СЛ УЖ БЕН И ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА
Година XXXIV - Број 24

НОВИ САД, 5. јун 2015.

ГРАД НОВИ САД
Градско веће
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На основу члана 1. став 2. Одлуке о начину реализације
средстава Аутономне Покрајине Војводине у вези са наставком радова на изградњи Жежељевог моста преко реке
Дунав у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада",
број 17/15), а у складу са Решењем Градоначелника Града
Новог Сада, број 4-7/2015-II од 25. маја 2015. године и
Уговором о начину преноса средстава за финансирање
пројекта "Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у
Новом Саду" од 19. маја 2015. године, Градско веће Града
Новог Сада на 210. седници од 25. маја 2015. године доноси

ПРОГРАМ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СРЕДСТАВА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
У ВЕЗИ СА НАСТАВКОМ РАДОВА НА
ИЗГРАДЊИ ЖЕЖЕЉЕВОГ МОСТА
ПРЕКО РЕКЕ ДУНАВ У НОВОМ САДУ
ЗА 2015. ГОДИНУ
1. Програм за реализацију средстава Аутономне
Покрајине Војводине у вези са наставком радова на
изградњи Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом
Саду за 2015. годину (у даљем тексту: Програм) обухвата:
Позиција

1.

НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ

ИЗНОС

Наставак радова на изградњи Жежељевог моста
преко реке Дунав у Новом
340.000.000,00 динара
Саду, средствима Аутономне Покрајине Војводине,
као органа финансирања
УКУПНО:
340.000.000,00 динара

2. Програм ће бити финансиран трансферним средствима из буџета Аутномне Покрајине Војводине, која ће
Аутономна Покрајина Војводина, као орган финасирања
Пројекта "Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав
у Новом Саду", у складу са Уговором о начину преноса
средстава за финансирање пројекта "Изградња Жежељевог
моста преко реке Дунав у Новом Саду" од 19. маја 2015.
године, пренети Граду Новом Саду, као преносиоцу средстава, за потреба плаћања фактура AZVI S.A. као извођачу
радова.

примерак 80,00 динара

Трансферна средства из става 1. ове тачке распоређена
су у разделу Градске управе за комуналне послове, у оквиру
Главе 04.02 – ЈП "Завод за изградњу Града", у функцији
451 – Друмски саобраћај, за Програм 1: Локални развој и
просторно планирање, ПА 1101-0002: Уређивање
грађевинског земљишта, у нови извор финансирања 07:
"Трансфери од других нивоа власти", и то на позицију буџета
148, за апропријацију економске класификације 511 – Зграде
и грађевински објекти.
3. Програм ће реализовати Јавно предузеће "Завод за
изградњу Града" у Новом Саду, у складу са Одлуком о
начину реализације средстава Аутономне Покрајине
Војводине у вези са наставком радова на изградњи
Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду.
4. Овај програм ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу Града Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2015-855-II
25. мај 2015. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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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 и 93/14) 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 214. седници од
3. јуна 2015. године доноси

ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗАВОДА
ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА
НОВИ САД ЗА 2015. ГОДИНУ
I. Овим програмом утврђују се инвестиционе активности Завода за здравствену заштиту радника Нови сад (у
даљем тексту: Завод) за 2015. годину.
II. За реализацију овог програма планирана су средства
у буџету Града Новог Сада за 2015. годину, у износу од
3.000.000,00 динара, у оквиру трансфера осталим нивоима власти.

808. страна – Број 24
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III. Средства из тачке II. овог програма распоређују се
за инвестиционе активности набавке медицинско-техниче
опреме, и то:
- атомског апсорпционог спектрофотометра.
IV. За реализацију активности из тачке III. овог програма
пренос средстава вршиће се путем капиталних трансфера,
и то до износа средстава планираних овим програмом.
Уколико се приходи и примања буџета Града Новог Сада
не остварују у планираном износу, средства из тачке II.
овог програма могу се умањити сразмерно оствареним
приходима и примањима у буџету Града Новог Сада.
V. Захтев за пренос средстава из тачке II. овог програма
Завод доставља Градској управи за здравство након спроведеног поступка јавне набавке у складу са законом, уз
приложену документацију за набавку добара, са износом
обрачунатог пореза на додату вредност, осим за набавке
са правом на поврат пореза на додату вредност, за које
Завод доставља захтев за пренос средстава без износа
пореза на додату вредност.
Пренос средстава на рачун Завода врши се на основу
захтева за пренос који припрема Градска управа за здравство, у складу са прописима.
VI. Завод се обавезује да ће активности из тачке III. овог
програма бити изведене стручно и квалитетно, у складу са
законом, стандардима и нормативима који важе за ову
врсту опреме.
VII. Надзор над спровођењем овог програма обавља
Градска управа за здравство.
VIII. 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.
IX. Овај програм објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 51-39/2015-II
3. јун 2015. године
НОВИ САД

5. јун 2015.
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На основу 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 216 седници од 5. јуна
2015. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА
УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ
ГРАД НОВИ САД ЗА 2015. ГОДИНУ
I
У Решењу о Програму инвестиционих активности за
установе културе чији је оснивач Град Нови Сад за 2015.
годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 7/15), у
тачки III. износ: „67.383.900,00 динара“, замењује се износом: „67.623.900,00 динара“, а износ: „63.998.200,00 динара“,
замењује се износом: „64.238.200,00 динара“.
II
У Програму инвестиционих активности за установе културе чији је оснивач Град Нови Сад за 2015. годину, који је
саставни део Решења о Програму инвестиционих активности за установе културе чији је оснивач Град Нови Сад
за 2015. годину, у тачки I. износ: „67.383.900,00 динара“,
замењује се износом: „67.623.900,00 динара“, а износ:
„63.998.200,00 динара“, замењује се износом: „64.238.200,00
динара“.
У подтачки 2. износ: „39.114.700,00 динара“, замењује
се износом: „39.354.700,00 динара“, а износ: „36.959.000,00
динара“, замењује се износом: „37.199.000,00 динара“.
У алинеји другој, износ: „27.332.700,00 динара“, замењује
се износом: „27.572.700,00 динара“, а износ: „25.177.000,00
динара“, замењује се износом: „25.417.000,00 динара“.
Табела „4. АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА“ мења се
и гласи:

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

„4. АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА

Рб

4.1

Пфп

Ек.
клас.

430.02 5122

Индиректни
корисник

Музеј Града
Новог Сада

Опис
(Намена за коју ће се средства
користити)
Набавка ТА пећи, уљних радијатора, тепих стаза, пројектора,
пројекторског платна, лустера,
плазма телевизора, музичке
линије, усисивача, пегле, мини
фрижидера, полица, металних
ормана, картотечких ормана,
рачунара, лап-топова, скенера,
штампача, фотоапарата и фотокопир апарата

Средства из
буџета

Опис
(Намена за коју ће
се средства користити)

Набавка тепихстаза, уљних радијатора, грејалица,
770.000,00 решоа, фрижидера
и музичке линије

Средства из
додатних
прихода

100.000,00

Укупна
средства

870.000,00

5. јун 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

4.2

Набавка рачунара, стола за
дигитализацију, клима уређаја,
Градска библиофакс апарата, усисивача, фижи430.02 5122 тека у Новом
дера, бојлера, тепих стаза,
Саду
венецијанера и тракастих
завеса

4.3

Историјски
430.02 5122 архив Града
Новог Сада

4.4

Завод за заштиту споменика
430.02 5122
културе Града
Новог Сада

4.5

Набавка радних столова, сто„Новосадско
лица, рачунара и рачунарске
430.02 5122 позориштеопреме, огледала за кореографUjvideki Szinhaz“
ске пробе и телефона

4.6

430.02 5122

3.063.000,00

3.063.000,00

Набавка рачунара, ормана за
архивске досиее, факс машине,
хард дискова

523.000,00

523.000,00

Набавка рачунарске опреме

Набавка намештаја,
мини скенера,
240.000,00 интерних и екстер- 2.012.800,00
них хард дискова и
стоних лампи
Набавка апарата за
пречишћавање
333.000,00 воде

Позориште
младих

Набавка фотокопир апарата,
рачунара и рачунарске опреме,
штампача, машина за прање и
сушење веша, лед телевизора,
телефона, канцеларијског
намештаја, уградне опреме,
фотографске опреме и опреме
за домаћинство и
угоститељство

300.000,00

Набавка микротик рутера,Swich
– рачунарске мреже,УПС –
заштите рачунара и сервера од
струјног удара, компјутера,
система за попис основних
средстава, стола и фиксних
телефона

390.000,00

4.7

430.02 5122

Стеријино
позорје

4.8

430.02 5122

Набавка дигиталног пројектора ,
Културни центар рачунара и друге опреме за
11.473.000,00
Новог Сада
дигитализацију културне баштине

4.9

430.02 5122

Установа за
израду
таписерија
„Атеље 61“

Установа за културу, информисање и образо4.10 430.02 5122 вање Културноинформативни
центар „Младост“ Футог

Број 24 – Страна 809.

Набавка фрижидера за потребе
чувања хемијских супстанци
које се користе за таписерије
Набавка опреме за уградњу
система за вентилацију, рачунарске, електронске и фотографске опреме, као и
канцеларијске опреме и
намештаја за објекат „Сима
Шолаја“

Укупно:

25.000,00

42.900,00

2.252.800,00

375.900,00

300.000,00

390.000,00

11.473.000,00

25.000,00

8.300.000,00
8.300.000,00

25.417.000,00

2.155.700,00 27.572.700,00

„
III
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 418-9/2015-21/2-II
5. јун 2015. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.

810. страна – Број 24
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На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада
– пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08) и члана 35. став 1. Одлуке о градским управама
Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр.
52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10 и 69/13), Градско веће Града
Новог Сада, на 214. седници од 3. јуна 2015. године доноси

РЕШЕЊЕ
I. ГОРДАНА МОРАВСКИ, мастер правник, поставља се
за в.д. директора Бироа за пружање правне помоћи, почев
од 15. јуна 2015. године, до постављења директора Бироа
за пружање правне помоћи, по спроведеном Јавном огласу.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2015-35/b
3. јун 2015. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

На основу члана 47. Одлуке о буџету Града Новог Сада
за 2015. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број
68/14), на предлог Градоначелника Града Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада, на 214. седници од 3. јуна 2015.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА
ПОТРЕБЕ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА
ГРАДА НОВОГ САДА У 2015. ГОДИНИ
Члан 1.
У Решењу о Програму инвестиционих активности за
потребе директних корисника буџета Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 7/15 и 10/15),
Програм, који је саставни део овог решења, мења се и
гласи:

„ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА ПОТРЕБЕ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА
БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА У 2015. ГОДИНИ
Редни број

ОСНОВНА СРЕДСТВА
У К У П Н О:

А.

МАШИНЕ И ОПРЕМА

1.

Опрема за саобраћај

1.1
1.1.1
1.2
2.
2.1

ПЛАН ЗА
2015. ГОДИНУ
56.000.000,00
25.520.000,00
1.650.000,00

Опрема за копнени саобраћај

1.400.000,00

Мотоцикли (скутери)

1.400.000,00

Додатна опрема за саобраћај
Административна опрема

250.000,00
23.610.000,00

Канцеларијска опрема

5.109.600,00

2.1.1

Намештај

1.449.600,00

2.1.2

Уградна опрема

3.600.000,00

2.1.3

Опрема за пријем и чување (сефови)

2.2
2.2.1
2.3
2.3.1
2.3.1.1

60.000,00

Комуникациона опрема

600.000,00

Телефони и факс апарати

600.000,00

Електронска и фотографска опрема

13.500.400,00

Електронска опрема

12.540.400,00

Клима уређаји

300.000,00

2.3.1.2

Опрема за видео-надзор

4.700.000,00

2.3.1.3

Опрема за тонско снимање седница Скупштине Града Новог Сада

3.000.000,00

2.3.1.4

Мултифункционални апарати за умножавање материјала

450.000,00

ГПС ручни електронски уређаји за оријентацију и навигацију

50.000,00

2.3.1.5
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Читачи личних карата (фиксни и мобилни)

1.020.400,00

2.3.1.7

Систем за електронску евиденцију радног времена

180.000,00

2.3.1.8

Ласерски уређаји за мерење удаљености

120.000,00

2.3.1.9

Ватродојавна централа у објекту Градске куће

1.000.000,00

2.3.1.10

Видео-пројектори

240.000,00

2.3.1.11

ЛЦД телевизори за Велику салу Скупштине и хол испред сале

350.000,00

2.3.1.12

Ручне радио станице са припадајућом опремом

680.000,00

2.3.1.13

Остала електронска опрема

450.000,00

Фотографска опрема

960.000,00

2.3.2
2.3.2.1
2.4

Фотоапарати

960.000,00

Опрема за домаћинство и угоститељство

2.4.1

Опрема за домаћинство

2.4.2

Опрема за угоститељство

3.

Опрема за јавну безбедност

Б.

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

1.

Књиге у библиотеци

2.

Лиценце

3.600.000,00
800.000,00
260.000,00
30.480.000,00
480.000,00
29.900.000,00

2.1

„Microsoft“ лиценце – плаћање треће рате

2.2

„ORACLE“ лиценце за потребе Градске пореске управе

29.000.000,00

3.

Телефонски прикључак

4.

Сертификати за бирачки списак и подношење пореских пријава
Члан 2.

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 401-2/2015-934-II
3. јун 2015. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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4.400.000,00

900.000,00
87.400,00
12.600,00

II. Задатак Комисије је да утврди објекте чија изградња
је од значаја за привредни развој Града Новог Сада и да
одреди проценат умањења доприноса за уређивање
грађевинског земљишта за изградњу тих објеката, инвеститорима, који исти плаћају у целости, још до 30%.
III. Комисија има три члана.
IV. У Комисију се именују:
- мр ГОРАН СЕЧУЈСКИ, члан Градског већа Града Новог
Сада,
- ДУШАН КОВАЧЕВИЋ, члан Привредног савета Града
Новог Сада,
- проф. др МАРИЈАНА ДУКИЋ МИЈАТОВИЋ, шеф
Канцеларије за локални економски развој.

На основу члана 52. тачка 11. Статута Града Новог Сада
– пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08) и члана 19. став 4. Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта ("Службени
лист Града Новог Сада", број 11/15), Градско веће Града
Новог Сада на 214. седници од 3. јуна 2015. године доноси

V. Стручне и административне послове за потребе
комисије обављаће Градска управа за урбанизам и стамбене послове.

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОБЈЕКАТА
ЧИЈА ИЗГРАДЊА ЈЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА
ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ ГРАДА НОВОГ САДА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 35-1/2015-41-II
3. јун 2015. године
НОВИ САД

I. Образује се и именују чланови Комисије за утврђивање
објеката чија изградња је од значаја за привредни развој
Града Новог Сада (у даљем тексту: Комисија).

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

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

812. страна – Број 24
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На основу члана 54. Правилника о начину и поступку
доделе средстава из буџета Града Новог Сада за програме
и пројекте из области здравства ("Службени лист Града
Новог Сада", бр. 9/12, 3/14 и 27/14), на предлог Савета за
праћење кретања оболевања од хроничних незаразних
болести становништва Града Новог Сада, Градоначелник
Града Новог Сада доноси

ПРОГРАМ
ПРЕВЕНЦИЈЕ ХРОНИЧНИХ НЕЗАРАЗНИХ
БОЛЕСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ
1. Овим програмом утврђују се активности на превенцији
хроничних незаразних болести, које ће се реализовати у
2015. години путем пројеката који имају за циљ промоцију
здравља и превенцију и контролу хроничних незаразних
болести у општој популацији и високо ризичним категоријама
становништва Града Новог Сада.
2. За реализацију овог програма средства су планирана
Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2015. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 68/14), у укупном износу
од 5.000.000,00 динара.
3. Средства из тачке 2. овог програма распоређују се
за:
1) пројекте превенције и контроле кардиоваскуларних болести
Пројекти превенције и контроле кардиоваскуларних
болести имају за циљ откривање и контролу фактора ризика
и стања који чине основу превенције кардиоваскуларних
болести, као и откривање раних симптома и постављање
ране дијагнозе. Циљ ових пројеката је и повећање активног учешћа грађана у усвајању здравих стилова живота,
као и повећање одговорности за сопствено здравље чиме
се доприноси унапређењу здравственог стања становништва Града Новог Сада.
Пројекти превенције и контроле кардиоваскуларних
болести обухватају и пројекте едукације и обуке грађана
Града Новог Сада за пружање прве помоћи у случају акутног срчаног застоја, чиме се повећава шанса за преживљавање и смањује стопа смртности и компликација у
случају акутног срчаног застоја.
Пројекти превенције и контроле кардиоваскуларних
болести обухватају и пројекте едукације здравствених радника у циљу унапређења знања и вештина из ове области,
као и повећање њихове мотивације за рад са оболелима
од кардиоваскуларних болести.
2) пројекте превенције и контроле дијабетеса
Пројекти превенције и контроле дијабетеса имају за
циљ откривање и контролу фактора ризика и стања који
чине основу превенције дијабетеса, као и откривање раних
симптома и постављање ране дијагнозе. Циљ ових пројеката
је и евидентирање грађана Града Новог Сада са повећаним
факторима ризика за настанак дијабетеса и њихово увођење
у превентивне програме здравствених установа.
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Циљ ових пројеката је и повећање активног учешћа
грађана у усвајању здравих стилова живота, као и повећање
одговорности за сопствено здравље чиме се доприноси
унапређењу здравственог стања становништва Града Новог
Сада.
Пројекти превенције и контроле дијабетеса обухватају
и пројекте едукације здравствених радника у циљу
унапређења знања и вештина из дијабетологије, као и
повећање њихове мотивације за рад са оболелима од
дијабетеса.
3) пројекте превенције и контроле малигних болести
Пројекти превенције и контроле малигних болести имају
за циљ откривање и контролу фактора ризика и стања који
чине основу превенције малигних болести, као и откривање
раних симптома и постављање ране дијагнозе. Циљ ових
пројеката је и промоција здравих животних навика и здравих стилова живота, као основ превенције настанка болести.
Пројекти превенције и контроле малигних болести
обухватају и пројекте едукације здравствених радника у
циљу њиховог информисања и усвајања нових знања и
вештина ради успостављања ефикасне превенције,
дијагностике и лечења.
4) пројекте превенције и контроле хроничне опструктивне болести плућа
Пројекти превенције и контроле хроничне опструктивне
болести плућа имају за циљ откривање и контролу фактора ризика и стања који чине основу превенције хроничне
опструктивне болести плућа, као и откривање раних
симптома и постављање ране дијагнозе.
Пројекти превенције и контроле хроничне опструктивне
болести плућа обухватају и пројекте едукације здравствених радника о актуелним ставовима и специфичним препорукама за најефикаснију превенцију, дијагностику и
лечење хроничне опструктивне болести плућа.
5) пројекте превенције и контроле болести мишићнокоштаног система
Пројекти превенције и контроле болести мишићнокоштаног система имају за циљ откривање и контролу фактора ризика и стања који чине основу превенције болести
мишићно-коштаног система, као и откривање раних
симптома и постављање ране дијагнозе.
Пројекти превенције и контроле болести мишићнокоштаног система обухватају и пројекте едукације здравствених радника о актуелним ставовима и специфичним
препорукама за најефикаснију превенцију, дијагностику и
лечење болести мишићно-коштаног система.
4. Избор пројеката из тачке 3. овог програма и реализацију
Програма врши Савет за праћење кретања оболевања од
хроничних незаразних болести становништва Града Новог
Сада у складу са Правилником о начину и поступку доделе
средстава из буџета Града Новог Сада за програме и
пројекте из области здравства.
5. Надзор над спровођењем овог програма обавља Градска управа за здравство.
6. Савет за праћење кретања оболевања од хроничних
незаразних болести становништва Града Новог Сада под-
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носи Градоначелнику Града Новог Сада годишњи извештај
о реализацији овог програма.

РЕШЕЊЕ

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

I. Одобравам да се у Одлуци о буџету Града Новог Сада
за 2015. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број
68/14), у члану 13, у оквиру Раздела 04 – ГРАДСКА УПРАВА
ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, Глава 04.02 – ЈП "Завод за
изградњу Града", у Функцији 451 – Друмски саобраћај, за
Програм 1: Локални развој и просторно планирање, ПА
1101-0002: Уређивање грађевинског земљишта, распореде
средства из буџета Аутономне Покрајине Војводине у укупном износу од 340.000.000,00 динара, која нису планирана
Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2015. годину, а која
су Правилником о начину реализације програма и пројекта
у 2015. години, чија је реализација започета из средстава
Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине
Војводине, опредељена Граду Новом Саду за реализацију
пројекта "Изградња Жежељевог моста преко реке Дунав у
Новом Саду".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 51-40/2015-II
21. мај 2015. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.
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На основу члана 9. 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 ПОД АМБРОЗИЈОМ
ЗА 2015. ГОДИНУ
I. Даје се сагласност на Програм одржавања јавних зелених површина под амброзијом за 2015. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналог предузећа "Градско зеленило" Нови Сад, донео на 71. седници од 12. маја 2015.
године.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 352-1/2015-812-II
20. мај 2015. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.

II. Задужује се Градска управа за финансије да, у складу
са чланом 5. став 6. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13 и 63/13-испр. 108/13 и 142/14), изврши
распоређивање наменских трансферних средстава од другог нивоа власти из тачке I. овог решења у разделу Градске управе за комуналне послове, у оквиру Главе 04.02 –
ЈП "Завод за изградњу Града", у Функцији 451 – Друмски
саобраћај, за Програм 1: Локални развој и просторно
планирање, ПА 1101-0002: Уређивање грађевинског
земљишта, у нови извор финансирања 07: "Трансфери од
других нивоа власти", и то на позицију буџета 148, за
апропријацију економске класификација 511 – Зграде и
грађевински објекти, тако да укупан план средстава из
буџета за ову апропријацију износи 2.844.224.000,00 динара.
III. У складу са тачком II. овог решења, извршити
одговарајућа усклађивања износа средстава у Општем и
Посебном делу Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2015.
годину.
IV. Задужује се Градска управа за комуналне послове
да, у складу са овим решењем, изврши одговарајуће измене
Финансијског плана прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за комуналне послове за 2015. годину,
ради укључивања наменских трансферних средстава од
Аутономне Покрајине Војводине у финансирање расхода
ЈП "Завод за изградњу Града".
V. Решење доставити:
- Градској управи за финансије и
- Градској управи за комуналне послове.
VI. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
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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 III-352-1/2015-865 од
22. маја 2015. године, који је Градска управа за комуналне
послове доставила Градској управи за финансије, имајући
у виду Правилник о начину реализације програма и пројеката
у 2015. години, чија је реализација започета из средстава
Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине
Војводине, Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 4-7/2015-II
25. мај 2015. године
НОВИ САД
п.о. члан Градског већа
Дејан Мандић, с.р.

814. страна – Број 24
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На основу члана 47. став 1. тачка 3. Статута Града Новог
Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог
Сада", број 43/08), Градоначелник Града Новог Сада, 29.
маја 2015. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ УПУТСТВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА
Тачка 1.
У Упутству за извршење буџета Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 10/15), у тачки
41. речи: "1. јуна 2015. године", замењују се речима: "1.
јануара 2016. године".
Тачка 2.
Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 4-8/2015-II
29. мај 2015. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 47. став 1. тачка 15. Статута Града
Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града
Новог Сада", број 43/08), а у вези са чл. 19-22. Правилника
о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник
Републике Србије", број 126/14), Градоначелник Града
Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА
ГРАДА НОВОГ САДА У ЦИЉУ
ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА
У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
У 2015. ГОДИНИ
I. Овим решењем образује се Комисија за спровођење
поступка јавног конкурса за суфинансирање пројеката средствима из буџета Града Новог Сада у циљу остваривања
јавног интереса у области јавног информисања у 2015.
години (у даљем тексту: Комисија) и именују чланови
Комисије.
II. Задатак Комисије је да:
- спроведе поступак Јавног конкурса за суфинансирање
пројеката средствима из буџета Града Новог Сада у

5. јун 2015.

циљу остваривања јавног интереса у области јавног
информисања у 2015. години (у даљем тексту: Јавни
конкурс),
- изврши стручну оцену пројеката пристиглих на Јавни
конкурс,
- води записник о спровођењу поступка Јавног конкурса,
- на основу записника сачини образложен предлог о
додели средстава за суфинансирање пројеката у циљу
остваривања јавног интереса у области јавног
информисања у 2015. години, који доставља Градској
управи за културу, и
- обавља друге послове у циљу спровођења поступка
Јавног конкурса.
III. Комисија има пет чланова.
Комисија на првој седници бира председника Комисије.
Председник Комисије координира радом Комисије и
председава седницама.
IV. У Комисију се именују:
1. ФЕРЕНЦ БЕРЧЕК, на предлог новинарских удружења
и медијских асоцијација,
2. СИНИША ЈОВАНОВИЋ, на предлог новинарских
удружења и медијских асоцијација,
3. МИЛАДА ПОПОВИЋ, на предлог новинарских
удружења и медијских аосицијација,
4. ДРАГОМИР АНЂЕЛКОВИЋ, медијски стручњак и
5. ЖЕЉКО РАКИЧЕВИЋ, медијски стручњак.
V. Председнику и члановима комисије за рад у Комисији
припада накнада, и то: председнику у висини од 10%, а
чланивима у висини од 5% од просечне месечне зараде
по запосленом у Републици Србији, према последњем
објављеном податку Републичког органа надлежног за
послове статистике.
Накнада се исплаћује под условом да је Комисија у току
месеца одржала седницу, без обзира на број одржаних
седница.
VI. Стручне и административне послове за потребе
Комисије обављаће Градска управа за културу.
Комисија има секретара који није члан Комисије.
Одређује се Мирјана Лукић Маринковић, помоћник
начелника Градске управе за културу, за секретара
Комисије.
VII. Доношењем овог решења ставља се ван снаге
Решење о образовању Комисије за спровођење поступка
јавног конкурса за избор пројеката из области јавног
информисања који се суфинансирају из буџета Града Новог
Сада, а којима се обезбеђује рад јавних гласила на језицима
националних мањина и етничких заједница, као и несметано коришћење права особа са инвалидитетом у јавном
информисању ("Службени лист Града Новог Сада", број
6/12) и Решење о разрешењу и именовању председника и
чланова Комисије за спровођење поступка јавног конкурса
за избор пројеката из области јавног информисања који се
суфинансирају из буџета Града Новог Сада, а којима се
обезбеђује рад јавних гласила на језицима националних
мањина и етничких заједница, као и несметано коришћење
права особа са инвалидитетом у јавном информисању
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/13).

5. јун 2015.
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VIII. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-3/2015-138/6-II
5. јун 2015. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 1. Одлуке о одређивању органа надлежног за давање на коришћење пољопривредног
земљишта у државној својини на територији Града Новог
Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 12/07) и
члана 47. став 1. тачка 15. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број
43/08), а у вези са чланом 64. Закона о пољопривредном
земљишту ("Службени гласник Републике Србије", бр. 62/06,
65/08 и 41/09), Градоначелник Града Новог Сада доноси

Број 24 – Страна 815.

- да прикупи пријаве за јавна надметања, спроведе поступак јавних надметања и достави предлоге одлука о
давању у закуп пољопривредног земљишта у државној
својини Градоначелнику на доношење.
III
Комисија има председника, заменика председника и
девет чланова, које именује Градоначелник.
IV
Председнику, заменику председника и члановима
Комисије који нису чланови Градског већа Града Новог
Сада или запослени у градским управама Града Новог
Сада, за рад у Комисији припада накнада, и то: председнику и заменику председника у висини од 10%, а члановима у висини од 5% од просечне месечне зараде по запосленом у Републици Србији, према последњем објављеном
податку републичког органа надлежног за послове статистике.
Накнада се исплаћује месечно, под условом да је
комисија одржала седницу, без обзирана на број одржаних седница.
V
Стручне и административне послове за потребе Комисије
обавља Градска управа за привреду.

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА
У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА НОВОГ САДА

Доношењем овог решења престаје да важи Решење о
образовању Комисије за спровођење поступка давања у
закуп пољопривредног земљишта у државној својини на
територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог
Сада", бр. 29/13 и 56/14)

I

VII

Образује се Комисија за спровођење поступка давања
у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на
територији Града Новог Сада, (у даљем тексту: Комисија)
као радно тело Градоначелника Града Новог Сада (у даљем
тексту: Градоначелник).

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

II
Задатак Комисије је:
- да одреди цену закупа пољопривредног земљишта у
државној својини по праву пречег закупа и почетну
цену закупа за пољопривредно земљиште у државној
својини у првом и другом кругу, које је обухваћено
Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији Града Новог
Сада,
- да утврди, обиласком терена, чињенично стање на
пољопривредном земљишту у државној својини, које
је предвиђено за давање у закуп Годишњим програмом
заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији Града Новог Сада,
- да достави Предлог одлуке о давању на коришћење
пољопривредног земљишта у државној својини без
плаћања накнаде и Предлог одлуке о давању у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини по
праву пречег закупа, Градоначелнику на доношење,

VI

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-166/2015-II
5. јун 2015. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 1. Одлуке о одређивању органа надлежног за давање на коришћење пољопривредног
земљишта у државној својини на територији Града Новог
Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 12/07) и
члана 47. став 1. тачка 15. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број
43/08), а у вези са чланом 64. Закона о пољопривредном
земљишту ("Службени гласник Републике Србије", бр. 62/06,
65/08 и 41/09), Градоначелник Града Новог Сада доноси

816. страна – Број 24

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У
ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА НОВОГ САДА
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На основу члана 5. став 4. Одлуке о раскопавању
површина јавне намене ("Службени лист Града Новог Сада",
бр. 12/11, 56/12, 13/14 и 69/14) Градоначелник Града Новог
Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН
РАСКОПАВАЊА ПОВРШИНА ЈАВНЕ
НАМЕНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

I
У Комисију за спровођење поступка давања у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини на
територији Града Новог Сада, именују се:
За председника Комисије:
1. МИЛАН КВРГИЋ, мастер инж. пољопривреде,
"Зоохигијена" Нови Сад
За заменика председника Комисије:
1. СЛАВКА ДУКИЋ, в.д. заменика начелника Градске
управе за привреду Града Новог Сада
За чланове Комисије:
1. ДРАГО БАЊАЦ, извршилац за послове заштите од
елементарних непогода и пожара на пољопривредним
усевима Градске управе за привреду Града Новог
Сада
2. ВЛАДИСЛАВА ТУРЧИНОВИЋ, заменик Градског
јавног правобраниоца Града Новог Сада
3. ДУБРАВКА МАЛЕШЕВИЋ, извршилац за имовинскоправне послове Градске управе за урбанизам Града
Новог Сада
4. СВЕТЛАНА КИЛИБАРДА, заменик помоћника директора за урбанистичке послове ЈП "Урбанизам" Завод
за урбанизам Нови Сад
5. СВЕТОЗАР РИСТИЋ, геометар, ЈП "Урбанизам"
Завод за урбанизам Нови Сад
6. ДУШАН ПУЦАР, геометар, ЈП "Урбанизам" Завод за
урбанизам Нови Сад
7. СТРАХИЊА ШОВЉАНСКИ, геометар, Јавно комунално предузеће "Информатика" Нови Сад
8. ЗОРАН СРДАНОВИЋ, дипломирани економиста, ЈП
"Завод за изградњу Града" Нови Сад
9. ДРАГАН МАРКОВИЋ, мастер инжењер геодезије, ЈП
"Завод за изградњу Града" Нови Сад
II
Доношењем овог решења престаје да важи Решење о
именовању председника, заменика председника и чланова
Комисије за спровођење поступка давања у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини на
територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог
Сада", бр. 29/13, 58/13, 36/14 и 56/14).

5. јун 2015.

I. Даје се сагласност на План раскопавања површина
јавне намене за 2015. годину, који је донео Надзорни одбор
Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" у Новом Саду,
на 1. седници одржаној 4. марта 2015. године.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 34-801/2015-II
5. јун 2015. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник Републике Србије", бр. 41/09, 53/10, 101/11
и 32/13 – 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
УЛИЦИ СТЕВАНА СРЕМЦА И ДЕЛУ
СЛОВАЧКЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ

III
Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-167/2015-II
5. јун 2015. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

I. Одређује се измена режима саобраћаја у Улици Стевана Сремца и делу Словачке улице у Новом Саду.
II. Налаже се Јавном предузећу "Завод за изградњу
Града" у Новом Саду да постави саобраћајну сигнализацију
према Саобраћајном пројекту број 9373 од 2. јуна 2015.
године, који је израдила Служба за развој и управљање
саобраћајем Јавног предузећа "Завод за изградњу Града"
у Новом Саду, и да постављену сигнализацију унесе у Катастар саобраћајне сигнализације и опреме.
III. Рок за извршење овог решења је 30. јун 2015. године.

5. јун 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

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-34-1869/2015
4. јун 2015. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Викторија Пауновић, с.р.
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157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени 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 ПОСТАВЉАЊУ ЗАШТИТНИХ СТУБИЋА
НА ПРОСТОРУ КУЋНИХ БРОЈЕВА 26-28
У УЛИЦИ БРАНИМИРА ЋОСИЋА
У НОВОМ САДУ
1. Одређује се постављање заштитних стубића на простору кућних бројева 26-28 у Улици Бранимира Ћосића у
Новом Саду на североисточној страни привременог паркиралишта које се налази на катастарским парцелама број
6824/1, 6825, 6826/1, 6827 и 6900/1 КО Нови Сад I, до
привођења парцела намени утврђеној урбанистичким планом.
2. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг
сервис" Нови Сад да постави физичке баријере према
саобраћајном пројекту број ПС0279 од 4. маја 2013. године,
урађеном од стране Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Нови Сад и да, након истека рока важења овог
решења, исте уклони.
3. Рок за извршење овог решења је 15. јун 2015. године.
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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

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ
ПАРКИРАЛИШТА НА ПРОСТОРУ КУЋНИХ
БРОЈЕВА 26-28 У УЛИЦИ БРАНИМИРА
ЋОСИЋА У НОВОМ САДУ
I. Одређује се привремено паркиралиште за путничке
аутомобиле на простору кућних бројева 26-28 у Улици Бранимира Ћосића у Новом Саду (у даљем тексту: паркиралиште), на катастарским парцелама број 6824/1, 6825,
6826/1, 6827 и 6900/1 КО Нови Сад I, до привођења парцела
намени утврђеној урбанистичким планом.
Паркиралиште из става I. ове тачке ће се користити као
опште паркиралиште.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг
сервис" Нови Сад да паркиралиште из тачке I. овог решења
уреди, опреми и обележи према саобраћајном пројекту
број ПС0279 од 4. маја 2013. године, који је израдило Јавно
комуналног предузећа "Паркинг сервис" Нови Сад и према
Коначној сагласности број 3.4.22436/1 од 8. августа 2013.
године, коју је издало Јавно комунално предузеће "Водовод
и канализација" Нови Сад.
III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог
решења врши Јавно предузеће "Завод за изградњу Града"
у Новом Саду (у даљем тексту: Завод).
IV. Налаже се Заводу да постављене саобраћајне знаке
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.
V. Рок за извршење овог решења је 15. јун 2015. године.
VI. Доношењем овог решења престаје да важи Решење
о одређивању привременог паркиралишта на простору
кућних бројева 26-28 у Улици Бранимира Ћосића у Новом
Саду ("Службени лист Града Новог Сада", бој 43/13).

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

VII. 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-34-1693/2015
21. мај 2015. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Викторија Пауновић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-1692/2015
21. мај 2015. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Викторија Пауновић, с.р.
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На основу члана 55. 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), Савет за
праћење кретања оболевања од хроничних незаразних
болести становништва Града Новог Сада расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за доделу средстава из буџета Града
Новог Сада за реализацију пројеката
превенције хроничних незаразних болести
за 2015. годину
I. Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава из
буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката
превенције хроничних незаразних болести за 2015. годину.
II. Средства за реализацију пројеката из тачке I. овог
јавног конкурса обезбеђена су Одлуком о буџету Града
Новог Сада за 2015. годину ("Службени лист Града Новог
Сада", број 68/14), у укупном износу од 5.000.000,00 динара.
III. Пројекти превенције хроничних незаразних болести
који ће се финансирати из буџета Града Новог Сада у 2015.
години су:
1) пројекти превенције и контроле кардиоваскуларних болести
Пројекти превенције и контроле кардиоваскуларних
болести имају за циљ откривање и контролу фактора ризика
и стања који чине основу превенције кардиоваскуларних
болести, као и откривање раних симптома и постављање
ране дијагнозе. Циљ ових пројеката је и повећање активног учешћа грађана у усвајању здравих стилова живота,
као и повећање одговорности за сопствено здравље чиме
се доприноси унапређењу здравственог стања становништва Града Новог Сада.
Пројекти превенције и контроле кардиоваскуларних
болести обухватају и пројекте едукације и обуке грађана
Града Новог Сада за пружање прве помоћи у случају акутног срчаног застоја чиме се повећава шанса за
преживљавање и смањује стопа смртности и компликација
у случају акутног срчаног застоја.
Пројекти превенције и контроле кардиоваскуларних
болести обухватају и пројекте едукације здравствених
радника у циљу унапређења знања и вештина из ове
области, као и повећање њихове мотивације за рад са
оболелима од кардиоваскуларних болести.
2) пројекти превенције и контроле дијабетеса
Пројекти превенције и контроле дијабетеса имају за
циљ откривање и контролу фактора ризика и стања који
чине основу превенције дијабетеса, као и откривање раних
симптома и постављање ране дијагнозе. Циљ ових пројеката
је и евидентирање грађана Града Новог Сада са повећаним
факторима ризика за настанак дијабетеса и њихово увођење
у превентивне програме здравствених установа.
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Циљ ових пројеката је и повећање активног учешћа
грађана у усвајању здравих стилова живота, као и повећање
одговорности за сопствено здравље чиме се доприноси
унапређењу здравственог стања становништва Града Новог
Сада.
Пројекти превенције и контроле дијабетеса обухватају
и пројекте едукације здравствених радника у циљу
унапређења знања и вештина из дијабетологије, као и
повећање њихове мотивације за рад са оболелима од
дијабетеса.
3) пројекти превенције и контроле малигних болести
Пројекти превенције и контроле малигних болести имају
за циљ откривање и контролу фактора ризика и стања који
чине основу превенције малигних болести, као и откривање
раних симптома и постављање ране дијагнозе. Циљ ових
пројеката је и промоција здравих животних навика и здравих стилова живота као основ превенције настанка болести.
Пројекти превенције и контроле малигних болести
обухватају и пројекте едукације здравствених радника у
циљу њиховог информисања и усвајања нових знања и
вештина ради успостављања ефикасне превенције,
дијагностике и лечења.
4) пројекти превенције и контроле хроничне опструктивне болести плућа
Пројекти превенције и контроле хроничне опструктивне
болести плућа имају за циљ откривање и контролу фактора ризика и стања који чине основу превенције хроничне
опструктивне болести плућа, као и откривање раних
симптома и постављање ране дијагнозе.
Пројекти превенције и контроле хроничне опструктивне
болести плућа обухватају и пројекте едукације здравствених
радника о актуелним ставовима и специфичним препорукама
за најефикаснију превенцију, дијагностику и лечење
хроничне опструктивне болести плућа.
5) пројекти превенције и контроле болести мишићнокоштаног система
Пројекти превенције и контроле болести мишићнокоштаног система имају за циљ откривање и контролу фактора ризика и стања који чине основу превенције болести
мишићно-коштаног система, као и откривање раних
симптома и постављање ране дијагнозе.
Пројекти превенције и контроле болести мишићнокоштаног система обухватају и пројекте едукације
здравствених радника о актуелним ставовима и
специфичним препорукама за најефикаснију превенцију,
дијагностику и лечење болести мишићно-коштаног система.
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:
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- 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
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 5. јуна до
15. јуна 2015. 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 Савет за
праћење кретања оболевања од хроничних незаразних
болести становништва Града Новог Сада.
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. Савет за праћење кретања оболевања од хроничних
незаразних болести становништва Града Новог Сада може
учеснику Јавног конкурса предложити да изврши одређене
измене поднетог пројекта, у делу буџета пројекта или у
делу активности планираних у пројекту.
Савет за праћење кретања оболевања од хроничних
незаразних болести становништва Града Новог Сада 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. Савет за праћење кретања оболевања од хроничних
незаразних болести становништва Града Новог Сада је
дужан 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,
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- 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.
Одлуку о приговору доноси Савет за праћење кретања
оболевања од хроничних незаразних болести становништва
Града Новог Сада у року од 15 дана од дана његовог пријема
и одлука Савета је коначна.
XV. Савет за праћење кретања оболевања од хроничних
незаразних болести становништва Града Новог Сада, 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
се објавити на званичној интернет презентацији Града
Новог Сада (www.novisad.rs).
XVI. Учесници конкурса, који остваре право на средства
из буџета Града Новог Сада, обавезни су да набавку добара
и услуга предвиђених пројектом, спроведу у складу са
законом којим се уређују јавне набавке, ако су испуњени
услови за спровођење ових поступака.
XVII. Савет за праћење кретања оболевања од хроничних
незаразних болести становништва Града Новог Сада
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
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО
Савет за праћење кретања оболевања
од хроничних незаразних болести
становништва Града Новог Сада
Број: XII-51-48/2015
28. мај 2015. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др сц. мед. Золтан Хорват, с.р.
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Висина закупнине пословног објекта, односно пословног
простора у случају из става 1. овог члана не може бити
нижа од почетне висине закупнине утврђене за поступак
прве Лицитације."

На основу члана 25. став 3. Одлуке о обављању
комуналне делантости одржавање јавних зелених површина
("Службени лист Града Новог Сада", бр. 69/13, 13/14, 28/14
и 63/14), Градско веће Града Новог Сада на 214. седници
од 3. јуна 2015. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА КУПАЛИШТА
"ШТРАНД" У НОВОМ САДУ
I. Даје се сагласност на Правилник о изменама и
допунама Правилника о начину коришћења купалишта
"Штранд" у Новом Саду, који је донео Надзорни одбор
Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад
на 74. седници од 1. јуна 2015. године.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2015-942-II
3. јун 2015. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

5. јун 2015.

Члан 2.
После члана 56. додаје се нови члан 56а, који гласи:
”Члан 56а
У случају из члана 38а овог правилника, а у циљу
реализације програма или пројеката који су од значаја за
Град Нови Сад, могу се уговорити и другачија права и
обавезе Закупца и Предузећа у односу на права и обавезе
утврђене чл. 43. став 2, 44. и 53. овог Правилника."
Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана
добијања сагласности Градског већа Града Новог Сада, а
објавиће се у "Службеном листу Града Новог Сада".
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО" НОВИ САД
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 014.1-4688/2
1. јун 2015. године
НОВИ САД
Председник
Дана Курбатвински Вранешевић, с.р.

ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ САД
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На основу члана 25. став 1. Одлуке о обављању комуналне делатности одржавање јавних зелених површина
("Службени лист Града Новог Сада", број 69/13, 13/14, 28/14
и 63/14), Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа
"Градско зеленило" Нови Сад на 74. седници од 1. јуна
2015. године, доноси

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
О НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА КУПАЛИШТА
"ШТРАНД" У НОВОМ САДУ

На основу члана 41. Одлуке о месним заједницама
("Службени лист Града Новог Сада", бр. 28/00, 10/04, 30/10
и 11/15), председница Скупштине Града Новог Сада доноси

ОДЛУКУ
О ГЛАСАЊУ ГРАЂАНА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
"БЕГЕЧ" О ОПОЗИВУ САВЕТА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ "БЕГЕЧ", У ЦЕЛИНИ

Члан 1.

1. Гласање грађана Месне заједнице "Бегеч" о опозиву
Савета Месне заједнице "Бегеч", у целини, спровешће се
14. јуна 2015. године, у времену од 7 до 20 часова.

У Правилнику о начину коришћења купалишта "Штранд"
у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", бр.
18/14, 39/14 и 19/15), после члана 38, додаје се нови члан
38а, који гласи:

2. Избори ће се организовати и спровести у складу са
Одлуком о месним заједницама ("Службени лист Града
Новог Сада", бр. 28/00, 10/04, 30/10 и 11/15, и Статутом
Месне заједнице "Бегеч", број 28/2001.

"Члан 38а

3. Ову одлуку објавити у Службеном листу Града Новог
Сада и на огласној табли Месне заједнице "Бегеч".

Надзорни одбор Предузећа може да донесе одлуку да
не спроводи нову Лицитацију када су у питању пословни
објекти, односно пословни простори из члана 38. став 1.
овог правилника, и да те објекте изда у закуп носиоцима
програма или пројекта за које је актом Градског већа
утврђено да су од изузетног значаја за Град Нови Сад.
Међусобна права и обавезе између носиоца програма
или пројекта из става 1. овог члана и Предузећа регулисаће
се уговором о закупу пословног објекта, односно пословног
простора.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 06-1/2015-780-I
4. јун 2015. године
НОВИ САД
Председница
Јелена Црногорац, с.р.

5. јун 2015.
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САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна Рег. бр.

ГРАД НОВИ САД
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Градско веће
321

322

323

324

325

326

Програм за реализацију средстава Аутономне Покрајине Војводине у вези са
наставком радова на изградњи Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом
саду за 2015. годину
Програм инвестиционих активности Завода за здравствену заштиту радника
Нови Сад за 2015. годину
Решење о изменама Решења о Програму инвестиционих активности за установе културе чији је оснивач Град Нови
Сад за 2015. годину
Решење о постављењу в.д. директора
Бироа за пружање правне помоћи
(Гордана Моравски)
Решење о измени Решења о Програму
инвестиционих активности за потребе
директних корисника буџета Града Новог
Сада у 2015. години
Решење о образовању и именовању
чланова Комисије за утврђивање објеката чија изградња је од значаја за привредни развој Града Новог Сада

333

807
334
807

328

329

330
331

Програм превенције хроничних незаразних болести за 2015. годину
Решење о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених површина под амброзијом за 2015. годину
Решење о одобрењу да се у Одлуци о
буџету Града Новог Сада за 2015. годину
распореде средства из буџета Аутономне
Покрајине Војводине за реализацију пројекта ”Изградња Жежељевог моста преко
реке Дунав у Новом Саду”
Решење о измени упутства за извршење
буџета Града Новог Сада
Решење о образовању и именовању
чланова Комисије за спровођење поступка Јавног конкурса за суфинансирање
пројеката средствима из буџета Града
Новог Сада у циљу остваривања јавног
интереса у области јавног информисања
у 2015. години

Страна

Решење о образовању Комисије за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Новог Сада
Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Комисије
за спровођење поступка давања у закуп
пољопривредног земљишта у државној
својини на територији Града Новог Сада
Решење о давању сагласности на План
раскопавања површина јавне намене за
2015. годину

815

815

816

Градска управа за саобраћај и путеве
808

335

810

336

337
810

811

Градоначелник
327

Предмет

812

817

817

Јавни конкурс за доделу средстава из
буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката превенције хроничних
незаразних болести за 2015. годину

818
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813
814

816

Савет за праћење кретања оболевања од
хроничних незаразних болести становништва
Града Новог Сада
338

813

Решење о измени режима саобраћаја у
Улици Стевана Сремца и делу Словачке
улице у Новом Саду
Решење о постављању заштитних стубића на простору кућних бројева 26-28 у
Улици Бранимира Ћосића у Новом Саду
Решење о одређивању привременог паркиралишта на простору кућних бројева
26-28 у Улици Бранимира Ћосића у
Новом саду

340

Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о начину коришћења купалишта
"Штранд" у Новом Саду
Правилник о изменама и допунама Правилника о начину коришћења купалишта
"Штранд" у Новом Саду

820

820

ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ САД
1
814

Одлука о гласању грађана Месне заједнице
"Бегеч" о опозиву Савета Месне заједнице
"Бегеч", у целини

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
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