правилника врши се 
путем јавног конкурса (у даљем тексту: конкурс).

Конкурс, у зависности од средстава обезбеђених у буџету 
Града Новог Сада за ову намену, најмање једном годишње, 
расписује Градска управа за социјалну и дечију заштиту (у 
даљем тексту: Градска управа), уз претходну сагласност 
Градоначелника Града Новог Сада (у даљем тексту: 
Градоначелник).

Право учешћа на конкурсу имају удружења чије је 
седиште регистровано на територији Града Новог Сада и 
чији крајњи корисници програмских активности имају 
пребивалиште или боравиште на територији Града Новог 
Сада. 

Члан 4.

Конкурс се објављује у "Службеном листу Града Новог 
Сада" и на званичној интернет презентацији Града Новог 
Сада.

Конкурс садржи:
- приоритете, намену и износ средстава за које се 
спроводи конкурс, 

- могуће учеснике конкурса,
- услове које удружење мора да испуњава као учесник 
на конкурсу,

- критеријуме за избор програма,  
- период реализације програма,
- рокове за подношење пријаве на конкурс,
- образац пријаве на конкурс,
- документацију коју је потребно приложити уз пријаву 
на конкурс, и

- рок и начин објављивања коначне одлуке о избору 
програма.

Члан 5.

Конкурс спроводи комисија коју образује и именује Гра-
доначелник (у даљем тексту: Комисија).

Решењем о образовању Комисије утврђују се задаци, 
састав и број чланова, као и друга питања од значаја за 
рад Комисије.
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Члан 6.

Пријава на конкурс се подноси Градској управи на посеб-
ном обрасцу који је саставни део конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс, 
Комисија неће разматрати.

Члан 7. 

Образац пријаве на конкурс за доделу средстава из 
буџета Града Новог Сада за програм садржи: 

- назив, седиште, матични број, порески идентификациони 
број и шифру делатности удружења, и податке о 
одговорном лицу за реализацију програма,

- податке о циљној групи,
- опште и конкретне циљеве програма и очекиване 
резултате рада у погледу побољшања квалитета 
живота корисника,

- опис активности на спровођењу програма,
- финансијски план са спецификацијом трошкова и 
извора средстава, 

- податке о партнерима у програму, њиховом учешћу и 
доприносу реализацији програма, 

- начин праћења и процена успешности програма, 
очекивани резултати и показатељи успешности 
програма, процена ризика, и

- друге податке од значаја за реализацију програма.

Члан 8.

Конкурсна документација садржи: 

- образац пријаве из члана 7. овог правилника,
- фотокопију решења о упису удружења у регистар, 
- фотокопију оснивачког акта (статута) у коме је утврђено 
да се циљеви удружења остварују у области у којој се 
програм реализује, 

- фотокопију лиценце или потврде о предаји захтева за 
издавање (уколико је поседује), 

- оверену фотокопију финансијског извештаја доста-
вљеног надлежним државним органима за претходну 
годину, и

- другу потребну документацију наведену у јавном 
конкурсу.

Члан 9.

Комисија разматра пријаве и врши стручну процену сва-
ког програма на основу следећих критеријума: 

- очекиваних резултата у погледу побољшања квалитета 
живота корисника и социјалних група,

- одрживости програма на дужи рок, 
- могућности суфинансирања и партнерства у реали-
зацији,

- могућности партиципације чланова и корисника у 
реализацији програма и

- других критеријума наведених у конкурсу.                   

Члан 10.

Комисија утврђује предлог програма од интереса за 
Град Нови Сад у области социјалне заштите, који садржи 

износ средстава за финансирање или суфинансирање сва-
ког појединачног програма, и објављује га на званичној 
интернет презентацији Града Новог Сада (www.novisad.rs). 

Учесници конкурса имају право да, у року од три дана 
од дана објављивања предлога  програма из става 1. овог 
члана, изврше увид у поднете пријаве на јавни конкурс, 
односно имају право приговора. 

Одлуку о приговору доноси Комисија, у року од 15 дана 
од дана истека рока из става 2. овог члана и одлука Комисије 
је коначна.

Члан 11.

Комисија је дужна да у року од 30 дана од дана истека 
рока за подношење пријава на конкурс, достави Градској 
управи извештај о спроведеном поступку конкурса.

Пре достављања извештаја Градској управи, Комисија 
може удружењу предложити да изврши одређене измене 
програма у погледу активности и трошкова његове 
реализације.

Извештај из става 1. овог члана садржи коначан предлог 
програма за чију реализацију би се одобрила средства из 
буџета Града Новог Сада, са износом средстава за 
финансирање или суфинансирање сваког појединачног 
програма.

Члан 12.

Након разматрања извештаја из члана 11. овог 
правилника, Градска управа доставља Градском већу Града 
Новог Сада (у даљем тексту: Градско веће) коначан предлог 
програма за чију реализацију се одобравају средства из 
буџета Града Новог Сада, са износом средстава за 
финансирање или суфинансирање сваког појединачног 
програма. 

На основу коначног предлога из става 1. овог члана, 
Градско веће доноси акт о утврђивању програма за чију 
реализацију се одобравају средства из буџета Града Новог 
Сада, са износом средстава за финансирање или 
суфинансирање сваког појединачног програма.

Акт из става 2. овог члана објављује се на сајту Града 
Новог Сада.

Уколико се износ који је актом Градског већа додељен 
удружењу разликује од износа који је удружење навело у 
пријави за конкурс, удружење  је дужно да усклади буџет 
пројекта са износом додељених средстава.

Члан 13.

Средства из члана 12. став 2. овог правилника преносе 
се на основу уговора о преносу средстава, који са 
удружењем, за сваки појединачни програм, закључује 
начелник Градске управе, у року од 15 дана од доношења 
одлуке о избору програма од стране Градског већа.

Текст уговора из става 1. овог члана, који припрема 
Градска управа, садржи: утврђен програм који се финансира 
или суфинансира, време реализације програма, обавезе 
уговорних страна, износ средстава и начин обезбеђења и 
преноса средстава и друга питања од значаја за реализацију 
програма.

Члан 14.

Удружење са којим је закључен уговор из члана 13. овог 
правилника, дужно је да Градској управи, омогући контролу 
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реализације програма, контролу наменског трошења сред-
става и увид у сву потребну документацију о реализацији 
програма.

Ако се приликом контроле утврди ненаменско трошење 
средстава, начелник Градске управе ће раскинути уговор 
и затражити повраћај пренетих средстава, а удружење је 
дужно да средства врати са законском каматом.

Члан 15.

Удружење је дужно да у року од 30 дана од дана 
реализације програма за који су одобрена средства из 
буџета Града Новог Сада, поднесе Градској управи писани 
извештај са финансијским извештајем о реализацији 
програма. 

Члан 16.

Доношењем овог правилника престаје да важи Правилник 
о начину и поступку доделe средстава из буџета Града 
Новог Сада за програме којима се обезбеђују посебни 
облици социјалне заштите ("Службени лист Града Новог 
Сада", број 10/10).

Члан 17.

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: 2/2016-II
5. фебруар 2016. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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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-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 
50/13-одлука УС, 98/13-одлука 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 275. 
седници од 5. фебруара 2016. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРОГРАМУ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА ЗА 2016. ГОДИНУ

I. Овим решењем утврђује се Програм отуђења 
грађевинског земљишта за 2016. годину (у даљем тексту: 
Програм), који је саставни део овог решења.

II. Програм обухвата неизграђено грађевинско земљиште 
у јавној својини Града Новог Сада, које се може отуђити, 
ради изградње, у складу са планским документом, на основу 
кога се издају локацијски услови, односно грађевинска 
дозвола, у 2016. години. 

III. Носилац активности предвиђених овим решењем је 
Јавно предузеће "Завод за изградњу Града" у Новом Саду 
(у даљем тексту: Предузеће). 

IV. Надзор над реализацијом овог програма врши Градска 
управа за комуналне послове.

V. Предузеће подноси Градском већу Града Новог Сада 
годишњи извештај о реализацији овог програма.   

VI. Ово решење објавити у "Службеном листу Града 
Новог Сада".

 ПРОГРАМ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2016. ГОД. 

I. Програм отуђења грађевинских парцела у својини Града Новог Сада

РБ ЛОКАЦИЈА
УЛИЦА

БРОЈ 
ПАРЦЕЛЕ

КАТАСТАРСКА 
ОПШТИНА

ПОВРШИНА
ПАРЦЕЛЕ

(у м²)
НАМЕНА СПРАТНОСТ

1 ул. Стражиловска 866/4 Нови Сад II 753 стамбено-пословни 
или пословни објекат

По+П+Г+
4+Пк

2 ул. Стражиловска 866/3 Нови Сад II 942 стамбено-пословни 
или пословни објекат

По+П+Г+
4+Пк

3 РЗ Север 2 
- Улица нова 2264/3 Нови Сад I 4149

радне активности из 
области терцијарног и 
секундарног сектора 

привреде

П или 
П+1(П+2)

4 РЗ Север 2 
- Улица нова 2262/3 Нови Сад I 4110

радне активности из 
области терцијарног и 
секундарног сектора 

привреде

П или 
П+1(П+2)

5 Улица чика Стевина 
бр.19 5316/1 Нови Сад I 683 стамбено-пословни 

објекат
Су+П+4+

Пк
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6 Ср. Каменица 
- Мишелук II 4124/7 Ср.Каменица 395 породично

становање П+1+Пк

7 Ср.Каменица 
- Мишелук II 4124/8 Ср.Каменица 370 породично

становање П+1+Пк

8 Ченеј - ул.
Партизанска 404/3 Ченеј 838 породично

становање до П+Пк

9 Руменка - ул.Бачка 2049/17 Руменка 520 породично
становање до П+1+Пк

10 Бул.Европе 3573/2 Нови Сад I 2559 станица за 
снабдевање горивом П

11

Адице - 
Новопланирана 
улица из Улице 

Десанке 
Максимовић

2595/8 Ветерник 615 породично
становање П до П+1+Пк

12

Адице - 
Новопланирана 
улица из Улице 

Десанке 
Максимовић

2595/9 Ветерник 644 породично
становање П до П+1+Пк

13

Адице - 
Новопланирана 
улица из Улице 

Десанке 
Максимовић

2595/10 Ветерник 643 породично
становање П до П+1+Пк

14

Адице - 
Новопланирана 
улица из Улице 

Десанке 
Максимовић

2595/11 Ветерник 644 породично
становање П до П+1+Пк

15

Адице - 
Новопланирана 
улица из Улице 

Десанке 
Максимовић

2595/12 Ветерник 813 породично
становање П до П+1+Пк

16

Адице - 
Новопланирана 
улица из Улице 

Десанке 
Максимовић

2595/18 Ветерник 587 породично
становање П до П+1+Пк

17

Адице - 
Новопланирана 
улица из Улице 

Десанке 
Максимовић

2595/20 Ветерник 587 породично
становање П до П+1+Пк

18

Адице - 
Новопланирана 
улица из Улице 

Десанке 
Максимовић

2595/22 Ветерник 587 породично
становање П до П+1+Пк

19

Адице - 
Новопланирана 
улица из Улице 

Десанке 
Максимовић

2595/24 Ветерник 586 породично
становање П до П+1+Пк
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20

Адице - 
Новопланирана 
улица из Улице 

Десанке Максимовић

2595/26 Ветерник 587 породично
становање П до П+1+Пк

21

Адице - 
Новопланирана 
улица из Улице 

Десанке Максимовић

2595/28 Ветерник 666 породично
становање П до П+1+Пк

22 Адице - 
Улица нова 12 2597/6 Ветерник 501 породично

становање П до П+1+Пк

23 Адице - 
Улица нова 12 2597/7 Ветерник 500 породично

становање П до П+1+Пк

24 Адице - 
Улица нова 12 2597/8 Ветерник 603 породично

становање П до П+1+Пк

25 Адице - 
Улица нова 12 2597/9 Ветерник 601 породично

становање П до П+1+Пк

26 Адице - 
Улица нова 12 2597/10 Ветерник 598 породично

становање П до П+1+Пк

27 Адице - 
Улица нова 12 2597/11 Ветерник 596 породично

становање П до П+1+Пк

28 Адице - 
Улица нова 12 2597/12 Ветерник 595 породично

становање П до П+1+Пк

29 Адице - 
Улица нова 12 2597/13 Ветерник 623 породично

становање П до П+1+Пк

II. Програм отуђења катастарских парцела у својини Града Новог Сада

РБ ЛОКАЦИЈА
УЛИЦА

БРОЈ 
ПАРЦЕЛЕ

КАТАСТАРСКА 
ОПШТИНА

ПОВРШИНА
ПАРЦЕЛЕ

(у м²)
НАМЕНА СПРАТНОСТ

1 ул.Футошка бр.57 7806/4 и 
3328/3 Нови Сад II 471

пословни, стамбено-
пословни или 

стамбени објекат

По+П+Г+
6 (7)

2 Улица Карела 
Чапека 

7836/1,
7856/1 и 
7858/3

Нови Сад I 519
објекат намењен за  
секундарне и терци-
јарне делатности 

до П+1

3 Футог – Улица 
војводе Бојовића бб 6567/4 Футог 352 породично

становање до П+1

4 ул.Граничарска 3263/4 и 
10415/2 Нови Сад I 44 породично

становање до П+1

5 ул.Босутска 238/2 Нови Сад I 74 породично
становање до П+1+Пк

6 Ветерник - ул.
Радничка бр.51 362/32 Ветерник 283 породично

становање до П+1+Пк

7 Телеп - ул.
Шарпланинска бб 6648/2 Нови Сад II 233 породично

становање П до П+1+Пк

8
Ветерничка рампа – 
Улица Слободана 
Селенића бр.18

3076/36 Ветерник 71 породично
становање до П+1+Пк

9 угао ул.Тителске и 
Темеринског пута 316/20 Нови Сад I 283 пословање на улазном 

правцу у град П+1+Пк
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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
КАТАСТАРСКЕ 

ПАРЦЕЛЕ
(у м²)

НАМЕНА СПРАТНОСТ

1.
Улица Ђорђа 

Никшића Јохана 
бр.22

5848/26 Нови Сад I 13 вишепородично
становање П+1

IV. Програм отуђења за грађевинско земљиште за које је донета Одлука о покретању поступка отуђења 
грађевинског земљишта на основу Решења о Програму отуђења грађевинског земљишта за 2015. год.

РБ ЛОКАЦИЈА
УЛИЦА

БРОЈ 
ПАРЦЕЛЕ

КАТАСТАРСКА 
ОПШТИНА

ПОВРШИНА
ПАРЦЕЛЕ

(у м²)
НАМЕНА СПРАТНОСТ

1 Каћ – Улица краља 
Петра I бр.110 3386/1 Каћ 278 породично

становање до П+1+Пк

2

РЗ Север I - северно 
од Улица 
Мирослава 

Продановића Мицка

2094/1 Нови Сад I 3299

радне активности из 
области терцијарног и 
секундарног сектора 

привреде

П или 
П+1(П+2)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА  
Број: 352-1/2016-95-II
5. фебруар 2016. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

56
  На основу члана 97. став 3. Одлуке о уређењу Града 

Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 56/12, 
9/13, 26/13 и 69/13, „Службени гласник РС“, број 36/14-одлука 
УС и "Службени лист Града Новог Сада", бр. 13/14, 28/14 
и 33/15), а у вези са Одлуком о Програму финансирања 
одређених комуналних делатности у 2016. години 
("Службени лист Града Новог Сада", број 63/15), Градско 
веће Града Новог Сада на 275. седници од 5. фебруара 
2016. године, доноси

ПРОГРАМ
ОДРЖАВАЊА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 

ЗА 2016. ГОДИНУ

1. Програм одржавања јавног осветљења за 2016. годину 
на територији Града Новог Сада (у даљем тексту: Програм) 
обухвата: одржавање, адаптацију и унапређење објеката 
и инсталација јавног осветљења на територији Града Новог 
Сада (у даљем тексту: Град).

2. Средства  за реализацију Програма обезбеђена су у 
буџету Града Новог Сада за 2016. гoдину у износу од 

60.000.000,00 динара и предвиђена су Одлуком о Програму 
финансирања одређених комуналних делатности у 2016. 
години ("Службени лист Града Новог Сада", број 63/15).

3. Носилац активности на реализацији Програма је Јавно 
комунално предузеће за одржавање стамбених и пословних 
простора „Стан“ Нови Сад (у даљем тексту: Предузеће).

4. Стручни надзор над реализацијом Програма врши 
Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду 
(у даљем тексту: Надзорни орган).

5. Програм обухвата услуге на одржавању јавног 
осветљења Града, и то:

замена сијалица, предспојних справа, заштитних 
стакала и грла у светиљкама,

замена стубова јавног осветљења, као и њихових еле-
мената (лире, поклопци, осигурачи, РПО плоче и сл.), 

поправке и замене светиљки и рефлектора,
поправке напојних каблова, 
поправке и замене ормана јавног осветљења и њихових 
елемената, и

остале услуге на одржавању јавног осветљења за 
којима се укаже потреба у току године. 

6. Предузеће ће услуге из тачке 5. алинеја прва овог 
програма обављати према Плану системске замене 
сијалица и Плану замене неисправних сијалица са 
припадајућим елементима, а који су саставни део овог 
програма.

У случају непредвиђених околности које би могле да 
доведу до угрожавања безбедности и здравља људи План 
замене неисправних сијалица са припадајућим елемен-
тима може се изменити, уз сагласност Надзорног органа. 

7. Предузеће ће услуге из тачке 5. алинеја од друге до 
пете овог програма обављати по потреби, а по налогу 
Надзорног органа.
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8. Предузеће ће услуге из тачке 5. алинеја шеста овог 
програма обављати по налогу Градске управе за комуналне 
послове, Градске управе за инспекцијске послове и 
Надзорног органа.

9. Овај програм објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

ПЛАН СИСТЕМСКЕ ЗАМЕНЕ СИЈАЛИЦА

Назив улице/рејона/насеља Термин

  1. Сунчани кеј мај

  2. Бранка Бајића мај

  3. Слободана Бајића мај

  4. Косовска мај

  5. Милана Савића мај

  6. Војводе Шупљикца мај

  7. Булевар Јована Дучића мај

  8. Булевар  кнеза Милоша мај

  9. Булевар Слободана Јовановића мај

10. Булевар војводе Степе мај

11. Браће Дроњак мај

12. Душана Даниловића мај

13. Венизелoсова јул

14. Рељковићева јул

15. Прерадовићева јул

16. Темеринска јул

17. Лимани и кампус мај-јун

18. Адамовићево насеље јул

19. Телеп јул-август

20. Адице август

21. Клиса 2. фаза август

22. Петроварадин – надземна мрежа септембар

23. Ченеј септембар

24. Каћ октобар

25. Ковиљ октобар

26. Нови Лединци септембар

27. Сремска Каменица септембар

ПЛАН ЗАМЕНЕ НЕИСПРАВНИХ СИЈАЛИЦА СА 
ПРИПАДАЈУЋИМ ЕЛЕМЕНТИМА

Назив рејона/насеља Термин I Термин II

 1. ЦЕНТАР март новембар

 2. ПЕТРОВАРАДИНСКА 
     ТВРЂАВА

мај октобар

 3. БАНАТИЋ, ГРБАВИЦА фебруар јул

 4. ДЕТЕЛИНАРА фебруар август

 5. САЈЛОВО, 
     АВИЈАТИЧАРСКО НАСЕЉЕ

фебруар август

 6.  ПОДБАРА март септембар

 7.  САЛАЈКА април октобар

 8.  КЛИСА април септембар

 9.  ЛИМАН фебруар септембар

10. НОВО НАСЕЉЕ мај новембар

11. ТЕЛЕП фебруар септембар

12. АДИЦЕ март децембар

13. ПЕТРОВАРАДИН фебруар новембар

14. ШАНГАЈ април септембар

15. КАЋ фебруар август

16. БУДИСАВА фебруар новембар

17. КОВИЉ јун децембар

18. СРЕМСКА КАМЕНИЦА април октобар

19. БУКОВАЦ март август

20. СТАРИ И НОВИ ЛЕДИНЦИ мај септембар

21. ВЕТЕРНИК април октобар

22. ФУТОГ март новембар

23. БЕГЕЧ март септембар

24. РУМЕНКА фебруар август

25. КИСАЧ март октобар

26. СТЕПАНОВИЋЕВО април децембар

27. ЧЕНЕЈ март септембар

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА  
Број: 352-1/2016-68-II
5. фебруар 2016. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

57
На основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о здравственој 

заштити ("Службени гласник Републике Србије", бр. 107/05, 
72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - др. 
закон, 93/14, 96/15 и 106/15) и члана 52. тачка 24. Статута 
Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града 
Новог Сада", број 43/08), на предлог Градоначелника Града 
Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада на 275. сед-
ници од 5. фебруара  2016. године, доноси

ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ 
И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ЗАВОДА ЗА 

ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ НОВИ САД 
ЗА 2016. ГОДИНУ

I. Овим програмом утврђују се инвестиционе активно-
сти и текуће одржавање Завода за хитну медицинску помоћ 
Нови Сад (у даљем тексту: Завод) за 2016. годину.
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II. За реализацију овог програма планирана су средства 
у буџету Града Новог Сада за 2016. годину, на име 
трансфера осталим нивоима власти, у оквиру програма 
12: Примарна здравствена заштита, којима ће се 
финансирати програмска активност Функционисање 
установа примарне здравствене заштите, у износу од 
17.200.000,00 динара, и то за:

 -  капиталне трансфере, износ од 14.840.000,00 
динара, и

 - текуће трансфере, износ од 2.360.000,00 динара.
III. Средства из тачке II. алинеја прва овог програма у 

износу од 14.840.000,00 динара распоређују се за инвести-
ционе активности, и то за:

1) набавку медицинско-техничке опреме, у износу од 
3.340.000,00 динара, за:

 -  мултифункционални бифазични дефибрилатор, 1 
комад,

 -   дванаестоканални ЕКГ апарат, 6 комада,
 -   апиратор мобилни, 10 комада;

2) набавку намештаја, у износу од 400.000,00 динара;
3) набавку рачунарске опреме, у износу од 1.100.000,00 

динара, за:
 -   радну станицу са оперативним системом 
и монитором, 5 комада,

 -   штампач, 1 комад,
 -   таблет рачунар, 10 комада,
 -   скенер, 2 комада,
 -   лап-топ рачунар са оперативним системом, 2 
комада,

 -   екстерни хард диск, 3 комада;
4) набавку возила, у износу од 10.000.000,00 динара, 

за:
- санитетско возило за транспорт пацијената, 2 возила.

IV. Средства из тачке II. алинеја друга овог програма у 
износу од  2.360.000,00 динара распоређују се за активности 
текућег одржавања, и то:

- система диспечерског Call центра,
- објекта у Кисачу.

V. За реализацију активности из тачке III. овог програма 
пренос средстава вршиће се путем капиталних трансфера, 
а за активности из тачке IV. путем текућих трансфера, и то 
до износа средстава планираних овим програмом за капи-
талне, односно текуће трансфере.

Уколико се средства из тачке II. овог програма не 
остварују у планираном износу, могу се умањити сразмерно 
оствареним приходима и примањима у буџету Града Новог 
Сада. 

VI. Захтев за пренос средстава из тачке II. овог про-
грама, Завод доставља Градској управи за здравство, након 
спроведеног поступка јавних набавки у складу са законом, 
уз приложену документацију за набавку добара, радова и 
услуга, са износом обрачунатог пореза на додату вред-
ност, осим за набавке са правом на поврат пореза на додату 
вредност, за које Завод доставља захтев за пренос сред-
става без износа пореза на додату вредност.

Пренос средстава на рачун Завода врши се на основу 
захтева за пренос који припрема Градска управа за здрав-
ство, у складу са прописима.

VII. Завод се обавезује да ће активности из тач. III. и IV. 
овог програма бити изведене стручно и квалитетно, у складу 
са законом, стандардима и нормативима који важе за ову 
врсту радова, услуга, односно набавку опреме.

VIII. Надзор над спровођењем овог програма обавља 
Градска управа за здравство.

IX. Завод подноси Градском већу Града Новог Сада 
годишњи извештај о реализацији овог програма, са 
исказаним физичким и финансијским показатељима о 
извршеним активностима и утрошку средстава.

X. Овај програм објавити у "Службеном листу Града 
Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА  
Број: 51-5/2016-II
5. фебруар 2016. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

58
На основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о здравственој 

заштити ("Службени гласник Републике Србије", бр. 107/05, 
72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - др. 
закон, 93/14, 96/15 и 106/15) и члана 52. тачка 24. Статута 
Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града 
Новог Сада", број 43/08), на предлог Градоначелника Града 
Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада на 275. сед-
ници од 5. фебруара 2016. године, доноси

ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ 
И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА 
"НОВИ САД" НОВИ САД ЗА 2016. ГОДИНУ

I. Овим програмом утврђују се инвестиционе активности 
и текуће одржавање Дома здравља "Нови Сад" Нови Сад 
(у даљем тексту: Дом здравља) за 2016. годину.

II. За реализацију овог програма планирана су средства 
у буџету Града Новог Сада за 2016. годину, на име 
трансфера осталим нивоима власти, у оквиру програма 
12: Примарна здравствена заштита, којима ће се 
финансирати програмска активност Функционисање 
установа примарне здравствене заштите, у износу од 
34.600.000,00 динара, и то за: 

- капиталне трансфере, износ од 29.600.000,00 динара,
- текуће трансфере, износ од 5.000.000,00 динарa.

III. Средства из тачке II. алинеја прва овог програма у 
износу од 29.600.000,00 динара распоређују се за 
инвестиционе активности, и то за:

1) набавку медицинске опреме, у износу од 9.800.000,00 
динара, за:

-аналогни интраорални РТГ апарат, 1 комад,
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-  аутоклав, 1 комад,
 центрифугу за лабораторију, 3 комада,
-  офталмолошки безконтактни тонометар, 1 комад,
-  компјутеризовани спирометар, 1 комад,
-  ултразвук гинеколошки, 1 комад;

2) набавку рачунарске опреме, у износу од 3.100.000,00 
динара, за:

- рачунар са лиценцираним оперативним системом, 
20 комада,

- штампач, 20 комада,
- активну мрежну опрему - L3 SWITCH, 1 комад;

3) набавку намештаја, у износу од 1.400.000,00 динара 
  за:
- намештај за здравствене објекте; 

4) набавку возила, у износу од 3.600.000,00 динара за:
- возила за кућно лечење, 3 комада; 
5)  капитално  одржавање објеката,  у  износу  од 

  11.700.000,00 динара за:
- адаптацију објекта у улици Васе Стајића, Нови Сад. 

Средства из става 1. подтачке 5) ове тачке планирана 
су за пренете обавезе Дома здравља из 2015. године, за 
активности које ће се реализовати у 2016. години.

IV. Средства из тачке II. алинеја друга овог програма, у 
износу од 5.000.000,00 динара распоређују се за текуће 
одржавање објеката.

V. За реализацију активности из тачке III. овог програма 
пренос средстава вршиће се путем капиталних трансфера, 
а за активности из тачке IV. путем текућих трансфера, и то 
до износа средстава планираних овим програмом за капи-
талне, односно текуће трансфере.

Уколико се средства из тачке II. овог програма не 
остварују у планираном износу, могу се умањити сразмерно 
оствареним приходима и примањима у буџету Града Новог 
Сада. 

VI. Захтев за пренос средстава из тачке II. овог про-
грама, Дом здравља доставља Градској управи за здрав-
ство, након спроведеног поступка јавних набавки у складу 
са законом, уз приложену документацију за набавку радова, 
опреме и возила, са износом обрачунатог пореза на додату 
вредност, осим за набавке са правом на поврат пореза на 
додату вредност, за које Дом здравља доставља захтев 
за пренос средстава без износа пореза на додату вред-
ност.

Пренос средстава на рачун Дома здравља врши се на 
основу захтева за пренос који припрема Градска управа 
за здравство, у складу са прописима.

VII. Дом здравља се обавезује да ће активности из тач. 
III. и IV. овог програма бити изведене стручно и квалитетно, 
у складу са законом, стандардима и нормативима који важе 
за ову врсту радова, односно набавку опреме и возила.

VIII. Надзор над спровођењем овог програма обављаће 
Градска управа за здравство.

IX. Дом здравља подноси Градском већу Града Новог 
Сада годишњи извештај о реализацији овог програма, са 
исказаним физичким и финансијским показатељима о 
извршеним активностима и утрошку средстава.

X. Овај програм објавити у "Службеном листу Града 
Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА  
Број: 51-4/2016-II
5. фебруар 2016. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 14. став 3. Одлуке о давању у закуп 

непокретности на којима право коришћења има Предшкол-
ска Установа и основна школа ("Службени лист Града Новог 
Сада", бр. 57/14, 69/14, 30/15 и 44/15), на предлог Градске 
управе за спорт и омладину, Градско веће Града Новог 
Сада на 275. седници од 5. фебруара 2016. године доноси 

 
 РЕШЕЊЕ

О УТВРЂИВАЊУ  РАСПОРЕДА И  ВРЕМЕНА 
КОРИШЋЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ШКОЛСКИХ 
ОБЈЕКАТА  - САЛА ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА БЕЗ 
НАКНАДЕ, ЗА ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ ДЕЦE 
ШКОЛСКОГ УЗРАСТА ОД 7 ДО 15 ГОДИНА 

ЗА ПЕРИОД ОД 18. ЈАНУАРА ДО 
23. ДЕЦЕМБРА 2016. ГОДИНЕ

 
I. Овим решењем  утврђује се  распоред и време 

коришћења, непокретности  школских објеката– сала за 
физичко васпитање на територији Града Новог Сада без 
накнаде, за физичко вежбање децe школског узраста од 7 
до 15 година, за период од 18. јануара до 23. децембра  
2016. године на следећи начин:

1.

19-2 ,
19- III IV 

19-2 ,
19- III IV 

20-21 , V VI
-

20- , V VI
-

21-22 , VII VIII
-

21-
-
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2.

19-2 , , 19- III IV 

20-21 , V VI
-

20- , V VI
-

21-22 , VII VIII
-

21-
-

3.

-

19-2 , , 19-2 , ,

20-21 VI
-

20-21
-

21-22
-

21-
-

19-2 III IV , 19- III IV

20-21 V VI
-

20- V VI
-

21-22 VII VIII
-

21-
-

4.

19-2 , , 19-2 , ,

20-21
-

20-21
-

21-22
-

21-22 
-

19-2 III IV , 19- III IV

20-21 V VI
-

20- V VI
-

21-22 VII VIII
-

21-
-

5. 14

19-2 , , 19- III IV 

20-21 V VI
-

20- VII VIII
-

21-22
-

21-
-

6.

19-20 , , 19-2 , ,

20-21 20-21

21-22 21-

19-2 III IV , 19- III IV

20-21 V VI
-

20- V VI
-

21-22 VII VIII
-

21-
-

7.

19-2 , , 19-2 , ,

20-21 20-21

21-22 21-
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19-2 III IV , 19- III IV

20-21 V VI
-

20- V VI
-

21-22 VII VIII
-

21-
-

8.

19-2 , , 19-2 , ,

20-21 20-21

21-22 21-

19-2 III IV , 19- III IV

20-21 V VI
-

20- V VI
-

21-22 VII VIII
-

21-
-

9.

19-2 , , 19-2 , ,

20-21
-

20-21
-

21-22
-

21-
-

19-2 III IV , 19- III IV

20-21 V VI
-

20- V VI
-

21-22 VII VIII
-

21-
-

19-2 19- III IV 

20-21 V VI
-

20- VII VIII
-

21-22
-

21-
-

10.

19-2 , , 19- III IV 

20-21 V VI
-

20- VII VIII
-

21-22
-

21-
-

11.

19-2 , , 19- III IV 

20-21 V VI
-

20- VII VIII
-

21-22
-

21-
-

12.

19-2 , , 19- III IV 

20-21 V VI
-

20- VII VIII
-

21-22
-

21-
-
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13.

19-2 , , 19- III IV 

20-21 V VI
-

20- VII VIII
-

21-22
-

21-
-

14.

19-2 , , 19- III IV 

20-21 V VI
-

20- VII VIII
-

21-22
-

21-
-

15.

19-2 , , 19- III IV 

20-21 V VI
-

20- VII VIII
-

21-22
-

21-
-

16.

19-2 , , 19- III IV 

20-21 V VI
-

20- VII VIII
-

21-22
-

21-
-

17.

19-2 , , 19- III IV 

20-21 V VI
-

20- VII VIII
-

21-22
-

21-
-

18.

19-2 , , 19-2 , ,

20-21 ,
-

20-21 , 
-

21-22
-

21-
-

19-2 , III 19-2 , III ,

20-21 V VI
-

20- VI VI
-

21-22
-

21-
-

19.

19-2 , 19-2 ,

20-21 ,
-

20-21 ,
-

21-22
-

21-
-

19-2 , III , 19-2 , III ,  

20-21 V VI
-

20- VI VI
-

21-22
-

21-
-
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20.

19-2 , , 19- III IV 

20-21 V VI
-

20- VII VIII
-

21-22
-

21-
-

19-2 , , 19- III IV 

20-21 V VI ,
-

20- VII VIII ,
-

21-22
-

21-
-

21.

19-2 , , 19-2 , ,

20-21 , 20-21 ,

21-22 , 21- ,

19-2 , III IV , 19- , , III IV

20-21 , V VI
-

20- , V VI
-

21-22 , VII VIII
-

21- ,
-

22.

19-2 , , 19-2 , ,

20-21 , 20-21 ,

21-22 , 21- ,

19-2 , III IV , 19- , , III IV

20-21 , V VI
-

20- , V VI
-

21-22 , VII VIII
-

21-
-

23.

19-2 , , 19-2 , ,

20-21 , 20-21 , VI

21-22 , 21- ,

19-2 , III IV , 19- , , III IV

20-21 , V VI
-

20- , V VI
-

21-22 , VII VIII
-

21-
-

24.

19-2 , , 19-2 , ,

20-21 , 20-21 ,

21-22 , 21- ,

19-2 , III IV , 19- , , III IV

20-21 , V VI
-

20- , V VI
-

21-22 , VII VIII
-

21-
-
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25.

19-2 , , 19-2 , ,

20-21 ,
-

20-21 ,
-

21-22 , 
-

21- ,
-

19-2 , III , 19-2 , III ,

20-21 V VI , 
-

20-21 V VI , 
-

21-22 ,
-

21-22 ,
-

26. I

19-2 , , 19-2 , ,

20-21 ,
-

20-21 ,
-

21-22 , 
-

21- ,
-

19-2 , III , 19-2 , III ,

20-21 V VI , 
-

20-21 V VI , 
-

21-22 ,
-

21-22 ,
-

27.

19-2 , , 19-2 , ,

20-21 ,
-

20-21 ,
-

21-22 , 
-

21- ,
-

19-2 , III , 19-2 , III ,

20-21 V VI , 
-

20-21 V VI , 
-

21-22 ,
-

21-22 ,
-

28.

19-2 , , 19-2 , ,

20-21 ,
-

20-21 ,
-

21-22 , 
-

21- ,
-

19-2 , III , 19-2 , III ,

20-21 V VI , 
-

20-21 V VI , 
-

21-22 ,
-

21-22 ,
-

29.

19-2 , , 19- III IV 

20-21 , V VI ,
-

21-22 , ,
-

20- , VII VIII ,
-

21- , ,
-
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III. Ово решење објавити у "Службеном листу Града 
Новог Сада".

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-19/2016-3-II
5. фебруар 2016. године
НОВИ САД Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.
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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 275. седници од 5. фебруара 2016. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм јавне хигијене за 
2016. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног 
предузећа „Чистоћа“ Нови Сад, донео на 65. седници 
одржаној 27. јануара 2016. 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: 352-1/2016-28-II
5. фебруар 2016. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

30.

19-2 , , 19- III IV 

20-21 , V VI ,
-

21-22 , ,
-

20- , VII VIII ,
-

21- , ,
-

31.

19-2 , , 19- III IV 

20-21 , V VI ,
-

21-22 , ,
-

20- , VII VIII ,
-

21- , ,
-

32.

19-2 , , 19- III IV 

20-21 , V VI ,
-

21-22 , ,
-

20- , VII VIII ,
-

21- , ,
-

33. I

19-2 , , 19- III IV 

20-21 , V VI ,
-

21-22 , ,
-

20- , VII VIII ,
-

21- , ,
-

34.

19-2 , , 19- III IV 

20-21 , V VI ,
-

21-22 , ,
-

20- , VII VIII ,
-

21- , ,
-
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61
На основу члана 17. став 2. Одлуке о обједињеној 

наплати комунално-стамбених и других услуга („Службени 
лист Града Новог Сада“, бр. 8/94, 12/95, 9/97 – одлука УСРС), 
на предлог Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа 
„Информатика“ Нови Сад, Градско веће Града Новог Сада 
на 275. седници од 5. фебруара 2016. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ 
ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ 
ПОСЛОВА ОБЈЕДИЊЕНЕ НАПЛАТЕ

I. У Решењу о утврђивању висине накнаде за обављање 
послова обједињене наплате („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 1/14 и 2/15), тачка 2. мења се и гласи:

„2. Изузетно од става 1. тачка 1. овог решења, у пери-
оду од 1. јануара 2016. године до 31. децембра 2016. године, 
накнада за обављање послова обједињене наплате за 
комунално-стамбене услуге, коју плаћа Јавно комунално 
предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад, утврђује се у 
висини од 4% од наплаћеног износа за извршене кому-
нално стамбене услуге.“

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА                                                                  
Број: 352-1/2016-69-II
5. фебруар 2016. године
НОВИ САД

Градоначелник
   Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 11. Одлуке о правима на финансијску 

подршку породици са децом („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 30/10, 45/10 и 10/12), Градско веће Града Новог 
Сада, на 275. седници од 5. фебруара 2016. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСА РОДИТЕЉСКОГ 
ДОДАТКА ЗА ПРВО ДЕТЕ, НОВОГОДИШЊЕ 
НОВЧАНЕ ПОМОЋИ, НОВОГОДИШЊЕГ 
ПОКЛОНА И НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ЗА 

ТРОЈКЕ, ЗА 2016. ГОДИНУ

I. Овим решењем утврђују се номинални износи 
родитељског додатка за прво дете, новогодишње новчане 
помоћи, новогодишњег поклона и новчане помоћи за тројке, 
за 2016. годину.

II. Родитељски додатак за прво дете из тачке I. овог 
решења износи 20.000,00 динара.

III. Новогодишња новчана помоћ из тачке I. овог решења 
износи 50.000,00 динара.

IV. Новогодишњи поклон из тачке I. овог решења износи 
100.000,00 динара.

V. Новчана помоћ за тројке из тачке I. овог решења 
износи 100.000,00 динара.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА                                                                  
Број: 171/2016-II
5. фебруар 2016. године
НОВИ САД

Градоначелник
  Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 29. Одлуке о правима на финансијску 

подршку породици са децом („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 30/10, 45/10 и 10/12), Градско веће Града Новог 
Сада, на 275. седници од 5. фебруара 2016. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ БРОЈА УЧЕНИКА И 

СТУДЕНАТА КОЈИ ОСТВАРУЈУ ПРАВО НА 
ПОМОЋ У ШКОЛОВАЊУ И НОМИНАЛНИ 

ИЗНОС ПОМОЋИ ЗА 2016. ГОДИНУ

1. Право на помоћ у школовању, која се реализују путем 
Српског привредног друштва Фондације „Привредник“, Нови 
Сад, оствариће 38 ученика и студената, из средстава буџета 
Града Новог Сада у 2016. години.

2. Номинални износ помоћи из тачке 1. овог решења 
утврђује се у износу од 8.000,00 динара месечно, по корис-
нику. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА                                                                  
Број: 172/2016-II
5. фебруар 2016. године
НОВИ САД

Градоначелник
   Милош Вучевић, с.р.
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64
На основу члана 12. став 1. Одлуке о обављању 

делатности зоохигијене („Службени лист Града Новог Сада“, 
бр. 65/13 и 13/14), Градско веће Града Новог Сада, на 
предлог Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа 
„Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“, Нови Сад, на 275. 
седници од 5. фебруара 2016. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА 
КОНТРОЛЕ И СМАЊЕЊА ПОПУЛАЦИЈЕ 
НАПУШТЕНИХ ПАСА И МАЧАКА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

I. У Програму контроле и смањења популације напуш-
тених паса и мачака на територији Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 6/14), у тачки IV, после 
подтачке 7. додаје се нова подтачка 8. која гласи:

„8. Стерилизација/кастрација власничких паса и мачака, 
и“.

После досадашње подтачке 8. која постаје подтачка 9. 
додаје се наслов који гласи:

„ОПИС МЕРА“
У делу „ОПИС МЕРА“ после подтачке 7. додаје се нова 

подтачка 8. која гласи:
„8. Стерилизација/кастрација власничких паса и мачака 

има за циљ смањење прираштаја напуштених животиња 
на територији Града, односно смањење броја избачених 
кућних љубимаца које неодговорни власници након неког 
времена остављају на улицама Града, чиме повећавају 
број напуштених животиња, као и да предупреди настанак 
нежељеног потомства власничких паса и мачака, јер у 
случајевима добијања нежељеног потомства кућних 
љубимаца то потомство, односно штенад и мачићи, углав-
ном заврше на улици, чиме увећавају број напуштених 
животиња.“

Досадашња подтачка 8. постаје подтачка 9.
II. Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана 

доношења и биће објављено у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА                                                                  
Број: 352-1/2016-119-II
5. фебруар 2016. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градска управа за финансије
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На основу члана 9. став 12. и члана 10. ст. 2. и 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) Градскa управa за 
финансије доноси 

ПРАВИЛНИК 
О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА СА 
ПОДРАЧУНА, ОДНОСНО ДРУГИХ РАЧУНА 
КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА 

ГРАДА НОВОГ САДА     

I  Уводне одредбе

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређује начин коришћења 
новчаних средстава са подрачуна, односно других рачуна 
директних и индиректних корисника средстава буџета Града 
Новог Сада (у даљем тексту: корисници буџета Града), 
укључених у консолидовани рачун трезора Града Новог 
Сада (у даљем тексту: КРТ Града). 

Члан 2.

Kорисници буџета Града могу имати подрачуне на којима 
се воде средства за редовно пословање и подрачуне на 
којима се воде сопствени приходи и средства из других 
извора (у даљем тексту: друга средства). 

На подрачунима за редовно пословање воде се новчана 
средства у складу са одлуком о буџету Града Новог Сада 
(у даљем тексту: буџет Града).

На подрачунима сопствених прихода и других средстава 
воде се средства која индиректни корисници буџета Града 
остварују својим активностима у складу са законом, другим 
прописима и општим актом.  

Директни корисници средстава буџета Града могу имати 
и подрачуне за наменске приходе чије је коришћење и 
намена утврђена законом.

Новчана средства са подрачуна за редовно пословање 
не могу се пренoсити на подрачуне сопствених прихода и 
подрачуне других средстава корисника буџета Града. 

Члан 3.

Сопствени приходи и друга средства корисника буџета 
Града консолидују се на нивоу КРТ-а Града. 

Ако се корисник буџета Града финансира из буџета раз-
личитих нивоа власти, сопствени приходи и друга сред-
ства тог корисника консолидују се на нивоу трезора према 
његовој припадности директном кориснику буџетских сред-
става.      

II Коришћење  новчаних средстава

Члан 4.

Градска управа за финансије - Сектор за трезор (у даљем 
тексту: Сектор за трезор), испоставља  налоге за плаћање 
са рачуна за извршење буџета Управи за трезор, на захтeв 
директног корисника буџета Града, за  расходе и издатке 
за редовно пословање, у оквиру одобрених апропријација, 
односно квота, у складу са планом извршења буџета за 
буџетску годину. 

Сектор за трезор испоставља Управи за трезор налоге 
за трансфер средстава са рачуна за извршење буџета на 
подрачуне за редовно пословање индиректних корисника 
буџета, на захтев надлежног директног корисника, у оквиру 
одобрених апропријација, односно квота у складу са планом 
извршења буџета за буџетску годину.     
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Са подрачуна за редовно пословање, индиректни 
корисници буџета  испостављају налог за плаћање Управи 
за трезор за намене за које су им средства пренета из 
буџета Града. 

Члан 5.

Корисници буџета Града врше плаћања са подрачуна 
сопствених прихода и других средстава испостављањем 
налога за плаћање Управи за трезор, за намене у оквиру 
одобрених апропријација, односно квота, у складу са планом 
извршења буџета за буџетску годину, а до  износа 
остварених сопствених и других прихода, у складу са 
законом, другим прописима и општим актом. 

III Управљање новчаним средствима 
на КРТ-у  Града   

Члан 6.

Свим средствима на КРТ-а Града управља Градска 
управа за финансије, у складу са законом.  

Управљање средствима из става 1. овог члана 
подразумева планирање новчаних токова и управљање 
примањима и издацима, ради ефикаснијег коришћења тих 
средстава. 

Градска управа за финансије планира токове новчаних 
средстава са циљем несметаног извршавања обавеза 
буџета Града утврђених одлуком о буџету за буџетску 
годину, у складу са законом.  

Члан 7.

Директни и индиректни корисници буџета Града, дужни 
су да у буџет Града врате неутрошена буџетска средства 
са подрачуна за редовно пословање до истека фискалне 
године на рачун: Град Нови Сад – Рачун за извршење буџета 
Града. 

Начин и поступак враћања неутрoшених буџетских 
средстава из става 1. овог члана, уређен је Правилником 
о начину и поступку преноса неутрошених буџетских 
средстава Града Новог Сада на рачун извршења буџета 
Града Новог Сада (''Службени лист Града Новог Сада''', 
број 67/2013).

Стање сопствених прихода и других средстава 
индиректних корисника буџета Града, евидентирано на 
крају буџетске године, преноси се као почетно стање ових 
средстава на почетку наредне буџетске године. 

IV Инвестирање средстава

Члан 8.

Средства КРТ-а Града, која привремено преостану током 
године, по извршењу обавеза буџета Града, у складу са 
чланом 6. став 3. овог правилника, осим сопствених  прихода 
корисника буџета, као и средстава чија се употреба 
ограничава посебним прописима, могу се инвестирати, 
односно пласирати, на домаћем финансијском тржишту 
новца, по каматној стопи која није нижа од референтне 
каматне стопе Народне банке Србије и на начин који ризик 
по пласирана средства своди на најмању меру, у циљу 
очувања и увећања вредности средстава, у складу са 
законом.

Члан 9.

Инвестирање, односно пласирање привремено 
расположивих средства врши се искључиво преко КРТ-а 
Града, на основу појединачног акта Градоначелника Града 
Новог Сада и закљученог уговора од стране лица 
овлашћеног за управљање готовинским средствима КРТ-а 
Града, а испостављањем налога за пренос средстава 
Управи за трезор.

Уз уговор из става 1. овог члана, доставља се припадајућа 
документација како би се обезбедило уредно враћање 
доспеле главнице и камате (менице са меничним 
овлашћењем, доказ о регистрацији менице у Регистру 
меница и сл.).

У случају да банка не врати средства у складу са 
уговором, лице овлашћено за управљање готовинским 
средствима КРТ-а Града доставља Управи за трезор 
Централа Београд, Сектор за јавна плаћања и фискалну 
статистику, следећу документацију:

- захтев за наплату менице,
- менице (оригинал) са меничним овлашћењем, које су 
оверене и потписане од стране овлашћених лица,

- доказ о регистрацији менице у Регистру меница, 
- изјаву да не поседује друге инструменте обезбеђења 
плаћања, 

- копију уговора о депоновању средстава,
- овлашћење Градске управе за финансије Управи за 
трезор да може  да испостави и непосредно достави 
Народној банци Србије налог за пренос по меници 
(оригинал),водећи притом рачуна о датуму доспећа 
меница који може бити продужен на следећа два радна 
дана.   

Члан 10.    

Сектор за Трезор води евиденцију о инвестираним, 
односно пласираним средствима преко КРТ-а Града и 
извештава Министарство финансија, Управу за трезор о 
инвестирању новчаних средстава са КРТ-а Града, у 
роковима утврђеним законом и другим прописима. 

V Прелазне и завршне одредбе   

Члан 11.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да 
важи Правилник о начину коришћења средстава са 
подрачуна односно других рачуна Конолидованог рачуна 
трезора Града Новог Сада (''Службени лист Града Новог 
Сада'', бр. 18/05 и 5/06).     

Члан 12.   

Овај   правилник   ступа   на   снагу  осмог дана  од  дана   
објављивања    у "Службеном листу Града Новог Сада". 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД    
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ
Број:VIII-4-7/16
5. фебруар 2016. године
НОВИ САД      в.д. начелника

Милош Ћулум, с.р.
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Служба за заједничке послове

–
ГРАД НОВИ САД
Служба за заједничке послове
Жарка Зрењанина бр. 2
О б ј а в љ у ј е

О Г Л А С
за пријем у радни однос на одређено време, ради замене 

одсутне запослене до њеног повратка, на радно место
1. Оператер у Одсеку за 

         информатичке послове       1 извршилац

Услови:
Основна школа, познавање рада на рачунару и шест 

месеци радног искуства на пословима дактилографа, 
односно оператера.

Учесник огласа треба да испуњава услове утврђене  
чланом 6. Закона о радним односима у државним органима, 
и то:

 да је држављанин Републике Србије
 да је пунолетан
 да има општу здравствену способност
 да није осуђиван за кривично дело на безусловну 

казну затвора од најмање шест месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу.

Оглас остаје отворен осам дана од дана објављивања 
у „Службеном листу Града Новог Сада“.

Докази који се прилажу уз пријаву на оглас:

 Пријава са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству,

 Оверена фотокопија дипломе о завршеној основној 
школи,

 Оригинал или оверена фотокопија потврде о радном 
искуству на пословима дактилографа, односно 
оператера,

 Оригинал или оверена фотокопија Уверења о 
држављанству РС (не старије од шесет месеци)

 Оригинал Уверења о здравственом стању,
 Уверење од суда да против лица није покренута 

истрага и да није подигнута оптужница (не старије 
од шест месеци) и 

 Уверење од Полицијске управе да лице није осуђивано 
за кривично дело на безусловну казну затвора од 
најмање шест месеци или за кажњиво дело које га 
чини неподобним за обављање послова у државном 
органу (не старије од шест месеци)

Напомена:
Пријаве са наведеним доказима подносе се на следећу 

адресу: Градска управа за опште послове Града Новог 
Сада – Писарница, или лично у зграду на Тргу слободе бр. 
1 – Писарница.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разма-
трати.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Служба за заједничке послове
Број: XIX-111/2016-7
8. фебруар 2016. године
НОВИ САД



96. страна – Број 7 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 10. фебруар 2016.

С А Д Р Ж А Ј
Рег. бр.         Предмет        Страна Рег. бр.         Предмет        Страна

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

ГРАД НОВИ САД

Градско веће

54 Правилник о начину и поступку доделe 
 средстава из буџета Града Новог Сада 
 за финансирање или суфинансирање 
 Програма удружења грађана у области 
 социјалне заштите који су од интереса 
 за Град Нови Сад 77

55 Решење о Програму отуђења грађевин-
 ског земљишта за 2016. годину 79

56 Програм одржавања јавног осветљења 
 на територији Града Новог Сада за 
 2016. годину 82

57 Програм инвестиционих активности  и 
 текућег одржавања Завода за хитну ме-
 дицинску помоћ Нови Сад за 2016. годину 83

58 Програм инвестиционих активности и 
 текућег одржавања Дома здравља 
 "Нови Сад" Нови Сад за 2016. годину 84

59 Решење о утврђивању  распореда и 
 времена коришћења непокретности 
 школских објеката  - сала за физичко 
 васпитање на територији Града Новог 
 Сада без накнаде, за физичко вежбање 
 децe школског узраста од 7 до 15 година 
 за период од 18. јануара до 23. децем-
 бра 2016. године 85

60 Решење о давању сагласности на 
 Програм јавне хигијене за 2016. годину 91

61 Решење о измени Решења о утврђива-
 њу висине накнаде за обављање послова 
 обједињене наплате 92

62 Решење о утврђивању износа родитељ-
 ског додатка за прво дете, новогодишње 
 новчане помоћи, новогодишњег поклона 
 и новчане помоћи за тројке, за 2016. годину 92

63 Решење о утврђивању броја ученика и 
 студената који остварују право на помоћ 
 у школовању и номинални износ помоћи 
 за 2016. годину 92

64 Решење о изменама и допунама Про-
 грама контроле и смањења популације 
 напуштених паса и мачака на територији 
 Града Новог Сада 93

Градска управа за финансије

65 Правилник о начину коришћења сред-
 става са подрачуна, односно других 
 рачуна консолидованог рачуна трезора 
 Града Новог Сада      93

Служба за заједничке послове

– Оглас за пријем у радни однос на одре-
 ђено време, ради замене одсутне запо-
 слене до њеног повратка, на радно ме-
 сто - Оператер у Одсеку за информа-
 тичке послове - 1 извршилац 95


