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На основу члана 47. тачке 9. Статута Града Новог Сада-

пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број: 
43/08) а у вези реализације поглавља 11. тачке 5. Акцио-
ног плана запошљавања Града Новог Сада за 2015. годину 
("Службени лист Града Новог Сада" бр. 4/15 и 35/15) и 
члана 3. алинеја 3. Споразума о уређивању међусобних 
права и обавеза у реализацији мере активне политике 
запошљавања на територији Града Новог Сада у 2015. 
години – јавни радови између Националне службе за 
запошљавање и Града Новог Сада, број 3-261/2015-II од 
13. јула 2015. године, на предлог Комисије за реализацију 
мера запошљавања Градоначелник Града Новог Сада, 
доноси

ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ 

РАДОВА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД НОВИ САД 
У 2015. ГОДИНИ

1. Одобравају се средства за организовање спровођења 
јавних радова од интереса за Град Нови Сад у 2015. 
години, ради запошљавања 43 лица са евиденције 
незапослених Националне службе за запошљавање 
- Филијале у Новом Саду, за спровођење 23 пројекта 
јавних радова, у укупном износу од 8.956.287,50 
динара.

 Средства су обезбеђена Одлуком о буџету Града 
Новог Сада за 2015. годину („Службени лист Града 
Новог Сада, бр. 68/14 и 32/15) и преносиће се месечно 
Националној служби за запошљавање као текући 
трансфери осталим нивоима власти.

2. Средства из тачке 1. став 1. ове одлуке одобравају 
се следећим послодавцима - извођачима јавних 
радова:

Ред. 
број

Подносилац пројекта и извођач 
јавног рада Назив пројекта Област Дужина 

трајања

Укупан 
број 
лица

Укупна 
средства

1. 
Спортски центар и едукација 
„MAXIMUS PLUS“ Нови Сад, 
Паје Радосављевића 2д

"Школа ватерпола"
Социјалне, хуманитарне 

и едукативне 
делатности

5 месеци 2 422.525,00

2. ЈКП „Пут“ Нови Сад, 
Руменачка 150а

"Изградња и одржавање 
саобраћајница"

Одржавање и 
обнављање јавне 
инфраструктуре

5 месеци 5 1.018.812,50

3. Удружење дистрофичара Јужнобачког 
округа, Нови Сад, Змај Јовина 20

„Сервис персоналне 
асистенције за дистро-
фичаре у 2015. години“

Социјалне и 
хуманитарне 
делатности

5месеци 1 207.262,50

4. Удружење „Нс култус“, Нови Сад, 
Дoжа Ђерђа 45

"Етно-кампови за децу и 
омладину"

Социјалне и 
хуманитарне, културне 
и друге делатности

5 месеци 1 215.262,50

5. 

Установа за децу и омладину СОС 
Дечје село „Др Милорад Павловић“ 
Сремска Каменица, 
Дечије село 1-13,2а, 2Б

"Јачање унутрашњег 
потенцијала деце без 
родитељског старања у 
Дечијем селу у Сремској 
Каменици"

Социјалне и 
хуманитарне 
делатности

5 месеци 2 422.525,00

6. Савез слепих Војводине, Нови Сад, 
Светозара Милетића 28

"Сервис персоналних 
асистената за слепа и 
слабовида лица"

Социјалне и 
хуманитарне 
делатности

5 месеци 1 207.262,50

7. 
Центар за социјални рад Града Новог 
Сада, Нови Сад, 
Змај Огњена Вука 13

"Боља приступачност 
услугама из области 
социјалне заштите"

Социјалне и 
хуманитарне 
делатности

5 месеци 2 422.525,00

8. 
Школа за основно и средње образо-
вање „Милан Петровић“ са домом 
ученика, Нови Сад, Браће Рибникара 32 

"Персонална асистенција"
Социјалне и 
хуманитарне 
делатности

5 месеци 2 422.525,00
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9. Ауто спортски клуб Petro Max          
Нови Сад, Лазе Лазаревића 12

"Ауто спорт и безбедност у 
саобраћају"

Социјалне и 
хуманитарне 
делатности

5 месеци 1 207.262,50

10. Удружење "Манус манум"Футог,
Царице Милице 40

"Израда приручника о 
асертивном понашању"

Социјалне и 
хуманитарне 
делатности

5 месеци 1 215.262,50

11. 
Друштво за борбу против шећерне 
болести Града Новог Сада Нови Сад, 
Булевар ослобођења 30/а II/15

"Контрола нивоа шећера у 
крви у циљу раног откри-
вања дијабетеса и спреча-
вања дијабетесних 
компликација"

Социјалне и 
хуманитарне 
делатности

5 месеци 1 215.262,50

12. Удружење „Црвена линија“, Нови Сад,
Мише Димитријевића 2

"Ресурсни центар за 
ПЛХИВ и младе"

Социјалне и 
хуманитарне 
делатности

5 месеци 1 207.262,50

13. 
Хуманитарна организација  "Владика 
Платон Атанацковић" Нови Сад,
Змај Јовина 4

"Стари су наша брига"
Социјалне и 

хуманитарне, културне 
и друге делатности

5 месеци 2 414.525,00

14. Боксерски клуб „Нови Сад“, Нови Сад, 
Сутјеска 2

Обука и тренинзи боксера 
Ромске и других национал-
них мањина са територије 
Града Новог Сада

Социјалне и 
хуманитарне 
делатности

5 месеци 1 215.262,50

15. 
Установа социјалне заштите 
геронтолошки центар "Нови Сад" Нови 
Сад, Фрушкогорска 32

"Помоћ и подршка функцио-
нално зависним старијим 
особама, смештеним у 
Геронтолошки центар 
"Нови Сад"

Социјалне и 
хуманитарне 
делатности

5 месеци 4 795.050,00

16. 
Центар за производњу знања и 
вештина, Нови Сад, 
Булевар Јована Дучића 25 

"Центар за подршку раном 
развоју деце из маргинали-
зованих група"

Социјалне и 
хуманитарне 
делатности

5 месеци 1 215.262,50

17. Caritas Деканата Нови Сад, Цара 
Душана 8а

"Помоћ у кући са базичном 
негом"

Социјалне и 
хуманитарне 
делатности

5 месеци 2 406.025,00

18. Екуменска хуманитарна организација, 
Нови Сад, Ћирила и Методија 21

"Дневни боравак за стара 
лица"

Социјалне и 
хуманитарне 
делатности

5 месеци 2 414.525,00

19. ЈКП „Градско зеленило“, Нови Сад, 
Сутјеска 2

"Одржавање и подизање 
јавних зелених површина"

Одржавање и заштита 
животне средине и 

природе
5 месеци 5 1.044.312,50

20. 
Градска библиотека у Новом Саду, 
Нови Сад, 
Дунавска 1 

"Ревизија и обележавање 
књижног фонда Дечјег оде-
љења системом бар-кода"

Културне делатности 5 месеци 2 422.525,00

21. 

Удружење грађана „Земља живих“ 
Нови Сад, 
Змај Јовина 4, пролаз Срђана 
Алексића 

"Увођење методологије за 
праћење зависника током 
ресоцијализације"

Социјалне и 
хуманитарне 
делатности

5 месеци 2 414.525,00

22. Удружење „Живот као инспирација“ 
Нови Сад, Гундулићева 18 "Знањем до посла"

Социјалне и 
хуманитарне 
делатности

5 месеци 1 215.262,50

23. 
Удружење грађана Алцхајмер, 
Сремска Каменица, 
Владимира Назора 17

"Дневни боравак за 
оболеле од Алцхајмерове 
болести саветовалиште за 
неговатеље оболелих од 
Алцхајмерове болести"

Социјалне и 
хуманитарне 
делатности

5 месеци 1 215.262,50

У К У П Н О 43 8.956.287,50

3. У року од 15 дана од дана доношења ове одлуке 
закључиће се уговори којима се регулишу међусобна 
права и обавезе у вези реализације спровођења 
јавних радова од интереса за Град Нови Сад у 2015. 
години, између Града Новог Сада, Националне 
службе за запошљавање - Филијале у Новом Саду 
и послодавaца – извођача јавних радова из тачке 2. 
ове одлуке.

4. Послодавци извођачи јавних радова из тачке 2. ове 
одлуке дужни су да представницима Града Новог 
Сада и Националне службе за запошљавање – 
Филијале у Новом Саду у сваком моменту омогуће 
контролу реализације јавних радова и увид у потребну 
документацију.

5. Ову одлуку објавити  у "Службеном листу Града Новог 
Сада".
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 РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                    
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-410/2015-II
18. септембар 2015. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градска управа за здравство
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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 

здравствених установа у области јавног 
здравља којима се доприноси промоцији 

здравља и превенцији болести 
за 2015. годину

I. Расписује  се Јавни конкурс за доделу средстава из 
буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката здрав-
ствених установа у области јавног здравља којима се допри-
носи промоцији здравља и превенцији болести за 2015. 
годину.

II. Средства за реализацију пројеката из тачке I. овог 
јавног конкурса обезбеђена су Одлуком о буџету Града 
Новог Сада за 2015. годину ("Службени лист Града Новог 
Сада", бр. 68/14 и 32/15), у укупном износу од 750.000,00 
динара.

III. Пројекти здравствених установа у области јавног 
здравља којима се доприноси промоцији здравља и 
превенцији болести који ће се финансирати из буџета Града 
Новог Сада у 2015. 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 стило-
вима живота, детерминантама здравља и смањењем фак-
тора ризика за оболевање од заразних и незаразних боле-
сти.   

2) пројекти обележавања значајних датума и јубилеја 
у области здравства и пројекти организовања здрав-
ствених 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 саста-
нака.

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 интер-
нет 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, под-
носи пројекат који садржи:

- назив пројекта,
- назив, седиште, матични број и порески идентифика-
циони 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 при-
хода, 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 1. октобра 
до 9. октобра 2015. године.

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

X. Конкурсна  документација се не враћа.
XI. Поступак Јавног конкурса спровешће Комисија за 

стручну процену и избор пројеката у области јавног здравља 
којима се доприноси промоцији здравља и превенцији боле-
сти. 

XII. Средствима обезбеђеним у буџету Града Новог 
Сада за реализацију пројеката из тачке III. овог јавног кон-
курса 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 кон-
курса 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 обла-
сти 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 сма-
тра да буџет пројекта не одговара планираним активно-
стима 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:
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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

Рег. бр.         Предмет        Страна

С А Д Р Ж А Ј

- 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 плани-
раним 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 реа-
лизовали 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 под-
нете пријаве на јавни конкурс, односно имају право приго-
вора.

Одлуку о приговору доноси Комисија за стручну про-
цену 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 кон-
курса, Градска управа за здравство доставља Градоначел-
нику 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 сред-
става за реализацију сваког појединачног пројекта, који ће 
се објавити на званичној интернет презентацији Града 
Новог Сада (www.novisad.rs).

XVII. Комисија за стручну процену и избор пројеката у 
области јавног здравља којима се доприноси промоцији 
здравља и превенцији болести писаним путем ће обаве-
стити 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-51-76/2015
25. септембар 2015. године 
НОВИ САД 

в.д. начелника 
Мр сц. мед. Мила Уверић-Радовић, с.р.
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Градоначелник
627 Одлука о одобравању спровођења јав-
 них радова од интереса за Град Нови 
 Сад у 2015. години 1683

Градска управа за здравство
628 Јавни конкурс за доделу средстава из 
 буџета Града Новог Сада за реализа-
 цију пројеката здравствених установа 
 у области јавног здравља којима се до-
 приноси промоцији здравља и превен-
 цији болести за 2015. годину 1685


