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ГРАД НОВИ САД

примерак 80,00 динара

новима које користе, не могу на њима вршити преправке
и реконструкцију и не могу пренети право коришћења на
треће лице.

Градско веће

Члан 4.

298
На основу члана 23. Одлуке о социјалној заштити Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр.
38/11 и 10/12) и члана 106. став 2. Статута Града Новог
Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог
Сада“, број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, на
303. седници од 2. јуна 2016. године, доноси

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГЕ
СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА У
ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником се уређују услови за коришћење
услуге социјалног становања у заштићеним условима,
методологија формирања цене услуге и учешће корисника, критеријуми и мерила и поступак за утврђивање листе
реда првенства за избор корисника услуге социјалног
становања у заштићеним условима и друга питања од
значаја за коришћење услуге социјалног становања у
заштићеним условима.
Члан 2.
Социјално становање у заштићеним условима (у
даљем тексту: социјално становање) обезбеђује се у наменски изграђеним или адаптираним стамбеним
објектима, којима располаже Град Нови Сад (у даљем
тексту: Град).
Објектима из става 1. овог члана управља Центар за
социјални рад Града Новог Сада (у даљем тексту: Центар
за социјални рад), који је одговоран за њихово наменско
коришћење и са којим Град има закључен уговор о
пружању услуге социјалног становања.
Члан 3.
Услуга социјалног становања обухвата:
- становање у објектима одређеним за ову намену,
- стручну помоћ и подршку у самосталном живљењу.
Корисници услуге социјалног становања (у даљем тексту: корисници услуге) не могу стећи право својине на ста-

Услуга социјалног становања обезбеђује се социјално
угроженим и стамбено необезбеђеним лицима, са пребивалиштем на територији Града, односно боравиштем ако
су лица расељена са Косова и Метохије, под условом да
приходи по члану домаћинства не прелазе основицу за
утврђивање новчане социјалне помоћи за појединце.
Услугу социјалног становања из става 1. овог члана
остварују појединци и породице, који имају пријављено
пребивалиште или боравиште ако су лица расељена са
Косова и Метохије, на територији Града, најмање две године до дана објављивања јавног огласа за избор корисника услуге, а заинтересовани су за овај вид стамбеног
решења, и то:
1. стара лица способна за самосталан живот,
2. самохрани родитељи,
3. друга социјално угрожена лица, смештена у
објектима за колективно становање којима располаже Град, а која због здравствених проблема чланова породице – инвалидитета, хроничних болести,
сметњи у развоју и социо – економског или породичног статуса не могу самостално решити даље
збрињавање изван колективног центра.
Члан 5.
Социо-економски угроженим лицима сматрају се лица
чији приходи по члану породице не прелазе износ новчане социјалне помоћи за једночлану породицу, по прописима из социјалне заштите увећан за 20%.
Старим лицима сматрају се лица која су навршила 65
година живота.
Стамбено необезбеђеним се сматрају појединци и породице који не поседују непокретност на територији Републике Србије и у иностранству, којом би могли да реше
своје стамбене потребе, да нису поднели захтев за
повраћај бесправно одузете непокретне имовине и да
нису отуђили непокретну имовину или да непокретност не
испуњава основне услове становања (недостатак водоводне, санитарне, електро инсталације).
Члан 6.
Породично домаћинство у смислу овог правилника
чине родитељи, односно старатељи, хранитељи,
усвојитељи и деца, као и други сродници, под условом да
живе у заједничком домаћинству.
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Заједничко домаћинство јесте заједница живљења,
привређивања и трошења средстава свих чланова
домаћинства без обзира на степен сродства.

II. МЕТОДОЛОГИЈА ФОРМИРАЊА ЦЕНЕ И
УЧЕШЋЕ КОРИСНИКА У ТРОШКОВИМА
УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА
Члан 7.
Цена услуге социјалног становања утврђује се применом норматива и стандарда за пружање услуге социјалног
становања утврђених овим правилником, у укупном месечном износу, и просечно по кориснику услуге.
Члан 8.
Цену услуге социјалног становања, у укупном месечном износу чине:
- трошкови за утрошену електричну енергију, грејање,
воду, и друге комуналне трошкове, радио и телевизијску претплату, средства за текуће одржавање и
опремање стамбеног објекта и стамбених јединица,
- накнада за рад домаћина у висини једног и по износа
новчане социјалне помоћи за породицу са четири
члана, према решењу надлежног министарства о номиналним износима новчане социјалне помоћи,
увећане за износ доприноса за пензијско и инвалидско осигурање,
- зараде запослених – jeдaн вoдитeљ случaja пo
пoрoдици и један финансијски радник, социјални доприноси на терет послодавца, накнаде трошкова
превоза на посао и са посла, и остала давања запосленима у складу са прописима којима се уређују
примања запослених у области социјалне заштите,
- услуге стручног усавршавања запослених и обуке
домаћина, услуге комуникација, трошкови платног
промета и банкарских услуга, као и друге услуге.
Члан 9.
Трошкове становања, из члана 8. став 1. алинеја прва
овог правилника, плаћају корисници услуге који имају приходе веће од нивоа социјалне сигурности утврђене законом, из дела прихода изнад нивоа социјалне сигурности,
сразмерно делу трошкова становања.
Корисници услуге, који имају приходе мање од нивоа
социјалне сигурности утврђене законом, не учествују у
трошковима становања из члана 8. став 1. алинеја 1. овог
правилника.
Висину учешћа корисника у трошковима становања
утврђује решењем Центар за социјални рад.
Начин и рокови плаћања регулишу се уговором.

III. КРИТЕРИЈУМИ И МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ
ЛИСТЕ РЕДА ПРВЕНСТВА
Члан 10.
Листа реда првенства се утврђује на основу следећих
критеријума и мерила:
1. социо-економска угроженост
20 бодова
2. самохрани родитељи
20 бодова
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3. старија лица која су у стању да се сама
старају о себи
- за једночлано и вишечлано породично
домаћинство које чине старија лица
10 бодова
4. породично домаћинство које има дете са
сметњама у развоју
- по детету са сметњама у развоју
40 бодова
5. породично домаћинство које има тешко болесног
члана
- по болесном члану
20 бодова
6. породично домаћинство које има члана са телесним оштећењем
- по члану са потпуним губитком радне
способности
30 бодова
- по члану са телесним оштећењем, и то:
100% - 25 бодова
80-100% - 20 бодова
60- 80% - 15 бодова
7. жртве породичног насиља
- по злостављаном члану
20 бодова
8. породично домаћинство које има децу на
школовању
- по ученику и студенту
20 бодова
9. пријава пребивалишта или боравишта
ако су лица расељена са Косова и
Метохије, за подносиоца пријаве и сваког
члана породичног домаћинства, по години 1 бод
Члан 11.
Самохрани родитељ јесте родитељ који са децом
рођеном у браку или ван брака живи у непотпуној породици, односно ако је други родитељ преминуо, непознат или
ако му је непознато пребивалиште, односно боравиште
дуже од шест месеци, а очигледно је напустио дете и када
други родитељ не учествује или недовољно учествује у
издржавању детета.
Дететом се сматра дете старости до 18 година, односно до 26 година ако је на редовном школовању.
Члан 12.
Под тешком болешћу сматрају се: малигна обољења,
бронхијална и срчана астма, тешка рестриктивна
обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести (шизофренија,
психоза, ендогена депресија), прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија,
шећерна болест, хроничне терминалне бубрежне
инсуфицијенције на дијализи и након трансплантације,
хронична обољења јетре са знацима декомпензације, и
остеомијелитиси.

V. ПОСТУПАК ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА УСЛУГЕ
СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА
Члан 13.
Поступак за избор корисника услуге социјалног
становања врши Комисија за избор корисника услуге
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социјалног становања (у даљем тексту: Комисија), коју
образује директор Центра за социјални рад.
Комисија се образује решењем којим се одређују њени
задаци и састав.
Члан 14.
Комисија расписује јавни оглас за избор корисника услуге (у даљем тексту: Јавни оглас), који садржи: број
стамбених јединица, услове за избор корисника, рок за
подношење пријава, доказе и документацију која се прилаже уз пријаву, рок и начин објављивања одлуке о избору корисника услуге.
Јавни оглас из става 1. овог члана објављује се на
огласној табли Центра за социјални рад.
Обавештење о јавном огласу из става 2. овог члана
објављује се у средствима јавног информисања.
Члан 15.
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15. судску пресуду за жртве породичног насиља,
16. потврде надлежне образовне институције о
школовању за децу,
17. оверену изјаву о стамбеној необезбеђености из
члана 5. овог правилника,
18. уверење МУП-а о пријави пребивалишта за подносиоца пријаве и чланове његовог породичног
домаћинства.
Докази из става 1. овог члана подносе се у овереној
копији или оригиналу.
Члан 16.
Након истека рока за подношење пријава, Комисија
врши проверу докумената, утврђује испуњеност услова
за сваког подносиоца пријаве, врши бодовање, у складу
са овим правилником, и на основу утврђеног броја бодова
сачињава листу реда првенства за избор корисника услуге социјалног становања.

Уз пријаву на јавни оглас, подносилац пријаве прилаже:

По потреби, провера докумената врши се и увидом на
лицу места или на други начин.

1. изјаву о сагласности за овај вид стамбеног решења,

Утврђено стање констатује се записнички, односно
службеном белешком.

2. фотокопије личне карте, односно расељеничке
легитимације свих одраслих чланова домаћинства,
а за децу изводе из матичне књиге рођених,
3. уверење о пријему у држављанство Републике
Србије (само за избегла лица),
4. уверење о незапослености /Националне службе за
запошљавање/,
5. уверење о исплаћеној накнади за случај незапослености /Националне службе за запошљавање/,
6. решење о новчаној социјалној помоћи,
7. потврду послодавца о висини примања за претходна три месеца која претходе месецу у коме је поднета пријава или оверена изјава да подносилац, односно члан породице остварује неке повремене
приходе,
8. чек од пензије,
9. уверење надлежне службе за катастар непокретности из места пребивалишта и места рођења о
поседовању непокретности и приходима од непокретности за све чланове заједничког домаћинства,
10. уверење пореске управе о поседовању имовине
која подлеже опорезивању,
11. доказе на основу којих се остварује статус
самохраног родитеља (умрлица за другог
родитеља, доказ о поверавању детета након
развода брака или престанка ванбрачне заједнице
или извод из матичне књиге рођених за децу
неутврђеног
очинства, потврда војног органа,
потврда казнено-поправне установе, решење
инвалидске комисије и потврда фонда за пензијско
и инвалидско осигурање да није остварио право на
пензију, у случају да је други родитељ потпуно и
трајно неспособан за привређивање),
12. мишљење Интерресорне комисије за дете са
сметњама у развоју,
13. медицинску документацију/акт изабраног лекара о
постојању болести из члана 12. овог правилника,
14. решење о телесном оштећењу,

Број бодова утврђује се са стањем последњег дана
рока за подношење пријава по објављивању јавног огласа.
Првенство се остварује највећим бројем бодова на листи реда првенства.
Ако два или више лица и породичних домаћинстава
имају исти број бодова, предност има лице или породично домаћинство које има већи број бодова по једном од
основа по редоследу утврђеним овим правилником, и то:
1. социо-економска угроженост,
2. самохрани родитељи,
3. старија лица која су у стању да се сама старају о
себи,
4. породично домаћинство које има дете са сметњама
у развоју,
5. породично домаћинство које има тешко болесног
члана,
6. породично домаћинство које има члана са телесним
оштећењем,
7. жртве породичног насиља,
8. породично домаћинство које има децу на школовању.
Члан 17.
Предлог листе реда првенства садржи: назив комисије,
правни основ на основу којег је утврђен предлог, редни
број, име и презиме подносиоца пријаве, број бодова по
сваком критеријуму, укупан збир бодова, датум
утврђивања предлога, рок и начин подношења приговора.
Комисија објављује предлог листе реда првенства на
огласној табли Центра за социјални рад.
На предлог листе реда првенства подносилац пријаве
може да поднесе приговор Комисији, у року од осам дана
од дана објављивања листе реда првенства на огласној
табли.
Комисија одлучује по приговорима и утврђује коначну
листу реда првенства.
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На основу коначне листе реда првенства Комисија доноси Одлуку о избору корисника услуге, из члана 4. овог
правилника.
Одлука о избору корисника услуге објављује се на начин прописан у ставу 2. овог члана.
Против ове одлуке Комисије може се изјавити жалба у
року од 15 дана од дана објављивања Одлуке о избору
корисника услуге.
О жалби на одлуку Комисије одлучује Градска управа
за социјалну и дечију заштиту (у даљем тексту: Градска
управа), у року од 15 дана од дана истека рока за
изјављивање жалбе.
Одлука Градске управе је коначна.
Члан 18.
На основу Одлуке о избору корисника услуге, а на
предлог Комисије, Центар за социјални рад одређује
домаћина социјалног становања, по претходно писаној
сагласности домаћина.
Члан 19.
На основу одлуке о избору корисника, у складу са овим
правилником и законом, директор Центра за социјални
рад закључује са корисником услуге уговор о међусобним
правима и обавезама.
Члан 20.
Пре коришћења стамбеног објекта сачињава се записник о примопредаји стана који потписују чланови Комисије
и корисник услуге.
Корисник услуге, у складу са овим правилником,
ослобађа се плаћања закупнине на стан.
Члан 21.
Уколико корисник услуге да писану изјаву да не жели
да користи услугу социјалног становања, или се не усели
у стан у року од 30 дана од дана потписивања уговора,
Комисија ће донети одлуку и изабрати за корисника услуге следећег са коначне листе реда првенства.
Члан 22.
Центар за социјални рад је у обавези да:
- донесе правилник о наменском коришћењу објеката
намењених за социјално становање икућном реду,
- прати наменско коришћење објеката и опреме,
- прати рад домаћинске породице, обучава је и пружа
јој потребну подршку за вршењењене улоге,
- утврђује врсту подршке која је потребна поједином
кориснику, пружа услуге из својенадлежности и
организује потребне програме за оснаживање корисника услуге,
- врши обрачун цене услуге социјалног становања у
складу са чланом 9. овог правилника,
- редовно доставља Градској управи извештаје о
реализацији услуге социјалног становања.
Члан 23.
Корисник услуге је у обавези да:
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- стамбени простор и опрему користи са пажњом доброг домаћина, као и да поштује кућниред,
- заједничке просторије, инсталације и отворени дворишни простор користи искључиво према намени, са
пажњом доброг домаћина,
- сноси трошкове поправке у стану, делу стана или
заједничким деловима објекта илиуређајима,
инсталацијама и опреми које проузрокује намерно
или непажњом или ихпроузрокују чланови његовог
породичног домаћинства,
- сарађује са овлашћеним лицима Центра за социјални
рад и домаћинском породицом,
- на позив овлашћених лица Центра за социјални рад
омогући улазак у стамбену јединицу, односно објекат,
у циљу провере његовог наменског и правилног
коришћења, као и стања задуженог инвентара и
опреме,
- обавести Центар за социјални рад о свакој промени
која је од утицаја на коришћење услуге социјалног
становања у року од 5 дана од дана настале промене.

VI. ПРЕСТАНАК УГОВОРА О КОРИШЋЕЊУ
УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА
Члан 24.
Уговор о коришћењу услуге социјалног становања
престаје:
- ако корисник услуге престане да испуњава услове
утврђене овим правилником,
- ако корисник услуге или члан његовог породичног
домаћинства реши стамбену потребу на други начин,
- споразумним раскидом,
- ако корисник или чланови породичног домаћинства
престану да користе стамбену јединицу дуже од три
месеца непрекидно,
- у другим случајевима утврђеним законом.
Члан 25.
Преиспитивање услова за коришћење услуге
социјалног становања врши комисија једном годишње, а
по потреби и чешће.
На основу одлуке комисије да корисник услуге не
испуњава услове из става 1. овог члана директор Центра
за социјални рад отказује уговор о коришћењу услуге.
Члан 26.
У случају смрти корисника, чланови његовог породичног домаћинства настављају са коришћењем услуге, с
тим што уговор о коришћењу услуге закључује један од
чланова породичног домаћинства.
У случају смрти домаћина социјалног становања, члан
његовог породичног домаћинства може, уз сагласност
Центра за социјални рад, преузети обавезу домаћина
социјалног становања.
Ако лица из става 1. овог члана не закључе Уговор о
коришћењу услуге у року од 90 дана од дана смрти корисника, Уговор о коришћењу услуге престаје.
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Уколико пре истека времена на које је уговор закључен,
корисник услуге, односно члан породичног домаћинства,
у случају смрти корисника услуге, поднесе писани захтев
за продужење услуге социјалног становања, уговор о
коришћењу услуге може се продужити, под истим условима и на исти временски период.
Захтев за продужење уговора о коришћењу услуге
подноси се комисији најкасније 30 дана пре истека времена на које је уговор о коришћењу услуге закључен.
Уколико корисник није више у могућности да се сам
стара о себи Центар за социјални рад доноси решење о
пресељењу, односно премештају корисника услуге у
одговарајућу установу.
Члан 27.
У случајевима престанка уговора о коришћењу услуге
отказни рок не може бити краћи од 90 дана.
Корисник услуге дужан је да плати трошкове становања
у целости од дана престанка уговора до момента
напуштања објекта.
Корисник услуге приликом напуштања објекта дужан је
да изнесе све предмете личне својине, а у случају смрти
корисника, сви предмети личне својине стављају се на
располагање родбини умрлог корисника.
О предметима личне својине из става 3. овог члана,
сачињава се службена белешка од стране Центра за
социјални рад.
Предмете личне својине, које сродници умрлог корисника не подигну после његове смрти, чувају се до 30 дана.
Након истека рока из става 5. овог члана, предмети
личне својине издају се на коришћење осталим корисницима или другим лицима у стању социјалне потребе, које
утврди Центар за социјални рад.

VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 28.
Директор Центра за социјални рад ће у року од 15 дана
од дана ступања на снагу овог правилника образовати и
именовати Комисију за избор корисника услуге социјалног
становања.
Јавни оглас за избор корисника услуге социјалног
становања, у складу са овим правилником, расписаће
Комисија у року од 15 дана од дана именовања.
Члан 29.
Одредбе овог правилника се примењују и на кориснике услуге социјалног становања, којима је ова услуга
обезбеђена на основу Споразума о реализацији пројекта
„Социјално становање у заштићеним условима“ који су
закључили Швајцарска Дирекција за развој и сарадњу,
Одељење за хуманитарну помоћ, Комесаријат за избеглице Републике Србије, Министарство за рад,
запошљавање и социјалну политику Републике Србије,
Град Нови Сад, Центар за социјални рад и УНХЦР Београд.
Члан 30.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 695/2016-1-II
2. јун 2016. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 5. став 1. Одлуке о накнади дела
трошкова боравка деце у предшколској установи чији је
оснивач друго правно и физичко лице ("Службени лист
Града Новог Сада", бр. 37/14 и 30/15), Градско веће Града
Новог Сада, на 303. седници од 2. јуна 2016. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДОПУНАМА РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ
МEСЕЧНОГ ИЗНОСА ФИНАНСИЈСКЕ
ПОМОЋИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ НА ИМЕ
НАКНАДЕ ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА
ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО
И ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
1. У Решењу о утврђивању месечног износа финансијске помоћи породици са децом на име накнаде
дела трошкова боравка деце у предшколској установи
чији је оснивач друго правно и физичко лице („Службени
лист Града Новог Сада“, број 49/15) у тачки 1. додаје се
став 2. који гласи:
„Месечни износ финансијске помоћи за месеце јун, јул
и август 2016. године утврђује се у висини 50% од износа
утврђеног у ставу 1. ове тачке.“
После тачке 2. додаје се нова тачка 3. која гласи:
„3. За децу предшколског узраста у години пред полазак у школу у предшколској установи чији је оснивач друго
правно и физичко лице, финансијска помоћ у радној
2015/2016. години исплатиће се закључно са јуном 2016.
године.“
Досадашња тачка 3. постаје тачка 4.
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
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 5-76/2016-II
2. јун 2016. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 12. став 2. Одлуке о уређењу Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
56/12, 9/13, 26/13 и 69/13, „Службени гласник РС“, бр.
36/14 – одлука УС и „Службени лист Града Новог Сада“,
бр. 13/14, 28/14 и 33/15), Градско веће Града Новог Сада
на 303. седници од 2. јуна 2016. године, доноси

На основу члана 12. став 2. Одлуке о уређењу Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
56/12, 9/13, 26/13 и 69/13, „Службени гласник РС“, бр.
36/14 – одлука УС и „Службени лист Града Новог Сада“,
бр. 13/14, 28/14 и 33/15), Градско веће Града Новог Сада
на 303. седници од 2. јун 2016. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ РЕШЕЊА О
ОДРЕЂИВАЊУ МЕСТА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ
ОДРЕЂЕНИХ ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА НА
СУНЧАНОМ КЕЈУ, КЕЈУ ЖРТАВА РАЦИЈЕ
И БЕОГРАДСКОМ КЕЈУ

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ
МЕСТА ЗА ПРИВРЕМЕНО ПОСТАВЉАЊЕ
ОДРЕЂЕНИХ ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА НА
ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА КОЈЕ СУ У ЗОНИ
ЗАШТИТЕ

I. У називу Решења о одређивању места за постављање
одређених објеката и уређаја на Сунчаном кеју, Кеју жртава рације и Београдском кеју („Службени лист Града Новог Сада“, број 17/13) реч: „одређених“ брише се.
II. У тачки I. после речи: „одређују се места за“ додаје
се реч: „привремено“.
III. Тачка II. подтачка 3. мења се и гласи:
„3) Уређај за кокице
број
- са леве стране улаза број 1 у купалиште
„Штранд“ (код централног платоа) на јавној
зеленој површини, између пешачке и тартан
стазе,
1
- са десне стране улаза број 1 у купалиште
„Штранд“ (код централног платоа) на јавној
зеленој површини, између пешачке и тартан
стазе,
1
- са леве стране улаза број 2 у купалиште
„Штранд“ (испод Моста слободе) на јавној
зеленој површини, између пешачке и тартан
стазе,
1
- у непосредној близини угла Улице Јиречекове
и Сунчаног кеја (улаз у Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад) на
јавној зеленој површини, између бициклистичке
стазе и шеталишта, поред прикључка на електричну мрежу,
1
- у непосредној близини угла Булевара цара
Лазара и Сунчаног кеја, (поред инфо паноа)
на јавној зеленој површини, између бициклистичке стазе и шеталишта, поред прикључка
на електричну мрежу,
1
- на Београдском кеју, преко пута кућног броја 19,
на јавној зеленој површини, између бициклистичке стазе и шеталишта, поред прикључка на
електричну мрежу.
1“
IV. Ово решење 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: 352-1/2016-696-II
2. јун 2016. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

I. У називу Решења о одређивању места за привремено постављање одређених објеката и уређаја на јавним
површинама које су у зони затшите („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 20/15 и 36/15 – испр.) реч: „привремено“ брише се.
II. Тачка II. у подтачки 1. алинеја осма речи: „(поред
цвећаре)“, бришу се.
Подтачка 2. мења се и гласи:
„2) Уређај за кокице
број места
- Позоришни трг број 7 (код телефонске горовнице) 1
- Позоришни трг број 3
1
- Улица краља Александра испред ТЦ „Сад
Нови Базар“, према оси улице
1
- почетак Улице Игњата Павласа (код Апотеке,
поред постојећег киоска)
1
- угао улица Игњата Павласа и Дунавске
2
- угао улица Модене и Илије Огњановића
1
- угао улица Светозара Милетића и Змај Јовине 1
- угао Улице Модене и Трга слободе, код телефонске говорнице
1
- Његошева улица, на крају пешачке зоне,
према Трифковићевом тргу, код последњег
паркинг-места за инвалиде
1
- почетак Змај Јовине улице, уз римокатоличку
цркву „Имена Маријина“, (између посуде за
сакупљање отпада и city light-a)
1
- Трг републике поред прикључка на електричну
мрежу до Рибље пијаце
1“
У подтачки 3. алинеја друга речи: „Католичке цркве“
замењују се речима: „римокатоличке цркве „Имена
Маријина“).
У подтачки 4. алинеје трећа и четврта речи. „Име
Маријино“ замењују се речима: „Имена Маријина“.
III. Ово решење 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: 352-1/2016-725-II
2. јун 2016. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

6. јун 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Градоначелник
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На основу тачке 2.5. подтачка 2.5.12. Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Новог Сада за
2016. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број
8/16) и предлога Комисије за избор овлашћених корисника ознаке географског порекла – корисника субвенције на
територији Града Новог Сада за 2016. годину, Градоначелник Града Новог Сада доноси

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ОВЛАШЋЕНИХ КОРИСНИКА
ОЗНАКЕ ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА –
КОРИСНИКА СУБВЕНЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2016. ГОДИНУ
1. На основу спроведеног поступка по Јавном позиву
за доделу субвенције за трошкове сертификације производа са ознаком географског порекла на територији Града Новог Сада за 2016. годину, који је расписан 21. априла 2016. године, изабрани су:
- Удружење произвођача и прерађивача футошког купуса и футошког киселог купуса „Футошки купус“, Футог, Цара Лазара број 42, и
- Друштво пчелара „Јован Живановић“ Нови Сад, Нови
Сад, Гагаринова 6.
2. Са Удружењем произвођача и прерађивача футошког купуса и футошког киселог купуса „Футошки купус“, Футог, Цара Лазара 42, и Друштвом пчелара „Јован
Живановић“ Нови Сад, Нови Сад, Гагаринова 6,
закључиће се уговор којим ће се регулисати међусобна
права и обавезе између изабраних корисника субвенције
за трошкове сертификације производа са ознаком географског порекла и Града Новог Сада.
3. Ова одлука је коначна.
4. Одлуку доставити: подносиоцу пријаве за доделу
субвенције за трошкове серфитикације производа са ознаком географског порекла на територији Града Новог
Сада за 2016. годину, Комисија за избор овлашћених корисника ознаке географског порекла – корисника
субвенције на територији Града Новог Сада за 2016. годину и Градској управи за привреду Града Новог Сада.
5. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

Редни
број

Број захтева

Подносилац пријаве –
корисница субвенције

Број 34 – Страна 1347.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 3-271/2016-II
26. мај 2016. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.
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На основу поглавља 11. тачка 4. став 16. Акционог плана запошљавања Града Новог Сада за 2016. годину
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 5/16, 6/16, 22/16
и 31/16), поводом Јавног позива за доделу субвенције за
самозапошљавање жена на територији Града Новог Сада
у 2016. години, на предлог Комисије за реализацију мера
запошљавања, Градоначелник Града Новог Сада доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ОДОБРАВАЊУ СУБВЕНЦИЈА ЗА
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ ЖЕНА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
У 2016. ГОДИНИ
Члан 1.
У Одлуци о одобравању субвенције за самозапошљавање жена на територији Града Новог Сада у
2016. години у тачки 2. у табели у редном броју 2. колона
„Адреса кориснице субвенције“ мења се и гласи: „Раваничка бр. 5/2, Нови Сад“,
- у редном броју 4. колона „Адреса кориснице
субвенције“ мења се и гласи: „Виноградска бр. 14,
Петроварадин“,
- у редном броју 5. колона „Адреса кориснице
субвенције“ мења се и гласи: „ридбњак Доњи пут бр.
10, Петроварадин“,
- у редном броју 6. колона „Адреса кориснице
субвенције“ мења се и гласи: „Данила Киша бр. 41,
Нови Сад“,
- у редном броју 15. колона „Адреса кориснице
субвенције“ мења се и гласи: „1300 каплара бр. 5,
Нови Сад“,
- редни број 16. брише се,
- досадашњи редни бројеви од 17. до 25. постају редни бројеви од 16. до 24,
- досадашњи редни број 26. брише се,
- досадашњи редни бројеви 27. и 28. постају редни
бројеви 25. и 26.
После редног броја 26. додају се редни бројеви 27. и
28. који гласе:

Адреса кориснице субвенције

Одобрени износ
субвенције

27.

VII-3-38/2016-133 Ана Еркић

др Светислава Касапиновића 14, Нови Сад

160.000,00

28.

VII-3-38/2016-158 Милосава Томљеновић

Булевар ослобођења 19, Нови Сад

200.000,00

1348. страна – Број 34

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
Члан 2.

У тачки 4. речи: „у року од 45 дана“ замењују се речима: „у року од 90 дана“.
Члан 3.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 3-138/2016-1-II
18. мај 2016. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 16. Правилника о начину, мерилима и
критеријумима за избор пројеката у култури који се
финансирају и суфинансирају из буџета Града Новог
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 28/10,
37/10, 44/11, 6/12, 25/12, 35/15 и 42/15), Градоначелник
Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР
ПРОЈЕКАТА КОЈИ ПРЕДСТАВЉАЈУ ЗНАЧАЈНА
ОСТВАРЕЊА У ОБЛАСТИ КЊИЖЕВНОГ
СТВАРАЛАШТАВА И ИЗДАВАШТВА И
ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР
ПРОЈЕКАТА КОЈИ ПРЕДСТАВЉАЈУ
ЗНАЧАЈНА ОСТВАРЕЊА У ОБЛАСТИ
КЊИЖЕВНОГ СТВАРАЛАШТАВА И
ИЗДАВАШТВА
I. Разрешавају се дужности у Комисији за спровођење
поступка јавног конкурса за избор пројеката који
представљају значајна остварења у области књижевног
стваралаштва и издаваштва:
председник:
1. Драган Којић, директор Градске библиотеке у Новом Саду
заменик председника:
Растислав Дурман, књижевник
члан:
1. Никола Страјнић, професор књижевности на Филозофском факултету у Новом Саду, председник
Друштва књижевника Војводине у Новом Саду
заменик члана:
Татјана Пивнички, професор српског језика и
књижевности

6. јун 2016.

члан:
2. Светислав Јованов, драматург у Српском народном
позоришту у Новом Саду
заменик члана:
Слободан Владушић, доцент на одсеку за српски
језик и књижевност.
II. У Комисију за спровођење поступка јавног конкурса
за избор пројеката у култури који представљају значајна
остварења у области књижевности стваралаштва и издаваштва, именују се:
- За председника:
1. Мирослав Алексић, књижевник, Билбиотека Матице
српске, Нови Сад,
- За заменика председника:
Драган Којић, дипломирани правник, директор
Градске библиотеке у Новом Саду,
- За члана:
1. Проф. др Сава Дамјанов, књижевник, редовни професор на Филозофском факултету у Новом Саду,
- За заменика члана:
Селимир Радуловић, књижевник, управник Библиотеке Матице српске у Новом Саду,
- За члана:
2. др Мирослав Мики Радоњић, доктор књижевних наука, директор Стеријиног позорја у Новом Саду,
- За заменика члана:
Никола Страјнић, професор књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад.
III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-6/2016-21-II
2. јун 2016. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

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

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ДВА ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА
ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ НА БУЛЕВАРУ
ОСЛОБОЂЕЊА НА РЕЖИЈСКОЈ
САОБРАЋАЈНИЦИ КОД К.БР. 50
У НОВОМ САДУ

6. јун 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 34 – Страна 1349.

I. Одређују се два паркинг-места за возила особа са
инвалидитетом на јавном паркиралишту на Булевару
ослобођења на режијској саобраћајници код к.бр. 50 у Новом Саду.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг
сервис“ Нови Сад, да паркинг-место из тачке I. овог
решења уреди, опреми и постави саобраћајну
сигнализацију у складу са Саобраћајним пројектом, број
9976 од 12. маја 2016. године, који је израдила Служба за
развој и управљање саобраћајем Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду.
III. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду да постављене саобраћајне знаке
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.
IV. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог
решења врши Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду.
V. Рок за извршење овог решења је 17. јун 2016. године.
VI. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".

V. Рок за извршење овог решења је 17. јун 2016. године.
VI. Доношењем овог решења престаје да важи Решење
о одређивању паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Ђорђа Никшића
Јохана код к.бр. 14 у Новом Саду („Службени лист Града
Новог Сада“, број 21/14).
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-34-1796/2016
26. мај 2016. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Викторија Пауновић, с.р.

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, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15-др. закон и 9/16-одлука УС) и члана 9. Одлуке о градским управама Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10 и 69/13), доноси

306
Градска управа за саобраћај и путеве Града Новог
Сада, на основу члана 9. Одлуке о јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 4/10, 5/10, 19/10, 50/10, 44/11, 38/12,
7/13, 28/14 и 11/15), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ЈЕДНОГ ПАРКИНГ-МЕСТА
ЗА ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
НА ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ
ЂОРЂА НИКШИЋА ЈОХАНА КОД К.БР. 22
У НОВОМ САДУ
I. Одређује се једно паркинг-место за возила особа са
инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Ђорђа
Никшића Јохана код к.бр. 22 у Новом Саду.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг
сервис“ Нови Сад, да паркинг-место из тачке I. овог
решења уреди, опреми и постави саобраћајну
сигнализацију у складу са Саобраћајним пројектом, број
9977 од 18. маја 2016. године, који је израдила Служба за
развој и управљање саобраћајем Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду.
III. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду да постављене саобраћајне знаке
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.
IV. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог
решења врши Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-1862/2016
1. јун 2016. године
НОВИ САД
в.д.начелника
Викторија Пауновић, с.р.
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РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У ЗОНИ
ОМЕЂЕНОЈ ТРГОМ РЕПУБЛИКЕ, УЛИЦОМ
МИЛОША БАЈИЋА, ДАНИЧИЋЕВОМ
УЛИЦОМ, КОСОВСКОМ УЛИЦОМ, УЛИЦОМ
МАРКА МИЉАНОВА И БЕОГРАДСКИМ
КЕЈОМ У НОВОМ САДУ
I. Одређује се измена режима саобраћаја у зони
омеђеној: Тргом републике, Улицом Милоша Бајића,
Даничићевом улицом, Косовском улицом, Улицом Марка
Миљанова и Београдским кејом у Новом Саду.
II. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду да постави саобраћајну
сигнализацију и опрему према Саобраћајном пројекту
број 9974 од 12. маја 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 Катастар саобраћајне сигнализације
и опреме.
III. Рок за извршење овог решења је 15. новембар
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-34-1844/2016
1. јун 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
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10,
101/11, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15-др. закон и 9/16-одлука УС) и члана 9. Одлуке о градским управама Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10 и 69/13), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У ЗОНИ
ОМЕЂЕНОЈ БУЛЕВАРОМ МИХАЈЛА ПУПИНА,
УСПЕНСКОМ УЛИЦОМ, ШАФАРИКОВОМ
УЛИЦОМ, УЛИЦОМ ЈОВАНА СУБОТИЋА,
ТЕМЕРИНСКОМ УЛИЦОМ, ГУНДУЛИЋЕВОМ
УЛИЦОМ, КОСОВСКОМ УЛИЦОМ,
ДАНИЧИЋЕВОМ УЛИЦОМ, ТРГОМ
РЕПУБЛИКЕ, УЛИЦОМ МИЛОША БАЈИЋА,
БЕОГРАДСКИМ КЕЈОМ И ТРГОМ НЕЗНАНОГ
ЈУНАКА У НОВОМ САДУ
I. Одређује се измена режима саобраћаја у зони
омеђеној: Булеваром Михајла Пупина, Успенском улицом, Шафариковом улицом, Улицом Јована Суботића,
Темеринском улицом, Гундулићевом улицом, Косовском
улицом, Даничићевом улицом, Тргом републике, Улицом
Милоша Бајића, Београдским кејом и Тргом незнаног
јунака у Новом Саду.
II. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду да постави саобраћајну
сигнализацију и опрему према Саобраћајном пројекту
број 9960 од 9. марта 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 Катастар саобраћајне сигнализације
и опреме.
III. Рок за извршење овог решења је 15. новембар
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-34-1845/2016
1. јун 2016. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Викторија Пауновић, с.р.

309
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, 32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15-др. закон и 9/16-одлука УС) и члана 9. Одлуке о градским управама Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10 и 69/13), доноси

6. јун 2016.

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У УЛИЦИ
БЛАГОЈА ПАРОВИЋА У НОВОМ САДУ
I. Одређује се измена режима саобраћаја у Улици
Благоја Паровића у Новом Саду.
II. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду да постави саобраћајну
сигнализацију према Саобраћајном пројекту број 9731 од
11. априла 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 Катастар саобраћајне сигнализације
и опреме.
III. Рок за извршење овог решења је 20. јул 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-34-1892/2016
2. јун 2016. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Викторија Пауновић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве Града Новог
Сада, на основу члана 9. Одлуке о јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 4/10, 5/10, 19/10, 50/10, 44/11, 38/12,
7/13, 28/14 и 11/15), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПРИВРЕМЕНИХ
ПАРКИРАЛИШТА ЗА ПУТНИЧКЕ
АУТОМОБИЛЕ ИСПРЕД КУПАЛИШТА
„ШТРАНД“ У НОВОМ САДУ
I. Одређују се привремена паркиралишта за путничке
аутомобиле:
- у Фрушкогорској улици, на делу у непосредној близини главног улаза на купалиште,
- код Моста слободе, на потезу од Булевара деспота
Стефана до Сунчаног кеја, испод моста,
- простор испод навоза на Мост слободе, северно од
Булевара деспота Стефана,
- део простора између Булевара деспота Стефана и
Сунчаног кеја код студентских домова.
Паркиралишта из става 1. ове тачке ће се користити
као посебна паркиралишта.
II. Наплата накнаде за коришћење паркиралишта из
тачке I. овог решења вршиће се у складу са важећом одлуком о утврђивању цена паркирања и уклањања моторних возила, за време рада купалишта „Штранд“ у Новом
Саду, од 1. јуна до 15. септембра 2016. године, свакодневно од 7 до 21 час.
Наплату накнаде из става 1. ове тачке, обавља Јавно
комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад, путем
паркинг-карте и мобилне телефоније.

6. јун 2016.
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III. Налаже се ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад, да:
- паркиралишта из тачке I. овог решења уреди, опреми
и обележи саобраћајном сигнализацијом у складу са
прописима о безбедности саобраћаја, и са
Организацијом паркирања возила на простору око купалишта Штранд у Новом Саду, број ПСопШТ01 из
марта 2007. године, коју је израдило Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад,
- након истека рока важности овог решења уклони сву
постављену саобраћајну сигнализацију која се односи на паркиралиште и
- путем средстава јавног информисања обавести
грађане и друге кориснике о начину коришћења паркиралишта.
IV. Надзор над извођењем радова из тачке III. овог
решења, врши Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду.
V. Доношењем овог решења престаје да важи Решење
о одређивању привремених паркиралишта за путничке
аутомобиле испред купалишта „Штранд“ у Новом Саду
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 20/15 и 35/15).
VI. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-1828/2016
27. мај 2016. године
НОВИ САД
в.д.начелника
Викторија Пауновић, с.р.
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На основу члана 5. став 1. 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), Градска
управа за здравство расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА
НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА
УДРУЖЕЊА, ЗАДУЖБИНА И ФОНДАЦИЈА У
ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА КОЈИМА СЕ
ДОПРИНОСИ ПРОМОЦИЈИ ЗДРАВЉА И
ПРЕВЕНЦИЈИ БОЛЕСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ
I. Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава из
буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката
удружења, задужбина и фондација у области јавног
здравља којима се доприноси промоцији здравља и
превенцији болести за 2016. годину.
II. Средства за реализацију пројеката из тачке I. овог
јавног конкурса обезбеђена су Одлуком о буџету Града

Број 34 – Страна 1351.

Новог Сада за 2016. годину ("Службени лист Града Новог
Сада", број 62/15), у укупном износу од 2.075.000,00 динара.
III. Пројекти удружења, задужбина и фондација у области јавног здравља којима се доприноси промоцији
здравља и превенцији болести који ће се финансирати из
буџета Града Новог Сада у 2016. години су:
1) пројекти васпитања за здравље
Пројекти васпитања за здравље су пројекти који се
реализују у циљу усвајања знања, ставова и вештина
појединца, групе или заједнице у вези са здравим стиловима живота, детерминантама здравља и смањењем
фактора ризика за оболевање од заразних и незаразних
болести.
2) пројекти заштите и унапређења здравља
осетљивих друштвених група
Пројекти заштите и унапређења здравља осетљивих
друштвених група су пројекти који се реализују у циљу
унапређења и очувања здравља осетљивих друштвених
група које су изложене већем степену ризика од
оболевања у односу на укупну популацију, било да се
ради о специфичним здравственим стањима или факторима социјално-економског окружења који могу довести
до оболевања.
3) пројекти превенције, едукације и подизања
свести грађана о штетним последицама пушења
и неконтролисане и редовне употребе алкохола
Пројекти превенције, едукације и подизања свести
грађана о штетним последицама пушења и неконтролисане и редовне употребе алкохола имају за циљ:
- едукацију становништва о штетности употребе дуванских производа, излагања дуванском диму и прекомерне употребе алкохола;
- едукацију пушача и зависника од алкохола о доступним и стручно - препорученим методама одвикавања
од пушења и злоупотребе алкохола и повећање доступности наведених метода;
- едукацију свих актера у спровођењу мера контроле
дувана и контроле злоупотребе алкохола, и
- појачање утицаја националних кампања покренутих
са сличним циљевима.
4) пројекти превенције HIV/AIDS-a
Пројекти превенције HIV/AIDS-a су пројекти који доприносе унапређењу превенције HIV инфекција.
5) пројекти унапређења менталног здравља и
превенција менталних поремећаја
Пројекти унапређења менталног здравља и превенција
менталних поремећаја су пројекти који имају за циљ
појачање позитивног менталног здравља.
Програми за ментално здравље треба да укључују
превентивне активности и активности за унапређење
менталног здравља.
Унапређење менталног здравља треба да има за циљ
да заштити, подржи и одржи емоционалну и социјалну добробит кроз унапређење фактора који јачају и штите ментално здравље, уз исказивање поштовања према култури, једнакости, социјалној правди и личном достојанству
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и кроз вођење рачуна о социјалним и економским факторима и акцијама за заштиту људских права.
6) пројекти обележавања значајних датума и
јубилеја у области здравства и пројекти
организовања здравствених кампања и
стручних састанака
Пројекти обележавања значајних датума и јубилеја у
области здравства и пројекти организовања здравствених кампања и стручних састанака су пројекти који имају
за циљ обележавање значајних датума и јубилеја у области здравства, у складу са календаром здравља, као и
организовање здравствених кампања и стручних састанака.
IV. Право учешћа на Јавном конкурсу имају удружења,
задужбине и фондације чије је седиште на територији
Града Новог Сада и чији циљеви оснивања доприносе
промоцији здравља и превенцији болести.
V. Пријава на Јавни конкурс се може преузети са интернет презентације Града Новог Сада (www.novisad.rs)
или у Градској управи за здравство, Нови Сад, Жарка
Зрењанина 2, канцеларија 46, II спрат.
VI. Учесник Јавног конкурса, на обрасцу пријаве, подноси пројекат који садржи:
- назив пројекта,
- назив, седиште, матични број и порески идентификациони број учесника конкурса,
- циљ пројекта,
- опис пројекта (значај пројекта, место, време, начин
реализације активности и очекивани резултати
пројекта), као и буџет пројекта и финансијски план
(преглед појединачних материјалних и нематеријалних трошкова који се предвиђају пројектом са
износом средстава неопходних за реализацију активности и спецификацијом износа средстава из сопствених 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.
Уз пројекат, учесник конкурса је дужан да достави:
1. доказ о упису у одговарајући регистар који води
Агенција за привредне регистре, и
2. статут учесника конкурса са означеним циљевима
ради којих је основан.
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 6. јуна до
16. јуна 2016. године.
IX. Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве
упућене факсом или електронском поштом, као и пријаве
које нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица и
које нису у складу са конкурсном документацијом неће се
разматрати.
X. Конкурсна документација се не враћа.
XI. Поступак Јавног конкурса спровешће Комисија за
стручну процену и избор пројеката у области јавног
здравља којима се доприноси промоцији здравља и
превенцији болести.

6. јун 2016.

XII. Средствима обезбеђеним у буџету Града Новог
Сада за реализацију пројеката из тачке III. овог јавног конкурса неће се финансирати набавка основних средстава
за рад учесника конкурса.
XIII. Комисија за стручну процену и избор пројеката у
области јавног здравља којима се доприноси промоцији
здравља и превенцији болести може учеснику Јавног конкурса предложити да изврши одређене измене поднетог
пројекта, у делу буџета пројекта или у делу активности
планираних у пројекту.
Комисија за стручну процену и избор пројеката у области јавног здравља којима се доприноси промоцији
здравља и превенцији болести има право да затражи додатна објашњења од учесника конкурса у вези са буџетом
пројекта, односно да предложи измену буџета пројекта,
уколико сматра да буџет пројекта не одговара планираним активностима и резултатима реализације пројекта.
XIV. Комисија за стручну процену и избор пројеката у
области јавног здравља којима се доприноси промоцији
здравља и превенцији болести је дужна да у року од 30
дана од дана истека рока из тачке VIII. овог јавног конкурса, утврди листу пројеката, применом следећих критеријума:
- постојање јасно формулисаних циљева и циљне групе,
- постојање повезаности циљева и активности,
- постојање капацитета и искуства учесника конкурса
за реализацију активности пројекта,
- економичност буџета пројекта,
- усклађеност предложеног буџета пројекта са планираним активностима,
- одрживост пројекта,
- допринос пројекта унапређењу стања у области у
којој се пројекат реализује, и
- законитост коришћења средстава из буџета Града
Новог Сада учесника конкурса за пројекте који су реализовали у години која претходи години у којој се
расписује јавни конкурс.
Листа пројеката ће се објавити на званичној интернет
презентацији Града Новог Сада (www.novisad.rs).
Учесници конкурса имају право да у року од три дана
од дана објављивања листе пројеката изврше увид у поднете пријаве на јавни конкурс, односно имају право приговора.
Одлуку о приговору доноси Комисија за стручну процену и избор пројеката у области јавног здравља којима се
доприноси промоцији здравља и превенцији болести у
року од 15 дана од дана његовог пријема и одлука
Комисије је коначна.
XV. Комисија за стручну процену и избор пројеката у
области јавног здравља којима се доприноси промоцији
здравља и превенцији болести, у року од седам дана од
дана доношења одлуке о приговору доставља извештај о
спроведеном поступку конкурса.
Извештај садржи предлог пројеката за чију реализацију
би се одобрила средства из буџета Града Новог Сада, са
износом средстава за реализацију сваког појединачног
пројекта.
XVI. На основу извештаја из тачке XV. овог јавног конкурса, Градска управа за здравство доставља Градоначелнику Града Новог Сада предлог акта о утврђивању
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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).
XVII. Учесници конкурса којима су одобрена средства
за реализацију пројеката достављају доказ о отвореном
посебном наменском рачуну код Управе за трезор, који је
укључен у консолидовани рачун трезора, пре потписивања
уговора о реализацији пројекта.
Учесник конкурса у оквиру средстава за реализацију
пројекта треба да планира и трошкове накнаде за услуге
платног промета Управе за трезор, у складу са прописима
којима се уређује наплата ове накнаде.
XVIII. 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.
XIX. Комисија за стручну процену и избор пројеката у
области јавног здравља којима се доприноси промоцији
здравља и превенцији болести 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
Број:XII-51-46/2016
30. мај 2016. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Мр сц. мед. Мила Уверић-Радовић, с.р.
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II. Средства за реализацију пројеката из тачке I. овог
јавног конкурса обезбеђена су Одлуком о буџету Града
Новог Сада за 2016. годину ("Службени лист Града Новог
Сада", број 62/15), у укупном износу од 1.000.000,00 динара.
III. Пројекти пронаталитетне популационе политике
који ће се финансирати из буџета Града Новог Сада у
2016. години су:
1) пројекти едукације младих о репродуктивном
здрављу
Пројекти едукација младих имају за циљ усвајање
здравих стилова живота, очување здравља и правилан
развој младих путем изградње позитивних ставова према
породици и рађању, њихово информисање о променама
које се дешавају у пубертету у циљу едукације о безбедном сексуалном понашању и заштити репродуктивног
здравља, као и мотивисање младих за одговорно и безбедно сексуално понашање.
2) пројекти заштите репродуктивног здравља
Пројекти заштите репродуктивног здравља имају за
циљ унапређење репродуктивног здравља како би се
свакој трудници, породиљи и новорођенчету обезбедио
највиши могући степен здравствене заштите.
IV. Право учешћа на Јавном конкурсу имају здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна
Покрајина Војводина или Град Нови Сад и чије је седиште
на територији Града Новог Сада.
V. Пријава на Јавни конкурс се може преузети са интернет презентације Града Новог Сада (www.novisad.rs)
или у Градској управи за здравство, Нови Сад, Жарка
Зрењанина 2, канцеларија 46, II спрат.
VI. Учесник Јавног конкурса, на обрасцу пријаве, подноси пројекат који садржи:
- назив пројекта,
- назив, седиште, матични број и порески идентификациони број учесника конкурса,
- циљ пројекта,

Градски одбор за пронаталитетну популациону
политику
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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), Градски
одбор за пронаталитетну популациону политику расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА
НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА
ПРОНАТАЛИТЕТНЕ ПОПУЛАЦИОНЕ
ПОЛИТИКЕ ЗА 2016. ГОДИНУ
I. Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава из
буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката пронаталитетне популационе политике за 2016. годину.

- 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 6. јуна до
16. јуна 2016. године.
IX. Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве
упућене факсом или електронском поштом, као и пријаве
које нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица и
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које нису у складу са конкурсном документацијом неће се
разматрати.
X. Конкурсна документација се не враћа.
XI. Поступак Јавног конкурса спровешће Градски одбор за пронаталитетну популациону политику.
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. Градски одбор за пронаталитетну популациону
политику може учеснику Јавног конкурса предложити да
изврши одређене измене поднетог пројекта, у делу
буџета пројекта или у делу активности планираних у
пројекту.
Градски одбор за пронаталитетну популациону политику 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. Градски одбор за пронаталитетну популациону
политику 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,
- 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 Градски одбор за пронаталитетну популациону политику у року од 15 дана од дана
његовог пријема и одлука Градског одбора је коначна.
XV. Градски одбор за пронаталитетну популациону политику, 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).
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XVI. Градски одбор за пронаталитетну популациону
политику 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
Градски одбор за пронаталитетну популациону политику
Број: XII-51-45/2016
30. мај 2016. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Вук Секулић, с.р.

Градска управа за културу

—
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за културу
Жарка Зрењанина бр. 2
Објављује

ОГЛАС
за пријем у радни однос запосленог на одређено
време до шест месеци, због повећаног обима посла,
на радно место
1. Извршилац за административне
послове

1 извршилац

Услови:
Завршена средња школа природног, друштвеног или
техничког смера, у трајању од четири године, положен
државни стручни испит, шест месеци радног искуства у
струци и познавање рада на рачунару.
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
искуству у струци,
- Оригинал или оверена фотокопија Уверења о положеном државном стручном испиту,
- Оригинал или оверена фотокопија Извода из матичне књиге рођених
- Оригинал или оверена фотокопија Уверења o
држављанству РС (не старије од шест месеци),
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- Оригинал Уверења о здравственом стању (не старије
од шест месеци),
- 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, неразумљиве и непотпуне пријаве
неће се разматрати.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за културу
Број: XIХ-111/2016-38
3. јун 2016. године
НОВИ САД
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За 2. Стечено високо образовање из научне области
правне науке на студијама првог степена (240 бодова
ЕСПБ) и другог степена (академске студије – мастер,
специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит и најмање једна година радног искуства у струци.
За 3. Средња школа у трајању од четири године економског, техничког, архиварског, библиотечког или педагошког смера или гимназија, шест месеци радног искуства
у струци и положен државни стручни испит.
За радна места од 1. до 3. кандидат 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,

Градска управа за урбанизам и стамбене
послове

—
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за урбанизам и стамбене послове
Радничка бр. 2
Објављује

ОГЛАС
за пријем у радни однос запослених на одређено
време до три месеца због повећаног обима посла,
на радна места
1. Извршилац на пословима накнадног
издавања грађевинске и употребне
дозволе у поступку легализације
вишестамбених објеката у Одсеку
за легализацију вишестамбених
објеката
1 извршилац
2. Извршилац на правним пословима
издавања грађевинске и употребне
дозволе у Одсеку за грађевинарство 1 извршилац
3. Извршилац за административне
послове у Одељењу за грађевинарство
1 извршилац
Услови:
За 1. Стечено високо образовање из научне области
архитектура, грађевинско инжењерство или правне науке
на студијама првог степена (240 бодова ЕСПБ) и другог
степена (академске студије – мастер, специјалистичке
академске студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године, положен државни
стручни испит и најмање једна година радног искуства у
струци.

- Уверење о положеном државном стручном испиту,
- Оригинал или оверена фотокопија потврде о радном
искуству у струци,
- Оригинал или оверена фотокопија Извода из матичне књиге рођених
- Оригинал или оверена фотокопија Уверења o
држављанству РС (не старије од шест месеци),
- Оригинал Уверења о здравственом стању (не старије
од шест месеци),
- 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, неразумљиве и непотпуне пријаве
неће се разматрати.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за урбанизам и стамбене послове
Број: V-111/2016-37
2. јун 2016. године
НОВИ САД
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

6. јун 2016.

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна Рег. бр.

ГРАД НОВИ САД

308

Градско веће
298
299

300

301

Правилник о условима за коришћење услуге
социјалног становања у заштићеним условима
Решење о допунама Решења о утврђивању
мeсечног износа финансијске помоћи породици са децом на име накнаде дела трошкова
боравка деце у предшколској установи чији
је оснивач друго правно и физичко лице
Решење о изменама и допуни Решења о одређивању места за постављање одређених објеката и уређаја на Сунчаном кеју, Кеју жртава
рације и Београдском кеју
Решење о изменама решења о одређивању
места за привремено постављање одређених
објеката и уређаја на јавним површинама које
су у зони заштите

1341

309
1345

1346

310

Одлука о избору овлашћених корисника ознаке
географског порекла – корисника субвенције на
територији Града Новог Сада за 2016. годину

1346

303

Одлука о изменама и допунама Одлуке о одобравању субвенција за самозапошљавање жена
на територији Града Новог Сада у 2016. години

304

Решење о разрешењу председника, заменика
председника, чланова и заменика чланова
Комисије за спровођење поступка Јавног конкурса за избор пројеката који представљају значајна остварења у области књижевног стваралаштава и издаваштва и именовању председника, заменика председника, чланова и
заменика чланова Комисије за спровођење
поступка Јавног конкурса за избор пројеката
који представљају значајна остварења у области књижевног стваралаштава и издаваштва

1347

306

307

Решење о одређивању два паркинг-места за
возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту на Булевару ослобођења на режијској саобраћајници код к.бр. 50 у Новом Саду
Решење о одређивању једног паркинг-места
за возила особа са инвалидитетом на јавном
паркиралишту у Улици Ђорђа Никшића Јохана
код к.бр. 22 у Новом Саду
Решење о измени режима саобраћаја у зони
омеђеној Тргом републике, Улицом Милоша
Бајића, Даничићевом улицом, Косовском улицом, Улицом Марка Миљанова и Београдским
кејом у Новом Саду

Решење о измени режима саобраћаја у зони
омеђеној Булеваром Михајла Пупина, Успенском улицом, Шафариковом улицом, Улицом
Јована Суботића, Темеринском улицом, Гундулићевом улицом, Косовском улицом, Даничићевом улицом, Тргом републике, Улицом
Милоша Бајића, Београдским кејом и Тргом
незнаног јунака у Новом Саду

1350

Решење о измени режима саобраћаја у Улици
Благоја Паровића у Новом Саду

1350

Решење о одређивању привремених паркиралишта за путничке аутомобиле испред купалишта „Штранд“ у Новом Саду

1350

Јавни конкурс за доделу средстава из буџета
Града Новог Сада за реализацију пројеката
удружења, задужбина и фондација у области
јавног здравља којима се доприноси промоцији здравља и превенцији болести за
2016. годину

1351

Градски одбор за пронаталитетну популациону политику
312

1347

Јавни конкурс за доделу средстава из буџета
Града Новог Сада за реализацију пројеката
пронаталитетне популационе политике за
2016. годину

1353

Градска управа за културу
—

1348

Градска управа за саобраћај и путеве
305

Страна

Градска управа за здравство
311

Градоначелник
302

Предмет

1348

1349

Оглас за пријем у радни однос запосленог на
одређено време до шест месеци, због повећаног обима посла, на радно место - Извршилац
за административне послове - 1 извршилац

1354

Градска управа за урбанизам и стамбене послове
—

Оглас за пријем у радни однос запослених на
одређено време до три месеца због повећаног
обима посла, на радна места:
1. Извршилац на пословима накнадног издавања грађевинске и употребне дозволе у
поступку легализације вишестамбених
објеката у Одсеку за легализацију вишестамбених објеката - 1 извршилац
2. Извршилац на правним пословима издавања грађевинске и употребне дозволе у
Одсеку за грађевинарство - 1 извршилац
3. Извршилац за административне послове
у Одељењу за грађевинарство - 1 извршилац

1349

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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