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Година XXXV - Број 65 НОВИ САД, 21. октобар 2016. примерак 80,00 динара

ГРАД НОВИ САД

Градско веће

862
На основу члана 52. тачка 24. Статута Града Новог Сада 

– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 43/08), на предлог Градоначелника Града Новог Сада, 
Градско веће Града Новог Сада, на 29. седници од 19. окто-
бра 2016. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ 
ГРАД НОВИ САД ЗА 2016. ГОДИНУ

I

У Решењу о Програму инвестиционих активности за 
установе културе чији је оснивач Град Нови Сад за 2016. 
годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 17/16 и 
52/16), у тачки III. износ: „65.056.305,39“,  замењује се 
износом: „73.014.879,39“, износ: „57.712.222,00“, замењује 
се износом: „66.030.796,00“, а износ: „7.344.083,39“, 
замењује се износом: „6.984.083,39“.

II

Програм  инвестиционих активности за установе културе 
чији је оснивач Град Нови Сад за 2016. годину, који је 
саставни део Решења о Програму инвестиционих активности 
за установе културе чији је оснивач Град Нови Сад за 2016. 
годину, мења се и гласи:

„ПРОГРАМ
 ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ 
ГРАД НОВИ САД ЗА 2016. ГОДИНУ

I Средства из буџета Града Новог Сада за инвестици-
оне активности установа културе чији је оснивач Град Нови 
Сад у укупном износу од 73.014.879,39 динара, односно 
средства из буџета, у износу од 66.030.796,00 динара и 
средства из додатних прихода корисника у износу од 

6.984.083,39 динара, распоређују се по следећим наме-
нама:

1.  економскa класификацијa 511 - Зграде и грађевински 
објекти – 14.553.222,00 динара, и то: 

     износ од 14.153.222,00 динара - средства из буџета 
и износ од 400.000,00 динара - средства из додатних 
прихода корисника,

- економска класификација 5113 – Капитално одржавање 
зграда и објеката – 10.941.722,00 динара - средства из 
буџета,

- економска класификација 5114 – Пројектно планирање 
– 3.611.500,00 динара и то: износ од 3.211.500,00 динара 
- средства из буџета и износ од 400.000,00 динара - сред-
ства из додатних прихода корисника,

2.    економскa класификацијa 512 – Машине и опрема 
– 46.906.883,39 динара, и то:  

      износ од 41.902.800,00 динара - средства из буџета 
и износ од 5.004.083,39 динара - средства из додатних 
прихода корисника,

- економска класификација 5121– Опрема за саобраћај 
-  3.500.000,00 динара  - средства из буџета 

- економска  класификација  5122 –  Административна 
опрема –  33.254.503,39 динара,  и  то: износ од 28.744.800,00 
динара - средства из буџета и износ од 4.509.703,39 динара 
- средства из додатних прихода корисника,

- економска класификација 5125 – Медицинска и 
лабораторијска опрема – 275.000,00 динара – средства из 
буџета,

- економска класификација 5126 – Опрема за образовање, 
науку, културу и спорт – 6.677.380,00  динара  и  то: износ 
од 6.333.000,00 динара - средства из буџета и износ од 
344.380,00 динара - средства из додатних прихода корис-
ника,

- економска класификација 5128 – Опрема за јавну 
безбедност – 3.200.000,00 динара и  то: износ од 3.050.000,00 
динара - средства из буџета и износ од 150.000,00 динара 
- средства из додатних прихода корисника, и

3.  економскa класификацијa 515 – Нематеријална имо-
вина – 11.554.774,00 динара, и то: износ од 9.974.774,00 
динара - средства из буџета и износ од 1.580.000,00 динара 
- средства из додатних прихода корисника,

- економска класификација 5151 – Нематеријална имо-
вина – 11.554.774,00 динара, и то: износ од 9.974.774,00 
динара - средства из буџета и износ од 1.580.000,00 динара 
- средства из додатних прихода корисника.



2456. страна – Број 65 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 21. октобар 2016.

1. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА

Рб Пфп Ек. 
клас.

Индиректни 
корисник

Опис 
(Намена за коју ће се 
средства користити) 

Средства из 
буџета

Опис 
(Намена за коју 
ће се средства 
користити)

Средства из 
додатних 
прихода

Укупна 
средства

1.1 429.01 5113 Завод за заштиту 
споменика кулуре

Санација зграде Римокато  -
л и чког жупног уреда 
„Плебанија“ у Новом Саду: 
Фаза 1 санација крова з граде

791.722,00 791.722,00

1.2 429.01 5113
„Новосадско 
позориште-
Ujvideki Szinhaz“

Aдаптација дела магацина у 
фундус за костиме 150.000,00 150.000,00

1.3 429.01 5113 Позориште 
младих

Наставак (друга фаза) радова 
на адаптацији и санацији 
свих електроин ста лација у 
Великој сали Позоришта са 
неопходним грађевинским 
радовима у Великој сали и 
кулама

10.000.000,00 10.000.000,00

Укупно: 10.941.722,00 10.941.722,00
                                     

2. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ

Рб Пфп Ек. 
клас.

Индиректни 
корисник

Опис 
(Намена за коју ће се 
средства користити)

Средства из 
буџета

Опис 
(Намена за коју ће се 
средства користити)

Средства из 
додатних 
прихода

Укупна 
средства

2.1 429.02 5114
Градска 
библиотека у 
Новом Саду

Израда пројектно -техни-
чке документације за до - 
градњу објекта у Дунавској 
бр. 1 у Новом Саду

2.000.000,00 2.000.000,00

2.2 429.02 5114
„Новосадско 
позориште-Ujvideki 
Szinhaz“

Израда пројектно -техни-
чке документације  за 
радове на адаптацији 
дела магацина у фундус 
за костиме

 12.500,00 12.500,00

2.3 429.02 5114 Позориште младих

Израда пројектне доку-
ментације за наставак 
(другу фазу) радова на 
адаптацији и санацији 
свих електроинсталација 
у Великој сали Позоришта 
и надзор над радовима 

700.000,00

Израда пројектне до - 
кументације за наста-
вак (другу фазу) радо-  
ва на адаптацији и 
санацији свих електро - 
инсталација у Великој 
сали Позоришта и 
надзор над радовима

400.000,00 1.100.000,00

2.4 429.02 5114

Установа за 
културу и 
образовање 
Културни центар 
„Кисач“ Кисач

Израда потребне доку-
ментације за издавање 
грађевинске дозволе за 
изградњу бине и амфи-
теа тра за потребе орга-
низовања Дечијег фол - 
к лорног фестивала Zlatá 
brána

499.000,00 499.000,00

Укупно: 3.211.500,00 400.000,00 3.611.500,00

3. ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ

Рб Пфп Ек. 
клас. Индиректни корисник

Опис 
(Намена за коју ће се 
средства користити)

Средства из 
буџета

Опис 
(Намена за коју ће се 
средства користити)

Средства из 
додатних 
прихода

Укупна 
средства

3.1 430.01 5121 Музеј Града Новог 
Сада

Набавка теретног 
возила за превоз 
музејских предмета

2.000.000,00 2.000.000,00

3.2 430.01 5121
Установа за културу и 
образовање Културни 
центар „Младост“ Футог

Набавка аутомобила 1.500.000,00 1.500.000,00

Укупно: 3.500.000,00 3.500.000,00
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4. АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА

Рб Пфп Ек. 
клас.

Индиректни 
корисник

Опис 
(Намена за коју ће се 
средства користити)

Средства из 
буџета

Опис 
(Намена за коју ће се 
средства користити)

Средства из 
додатних 
прихода

Укупна 
средства

4.1 430.02 5122 Музеј Града 
Новог Сада

Набавка клима уређајa, 
тепих стазa, лустера, 
полицa, металних орма-  
на, картотечких ормана, 
покретне алуминијумске 
скеле, пројектора, проје-
кторског  платна, плазма 
телевизора, музичке ли - 
није, рачунара, лап-топо- 
ва, скенера, штампача, 
фотоапарата, фотокопир 
апарата, ТА пећи и уљних 
радијатора и фотокопир-
скенер апарата

1.000.000,00

Набавка опреме за 
домаћинство (тепиха 
и тепих стаза) и канце-
ларијског намештаја 
(сто, столице, фотеље)

206.696,66 1.206.696,66

4.2 430.02 5122
Градска 
библиотека у 
Новом Саду

Набавка рачунара и 
рачунарске опреме, 
клима уређаја и опреме 
за домаћинство

 500.000,00

Набавка рачунара, ра- 
чунарске опреме и 
штампача, уградне 
опреме – тенде, клима 
уређаја, опреме за дома- 
ћинство (завеса и гар-
нишни), фото-апарата 
и натписних табли за 
библиотечке огранке)

610.000,00 1.110.000,00

4.3 430.02 5122
Историјски 
архив Града 
Новог Сада

Набавка рачунара,  
витрина за изложбе и 
архивских полица

12.460.000,00

Набавка штампача – 
фотокопир апарата, 
бежичних телефона и 
отирача

   188.526,37 12.648.526,37

4.4 430.02 5122

Завод за 
заштиту 
споменика 
кулуре

Набавка кухињских 
елемената, дистомата, 
рачунара  и рачунарске 
опреме, фотокопир апа- 
рата, сефа и металних 
ормана за смештај тех-
ничке документације за 
археолошка истражи-
вања

2.200.000,00 2.200.000,00

4.5 430.02 5122

„Новосадско 
позориште-
Ujvideki 
Szinhaz“

Набавка радних 
столица, рачунара, 
рачунарске опреме, 
фотокопир апарата и 
професионалне пегле

356.000,00

Набавка комуникационе 
опреме -  телефони 35.000,00 391.000,00

4.6 430.02 5122 Позориште 
младих

Набавка штампача, 
компјутера, лаптопова, 
двд плејера, канцела-
ријског намештаја, 
уградне опреме (клима) 
и опреме за домаћин-
ство

700.000,00 700.000,00

4.7 430.02 5122 Стеријино 
позорје

Набавка компјутера и 
екстерног хард  диска 150.000,00 150.000,00

4.8 430.02 5122
Културни 
центар Новог 
Сада

Набавка норвешких 
радијатора, ламината, 
рачунарске мреже, 
клима уређаја, GPS 
опреме и намештаја  

618.800,00
Набавка електронске 
опреме, рачунарске 
опреме  и намештаја 569.480,36 1.188.280,36

4.9 430.02 5122

Установа за 
израду 
таписерија 
„Атеље 61“

Набавка штампача 40.000,00 40.000,00
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4.10 430.02 5122

Установа за 
културу и 
образовање 
Културни 
центар 
„Младост“ 
Футог

Набавка опреме за  
уградњу система за 
вентилацију, уградне 
опреме-клима уређаја, 
канцеларијске опреме, 
намештаја, рачунара и 
рачунарске опреме и 
опреме за домаћинство

13.500.000,00 13.500.000,00

4.11 430.02 5122

Установа за 
културу и 
образовање 
Културни 
центар 
„Кисач“ Кисач

Набавка рачунара са 
пратећом опремом и 
ласерског штампача

120.000,00 120.000,00

Укупно: 28.744.800,00 4.509.703,39 33.254.503,39

5. МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА

Рб Пфп Ек. 
клас.

Индиректни 
корисник

Опис 
(Намена за коју ће се 
средства користити)

Средства из 
буџета

Опис 
(Намена за коју ће 

се средства 
користити)

Средства из 
додатних 
прихода

Укупна 
средства

5.1 430.03 5125 Музеј Града Новог 
Сада

Набавка вакум сушаре, 
исправљача за електролизу, 
дигестора за електролитичко 
чишћење метала, металних 
ормана

275.000,00 275.000,00

Укупно: 275.000,00 275.000,00

6.  ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ И СПОРТ

Рб Пфп Ек. 
клас.

Индиректни 
корисник

Опис 
(Намена за коју ће се 
средства користити)

Средства из 
буџета

Опис 
(Намена за коју ће се 
средства користити)

Средства из 
додатних 
прихода

Укупна 
средства

6.1 430.04 5126 Музеј Града Новог 
Сада

Набавка изложбених 
витрина 460.000,00 460.000,00

6.2 430.04 5126 Градска библиотека 
у Новом Саду

Набавка полица, орма- 
на, застакљених витри- 
на за књиге, пултова за 
библиотекаре, читала- 
чких столова, столица, 
сточића  и столица за 
децу, табуреа

500.000,00 500.000,00

6.3 430.04 5126
„Новосадско 
позориште-Ujvideki 
Szinhaz“

Набавка галеријских 
шина, изложбених 
паноа и тонске опреме

523.000,00 523.000,00

6.4 430.04 5126 Позориште младих

Набавка цд плејера,  
активних звучника, 
појачала,  видео бима, 
бежичних микрофона, 
рефлектора и РГБ 
лампи 

300.000,00

Набавка цд плејера,  
активних звучника, 
појачала,  видео бима, 
бежичних микрофона, 
рефлектора и РГБ 
лампи

300.000,00 600.000,00

6.5 430.04 5126 Културни центар 
Новог Сада

Набавка опреме за 
расвету и озвучење, 
клавира, штафелаја, 
рамова за слике и 
постамената

2.250.000,00

Набавка опреме за 
културу (декоративни 
стубови за опремање 
улазне партије филмске 
сале Културног центра 
Новог Сада)

    44.380,00 2.294.380,00

6.6 430.04 5126

Установа за културу 
и образовање 
Културни центар 
„Младост“ Футог

Набавка народних 
ношњи, пројектора, 
огледала и линолеума 
за играчку салу

2.000.000,00 2.000.000,00
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6.7 430.04 5126

Установа за културу 
и образовање 
Културни центар 
„Кисач“ Кисач

Набавка опреме за 
озвучење (микрофони, 
сталци за микрофоне, 
каблови и лаптоп )

300.000,00 300.000,00

Укупно: 6.333.000,00 344.380,00 6.677.380,00

7. ОПРЕМА ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ

Рб Пфп Ек. 
клас.

Индиректни 
корисник

Опис 
(Намена за коју ће се 
средства користити)

Средства из 
буџета

Опис 
(Намена за коју ће се 
средства користити)

Средства из 
додатних 
прихода

Укупна 
средства

7.1 430.05 5128 Музеј Града Новог 
Сада

Набавка опреме за 
видео надзор, опреме 
за притивпровалну 
заштиту, против-пожар- 
них апарата и противпо- 
жарне централе

550.000,00 550.000,00

7.2 430.05 5128 Позориште младих
Набавка 
противпожарних 
апарата и паник лампи

100.000,00

Набавка 
противпожарних 
апарата и паник 
лампи

150.000,00 250.000,00

7.3 430.05 5128

Установа за културу 
и образовање 
Културни центар 
„Младост“ Футог

Набавка опреме за 
видео надзор 800.000,00 800.000,00

7.4 430.05 5128

Установа за културу 
и образовање 
Културни центар 
„Кисач“ Кисач

Набавка аутоматског 
система за дојаву 
пожара, опреме за 
противпровалну 
заштиту и громо-
бранске инсталације

1.600.000,00 1.600.000,00

Укупно: 3.050.000,00 150.000,00 3.200.000,00

8. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

Рб Пфп Ек. 
клас.

Индиректни 
корисник

Опис 
(Намена за коју ће се 
средства користити)

Средства из 
буџета

Опис 
(Намена за коју ће се 
средства користити)

Средства из 
додатних 
прихода

Укупна 
средства

8.1 431.01 5151
Градска библио-
тека у Новом 
Саду

Набавка књига, остале 
књижне и некњижне 
грађе и лиценцираних 
софтвера

9.032.270,00 Набавка књига и  
некњижне грађе 550.000,00 9.582.270,00

8.2 431.01 5151

Завод за заштиту 
споменика 
кулуре Града 
Новог Сада

Надоградња софтвер-
ског  решења ЗИМУС  
за непокретна култур- 
на добра, набавка 
књига и лиценце за 
програм PHOTOSHOP

600.000,00 600.000,00

8.3 431.01 5151
„Новосадско 
позориште-
Ujvideki Szinhaz“

Набавка софтвера за 
улазнице и софтвера 
за обраду звука и видео 
материјала и лиценци 
за антивирус програме 

342.504,00 Набавка лиценци за 
антивирус програме 30.000,00 372.504,00

8.4 431.01 5151 Стеријино 
позорје Набавка софтвера 300.000,00       300.000,00

8.5 431.01 5151 Културни центар 
Новог Сада

Набавка књига и лицен- 
ци за компјутерске 
програме и откуп 
ауторких права

600.000,00 Набавка књига и откуп 
ауторских права 100.000,00 700.000,00

Укупно: 9.974.774,00 1.580.000,00 11.554.774,00
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III

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.
                    
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 4-3/2016-36/2-II
19. октобар 2016. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

863
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 29. сед-
ници, одржаној 19. октобра 2016. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА 
УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
ГРАДА НОВОГ САДА У 2016. ГОДИНИ

I. У Програму унапређења социјалне заштите Града 
Новог Сада у 2016. години („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 11/16), у глави V. речи: „118.244.000,00 динара“, 
замењују се речима: „127.016.000,00 динара“.

У алинеји првој речи: „103.864.000,00 динара“, замењују 
се речима: „109.446.000,00 динара“.

У алинеји другој речи: „14.380.000,00 динара“, замењују 
се речима: „17.570.000,00 динара“.

II. У глави VI. тачка 1. речи: „44.134.000,00 динара“, 
замењују се речима: „46.176.000,00 динара“.

У подтачки 1.5. речи: „20.990.000,00 динара“, замењују 
се речима: „22.682.000,00 динара.“.

У алинеји првој речи: „(6.800.000,00 динара)“, замењују 
се речима: „(8.492.000,00 динара)“.

У подтачки 1.6. речи: „(8.500.000,00 динара)“, замењују 
се речима: „(8.850.000,00 динара)“.

У тачки 3. речи: „56.030.000,00 динара“, замењују се 
речима: „59.570.000,00 динара“.

У подтачки 3.1. речи: „(4.000.000,00 динара)“, замењују 
се речима: „(6.000.000,00 динара)“.

У подтачки 3.5. речи: „27.230.000,00 динара“, замењују 
се речима: „27.970.000,00 динара“.

У алинеји другој речи: „(12.730.000,00 динара)“, замењују 
се речима: „(12.922.000,00 динара)“.

У алинеји трећој речи: „(6.300.000,00 динара)“, замењују 
се речима: „(6.848.000,00 динара)“.

У подтачки 3.7. речи: „(1.200.000,00 динара)“, замењују 
се речима: „(2.000.000,00 динара)“.

III. У глави VII. тачка 1. у подтачки 1.1. речи: „13.020.000,00 
динара“, замењују се речима: „16.210.000,00 динара“, речи: 
„5.000.000,00 динара“ замењују се речима: „4.067.976,00 
динара“, а речи: „8.020.000,00 динара“ замењују се речима: 
„12.142.024,00 динара“.

После алинеје пете, додају се ал. шеста до осма, које 
гласе:

„- за набавку специјализоване дигиталне електронске 
и рачунарске опреме и друге асистивне опреме за потребе 
деце са сметњама у развоју у настави и свакодневним 
активностима за реализацију програма: „Додатна подршка 
за употребу прилагођених наставних средстава и асистивне 
технологије“, која се састоји од: једне столице за вертика-
лизацију, две дигиталне електронске лупе, два велика 
таблет рачунара/комуникатора на иос платформи, 10 комада 
малих таблет рачунара/комуникатор на андроид платформи, 
три комада inclusive multiswitch за тастере-контролер за 
тастере за симулацију рачунарског миша, 10 комада тастера 
за коришћење inclusive multiswitch, две дигиталне елек-
тронске лупе ASH малих димензија,Extrusion kit за израду 
помагала ниске асистивне технологије и дидактичких 
предмета од пластике, два комада Switch специјални 
бежични тастери за контролу таблет рачунара, једна 
интерактивна табла са наставим и едукативним софтвером 
са могућношћу ЗД приказа, три комада специјализоване 
тастатуре са смањеним бројем увећаних тастера, отпорна 
на ударце и воду са физичким граничницима, два 
специјализована миша-trackball отпорна на ударце са 
великом куглом за управљање курсором, два лап топа, два 
таблета, један рачунар, један Лајт бокс, једна УВ лампа и 
један рачунар којим се управља помоћу ока,

- за набавку опреме за кухиње и набавку клима уређаја 
за дневне боравке школе који су лоцирани на више локација 
у граду и приградским насељима за реализацију програма: 
„Дневни боравак за одрасле и старије кориснике са 
тешкоћама Школе „Милан Петровић“ са домом ученика 
Нови Сад – са превозом уз асистенцију и асистенцијом“,

- за набавку опреме за радионицу за прање возила за 
реализацију програма „Раднотерапијско ангажовање“ која 
се састоји од машине за прање под високим притиском 
топло/хладно, екстракционе машине за дубинско прање, 
индустријског усисивача мокро/суво, чистача за метлање, 
парног чистача и два специјална усисивача.“.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 5-1493/2016-II
19. октобар 2016. године
НОВИ САД Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.

864
На основу члана 106. став 2. Статута Града Новог Сада 

– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада на 30. седници 
од 20. октобра 2016. године, доносе

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРОГРАМСКОГ ОДБОРА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 
23. ОКТОБРА ДАНА ОСЛОБОЂЕЊА НОВОГ 

САДА У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ

I. Образује се Програмски одбор за обележавања 23. 
октобра Дана ослобођења Новог Сада у Другом светском 
рату (у даљем тексту: Програмски одбор).
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II. Задатак Програмског одбора је да донесе програм за 
обележавање 23. октобра Дана ослобођења Новог Сада у 
Другом светском рату, као значајног датума у историји 
Новог Сада и предуземе активности на спровођењу про-
грама.

III. Програмски одбор има председника, заменика пред-
седника и четири члана.

IV. У Програмски одбор именују се:

За председника:
-  СЛОБОДАН МИЛИЋ, одборник Скупштине Града 

Новог Сада

За заменика председника:
-  НАДА ДРОБЊАК саветник Градоначелника Града 

Новог Сада,

За чланове:
1.  ДАЛИБОР РОЖИЋ, члан Градског већа Града Новог 

Сада,
2.  проф. др сци. мед. ЗОЛТАН ХОРВАТ, члан Градског 

већа Града Новог Сада,
3.  ВЛАДИМИР СТОЈКОВИЋ, члан Градског већа Града 

Новог Сада,
4.  ВЕСНА СРДАНОВ, в.д. начелника Градске управе 

за културу.
V. Стручне и административне послове за Програмски 

одбор обављаће Градска управа за културу Града Новог 
Сада.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2016-67/а
20. октобар 2016. године
НОВИ САД Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.

Градоначелник

865
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 ст. 3. и 5. Закона о 
заштити животне средине („Службени гласник Републике 
Србије“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др. закон, 
43/11-одлука УС и 14/16), Градоначелник Града Новог Сада, 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРОГРАМА 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ 
ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ЗА 2016. ГОДИНУ

1. У Програму коришћења средстава Буџетског фонда 
за заштиту животне средине за 2016. годину („Службени 

лист Града Новог Сада“,бр. 14/16 и 18/16-испр.), тачка 2. 
мења се и гласи:

„2. За финансирање Фонда из тачке 1. овог програма 
планирана су средства у укупном износу од 255.630.000,00 
динара, који се очекује од јавних прихода: накнаде за 
заштиту и унапоређење 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), накнаде за загађивање животне сре-
дине која се наплаћује по Закону о заштити животне сре-
дине и из буџета Града Новог Сада по Одлуци о буџету 
Града Новог Сада за 2016. годину („Службени лист Града 
Новог Сада“, бр. 62/15, 46/16 и 58/16), и то од:

-  посебне накнаде за заштиту 
и унапређење животне 
средине  245.000.000,00 динара

-  накнаде за загађивање 
животне средине  6.210.000,00 динара

-  прихода из буџета Града 
Новог Сада  4.420.000,00 динара

2. У тачки 3. подтачка „I. Подстицајне, превентивне и 
санационе програме и пројекте“ износ: „183.500.000,00“ 
замењује се износом: „187.920.000,00“, а у ставу 2. алинеја 
прва после тачке 46) додаје се тачка 47) који гласи:

„47) Израда пројекта пејзажног уређења парка северно 
од ранжирне станице и улице Радомира Раше Радјујкова 
у Новом Саду“.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 501-2/2016-54-II
18. октобар 2016. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

866
На основу члана 47. тачка 20. Статута Града Новог Сада 

- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 43/08), а у вези са чланом 41. став 1. Закона о 
запошљавању и осигурању за случај незапослености 
("Службени гласник Републике Србије", бр. 36/09, 88/10 и 
38/15), Градоначелник Града Новог Сада, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА  И ДОПУНАМА АКЦИОНОГ 
ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА НОВОГ 

САДА ЗА 2016. ГОДИНУ
I

У Акционом плану запошљавања Града Новог Сада за 
2016. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр: 5/16, 
6/16, 22/16 и 31/16) у поглављу „11. ПРОГРАМИ И МЕРЕ 
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ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА У 
2016. ГОДИНИ“, 2 после тачке 8. додаје се тачка 9. која 
гласи: „9. Обуке и едукације лица“, а у даљем тексту  после  
описне тачке 8. додаје се описна тачка 9. која гласи:

„9. Обуке и едукације лица
Град ове године кроз доделу субвенције за самоза-

пошљавање финансира отпочињање приватног посла и 
тиме повећава број новооснованих привредних друштава 
и предузетничких радњи у циљу подршке развоја предузет-
ништва и јачања предузетничког духа, посебно женског 
предузетништва. Лицима којима су одобрене субвенције 
за отварање привредних субјеката, Град поред бесповратних 
средстава, даје подршку кроз практично образовање и 
усавршавање, чиме им се помаже приликом оснивања 
привредног субјекта, односно пружа им се подршка кроз 
аједнички рад ментора и оснивача привредног субјекта у 
циљу налажења најповољнијих решења за будуће 
пословање. 

Образовни систем у Републици Србији није усклађен 
са реалним потребама на тржишту рада што за последицу 
има растући број незапослених лица која се налазе на 
евиденцијама служби за запошљавање у суфицитарним 
областима. Основна дефицитарност се исказује код 
информатичких занимања са високом школском спремом 
- дипломирани информатичари, програмери свих профила, 
дипломирани математичари - информатичари, дипломирани 
инжењери електротехнике - рачунарске технике, односно 
сви профили са софтверским занимањем. У оквиру 
занимања програмер,  присутан је недостатак знања 
сложенијих програмских језика (C+, C++, PHP, JAVA), WEB 
дизајн.

Обука за старе и уметничке занате и послове домаће 
радиности има за циљ обуку жeна, кoje нeмajу стaлaн пoсao, 
зa нajстaриje зaнaтe, кaкo би мoглe сaмoстaлнo дa рaдe и 
које ће пo зaвршeтку oбукe, дoбити диплoмe дa би мoглe 
дa oтвoрe сaмoстaлнe рaдиoницe и приjaвe сe у прoгрaм 
сaмoзaпoшљaвaњa.

За реализацију ових мера средства су обезбеђена у 
буџету Града за 2016. годину у укупном износу од 
3.500.000,00 динара.

Додатна обука и образовање почетника у бизнису 
 (менторство)

Додатна обука и образовање почетника у бизнису (мен-
торство) је свеобухватан процес подршке привредним 
субјектима са циљем опстанка на тржишту, развоја и успеш-
ног пословања.

Менторство је услуга подршке предузетницима у првој 
години пословања. Спроводи се са циљем да се кроз 
пословно саветовање помогне у анализи насталих про-
блема и у изналажењу начина за њихово превазилажење 
како би се подигла конкурентност и способност  предузет-
ника за опстанак на тржишту.

За реализацију ове мере средства су обезбеђена у 
буџету Града за 2016. годину у износу од 500.000,00 динара.

Услугу менторства, односно подршке почетницима у 
бизнису ће пружати понуђач који ће бити изабран у складу 
са Законом о јавним набавкама и другим подзаконским 
актима.

Обука за дефицитарна занимања из области инфор- 
 мационих технологија

Дефицитарна занимања су занимања за којима у 
предузећима или установама постоји већа потражња од 
понуде, па радна места на којима се радници таквих 
занимања запошљавају остају непопуњена или се на њима 
запошљавају неадекватно оспособљени кадрови.

Обука за дефицитарна занимања има за циљ да оспо-
соби незапослена лица у областима рада где има 
недовољно квалификованих и обучених кадрова на тржишту 
рада. Обука ће имати за циљ стручно оспособљавање како 
би се смањила незапосленост на територији Града и 
задовољиле потребе тржишта за радном снагом у дефи-
цитарним областима.

Значај обуке из информационих технологија се огледа 
у томе што је Нoви Сaд прaктичнo цeнтaр индустриje инфор-
мационих технологија у Србиjи. Понуда на локалном 
тржишту лица са практичним знањем из ове области је 
ниска и не може да одговори на укупну тражњу која конти-
нуирано расте, те Град путем ове мере сувбенционише 
незапослена лица која се налазе на евиденцији Нацио-
налне службе за запошљавање за едукацију у области 
информационих технологија, чиме се смањује незапосле-
ност и пружа подршка предузетничком сектору на територији 
Града.

За реализацију ове мере средства су обезбеђена у 
буџету Града за 2016. годину у износу од 2.500.000,00 
динара.

Обука за старе и уметничке занате и послове домаће 
 радиности

Moдeрнo дoбa je скoрo пoтпунo истиснулo oвe прoизвoдe 
и услугe сa спискa пoтрeбa сaврeмeнoг пoтрoшaчa. Oштрa 
и чeстo нeрaвнoпрaвнa кoнкурeнциja индустриjских 
прoизвoдa, нeрeткo бaгaтeлних увoзних супститутa 
инфeриoрнoг квaлитeтa, прoузрoкoвaлa je изoстaнaк трaжњe 
кojи прeти oпстaнку трaдициoнaлних зaнaтa.

Обука за старе и уметничке занате и послове домаће 
радиности обухвата цeлoкупaн прoцeс изрaдe уникaтних 
прoизвoдa, уз кoришћeњe мaхoм jeднoстaвних aлaтa. Зaнaти 
сe oбичнo зaснивajу нa трaдициoнaлним знaњимa и 
тeхнoлoгиjaмa, aли су истoврeмeнo кoд њих знaчajни 
крeaтивнoст и инoвaтивнoст мajстoрa. Карактеристика 
зaнaтa je у упoтрeби прирoдних мaтeриjaлa у прoцeсу 
прoизвoдњe (дрвo, кoжa, глинa, стaклo, тeкстил, мeтaл и 
др.).

Град ће подржати прoцeс рaзвoja сeктoра стaрих зaнaтa 
кaкo би сe oчувaлe и рaзвиjaлe мajстoрскe вeштинe кojимa 
прeти изумирaњe, oбeзбeдили услoви дa зaнaтски пoслoви 
ojaчajу свojу кoнкурeнтнoст и сaмooдрживoст у сaврeмeним 
тржишним услoвимa, кao и дa сe пoдржe рaзличити oблици 
удруживaњa стaрих зaнaтлиja (eснaфскe oргaнизaциje и 
удружeњa у oквиру приврeдних кoмoрa, клaстeри) у циљу 
eфикaснe рaзмeнe инфoрмaциja и знaњa, eфeктивнoг 
зajeдничкoг нaступa нa тржишту, смaњeњa трoшкoвa 
пoслoвaњa и oбjeдињeнe нaбaвкe и плaсмaнa.

Обука за старе и уметничке занате и послове домаће 
радиности вршиће се у пословима кojи сe смaтрajу стaрим 
и умeтничким зaнaтимa, oднoснo пoслoвимa дoмaћe 
рaдинoсти према Прaвилнику o oдрeђивaњу пoслoвa кojи 
сe смaтрajу стaрим и умeтничким зaнaтимa, oднoснo 
пoслoвимa дoмaћe рaдинoсти, нaчину сeртификoвaњa истих 
и вoђeњу пoсeбнe eвидeнциje издaтих сeртификaтa 
(„Службени гласник РС“, број 56/12 ).

За реализацију обуке за старе и уметничке занате и 
послове домаће радиности средства су обезбеђена у буџету 
Града за 2016. годину у износу од 500.000,00 динара.“

Досадашња тачка 9. постаје тачка 10.
У поглављу „12. СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА 

ЗАПОШЉАВАЊА“став 1. износ „175.296.000,00 динара“ 
замењује се износом: „185.225.297,83 динара“.

У ставу 2. износ: „103.600.000,00 динара“ замењује се 
износом: „107.100.000,00 динара“.

У ставу 3. табела се мења и гласи:   



21. октобар 2016. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 65 – Страна 2463.    

Бр. Мере активне политике запошљавања Средства у динарима Планирани број 
лица

1. Програм приправника 36.480.000,00 80

2. Програм стручне пракса 30.234.000,00 120

3. Организовање јавних радова од интереса за Град 10.686.000,00  50

4. Субвенције за самозапошљавање 20.000.000,00 100

5. Субвенције за отварање нових радних места 5.600.000,00 35

6. Сајмови запошљавања 400.000,00 -

7. Универзитетска професионална пракса студената - 40-50

8. Накнаде за рад председника, заменика председника и чланова 
Савета за запошљавање 200.000,00 -

9. Обуке и едукације лица 3.500.000,00 160-190

Укупно:                  107.100.000,00 585- 625

У ставу 5. износ: „55.192.500,00 динара“ замењује се 
износом: „61.621.797,83 динара“ а износ: „71.696.000,00 
динара“ замењује се износом: „78.125.978,83“. 

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-33/2016-4-II
4. октобар 2016. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве

867
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

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

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У 

УЛИЦИ ГОРЊЕ САЈЛОВО И У УЛИЦИ ДОЊЕ 
САЈЛОВО У НОВОМ САДУ

I. Одређује се измена режима саобраћаја у Улици горње 
Сајлово и у Улици доње Сајлово 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 10248 од 20. 
септембра 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 1. децембар 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-34-3301/2016
17. октобар 2016. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

868
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

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

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У ЗОНИ 
ОМЕЂЕНОЈ БУЛЕВАРОМ ОСЛОБОЂЕЊА, 

БУЛЕВАРОМ КРАЉА ПЕТРА I, 
РУМЕНАЧКОМ УЛИЦОМ И БУЛЕВАРОМ 

ЈАШЕ ТОМИЋА У НОВОМ САДУ

I. Одређује се измена режима саобраћаја у зони омеђеној: 
Булеваром ослобођења, Булеваром краља Петра I, Руме-
начком улицом и Булеваром Јаше Томића 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 10265 од 26. 
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септембра 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 31. мај 2017. 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-34-3416/2016
17. октобар 2016. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

869
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

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

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У 
УЛИЦИ САВЕ КОВАЧЕВИЋА У НОВОМ 
САДУ И У УЛИЦИ ЈОЖЕ ВЛАХОВИЋА У 

ПЕТРОВАРАДИНУ

I. Одређује се измена режима саобраћаја у Улици Саве 
Ковачевића наспрам к. бр. 14 у Новом Саду и у Улици Јоже 
Влаховића наспрам к. бр. 32 у Петроварадину.

II. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу 
Града“ у Новом Саду, да постави саобраћајну сигнализацију 
и опрему према Саобраћајном пројекту број 10197 од 16. 
септембра 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 ПУТЕВЕЊ
Број: IV-34-3300/2016
17. октобар 2016. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

Градска управа за здравство

870
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 2016. 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 2016. 
годину.

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", бр. 62/15, 46/16 и 58/16), у укупном износу од 
129.000,00 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 2016. години су: 

1) пројекти превенције, едукације и подизања све-
сти грађана о штетним последицама пушења и 
неконтролисане и редовне употребе алкохола

Пројекти превенције, едукације и подизања свести 
грађана о штетним последицама пушења и неконтроли-
сане и редовне употребе алкохола имају за циљ: 

-  едукацију становништва о штетности употребе дуван-
ских производа, излагања дуванском диму и преко-
мерне употребе алкохола;

-  едукацију пушача и зависника од алкохола о доступ-
ним и стручно - препорученим методама одвикавања 
од пушења и злоупотребе алкохола и повећање доступ-
ности наведених метода;

-  едукацију свих актера у спровођењу мера контроле 
дувана и контроле злоупотребе алкохола, и

-  појачање утицаја националних кампања покренутих 
са сличним циљевима.

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 идентифи-
кациони број учесника конкурса,
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- циљ пројекта,
- опис пројекта (значај пројекта, место, време, начин 
реализације активности и очекивани резултати 
пројекта), као и буџет пројекта и финансијски план 
(преглед појединачних материјалних и нематеријалних 
трошкова који се предвиђају пројектом са износом 
средстава неопходних за реализацију активности и 
спецификацијом износа средстава из сопствених 
прихода, средстава из буџета Града Новог Сада и 
других извора), 

- податке о одговорној особи за реализацију пројекта и 
ангажовање средстава, и

- друге податке у складу са обрасцем пријаве на јавни 
конкурс.

VII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе у Градској 
управи за здравство, Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, 
канцеларија 46, II спрат.

VIII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе од 21. окто-
бра до 31. октобра 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 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 
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 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 Градона-
челнику 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 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-51-63/2016           
14. октобар 2016. године
НОВИ САД

в.д. начелника

мр сц. мед. Мила Уверић-Радовић, с.р.
 

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

871
На основу члана 55. став 2. Правилника о начину и 

поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада 
за програме и пројекте из области здравства ("Службени 
лист Града Новог Сада", бр. 9/12, 3/14 и 27/14), Савет за 
праћење кретања оболевања од хроничних незаразних 
болести становништва Града Новог Сада расписује
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ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ 
САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ПРЕВЕНЦИЈЕ 
ХРОНИЧНИХ НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

I. Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава из 
буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката 
превенције хроничних незаразних болести за 2016. годину.

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", бр. 62/15, 46/16 и 58/16), у укупном износу од 
590.000,00 динара.

III. Пројекти превенције хроничних незаразних болести 
који ће се финансирати из буџета Града Новог Сада у 2016. 
години су: 

1) пројекти превенције и контроле дијабетеса
Пројекти превенције и контроле дијабетеса имају за 

циљ откривање и контролу фактора ризика и стања који 
чине основу превенције дијабетеса, као и откривање раних 
симптома и постављање ране дијагнозе. Циљ ових пројеката 
је и евидентирање грађана Града Новог Сада са повећаним 
факторима ризика за настанак дијабетеса и њихово увођење 
у превентивне програме здравствених установа.

Циљ ових пројеката је и повећање активног учешћа 
грађана у усвајању здравих стилова живота, као и повећање 
одговорности за сопствено здравље чиме се доприноси 
унапређењу здравственог стања становништва Града Новог 
Сада. 

Пројекти превенције и контроле дијабетеса обухватају 
и пројекте едукације здравствених радника у циљу 
унапређења знања и вештина из дијабетологије, као и 
повећање њихове мотивације за рад са оболелима од 
дијабетеса.

2)  пројекти превенције и контроле болести мишићно-
коштаног система

Пројекти превенције и контроле болести мишићно-
коштаног система имају за циљ откривање и контролу фак-
тора ризика и стања који чине основу превенције болести 
мишићно-коштаног система, као и откривање раних 
симптома и постављање ране дијагнозе.

Пројекти превенције и контроле болести мишићно-
коштаног система обухватају и пројекте едукације 
здравствених радника о актуелним ставовима и 
специфичним препорукама за најефикаснију превенцију, 
дијагностику и лечење болести мишићно-коштаног система.

IV. Право учешћа на Јавном конкурсу имају здравствене 
установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна 
Покрајина Војводина или Град Нови Сад и чије је седиште 
на територији Града Новог Сада.

V.  Пријава на Јавни конкурс се може преузети са 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 идентифи-
кациони број учесника конкурса,

- циљ пројекта,
- опис пројекта (значај пројекта, место, време, начин 
реализације активности и очекивани резултати 
пројекта), као и буџет пројекта и финансијски план 

(преглед појединачних материјалних и нематеријалних 
трошкова који се предвиђају пројектом са износом 
средстава неопходних за реализацију активности и 
спецификацијом износа средстава из сопствених 
прихода, средстава из буџета Града Новог Сада и 
других извора), 

- податке о одговорној особи за реализацију пројекта и 
ангажовање средстава, и

- друге податке у складу са обрасцем пријаве на јавни 
конкурс.

VII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе у Градској 
управи за здравство, Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, 
канцеларија 46, II спрат.

VIII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе од 21. окто-
бра до 31. октобра 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 Савет за 

праћење кретања оболевања од хроничних незаразних 
болести становништва Града Новог Сада.

 XII. Средствима обезбеђеним у буџету Града Новог 
Сада за реализацију пројеката из тачке III. овог јавног 
конкурса неће се финансирати набавка основних средстава 
за рад учесника конкурса.

XIII. Савет за праћење кретања оболевања од хроничних 
незаразних болести становништва Града Новог Сада може 
учеснику Јавног конкурса предложити да изврши одређене 
измене поднетог пројекта, у делу буџета пројекта или у 
делу активности планираних у пројекту.  

Савет за праћење кретања оболевања од хроничних 
незаразних болести становништва Града Новог Сада има 
право да затражи додатна објашњења од учесника конкурса 
у вези са буџетом пројекта, односно да предложи измену 
буџета пројекта, уколико сматра да буџет пројекта не 
одговара планираним активностима и резултатима 
реализације пројекта. 

XIV. Савет за праћење кретања оболевања од хроничних 
незаразних болести становништва Града Новог Сада је 
дужан да у року од 30 дана од дана истека рока из тачке 
VIII. овог јавног конкурса, утврди листу пројеката, приме-
ном 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 под-
нете пријаве на јавни конкурс, односно имају право приго-
вора.
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Одлуку о приговору доноси Савет за праћење кретања 
оболевања од хроничних незаразних болести становништва 
Града Новог Сада у року од 15 дана од дана његовог пријема 
и одлука Савета је коначна.

XV. Савет за праћење кретања оболевања од хроничних 
незаразних болести становништва Града Новог Сада, у 
року од седам дана од дана доношења одлуке о приговору 
доставља Градоначелнику Града Новог Сада предлог акта 
о утврђивању пројеката за чију реализацију се одобравају 
средства из буџета Града Новог Сада, са износом средстава 
за реализацију сваког појединачног пројекта. 

Градоначелник Града Новог Сада доноси акт о 
утврђивању пројеката за чију реализацију се одобравају 
средства из буџета Града Новог Сада, са износом сред-
става за реализацију сваког појединачног пројекта, који ће 
се објавити на званичној интернет презентацији Града 
Новог Сада (www.novisad.rs). 

XVI. Учесници конкурса, који остваре право на средства 
из буџета Града Новог Сада, обавезни су да набавку добара 
и услуга предвиђених пројектом, спроведу у складу са 
законом којим се уређују јавне набавке, ако су испуњени 
услови за спровођење ових поступака. 

XVII. Савет за праћење кретања оболевања од хроничних 
незаразних болести становништва Града Новог Сада 
писаним путем ће обавестити учеснике Јавног конкурса 
који нису остварили право на средства из буџета Града 
Новог Сада.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО
Савет за праћење кретања обољевања 
од хроничних незаразних болести
становништва Града Новог Сада 
Број: XII-51-64/2016
14. октобар 2016. године
НОВИ САД 

председник
Проф. др сц. мед. Золтан Хорват, с.р.

Градски одбор за пронаталитетну популациону 
политику

872
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 ПРОНАТАЛИ-
ТЕТНЕ ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

I. Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава из 
буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката прона-
талитетне популационе политике за 2016. годину.

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", бр. 62/15, 46/16 и 58/16), у укупном износу од 
707.000,00 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 здра-
вих стилова живота, очување здравља и правилан развој 
младих путем изградње позитивних ставова према поро-
дици 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 сексу-
ално 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 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 идентифи-
кациони број учесника конкурса,

- циљ пројекта,
- опис пројекта (значај пројекта, место, време, начин 
реализације активности и очекивани резултати 
пројекта), као и буџет пројекта и финансијски план 
(преглед појединачних материјалних и нематеријалних 
трошкова који се предвиђају пројектом са износом 
средстава неопходних за реализацију активности и 
спецификацијом износа средстава из сопствених 
прихода, средстава из буџета Града Новог Сада и 
других извора), 

- податке о одговорној особи за реализацију пројекта и 
ангажовање средстава, и

- друге податке у складу са обрасцем пријаве на јавни 
конкурс.

VII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе у Градској 
управи за здравство, Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, 
канцеларија 46, II спрат.

VIII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе од 21. окто-
бра до 31. октобра 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.
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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 кон-
курса 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 под-
нете пријаве на јавни конкурс, односно имају право приго-
вора.

Одлуку о приговору доноси Градски одбор за проната-
литетну 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 сред-
става за реализацију сваког појединачног пројекта, који ће 

се објавити на званичној интернет презентацији Града 
Новог Сада (www.novisad.rs).

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-51-62/2016 
14. октобар 2016. године
НОВИ САД

    председник
Проф. др Вук Секулић, с.р. 

ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ САД

2
На основу члана 33. Статута Града Новог Сада – 

пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08), председник Скупштине Града Новог Сада доноси

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ 
САВЕТА И НАДЗОРНОГ ОДБОРА МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ „СТЕПАНОВИЋЕВО“

1. Расписују се избори за чланове Савета и Надзорног 
одбора Месне заједнице „Степановићево“ за 20. новембар 
2016. године, од 7 до 20 часова.

2. Избори ће се организовати и спровести у складу са 
Одлуком о месним заједницама („Службени лист Града 
Новог Сада“, бр. 28/2000, 10/04, 30/10 и 11/15) и Статутом 
Месне заједнице „Степановићево“, а изборне радње почињу 
да теку од 20. октобра 2016. године.

3. Рок за подношење предлога за кандидате, за чла-
нове Савета и Надзорног одбора Месне заједнице 
„Степановићево“ истиче 14. новембра 2016. године, у 15:30 
часова.

4. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“ и на огласној табли Месне заједнице „Степановићево“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 06-1/2016-968-I 
19. октобар 2016. године
НОВИ САД

председник
Здравко Јелушић, с.р. 
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ГРАДСКА ОПШТИНА ПЕТРОВАРАДИН

1
На основу члана 33. Статута Града Новог Сада – 

пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08), председник Скупштине Града Новог Сада доноси

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ 
САВЕТА И НАДЗОРНОГ ОДБОРА МЕСНЕ 

ЗАЈЕДИЦЕ „БУКОВАЦ“

1. Расписују се избори за чланове Савета и Надзорног 
одбора Месне заједнице „Буковац“ за 20. новембар 2016. 
године, од 7 до 20 часова.

2. Избори ће се организовати и спровести у складу са 
Одлуком о месним заједницама („Службени лист Града 
Новог Сада“, бр. 28/2000, 10/04, 30/10 и 11/15) и Статута 
Месне заједнице „Буковац“, а изборне радње почињу да 
теку од 20. октобра 2016. године.

3. Рок за подношење предлога за кандидате, за чла-
нове Савета и Надзорног одбора Месне заједнице „Буко-
вац“ истича 14. новембра 2016. године у 15:30 часова.

4. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“ и на огласној табли Месне заједнице „Буковац“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 06-1/2016-969-I 
19. октобар 2016. године
НОВИ САД

председник
Здравко Јелушић, с.р. 

Редакција „Службеног листа Града Новог Сада“

–
На основу члана 6. Одлуке о објављивању градских про-

писа и других аката („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 5/93)даје се

И С П Р А В К А
ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О 

ПРОГРАМУ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА ЗА 2016. ГОДИНУ

I У Одлуци о изменама Одлуке о Програму уређивања 
грађевинског земљишта за 2016. годину („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 59/16), који је саставни део ове 
одлуке, у одељку „I РАДОВИ НА ПРИПРЕМАЊУ ЗЕМЉИ-
ШТА“ у тачки „1. ПРОСТОРНО-ПЛАНСКА И ДРУГА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА“ испред текста „Анализа обликовања 
поткровних етажа, са посебним освртом на цилиндричне 
поткровне етаже“ додаје се водоравна црта, а после алинеје 
четрдесете додаје се алинеја четрдесет прва која гласи: 
„-Измене и допуне плана детаљне регулације блокова 
правосудних органа у Новом Саду“.

II Ову исправку објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 1336/2016-1-I 
18. октобар 2016. године
НОВИ САД

секретар
Марко Радин, с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј
Рег. бр.         Предмет        Страна Рег. бр.         Предмет        Страна

Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Oдговорни уредник: Данило Дурутовић.
Уредништво: Градска управа за прописе Града Новог Сада,

21000 Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, Телефон: 021/451-726.
Годишња претплата: 3.500,00 динара. Уплатни рачун број: 840-742341843-24;

По моделу 97 са позивом на број 20-511, Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Нови Сад.
Прималац: Приходи градских органа управе

Сврха плаћања: За “Службени лист Града Новог Сада”.
Рачунарска обрада и штампа:

Служба за заједничке послове Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, 21000 Нови Сад, телефон: 021/4882-700

ГРАД НОВИ САД

Градско веће
862 Решење о изменама Решења о Програму
 инвестиционих активности за установе 
 културе чији је оснивач Град Нови Сад 
 за 2016. годину 2455

863 Решење о изменама и допунама Про-
 грама унапређења социјалне заштите 
 Града Новог Сада у 2016. години 2460

864 Решење о образовању и именовању 
 Програмског одбора за обележавање 
 23. октобра Дана ослобођења Новог 
 Сада у Другом светском рату 2460

Градоначелник
865 Решење о изменама и допуни Програма
 коришћења средстава Буџетског фонда 
 за заштиту животне средине за 2016. 
 годину 2461

866 Решење о изменама и допунама Акци-
 оног плана запошљавања Града Новог 
 Сада за 2016. годину 2461

Градска управа за саобраћај и путеве
867 Решење о измени режима саобраћаја у 
 Улици горње Сајлово и у Улици доње 
 Сајлово у Новом Саду 2463

868 Решење о измени режима саобраћаја 
 у зони омеђеној Булеваром ослобођења, 
 Булеваром краља Петра I, Руменачком 
 улицом и Булеваром Јаше Томића у 
 Новом Саду 2463

869 Решење о измени режима саобраћаја у 
 улици Саве Ковачевића у Новом Саду и 
 у Улици Јоже Влаховића у Петроварадину 2464

Градска управа за здравство

870 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 2016. годину 2464

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

871 Јавни конкурс за доделу средстава из 
 буџета Града Новог Сада за реализа-
 цију пројеката превенције хроничних 
 незаразних болести за 2016. годину 2465

Градски одбор за пронаталитетну популациону 
политику

872 Јавни конкурс за доделу средстава из 
 буџета Града Новог Сада за реализа-
 цију пројеката пронаталитетне попула-
 ционе политике за 2016. годину 2467

ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ САД

2 Одлука о расписивању избора за чла-
 нове Савета и Надзорног одбора Месне 
 заједнице „Степановићево“ 2468

ГРАДСКА ОПШТИНА ПЕТРОВАРАДИН

1 Одлука о расписивању избора за чла-
 нове Савета и Надзорног одбора Месне 
 заједице „Буковац“ 2469

Редакција „Службеног листа Града Новог Сада“

– Исправка Одлуке о изменама Одлуке о 
 Програму уређивања грађевинског зе-
 мљишта за 2016. годину 2469


