СЛ УЖ БЕН И ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА
Година XXXIV - Број 38

НОВИ САД, 13. август 2015.

ГРАД НОВИ САД

примерак 60,00 динара

Град Нови Сад, Република Србија, кога заступа Милош
Вучевић, Градоначелник, на основу Одлуке о братимљењу
Града Новог Сада и Града Толуке, и Град Толука, Сједињене
Мексичке Државе, кога заступа Braulio A. Álvarez Jasso,
Градоначелник, закључују дана ______________ 2015.
године

Скупштина
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На основу члана 24. тачка 40. Статута Града Новог Сада
- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XLIV седници
од 3. јула 2015. године доноси

ОДЛУКУ
О БРАТИМЉЕЊУ ГРАДА НОВОГ САДА,
РЕПУБЛИКА СРБИЈА, И ГРАДА ТОЛУКЕ,
СЈЕДИЊЕНЕ МЕКСИЧКЕ ДРЖАВЕ
Члан 1.
Овом одлуком Град Нови Сад, Република Србија, братими се са Градом Толуком, Сједињене Мексичке Државе,
на основама равноправности, узајамног поверења и
заједничких интереса.

СПОРАЗУМ
О УСПОСТАВЉАЊУ БРАТСКИХ ОДНОСА
ИЗМЕЂУ ГРАДА НОВОГ САДА, РЕПУБЛИКА
СРБИЈА, И ГРАДА ТОЛУКЕ, СЈЕДИЊЕНЕ
МЕКСИЧКЕ ДРЖАВЕ
Члан 1.
Град Нови Сад, Република Србија, и Град Толука,
Сједињене Мексичке Државе (у даљем тексту: Стране)
успостављају братске односе на принципима традиционалног пријатељства, узајамног поверења и добробити
научне, економске, техничке и културне сарадње.

Члан 2.

Члан 2.

Град Нови Сад и Град Толука сарађиваће у области
трговине, инвестиција, образовања, културе, науке и
технологије, спорта, туризма, климатских промена, родне
равноправности и другим областима о којима се договоре.

Стране ће, на основу обострано израженог интереса,
развијати сарадњу у области трговине, инвестиција,
коинвестирања, образовања, културе, науке и технологије,
спорта, туризма, климатских промена, родне равноправности и другим областима о којима се договоре.

Члан 3.
Градоначелник Града Новог Сада и Градоначелник Града
Толуке потписаће Споразум о успостављању братских
односа између Града Новог Сада, Република Србија и
Града Толуке, Сједињене Мексичке Државе, који је саставни
део ове одлуке.
Члан 4.
Средства за финансирање међународне сарадње
обезбеђена су у буџету Града Новог Сада.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада", а
објавиће се по добијању сагласности Владе Републике
Србије.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-260/2015-I
3. јул 2015. године
НОВИ САД
Председница
Јелена Црногорац, с.р.

Члан 3.
Благовременом разменом информација и посетама званичних делегација и стручњака, Стране ће спроводити програме сарадње договорене у складу са приоритетима из
области из члана 2. овог споразума.
Члан 4.
Средства за реализацију овог споразума Стране ће обезбедити у буџету, у складу са могућностима и позитивноправним прописима обе Стране.
Свака Страна ће сносити своје трошкове, осим у
случајевима када се могу користити други механизми или
алтернативни извори финансирања за конкретне активности, ако се сматра прикладним.
Члан 5.
У циљу координације, надзора и унапређења сарадње,
Стране ће образовати радну групу сачињену од стручњака
Града Новог Сада, Република Србија, у областима из члана
2. овог споразума и представника Јединице за међународне
послове и побратимљене градове, за Град Толуку,
Сједињене Мексичке Државе.
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Члан 6.

Artículo 3

Стране ће благовремено предузимати мере и неопходне
радње ради реализације сарадње између Страна, уз
поштовање националних законодавстава.

Mediante el intercambio oportuno de información y visitas
oficiales de delegaciones y expertos, las Partes llevarán a cabo
los programas de cooperación que se acuerden conforme a
las prioridades en áreas señaladas en el Artículo 2 del presente
Acuerdo.

Члан 7.
Питања у вези са тумачењем и применом овог споразума ће бити предмет договора Страна.
Измене и допуне овог споразума, вршиће се на основу
договора Страна, на начин и по поступку прописаним националним законодавствима.

Artículo 4

Споразум ступа на снагу даном потписивања, а може
се раскинути споразумно или на захтев сваке Стране у
писаној форми, три месеца унапред.

Los recursos para la realización del presente Acuerdo serán
cubiertos por las Partes de sus respectivos presupuestos, de
conformidad con sus posibilidades y la legislación vigente de
ambas Partes.
Cada Parte sufragará sus propios gastos, excepto en los
casos en que puedan utilizarse otros mecanismos o fuentes
de financiamiento alternos para actividades específicas, según
se considere apropiado.

Члан 9.

Artículo 5

Члан 8.

Споразум се потписује у четири (4) истоветна примерка,
на српском и шпанском језику, од којих свака Страна задржава по два примерка.
Република Србија
Град Нови Сад
Градоначелик Града Новог Сада
_____________________________
Милош Вучевић
Сједињене Мексичке Државе
Град Толука
Градоначеник Града Толуке
___________________________
Braulio A. Álvarez Jasso
Con base en la Decisión de Hermanamiento de las ciudades
de Toluca y Novi Sad, la ciudad de Toluca, Estados Unidos
Mexicanos, representada por Braulio A. Álvarez Jasso,
Presidente Municipal y la ciudad de Novi Sad, República de
Serbia, representada por Milos Vucevic, Alcalde, suscriben el
día _________________ de 2015.

ACUERDO
SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE LAS
RELACIONES DE HERMANDAD ENTRE LA
CIUDAD DE TOLUCA, ESTADOS UNIDOS
MEXICANOSY LA CIUDAD DE NOVI SAD,
REPÚBLICA DE SERBIA
Artículo 1
La ciudad de Toluca, Estados Unidos Mexicanos y la ciudad
de Novi Sad, República de Serbia (en el texto que sigue: las
Partes) establecen las relaciones de hermandad basadas en
los principios de amistad tradicional, confianza mutua y
bienestar de cooperación científica, económica, técnica y
cultural.
Artículo 2
De acuerdo al interés mutuamente expresado las partes
desarrollarán la cooperación en áreas de comercio, inversión,
coinversión, educación, cultura, ciencia y tecnología, deporte,
turismo, cambios climáticos, igualdad de género y otras que
las Partes convengan.

A fin de coordinar, supervisar y fomentar la cooperación,
las Partes establecerán un Grupo de Trabajo, integrado por
expertos en áreas señaladas en el Artículo 2 del presente
Acuerdo, de la ciudad Novi Sad, República de Serbia, y
representantes de la Unidad de Asuntos Internacionales y
Ciudades Hermanas de la ciudad Toluca, Estados Unidos
Mexicanos.
Artículo 6
Las Partes oportunamente tomarán las medidas y acciones
necesarias para concretar la cooperación entre ambas Partes,
con respeto de sus respectivas legislaciones nacionales.
Artículo 7
Cualquier diferencia derivada de la interpretación o aplicación
del presente instrumento será resuelta por las Partes de común
acuerdo.
El presente Acuerdo podrá ser modificado por mutuo
consentimiento de las Partes, en forma y procedimiento
establecidos por la legislación nacional.
Artículo 8
El presente Acuerdo entra en vigor a partir de la fecha de
suscripción y podrá darse por terminado por mutuo
consentimiento o previa notificación por escrito de una de las
Partes, con tres meses de anticipación.
Artículo 9
El presente Acuerdo se firma en cuatro (4) ejemplares
idénticos, en idiomas serbio y español, de los cuales cada una
de las Partes recibe dos ejemplares.
Estados Unidos Mexicanos
Ciudad de Toluca
Presidente Municipal de Toluca
______________________
Braulio A. Álvarez Jasso
República de Serbia
Ciudad de Novi Sad
Alcalde de Novi Sad
_______________________
Milos Vucevic
ZB/

13. август 2015.
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На основу члана 41. став 2. Одлуке о социјалној заштити
Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр.
38/11 и 10/12), Градско веће Града Новог Сада, на 234.
седници, одржаној 30.7.2015. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА УНАПРЕЂЕЊА
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ГРАДА
НОВОГ САДА У 2015. ГОДИНИ
I. У Програму унапређења социјалне заштите Града
Новог Сада у 2015. години ("Службени лист Града Новог
Сада", број 10/15), у тачки IV. у ставу 1. речи: „102.441.050,40
динара“, замењују се речима: „110.924.050,40 динара“.
Подтачка 3. мења се и гласи:
„3. Функција 090 - Социјална заштита некласификована на другом месту, Програмска активност 0901-0004
ПА: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге,
позиција буџета 490-Трансфери другим нивоима власти,
позицији Финансијског плана 490.05 Програм унапређења
социјалне заштите у укупном износу од 40.523.000,00
динара. Ова средства планирана су за програме који имају
за циљ унапређење квалитета живота омладине и њихових
породица, подршку одраслим и стријим особама са телесним инвалидитетом и интелектуалним тешкоћама, кроз
одржавање и развијање социјалних, сазнајних и других
важних функција и радних вештина како би се у што већој
мери оспособили за самосталан живот, подршку унапређењу
програма на сузбијању малолетничке деликвенције, кроз
едукације и развијање мреже међусекторске сарадње,
заштиту жена од насиља у породици и партнерском односу,
помоћ и подршку лицима након издржавања казне затвора,
и то:
- „Мале кућне заједнице“ (11.930.000,00 динара)
- „Предах“ ( 1.300.000,00 динара)
- „Радни центар“ (6.000.000,00 динара)
- Превоз са асистенцијом корисника услуга подршке
за самосталан живот са
- моторичким сметњама ( 773.000,00 динара)
- Персонална асистенција за кориснике дневних боравака и радних центара (2.500.000,00 динара)
- Дневни боравак за одрасла и стара лица са тешкоћама
(8.400.000,00 динара)
- "Кућица" ( 1.100.000,00 динара)
- "Становање уз подршку у улици Николе Миркова 16
Нови Сад" ( 5.770.000,00 динара)
- "И ја идем у школу" (450.000,00 динара)
- “Климатски и рехабилитациони оправак деце ометене у развоју” (800.000,00 динара)
- "Едукација ученика и стручних радника за могуће
начине учешћа у сузбијању малолетничке
деликвенције" ( 304.000,00 динара)
- "Третман мушкараца починилаца насиља у партнерском односу" (614.000,00 динара)
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- "Социјално психолошка подршка лицима након
издржавања казне затвора" (582.000,00 динара)
Програме из алинеја прва до шест реализује Школа за
основно и средње образовање „Милан Петровић“ са домом
ученика Нови Сад.
Програме из алинеја седам до десет реализује Дом
"Ветерник" у Ветернику.
Програме из алинеја 11. до 13. реализује Центар за
социјални рад Града Новог Сада.
Кориснике за програме из тачке IV. подтачка 3. алинеја
прва до шест својим актом упућује Центар за социјални
рад Града Новог Сада.“
Подтачка 4. мења се и гласи:
„4. Функција 090-Социјална заштита некласификована на другом месту, Пројекат: 0901-0010, П: Набавка
возила за превоз деце и омладине Дома "Ветерник" у
Ветернику, на позицији буџета 494-Трансфери другим нивоима власти, позицији Финансијског плана 494.01. Капитални трансфери осталим нивоима власти, у укупном износу
од 3.068.050,40 динара, за набавку возила за програм из
тачке IV. подтачка 3. алинеја девет "И ја идем у школу",
чија је сврха укључивање деце и омладине са сметњама
у развоју у образовни систем, и који реализује Дом "Ветерник" у Ветернику.
Средства из става 1. ове подтачке обезбеђена су у износу
од 2.068.050,40 динара из извора финансирања 01, а у
износу од 1.000.000,00 динара из извора финансирања
13.“
Подтачка 5. мења се и гласи:
„5. Функција 090-Социјална заштита некласификована на другом месту, Пројекат: 0901-0011, П: Школа за
основно и средње образовање "Милан Петровић" са домом
ученика, позиција буџета 495-Трансфери осталим нивоима власти, позицији Финансијског плана 495.01 Капитални
трансфери осталим нивоима власти, у укупном износу од
22.683.000,00 динара, у чему су средства у износу од
16.000.000,00 динара из извора финансирања 01, а у износу
од 6.683.000,00 динара из извора финансирања 13, за
следеће намене:
- 7.000.000,00 динара из извора финансирања 01, за
набавку опреме за прилагођавање простора у стамбеном објекту у Улици Ладислава Демшара број 6.,
Сремска Камница, за реализацију програма из тачке
IV. подтачка 1. алинеја седам „Центар за рехабилитацију деце и омладине са сметњама у развоју“.
Овај објекат је Дирекција за управљање одузетом
имовином Министарства правде Републике Србије
доделила Граду Новом Саду, у складу са Анексом
IV Уговора о поверавању на управљање привремено
одузетом имовином, број: II-020-2/2014-5064 од 01.
09. 2014. године,
- 3.000.000,00 динара из извора финансирања 01, за
набавку опреме за прилагођавање простора у стамбеном објекту у Улици Ивана Франка број 10, Сремска Каменица, за реализацију програма из тачке IV.
подтачка 3. алинеја прва "Mале кућне заједнице".
Овај објекат је Дирекција за управљање одузетом
имовином Министарства правде Републике Србије
доделила Граду Новом Саду, у складу са Анексом
III Уговора о поверавању на управљање привремено
одузетом имовином, број: II-020-2/2014-5063, од
01. 09. 2014. године,
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- -3.000.000,00 динара из извора финансирања 01, за
набавку једног комби возила прилагођеног особама
са инвалидитетом за реализацију програма из тачке
IV. подтачка 3. алинеја четири "Превоз са асистенцијом
корисника услуга подршке за самосталан живот са
моторичким сметњама",
- 2.500.000,00 динара из извора финансирања 01, за
санацију кровне површине и водоводне мреже на
објектима за дневни боравак у Каћу, Кисачу и Ковиљу
за реализацију програма из тачке IV. подтачка 3.
алинеја шест "Дневни боравак за одрасла и стара
лица са тешкоћама",
- 500.000,00 динара из извора финансирања 01, за
санацију и реконструкцију објекта на Тргу Републике
4, Нови Сад, за реализацију програма из тачке IV.
подтачка 3. алинеја три "Радни центар",
- 1.683.000,00 динара из извора финансирања 13, за
реконструкцију и поправку електроинсталација, монтажу рачунарске мреже, потивпожарног система,
видеонадзора и електромеханичке капије у објектима
наведеним у алинеји првој и другој ове подтачке,
- 5.000.000,00 динара из извора финансирања 13, за
санацију крова и објекта за дневни боравак у Кисачу,
за реализацију програма из тачке IV. подтачка 3.
алинеја шеста „Дневни боравак за одрасла и стара
лица са тешкоћама“.“
II. Овo решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 1496/2015-1-II
30. јул 2015. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Борко Илић, 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 236. седници од
6. августа 2015. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И
ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА
„НОВИ САД“ НОВИ САД ЗА 2015. ГОДИНУ
I. У Програму инвестиционих активности и текућег
одржавања Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад за 2015.
годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 7/15 и 10/15),
у тачки II. износ: „43.300.000,00“ замењује се износом: „55.
900.000,00“, а у алинеји првој износ: „41.300.000,00“
замењује се износом: „53.900.000,00“.

13. август 2015.

II. У тачки III. подтачка 2) износ: „3.000.000,00“ замењује
се износом: „5.600.000,00“, а после алинеје четврте тачка
зарез замењује се зарезом и додаје алинеја пета која гласи:
„ – софтвер за лиценце за мрежну заштиту;“.
У подтачки 3) износ: „20.000.000,00“ замењује се износом: „30.000.000,00“, а после алинеје прве тачка се замењује
зарезом и додаје алинеја друга која гласи:
„- радови на побољшању енергетске ефикасности у
улици Змај Огњена Вука 19 и Слободана Јовановића 9.“.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 51-66/2015-II
6. август 2015. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.

Градоначелник
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На основу члана 10. Одлуке о остваривању потреба и
интереса младих у областима омладинског сектора на
територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 9/13 и 11/15), Градоначелник Града Новог Сада
доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА СТРУЧНИ ПРЕГЛЕД
ПОДНЕТИХ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ОД
ЗНАЧАЈА ЗА МЛАДЕ У ОБЛАСТИ
ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА
I. Образује се Комисија за стручни преглед поднетих
предлога пројеката од значаја за младе у области омладинског сектора (у даљем тексту: Комисија).
II. Задатак Комисије је да у поступку спровођења Конкурса за реализацију пројеката којима се остварују циљеви
дефинисани Локалним акционим планом политике за младе
Града Новог Сада за период од 2015 – 2018. године
(у даљем тексту: Конкурс):
- дефинише циљеве и услове Конкурса на основу мера
дефинисаних Локалним акционим планом политике
за младе Града Новог Сада за период од 2015 – 2018.
године и достави текст Конкурса Градској управи за
спорт и омладину – Канцеларији за младе (у даљем
тексту: Канцеларија за младе);
- изврши процену програма и пројеката пристиглих на
Конкурс;
- сачини предлог за финансирање програма и пројеката
којима се остварују циљеви дефинисани Локалним
акционим планом политике за младе Града Новог
Сада за период од 2015 – 2018. године;
- поднесе извештај Канцеларији за младе о спроведеном поступку Конкурса.
III. Комисија има председницу и четири члана.

13. август 2015.
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IV. У Комисију се именују:
- за председницу:
ДРАГАНА ОПАЧИЋ, Удружење ГрееНС
- за чланове:
НИКОЛА ВУЧИЋ, Удружење „У свету постоји једно
царство у њему царује другарство“
МИРОСЛАВ КАРБАН, Спортска асоцијација Нови Сад
НИКОЛА ВЕЉКОВИЋ, Удружење Кишобран
МИЛИЦА ТУБИЋ, Управа за спорт и омладину,
Канцеларија за младе
V. Председница и чланови Комисије у поступку стручног прегледа и избора програма и пројеката пристиглих на
Конкурс, биће изузети од гласања о програмима и пројектима
удружења које представљају.
VI. Председници и члановима Комисије, који нису запослени у Градској управи, посебним организацијама и служби
Града Новог Сада, за рад у Комисији припада накнада, и
то: председници 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 под условом да је Комисија у току
месеца одржала седницу, без обзира на број одржаних
седница.
VII. Административне и техничке послове за потребе
Комисије обављаће Канцеларија за младе.
VIII. Доношењем овог решења престаје да важи Решење
о образовању и именовању Комисије за стручни преглед
поднетих предлога пројеката од значаја за младе у области омладинског сектора („Службени лист Града Новог
Сада“, број 10/14).
IX. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-19/2015-222-II
29. јул 2015. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.
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На основу члана 4. став 1. Одлуке о посебној накнади
за заштиту и унапређење животне средине на територији
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“,
број 13/14), а у вези са чланом 100. став 3. Закона о заштити
животне средине („Службени гласник Републике Србије“,
бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон и 43/11
– одлука УС), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ
ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ЗА 2015. ГОДИНУ
1. У Програму коришћења средстава Буџетског фонда
за заштиту животне средине за 2015. годину („Службени
лист Града Новог Сада, број 10/15), тачка 2. мења се и
гласи:
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„2. Средства Фонда из тачке 1. овог програма, у укупном износу од 278.479.490,38 динара, оствариће се од
накнаде за заштиту и унапређење животне средине која
се наплаћује по Одлуци о посебној накнади за заштиту и
унапређење животне средине на територији Града Новог
Сада и Одлуци о обвезницима, висини, роковима и начину
плаћања посебне накнаде за заштиту и унапређење животне
средине на територији Града Новог Сада („Службени лист
Града Новог Сада“, број 13/14), дела средстава по основу
накнаде за загађивање животне средине која се наплаћује
по Закону о заштити животне средине и од нераспоређеног
вишка прихода из ранијих година по Одлуци о буџету Града
Новог Сада за 2015. годину („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 68/14 и 32/15), и то од:
- посебне накнаде за заштиту и унапређење
животне средине
240.000.000,00 динара
- дела накнаде за загађивање животне
средине
6.100.000,00 динара
- нераспоређеног вишка прихода из
ранијих година
32.379.490,38 динара
2. У тачки 3. подтачка „I. Подстицајне, превентивне и
санационе програме и пројекте“ износ: „202.000.000,00“
замењују се износом: „214.379.490,38“, а став 1. мења се
и гласи:
„Део средстава за реализацију подстицајних, превентивних и санационих програма и пројеката у износу од
202.000.000,00 динара планиран је из:
извора 01 – приходи из буџета,
економска класификација – 424,
синтетика 4246 – Услуге очувања животне средине,
науке и геодетске услуге.
Део средстава у износу од 12.379.490,38 динара
планиран је из:
извора 13 – нераспоређени вишак прихода из ранијих
година,
економска класификација – 424,
синтетика 4246 – Услуге очувања животне средине,
науке и геодетске услуге“.
У ставу 2. после тачке 33), додају се тач. 34), 35) и 36)
које гласе:
„34) Очување и унапређење блоковског зеленила између
улица Корнелија Станковића, Јанка Чмелика, Орловића
Павла и Веселина Маслеше у Новом Саду;
35) Очување и унапређење блоковског зеленила између
улица Орловића Павла, Јанка Чмелика, Облачића Рада и
Веселина Маслеше у Новом Саду;
36) Очување и унапређење зеленила разделне траке у
улици Руменачки пут у Новом Саду.“
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САД
Број: 501-2/2015-49-II
10. август 2015. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

1388. страна – Број 38
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6. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.

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

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града Новог
Сада за 2015. годину („Службени лист Града Новог Сада“,
БР. 68/14 И 32/15) за раздео 09, главу 09.01 – ГРАДСКА
УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, функцију 160 – Опште јавне
услуге некласификоване на другом месту, Програм 15
– Локална самоуправа (шифра 0602), а Програмску активност: Функционисање локалне самоуправе и градских
општина (шифра 0602-00001), са позиције буџета 341, економска класификација 499 – Средства резерве – Текућа
резерва, а по Финансијском плану прихода и примања и
расхода и издатака Градске управе за финансије за 2015.
годину, са позиције 341.01.02, одобравају се средства
Служби за заједничке послове у износу од:
5.600.000,00 динара
(петмилионашестохиљададинара00/100)
ради обезбеђивања недостајућих средстава за набавку
добара у складу са Одлуком о обезбеђивању средстава
за побољшање услова рада организационих јединица Министарства унутрашњих послова на територији Града Новог
Сада у 2015. години („Службени лист Града Новог Сада“,
број 30/15).
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру раздела 19, глава 19.01 – СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ
ПОСЛОВЕ, на позицију буџета 559, економска класификација
426 – Материјал, за Програмску активност: Функционисање
локалне самоуправе и градских општина (шифра 060200001) у оквиру Програма 15 – Локална самоуправа (шифра
0602), у функцији 130 – Опште услуге, тако да укупан план
средстава из буџета за ову апропријацију износи
132.373.429,56 динара.
3. У складу са овим решењем извршити одговарајуће
измене у Општем, Посебном и Програмском делу буџета.
4. За реализацију овог решења задужују се:
- Градска управа за финансије, и
- Служба за заједничке послове.
5. Решење доставити:
- Градској управи за финансије:
- Сектору за трезор,
- Сектору за буџет и
- Служби за заједничке послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 401-8/2015-II
10. август 2015. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.

Градска управа за социјалну и дечију заштиту
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На основу члана 31. став 2. Одлуке о правима на
финансијску подршку породици са децом („Службени лист
Града Новог Сада“, бр. 30/10, 45/10 и 10/12), Градска управа
за социјалну и дечију заштиту расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за доделу средстава из буџета Града
Новог Сада за организацију манифестације
„Дечја недеља“ на територији Града
Новог Сада за 2015. годину, под називом
„Подршка породици – најбоља подршка
деци!“
I. Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава из
буџета Града Новог Сада за организацију манифестације
„Дечја недеља“ на територији Града Новог Сада, која се
организује сваке године, у првој недељи октобра, ради
подстицања и организовања разноврсних културноoбразовних, рекреативних и других манифестација
посвећених деци и предузимања мера за унапређење
друштвене бриге о деци и породици.
II. Средства за реализацију програма из тачке I. овог
јавног конкурса, обезбеђена су Одлуком о буџету Града
Новог Сада за 2015. годину ("Службени лист Града Новог
Сада", бр. 68/14 и 32/15), у укупном износу од 1.600.000,00
динара.
III. Право учешћа на Јавном конкурсу имају установе,
организације и удружења чије је седиште на територији
Града Новог Сада, чији циљеви оснивања су у области
социјалне и дечије заштите, развијања и промовисања
дечијег стваралаштва и сл. и који имају искуство у
организовању манифестације „Дечја недеља“ на територији
Града Новог Сада.
IV. Пријава на Јавни конкурс се може преузети на интернет презентацији Града Новог Сада (www.novisad.rs) или
у Градској управи за социјалну и дечију заштиту, Нови Сад,
Жарка Зрењанина 2, канцеларија 46, II спрат.
V. Учесник Јавног конкурса, на обрасцу пријаве, подноси програм који садржи:
1. Опште податке подносиоца пријаве:
- назив, седиште, матични број, порески идентификациони број и шифру делатности,
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- податке о особи одговорној за реализацију
програма,
- друге податке у складу са обрасцем пријаве.
2. Опште податке о програму:
- назив, значај и циљеви програма,
- подаци о циљној групи на коју се програм односи
и очекивани резултати,
- основне активности, број учесника, време и место
реализације,
- партнери на спровођењу програма и њихов допринос реализацији програма.
3. Финансијски план – буџет програма:
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- економичност буџета програма,
- усклађеност предложеног буџета програма са
планираним активностима,
- допринос програма унапређењу стања у области
у којој се програм реализује,
- законитост коришћења средстава из буџета Града
Новог Сада учесника конкурса, за програме који
су реализовани у години која претходи години у
којој се расписује јавни конкурс,
- број деце - учесника програма и обухваћеност
различитих узрасних и друштвених група деце
(како културних и етничких, тако и социјално
осетљивих група као што су деца са сметњама у
развоју, ромска деца...),

- Преглед појединачних трошкова који се предвиђају
програмом, са износом средстава неопходних за
реализацију активности и спецификацијом износа
средстава из сопствених прихода, средстава буџета
Града Новог Сада и других извора.

- промоција развијања вештина и талената код деце,
и подстицање стваралаштва свих група деце,

4. Друге податке у складу са обрасцем пријаве на Јавни
конкурс.

- усмереност садржаја предложених програма на
вредности мултикултуралности и инклузије и на
развијање еколошке свести код деце,

VI. Уз пријаву учесник Јавног конкурса подноси:
- фотокопију решења о упису у регистар,
- фотокопију оснивачког акта (статута),
- фотокопију финансијског извештаја учесника
конкурса достављеног надлежним државним орга
нима за претходну годину.
VII. Пријаве на Јавни конкурс подносе се у затвореној
коверти у Писарници Градске управе за опште послове,
Трг слободе 1, Нови Сад. Уз Пријаву на јавни конкурс,
доставља се и пријава са Анексом 1. и 2., у електронској
форми на компакт диску. На коверти обавезно назначити
следећи текст: "ЗА КОНКУРС - НЕ ОТВАРАТИ".
VIII. Пријаве на јавни конкурс подносе се од 10. до 20.
августа 2015. године.
IX. Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве
послате факсом или електронском поштом, као и пријаве
које нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица и
које нису у складу са конкурсном документацијом неће се
разматрати.
X. Конкурсна документација се не враћа.
XI. Поступак Јавног конкурса спровешће Комисија за
стручну процену и избор програма организовања
манифестације „Дечја недеља“ на територији Града Новог
Сада.
XII. Комисија за стручну процену и избор програма
организовања манифестације „Дечја недеља“ на територији
Града Новог Сада, код оцењивања програма приспелих по
овом
јавном конкурсу, руководиће се следећим
критеријумима и приоритетима у области социјалне и
дечије заштите у Граду Новом Саду, и то:
- прецизно наведени учесници и план активности,
- постојање јасно формулисаних циљева и циљне
групе,
- постојање повезаности циљева и активности,
- постојање капацитета и искуства учесника конкурса
за реализацију активности из програма,
- иновативност програма којом се доприноси
унапређењу друштвене бриге о деци и породици

- промоција превенције породичног насиља, насиља
над децом и безбедног окружења,

- заступљеност међусекторске сарадње у
организацији и реализацији програма (удружења
грађана, установе, појединци, и други),
- примереност и приступачност простора за
реализацију програма,
- стварање подстицајне средине дружењем деце са
познатим ствараоцима из различитих области
живота и рада, (културе, спорта, науке, разних
заната и других делатности),
- временска одрживост програмских активности, стварање и усвајање нових вредности,
- отвореност и доступност деци јавних институција
из разних делатности (култура, образовање, здравство, спорт, социјална заштита, запошљавање..)
XIII. Комисија за стручну процену и избор програма
организовања манифестације „Дечја недеља“ на територији
Града Новог Сада може учеснику Јавног конкурса предложити да изврши одређене измене поднетог програма, у
погледу садржаја, извођача или средстава за реализацију
програма.
XIV. Листа програма за организацију манифестације
„Дечја недеља“ на територији Града Новог Сада за 2015.
годину, биће објављена на званичној интернет презентацији
Града Новог Сада (www.novisad.rs).
Учесници конкурса имају право да, у року од три дана
од дана објављивања листе програма, изврше увид у поднете пријаве на јавни конкурс, односно имају право приговора.
Одлуку о приговору доноси Комисија за стручну процену
и избор програма организовања манифестације "Дечја
недеља" на територији Града Новог Сада, у року од 15
дана од дана његовог пријема, и одлука Комисије је коначна.
XV.Комисија за стручну процену и избор програма
организовања манифестације „Дечја недеља“ на територији
Града Новог Сада дужна je да у року од 30 дана од дана
истека рока за подношење пријава на конкурс, достави
Градској управи за социјалну и дечију заштиту извештај о
спроведеном поступку конкурса.
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По пријему извештаја Комисије, Градска управа
доставља Градоначелнику Града Новог Сада предлог
програма организатора манифестације, као и износ
средстава из буџета Града Новог Сада за реализацију
програма.

13. август 2015.

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА
ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ
СЕЉАЧКИХ БУНА У НОВОМ САДУ

Градоначелник Града Новог Сада одобрава програм и
утврђује износ средстава за његову реализацију.
XVI.Укупно одобрена средства за реализацију програма
преносе се организатору, на основу уговора који са
организатором закључује начелник Градске управе за
социјалну и дечију заштиту.
Организатор је дужан да у року од 30 дана од дана
реализације програма за који су одобрена средства из
буџета Града Новог Сада, поднесе Градоначелнику и
Градској управи извештај о његовој реализацији.
XVII.Јавни конкурс објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада" и на интернет презентацији Града Новог Сада
(www.novisad.rs).
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И
ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ
Број: XIII-1648/2015
10. август 2015. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Небојша Крезовић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве

513
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9.
Одлуке о јавним паркиралиштима ("Службени лист Града
Новог Сада", бр. 4/10, 5/10, 19/10, 50/10, 44/11, 38/12, 7/13,
28/14 и 11/15), доноси

1. Одређују три паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у улици Сељачких буна
у Новом Саду, код Геронтолошког центра „Нови Сад“.
2. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг
сервис" Нови Сад да паркинг-место из тачке 1. овог решења
уреди, опреми и постави саобраћајну сигнализацију у складу
са саобраћајним пројектом број 9471 од 23. јула 2015.
године, који је израдио Јавно предузеће „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду, Служба за развој и управљање
саобраћајем.
3. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду да постављену саобраћајну
сигнализацију унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.
4. Надзор над извођењем радова из тачке 2. овог решења
врши Јавно предузеће "Завод за изградњу Града" у Новом
Саду.
5. Рок за извршење овог решења је 31. август 2015.
године.
6. 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-34-2780/15
5. август 2015. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Викторија Пауновић, с.р.

13. август 2015.
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САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна Рег. бр.

ГРАД НОВИ САД

510

Скупштина Града
506

Одлука о братимљењу Града Новог Сада,
Република Србија, и Града Толуке, Сједињене Мексичке Државе са Споразумом о
успостављању братских односа између
Града Новог Сада, Република Србија, и
Града Толуке, Сједињене Мексичке
Државе
Acuerdo sobre el establecimiento de las
relaciones de hermandad entre la Ciudad
de Toluca, Estados Unidos Mexicanosy la
Ciudad de Novi Sad, República de Serbia

511

508

Страна

Решење о изменама и допунама Програма коришћења средстава буџетског
фонда за заштиту животне средине за
2015. годину

1387

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

1388

Градска управа за социјалну и дечију
заштиту
1383
512

1384

Градско веће
507

Предмет

Jавни конкурс за доделу средстава из
буџета Града Новог Сада за организацију манифестације ”Дечја недеља” на
територији Града Новог Сада за 2015.
годину, под називом ”Подршка породици
- најбоља подршка деци!”

1388

Градска управа за саобраћај и путеве

Решење о изменама Програма унапређења социјалне заштите Града Новог
Сада у 2015. години

1385

Решење о изменама и допунама Програма инвестиционих активности и текућег
одржавања Дома здравља „Нови Сад“
Нови Сад за 2015. годину

1386

513

Решење о одређивању паркинг-места
за возила особа са инвалидитетом на
јавном паркиралишту у улици Сељачких
буна у Новом Саду

1390

Градоначелник
509

Решење о образовању и именовању
Комисије за стручни преглед поднетих
предлога пројеката од значаја за младе
у области омладинског сектора

1386

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

