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ГРАД НОВИ САД

Градоначелник
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На основу члана 9. став 2. Одлуке о обављању кому-

налне делатности одржавање јавних зелених површина 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 69/13, 13/14 и 
63/14), Градоначелник Града Новог Сада, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ 
ПОВРШИНА ЗА 2016. ГОДИНУ

I. Даје се сагласност на Програм одржавања јавних зеле-
них површина за 2016. годину, који је Надзорни одбор Јавног 
комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, донео 
на 94. седници одржаној 9. фебруара 2016. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 352-1/2016-187-II
11. фебруар 2016. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Служ-
бени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 
32/13 – одлука УС и 55/14) и члана 9. 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), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У ЗОНИ 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУШАН РАДОВИЋ“ У 
ВЕЛЕБИТСКОЈ УЛИЦИ У НОВОМ САДУ

I. Одређује се измена режима саобраћаја у зони Основне 
школе „Душан Радовић“ у Велебитској улици у Новом Саду.

II. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу 
Града“ у Новом Саду да постави саобраћајну сигнализацију 
према Саобраћајном пројекту број 9723.2 од 5. фебруара 
2016. године, који је израдила Служба за развој и управљање 
саобраћајем Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ 
у Новом Саду и да постављену сигнализацију унесе у Ката-
стар саобраћајне сигнализације и опреме.

III. Рок за извршење овог решења је 6. мај 2016. године.
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 

Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-459/2016
18. фебруар 2016. године
НОВИ САД 

в.д. начелника
Викторија Пауновић,с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Служ-
бени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 
32/13 – одлука УС и 55/14) и члана 9. 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), доноси

РЕШЕЊЕ
О ЗАШТИТИ ПЕШАЧКИХ ПОВРШИНА НА 

БУЛЕВАРУ ОСЛОБОЂЕЊА У НОВОМ САДУ

I. Одређује се заштита пешачких површина, постављањем 
металних стубића, на Булевару ослобођења у  Новом Саду 
наспрам кућних бројева: 48, 50, 52, 54 и 56.

II. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу 
Града“ у Новом Саду да изврши постављање металних 
стубића из тачке I. овог решења, према Саобраћајном 



182. страна – Број 10 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 19. фебруар 2016.

пројекту број 9762 од 3. фебруара 2016. године, који је 
израдило Одељење за развој и управљање саобраћајем  
Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду.

III. Рок за извршење овог решења је 31. мај 2016. године.
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 

Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-412/2016
12. фебруар 2016. године
НОВИ САД 

в.д. начелника
Викторија Пауновић,с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Служ-
бени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 
32/13 – одлука УС и 55/14) и члана 9. 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), доноси

РЕШЕЊЕ
О ЗАШТИТИ ПЕШАЧКИХ ПОВРШИНА НА 

ФУТОШКОМ ПУТУ У НОВОМ САДУ

I. Одређује се заштита пешачких површина, постављањем 
металних стубића, на Футошком путу у  Новом Саду наспрам 
кућних бројева: 28 и 28Ц.

II. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу 
Града“ у Новом Саду да изврши постављање металних 
стубића из тачке I. овог решења, према Саобраћајном 
пројекту број 9763 од 3. фебруара 2016. године, који је 
израдило Одељење за развој и управљање саобраћајем  
Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду.

III. Рок за извршење овог решења је 31. мај 2016. године.
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 

Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-411/2016
12. фебруар 2016. године
НОВИ САД 

в.д. начелника
Викторија Пауновић,с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Служ-
бени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 
32/13 – одлука УС и 55/14) и члана 9. 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), доноси

РЕШЕЊЕ
О ЗАШТИТИ ПЕШАЧКИХ ПОВРШИНА У 
УЛИЦИ БОШКА БУХЕ У НОВОМ САДУ

I. Одређује се заштита пешачких површина, постављањем 
металних стубића, у Улици Бошка Бухе у  Новом Саду 
наспрам кућних бројева: 10, 10А и 10Б.

II. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу 
Града“ у Новом Саду да изврши постављање металних 
стубића из тачке I. овог решења, према Саобраћајном 
пројекту број 9705 од 26. јануара 2016. године, који је изра-
дило Одељење за развој и управљање саобраћајем  Јавног 
предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду.

III. Рок за извршење овог решења је 31. мај 2016. године.
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 

Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-388/2016
12. фебруар 2016. године
НОВИ САД 

в.д. начелника
Викторија Пауновић,с.р.

Градска управа за заштиту животне средине

108
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 град-
ским 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 ЗАШТИЋЕНИМ СТАБЛИМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ НОВОГ САДА 
ЗА 2016. ГОДИНУ

I. Даје се сагласност на Програм управљања заштићеним 
стаблима на територији Новог Сада за 2016. годину за спо-
менике природе: ''Копривић у центру Новог Сада'', ''Аме-
рички платан на Сајлову'', ''Јаворолисни платан у Новом 
Саду'', ''Дуд на Ченејском салашу'', ''Амерички платан у 
Футогу'' и ''Платан у дворишту Основне школе ''Милош 
Црњански'', који је усвојио Надзорни одбор Јавног кому-
налног предузећа ''Градско зеленило'' Нови Сад, на 89. 
седници, одржаној 21. децембра 2015. године, а у циљу 
остваривања Плана управљања заштићеним стаблима на 
територији Новог Сада за период од 2012. до 2021. године. 

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



19. фебруар 2016. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 10 – Страна 183.    

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење Решења о давању саглас-
ности на Програм управљања заштићеним стаблима на 
територији Новог Сада 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 годишњим програмима управљања на које саглас-
ност даје орган надлежан за послове заштите животне сре-
дине 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 про-
граме управљања заштићеним подручјем.

Скупштина Града Новог Сада је донела: Решење о 
заштити Споменика природе ''Копривић у центру Новог 
Сада'', (''Службени лист Града Новог Сада'', број 2/95), 
Решење о заштити Споменика природе ''Амерички платан 
на Сајлову'', (''Службени лист Града Новог Сада'', број 2/95), 
Решење о заштити Споменика природе ''Јаворолисни пла-
тан у Новом Саду'', (''Службени лист Града Новог Сада'', 
број 2/95), Решење о заштити Споменика природе ''Дуд на 
Ченејском салашу'', (''Службени лист Града Новог Сада'', 
број 2/95), Решење о заштити Споменика природе ''Аме-
рички платан у Футогу'', (''Службени лист Града Новог Сада'', 
број 2/95) и Решење о заштити Споменика природе ''Пла-
тан у дворишту Основне школе ''Милош Црњански'', (''Служ-
бени лист Града Новог Сада'', број 20/02) у циљу очувања 
њихове вредности која се огледа у реткости одређених 
врстa на овом подручју, њиховој изузетној старости, изу-
зетним дендометријским карактеристикама и изванредном 
хабитусу. Утврђени су режими заштите и прописане мере 
заштите које доприносе очувању и унапређењу заштићених 
стабала, а управљање је поверено Јавном комуналном 
предузећу ''Градско зеленило'' Нови Сад. 

Јавно комунлано предузеће "Градско зеленило“ Нови 
Сад, као Управљач заштићеним стаблима на територији 
Новог Сада, донело је План управљања заштићеним ста-
блима на територији Новог Сада за период од 2012. до 
2021. 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 Надзорни 
одбор Јавног комуналног предузећа ''Градско зеленило'' 
Нови Сад је усвојио Програм управљања заштићеним ста-
блима на територији Новог Сада за 2016. годину, који је 
Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ доставило 
Градској управи за заштиту животне средине, на саглас-
ност.

У поступку разматрања Програма управљања зашти-
ћеним стаблима на територији Новог Сада за 2016. годину 
утврђено је да је исти усклађен са Законом о заштити при-
роде, решењима о заштити, Планом управљања заштићеним 
стаблима на територији Града Новог Сада за период од 
2012. до 2021. године, а да су планиране активности у 2016. 
години у функцији очувања, унапређења и промовисања 
заштићених стабала.

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 самоу-
праве, Управа је прибавила Мишљење Покрајинског завода 
за заштиту природе, (број: 03-13/2 од 01. фебруара 2016. 
године) као стручне организације, који је дао позитивно 
мишљење на Програм управљања заштићеним стаблима 
на територији Града Новог Сада за 2016. годину.

Потребна средства за реализацију програмских актив-
ности 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-501-2/2015-104
10. фебруар 2016. године
НОВИ САД

в.д. начелника
Маринела Загорац, с.р.
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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 град-
ским 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 СПОМЕНИКОМ ПРИРОДЕ 

''ФУТОШКИ ПАРК'' ЗА 2016. ГОДИНУ

I. Даје се сагласност на Програм управљања Спомени-
ком природе ''Футошки парк'' за 2016. годину, који је усвојио 
Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа ''Градско 
зеленило'' Нови Сад, на 89. седници, одржаној 21. децем-
бра 2015. године, а у циљу остваривања Плана управљања 
Спомеником природе ''Футошки парк'' за период од 2012. 
до 2021. године. 

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење Решења о давању саглас-
ности на Програм управљања Спомеником природе 
''Футошки парк'' за 2016. годину садржан је у члану 54. став 
4. Закона о заштити природе (''Службени гласник Репу-
блике Србије'', бр. 36/09, 88/10 и 91/10-испр.), којим је 
утврђено да се планови управљања заштићеним подручјем 
остварују годишњим програмима управљања на које саглас-
ност даје орган надлежан за послове заштите животне сре-
дине 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, 
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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 про-
граме управљања заштићеним подручјем.

Скупштина Града Новог Сада је донела Одлуку о заштити 
"Футошког парка" (''Службени лист Града Новог Сада'', број 
18/06), a у циљу очувања изворности стила пејзажне архи-
тектуре, богатства дендрофлоре и других природних вред-
ности.

Истом одлуком утврђени су режими заштите и пропи-
сане мере заштите које доприносе очувању и унапређењу 
заштићеног подручја, а управљање Спомеником природе 
''Футошки парк'' поверено је Јавном комуналном предузећу 
''Градско зеленило'' Нови Сад.

Јавно комунално предузеће "Градско зеленило“ Нови 
Сад, као управљач горе наведеног заштићеног подручја, 
донело је План управљања Спомеником природе ''Футошки 
парк'' за период од 2012. до 2021. године, на који је саглас-
ност дала Градска управа за заштиту животне средине, по 
прибављеном мишљењу Покрајинског завода за заштиту 
природе.

У циљу остваривања горе наведеног Плана Надзорни 
одбор Јавног комуналног предузећа ''Градско зеленило'' 
Нови Сад је усвојио Програм управљања Спомеником при-
роде ''Футошки парк'' за 2016. годину, који је Јавно кому-
нално предузеће "Градско зеленило“ доставило Градској 
управи за заштиту животне средине, на сагласност.

У поступку разматрања достављеног Програма 
управљања Спомеником природе ''Футошки парк'' за 2016. 
годину утврђено је да је исти усклађен са Законом о заштити 
природе, Одлуком о заштити Споменика природе ''Футошки 
парк'' и Планом управљања Спомеником природе ''Футошки 
парк'' за период од 2012. до 2021. године, а да су плани-
ране 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 самоу-
праве, Управа је прибавила Мишљење Покрајинског завода 
за заштиту природе (број: 03-16/2 од 01. фебруара 2016. 
године), као стручне организације, који је закључио да се 
исти може усвојити.

Потребна средства за реализацију програмских актив-
ности 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-501-2/2015-100 
10. фебруар 2016. године
НОВИ САД

в.д. начелника
Маринела Загорац, с.р.
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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 град-
ским 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 СПОМЕНИКОМ ПРИРОДЕ 
''КАМЕНИЧКИ ПАРК'' ЗА 2016. ГОДИНУ

 I. Даје се сагласност на Програм управљања Спомени-
ком природе ''Каменички парк'' за 2016. годину, који је усвојио 
Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа ''Градско 
зеленило'' Нови Сад, на 89. седници, одржаној 21. децем-
бра 2015. године, а у циљу остваривања Плана управљања 
Спомеником природе ''Каменички парк'' за период од 2014. 
до 2023. године. 

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење Решења о давању саглас-
ности на Програм управљања Спомеником природе ''Каме-
нички парк'' 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 
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 (“Служ-
бени 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 
"Каменичког парка" (''Службени лист Града Новог Сада'', 
број 54/08), a у циљу очувања изворности стила, планске 
организације простора, богатства дендрофлоре и ориги-
налних вртно-архитектонских елемената.

Истом одлуком утврђени су режими заштите и пропи-
сане мере заштите које доприносе очувању и унапређењу 
заштићеног подручја, а управљање Спомеником природе 
''Каменички парк'' поверено је Јавном комуналном предузећу 
''Градско зеленило'' Нови Сад.

Јавно комунално предузеће "Градско зеленило“ Нови 
Сад, као управљач горе наведеног заштићеног подручја, 
донело је План управљања Спомеником природе “Каме-
нички парк“ за период од 2014. до 2023. године, на који је 
сагласност дала Градска управа за заштиту животне сре-
дине по прибављеном мишљењу Покрајинског завода за 
заштиту природе.

У циљу остваривања горе наведеног Плана Надзорни 
одбор Јавног комуналног предузећа ''Градско зеленило'' 
Нови Сад је усвојио Програм управљања Спомеником при-
роде ''Каменички парк'' за 2016. годину, који је Јавно кому-
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нално предузеће "Градско зеленило“ доставило Градској 
управи за заштиту животне средине, на сагласност.

У поступку разматрања достављеног Програма 
управљања Споменика природе ''Каменички парк'' за 2016. 
годину утврђено је да је исти усклађен са Законом о заштити 
природе, Одлуком о заштити Спомеником природе ''Каме-
нички парк'' и Планом управљања Спомеником природе 
''Каменички парк'' за период од 2014. до 2023. 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 самоу-
праве, Управа је прибавила Мишљење Покрајинског завода 
за заштиту природе (број: 03-12/2 од 01. фебруара 2016. 
године), као стручне организације, који је закључио да се 
исти може усвојити.

Потребна средства за реализацију програмских актив-
ности 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-501-2/2015-102 
10. фебруар 2016. године
НОВИ САД

в.д. начелника
Маринела Загорац, с.р.

Градска управа за социјалну и дечију заштиту
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На основу члана 3. став 2. Правилникa o 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 („Службени лист Града Новог Сада“, број 
7/16), Градска управа за социјалну и дечију заштиту 
расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за доделу средстава из буџета Града 

Новог Сада за реализацију програма од 
интереса за Град Нови Сад у социјалној 

заштити, за 2016. годину

I.  Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава из 
буџета Града Новог Сада за реализацију програма од 
интереса за Град Нови Сад у социјалној заштити, за 
2016. годину, који доприносе развоју иновативних услуга, 
унапређењу постојећих услуга или утичу на већи обу-
хват корисника у постојећем систему социјалне заштите.

II. Средства за финансирање или суфинансирање 
реализације програма из тачке I. овог конкурса 
обезбеђена су Одлуком о буџету Града Новог Сада за 
2016. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 
62/15) у укупном износу од 48.000.000,00 динара, и то 
за:
1.  Програме 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 обо-
лелих од аутизма и дауновог синдрома, особа обо-
лелих од шећерне болести, особа са транспланти-
раним органима, инвалида рада, бораца, цивилних 
инвалида рата, ратних војних инвалида и ратних и 
мирнодопских војних инвалида.

2. Програме удружења 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 пси-
хоза и особа оболелих од ХИВ-а, интеграцију Рома, 
и сензибилизацију јавности, послодаваца и потен-
цијалних донатора за проблеме наведених социјалних 
група, обезбеђивањем:
- дневних услуга у заједници ( дневни боравци, 
клубови, помоћ у кући...)

- услуга подршке за самосталан живот (персо-
нална асистенција, превоз...)

- саветодавно-терапијских и социјално-едука-
тивних услуга (заштита деце од злостављања, 
занемаривања и трговине људима, саветовалишта 
за оболеле од ретких болести, шећерне болести, 
посттрауматског синдрома, старе особе...)                   

- услуга подршке ромској деци у образовном 
систему (подршка деци у  савладавању школског 
градива ради завршавања основне и средње 
школе, припрема деце за упис у средњу школу или 
на факултет...)

- рехабилитације и климатског опоравка (деца и 
млади са сметњама у развоју, одрасле и старије 
особе са тешкоћама, деца, млади, одрасле и 
старије особе слабијег имовног стања...)

- других услуга социјалне заштите (услуге које 
подржавају боравак корисника у породици и непо-
средном окружењу, услуге за побољшање 
информисања грађана, услуге за спровођење 
активности Акционог плана приступачности Града 
Новог Сада...). 

III. Право учешћа на Јавном конкурсу има  удружење:
- које је регистровано у складу са Законом о 
удружењима ("Службени гласник РС" број 51/09 и 
99/11 – др. закон),

- чије је седиште на територији Града Новог Сада, 
- чији циљеви оснивања доприносе заштити, 
рехабилитацији и социјализацији лица у стању 
социјалне потребе на територији Града Новог Сада, 

- које је директно одговорно за припрему и реали-
зацију програма,
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- које има капацитете у погледу људских и 
материјалних ресурса, односно искуства за 
спровођење активности које се предлажу.

IV. Пријава на Јавни конкурс са Анексом бр. 1 и 2 може се 
преузети на Званичној интернет презентацији Града 
Новог Сада (www.novisad.rs) или у Градској управи за 
социјалну и дечију заштиту, Нови Сад, Жарка Зрењанина 
2, канцеларија 46, II спрат. Обрасци пријаве на јавни 
конкурс попуњавају се на српском језику, ћириличним 
писмом, на персоналном рачунару и на прописаним 
обрасцима. Пријаве писане руком или писаћом маши-
ном, као и они ван прописаног обрасца, неће се узети 
у разматрање.

V. Уз пријаву учесник Јавног конкурса подноси: 
- фотокопију решења о упису удружења у регистар,
- фотокопију оснивачког акта (статута) у коме је 
утврђено да се циљеви удружења остварују у обла-
сти у којој се програм реализује,

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

- фотокопију споразума о партнерству у реализацији 
програма 

- оригинал позитивне препоруке (уколико је поседује)
- потписану изјаву подносиоца предлога програма.

 Пријаве на Јавни конкурс подносе се у затвореној 
коверти у Писарници Градске управе за опште 
послове, Трг слободе 1, Нови Сад. Пријава на јавни 
конкурс треба да садржи и образац пријаве са Анек-
сом 1 и 2 у електронској форми на компакт диску или 
на преносивој флеш меморији. На коверти обавезно 
назначити следећи текст: "ЗА КОНКУРС - НЕ ОТВА-
РАТИ". 

VI.  Пријаве на Јавни конкурс подносе се до 4. марта 2015. 
године.

VII.  Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве послате 
факсом или електронском поштом, као и пријаве које 
нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица и 
које нису у складу са конкурсном документацијом неће 
се разматрати.

VIII. Конкурсна документација се не враћа.

IX.  Поступак Јавног конкурса спровешће Комисија за 
стручну процену и избор програма којима се обезбеђују 
посебни облици социјалне заштите (у даљем тексту: 
Комисија), коју образује и именује Градоначелник Града 
Новог Сада.

X.  Предлог листе програма од интереса за Град Нови 
Сад у социјалној заштити, за 2016. годину, коју утврђује 
Комисија, биће објављен на званичној интернет 
презентацији Града Новог Сада (www.novisad.rs).  

  Учесници конкурса, у року од три радна дана од дана 
објављивања Предлога листе програма имају право 
приговора, као и да изврше увид у поднете пријаве на 
јавни конкурс. 

  Одлуку о приговору доноси Комисија, у року од 15 дана 
од истека рока за подношење приговора, а одлука 
Комисије је коначна.

XI.  Након одлучивања о приговорима, Комисија може 
утврдити други Предлог листе програма од интереса 
за Град Нови Сад у социјалној заштити, за 2016. годину,  
коригован због усвајања приговора или из других раз-
лога, који је коначан.

XII.  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 кон-
курса, који садржи и Предлог листе из тачке X. или XI. 
овог јавног конкурса. 

 Пре достављања извештаја, Комисија може да пред-
ложи учеснику конкурса измене програма, у погледу 
активности и трошкова његове реализације.

XIII. На основу Предлога листе програма из тачке X. или 
XI. овог јавног конкурса, Градско веће Града Новог 
Сада закључком утврђује програме удружења који се 
финансирају или суфинансирају и о обезбеђивању 
средстава за сваки појединачни програм.

 Закључак из става 1. ове тачке, објављује се на 
Званичној интернет презентацији Града Новог Сада 
(www.novisad.rs).

XIV. Јавни конкурс објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за социјалну
и дечију заштиту
Број: XIII-5-51/2016-1
18. фебруар 2016. године 
НОВИ САД

в.д. начелника
Небојша Крезовић, с.р.

Градска управа за инспекцијске послове

–
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за инспекцијске послове
Димитрија Туцовића бр. 3

О б ј а в љ у ј е

О Г Л А С
за пријем у радни однос на одређено 

време, због замене привремено одсутне 
запослене, на радно место 

1.  Извршилац за финансијско-
економске послове 1 извршилац

Услови:
Стечено високо образовање из научне области економ-

ске или правне науке на студијама другог степена (академ-
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ске студије - мастер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, сертифи-
кат о обављању послова из области јавних набавки, поло-
жен државни стручни испит и најмање једна година радног 
стажа у струци.

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 којом се потврђује 
стручна спрема,

− Оригинал или оверена фотокопија потврде о радном 
стажу у струци,

− Оригинал или оверена фотокопија Уверења о поло-
женом државном стручном испиту,

− Оригинал или оверена фотокопија Сертификата о 
положеном стручном испиту за службеника за јавне 
набавке

− Оригинал или оверена фотокопија Извода из матичне 
књиге рођених,

− Оригинал или оверена фотокопија Уверења о 
држављанству РС,

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

истрага и да није подигнута оптужница 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.

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
Градска управа за инспекцијске послове
Број: XIV-111/2016-8
18. фебруар 2016. г одине
НОВИ САД
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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

Градоначелник

103 Решење о давању сагласности на 
 Програм одржавања јавних зелених 
 површина за 2016. годину 181

Градска управа за саобраћај и путеве

104 Решење о измени режима саобраћаја у 
 зони Основне школе „Душан Радовић“ 
 у Велебитској улици у Новом Саду 181

105 Решење о заштити пешачких површина 
 на Булевару ослобођења у Новом Саду 181

106 Решење о заштити пешачких површина 
 на Футошком путу у Новом Саду 182

107 Решење о заштити пешачких површина 
 у Улици Бошка Бухе у Новом Саду 182

Градска управа за заштиту животне средине

108 Решење о давању сагласности на Про-
 грам управљања заштићеним стаблима 
 на територији Новог Сада за 2016. годину 182
109 Решење о давању сагласности на Про-
 грам управљања Спомеником природе 
 ”Футошки парк”' за 2016. годину 183
110 Решење о давању сагласности на Про-
 грам управљања Спомеником природе 
 ”Каменички парк”' за 2016. годину 184

Градска управа за социјалну и дечију заштиту

111 Јавни конкурс за доделу средстава из 
 буџета Града Новог Сада за реализацију 
 програма од интереса за Град Нови Сад 
 у социјалној заштити, за 2016. годину 185

Градска управа за инспекцијске послове

– Оглас за пријем у радни однос на одре-
 ђено време, због замене привремено 
 одсутне запослене, на радно место  
 - Извршилац за финансијско-економске 
 послове - 1 извршилац 186


