СЛ УЖ БЕН И ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА
Година XXXV - Број 68

НОВИ САД, 7. новембар 2016.

ГРАД НОВИ САД

примерак 60,00 динара

за накнаду штете настале услед уједа напуштених
животиња, пада у шахт, рупу и оклизнућа на снегу и леду
на територији Града“.

Градско веће

После става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
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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 34. седници
одржаној 3. новембра 2016. године, доноси

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
О ПОСТУПКУ И НАЧИНУ РЕШАВАЊА
ЗАХТЕВА ЗА МИРНО РЕШАВАЊЕ
СПОРОВА ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ
УСЛЕД УЈЕДА НАПУШТЕНИХ ЖИВОТИЊА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

„Комисију из става 1. овог члана образује и именује
Градско веће Града Новог Сада.“
Досадашњи став 2. постаје став 3.
У досадашњем ставу 3. који постаје став 4. речи: „из
става 2. овог члана“ замењују се речима: „из става 3. овог
члана“.
Члан 6.
У члану 9. став 1. речи: „Градској управи за комуналне
послове (у даљем тексту: Градска управа)“ замењују се
речима: „Градској управи за комуналне послове.“, односно
Градској управи за саобраћај и путеве (у даљем тексту:
надлежна градска управа).“
У ставу 2. речи: „Градска управа“ замењују се речима:
„Надлежна градска управа“.

Члан 1.
Назив Правилника о поступку и начину решавања захтева за мирно решавање спорова за накнаду штете настале
услед уједа напуштених животиња на територији Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 50/15
и 61/15) мења се и гласи: „Правилник о поступку и начину
решавања захтева за мирно решавање спорова за накнаду
штете настале услед уједа напуштених животиња, пада у
шахт, рупу и оклизнућа на снегу и леду на територији Града
Новог Сада“.
Члан 2.
У члану 1. после речи: „животиња“ стављa се запета и
додају речи: „пада у шахт, рупу и оклизнућа на снегу и
леду.“
Члан 3.
Члан 2. брише се.
Члан 4.
У члану 3. став 1. после речи: „животиње“ ставља се
запета и додају речи: „пада у шахт, рупу и оклизнућа на
снегу и леду“.
Члан 5.
У члану 5. став 1. речи: „Комисији за процену основаности
предлога за мирно решавање спорова за накнаду штете
настале услед уједа напуштених животиња на територији
Града Новог Сада“ замењују се речима: „Комисији за
процену осноавности предлога за мирно решавање спорова

Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2016-1500-II
3. новембар 2016. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 9. Одлуке о обезбеђивању средстава
за програме спортских удружења на територији Града Новог
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 33/15), на
предлог Комисије за избор годишњих програма спортских
удружења, Градско веће Града Новог Сада на 34. седници
одржаној 3. новембра 2016. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ
ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА СПОРТСКИХ
УДРУЖЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
НОВОГ САДА ЗА 2016. ГОДИНУ

2488. страна – Број 68

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
I.

У Решењу о одобрењу годишњих програма спортских
удружења на територији Града Новог Сада за 2016. годину
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 39/16), у тачки I.
износ: „311.510.550,00 динара“ замењује се износом:
„303.850.550,00 динара”.
У подтачки 1. ОЛИМПИЈСКИ СПОРТОВИ, табела 27.
САВЕЗИ, редни број 27.5 Спортска асоцијација Новог Сада
износ: „62.300.550,00“ замењује се износом: „54.640.550,00“.
II.
У тачки II. износ: „291.510.550,00 динара“ замењује се
износом: „283.850.550,00 динара“.

Сада, као и да резултате анализе презентује на
научно-стручним домаћим и међународним
симпозијумима, у циљу промоције Града као
BikeFrendlyZone.“
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-3764/2016-II
3. новембар 2016. године
НОВИ САД
Градоначелник

III.
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 66-1/2016-509-II
3. новембар 2016. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 52. став 1. тачка 11. Статута Града
Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града
Новог Сда“, број 43/08), Градско веће Града Новог Сада
на 34. седници од 3. новембра 2016. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ И
ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА
САГЛЕДАВАЊЕ СТАЊА И ПРЕДЛАГАЊЕ
МЕРА И АКТИВНОСТИ ЗА ПОБОЉШАЊЕ
УСЛОВА У БИЦИКЛИСТИЧКОМ
САОБРАЋАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
НОВОГ САДА
I. У Решењу о образовању и именовању Радне групе за
сагледавање стања и предлагање мера и активности за
побољшање услова у бициклистичком саобраћају на
територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог
Сада“, број 56/16) тачка II. мења се и гласи:
„II. Задатак Радне групе је да:
- сагледа стање и проблеме у бициклистичком
саобраћају на територији Града Новог Сада, у односу
на друге европске градове, и
- Градском већу Града Новог Сада достави анализу
стања са предлогом мера и активности које треба
предузети на санацији постојећих бициклистичких
стаза и изградњи нових, процену потребних средстава
за ту и друге активности, којима ће се побољшати
бициклистички саобраћај на територији Града Новог

7. новембар 2016.

Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 13. Одлуке о такси превозу путника
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 63/16), Градско
веће Града Новог Сада, на 34. седници од 3. новембра
2016. године доноси

РЕШЕЊЕ
I. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Градској управи за саобраћај
и путеве да пропише образац такси легитимације такси
возила и образац такси дозволе утврђене Одлуком о такси
превозу путника („Службени лист Града Новог Сада“, број
63/16).
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-3699/2016-II
3. новембар 2016. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

888
На основу члана 52. тачка 24. Статута Града Новог Сада
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08) члана 35. Одлуке о буџету Града Новог Сада
за 2016. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
62/15, 46/16 и 58/16), а у складу са главом VII. тачком 1.
подтачка 1.1. Програма унапређења социјалне заштите
Града Новог Сада у 2016. години („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 11/16 и 65/16), на предлог Градоначелника Града Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада,
на 34. седници од 3. новембра 2016. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ
ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
„МИЛАН ПЕТРОВИЋ“ СА ДОМОМ УЧЕНИКА
НОВИ САД ЗА 2016. ГОДИНУ

7. новембар 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

I. У Програму инвестиционих активности Школе за
основно и средње образовање „Милан Петровић“ са домом
ученика Нови Сад за 2016. годину („Службени лист Града
Новог Сада“, број 17/16), у тачки II. речи: „13.020.000,00
динара“, замењују се речима: „16.210.000,00 динара“.
У подтачки 1. речи: „5.000.000,00 динара“, замењују се
речима: „4.067.976,00 динара“.
У подтачки 2. речи: „8.020.000,00 динара“, замењују се
речима: „12.142.024,00 динара“.
У подтачки 2. после алинеје пете, додају се ал. шеста
до осма, које гласе:
„ - 3.012.024,00 динара 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
следеће опреме: две дигиталне електронске лупе, два
велика таблет рачунара/комуникатора на иос платформи,
10 комада малих таблет рачунара/комуникатора 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 електронске лупе ASH малих димензија, Extrusion kit за израду помагала ниске асистивне технологије и
дидактичких предмета од пластике, два комада Switch
специјалних бежичних тастера за контролу таблет рачунара, једне интерактивне табле са наставним и едукативним софтвером са могућношћу 3Д 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, у укупном износу од 1.530.000,00 динара; једне столице за
вертикализацију у укупном износу од 550.000,00 динара;
два лаптопа, два таблета, један рачунар, један Лајт бокс,
једне УВ лампе, и једног рачунара којим се управља помоћу
ока у укупном износу од 932.024,00 динара
- 610.000,00 динара за набавку опреме за кухиње (једне
машине за сечење хлеба) у износу од 290.000,00 динара
и осам клима-уређаја за дневне боравке школе који су
лоцирани на више локација у граду и приградским насељима
у укупном износу од 320.000,00 динара, а 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“.
- 500.000,00 динара за набавку опреме за радионицу за
прање возила за реализацију програма „Раднотерапијско

РБ

ЛОКАЦИЈА
УЛИЦА

51

Римски шанчеви –
Сентандрејски пут

52

Руменка – Ул.
ослобођења

БРОЈ
ПАРЦЕЛЕ

3/5

460/3

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.“
III. Овај програм објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 5-1641/2016-II
3. новембар 2016. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 99. став 5. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-испр.,
64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС,
50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана
3. став 2. Одлуке о отуђењу грађевинског земљишта у јавној
својини Града Новог Сада („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 11/15 и 8/16), Градско веће Града Новог Сада,
на 34. седници од 3. новембра 2016. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДОПУНАМА РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ
ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ЗА 2016. ГОДИНУ
I. У Решењу о Програму отуђења грађевинског земљишта
за 2016. годину, („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
7/16, 16/16, 40/16, 51/16 и 58/16), у Програму отуђења
грађевинског земљишта за 2016. годину који је саставни
део овог решења, у делу „I. Програм отуђења грађевинских
парцела у својини Града Новог Сада“, у табели после тачке
50. додају се тач. 51-57, које гласе:
„

КАТАСТАРСКА
ОПШТИНА

Нови Сад I

Руменка

Број 68 – Страна 2489.

ПОВРШИНА
ПАРЦЕЛЕ
(у m²)

НАМЕНА

1987

привреда –
делатности из
области терцијарног сектора

1192

пословање
терцијарног
сектора привреде

СПРАТНОСТ

П или П+1
(максимално
П+2)

П, ВП до
максимално П+2

2490. страна – Број 68

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

7. новембар 2016.

53

Каћ – Ул.Стефана
Немање

428/41

Каћ

918

породично
становање

до П+1+Пк

54

Каћ –Ул.Стефана
Немање

428/15

Каћ

775

породично
становање

до П+1+Пк

4022

радне активности из
области терцијарног и секундарног сектора
привреде

П или П+1
(максимално
П+2)

4070

радне активности из области
терцијарног и
секундарног
сектора привреде

П или П+1
(максимално
П+2)

4293

централне
функције у
оквиру пословања на улазном
правцу у град
(трговина, угоститељство,
услужно занатство, услуге,
култура)

П+1 до П+2

55

Радна зона Север II
– Нова улица или
Улица нова

56

Радна зона Север II
– Нова улица или
Улица нова

57

Руменачки пут

2256/10

2255/4

2387/4

Нови Сад I

Нови Сад I

Нови Сад IV

„
II. У делу „II. Програм отуђења катастарских парцела у својини Града Новог Сада“, у табели после тачке 18. додају се
тач. 19-21, које гласе:
„

РБ

ЛОКАЦИЈА
УЛИЦА

БРОЈ
ПАРЦЕЛЕ

КАТАСТАРСКА
ОПШТИНА

ПОВРШИНА
ПАРЦЕЛЕ
(у м²)

НАМЕНА

СПРАТНОСТ

19

Адице – Ул.Светолика Ранковића бб

2236/10

Ветерник

91

породично
становање

до П+1+Пк

20

Адице – Ул.Светолика Ранковића бб

2236/11

Ветерник

61

породично
становање

до П+1+Пк

21

Адице – Ул.Светолика Ранковића бб

2236/12

Ветерник

31

породично
становање

до П+1+Пк

„
III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2016-1451-II
3. новембар 2016. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

7. новембар 2016.
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На основу члана 102. став 3. Одлуке о уређењу Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 56/12,
9/13, 26/13 и 69/13, „Службени гласник РС“, број 36/14 –
одлука УС и „Службени лист Града Новог Сада“, бр. 13/14,
28/14 и 33/15), Градско веће Града Новог Сада на 34.
седници од 3. новембра 2016. године доноси

На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада на 34. седници
од 3. новембра 2016. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ ЗА ПЕРИОД ОД 15.
НОВЕМБРА 2016. ГОДИНЕ ДО 15. МАРТА
2017. ГОДИНЕ

РЕШЕЊЕ
I. ВЕРА ГРКАВАЦ, дипломирани правник, поставља се
за в.д. начелника Градске управе за социјалну и дечију
заштиту, почев од 4. новембра 2016. године, до постављења
начелника Градске управе за социјалну и дечију заштиту,
по спроведеном Јавном огласу.

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Зимске службе
за период од 15. новембра 2016. године до 15. марта 2017.
године који је Надзорни одбор Јавног предузећа „Завод за
изградњу Града“ у Новом Саду, донео на 35. седници
одржаној 11. октобра 2016. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2016-1379-II
3. новембар 2016. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08) и члана 38. став 2. Одлуке о градским управама
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10,
39/10, 60/13 и 69/13), Градско веће Града Новог Сада на
34. седници од 3. новембра 2016. године доноси

РЕШЕЊЕ
I. КРЕЗОВИЋ НЕБОЈШИ престаје дужност в.д. начелника
Градске управе за социјалну и дечију заштиту, са 3.
новембром 2016. године, по основу поднете оставке.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: II-020-4/2016-71/č
3. новембар 2016. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: II-020-4/2016-71/d
3. новембар 2016. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада на 34. седници
од 3. новембра 2016. године доноси

РЕШЕЊЕ
I. НЕБОЈША МИРКОВИЋ, дипломирани правник,
поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе
за опште послове, почев од 3. новембра 2016. године, до
постављења заменика начелника Градске управе за опште
послове, по спроведеном Јавном огласу.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: II-020-4/2016-71/đ
3. новембар 2016. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

2492. страна – Број 68
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На основу члана 47. став 1. тачка 15. Статута Града
Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града
Новог Сада“, број 43/08), а у вези са чл. 19-22. Правилника
о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса
у области јавног информисања („Службени гласник РС“,
број 16/16), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА
ГРАДА НОВОГ САДА У ЦИЉУ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ
ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ПО ЗАКЉУЧКУ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА БРОЈ 6-7/2016-139-II ОД
10.10.2016. ГОДИНЕ
I. Овим решењем образује се Комисија за спровођење
поступка јавног конкурса за суфинансирање пројеката
средствима из буџета Града Новог Сада у циљу остваривања
јавног интереса у области јавног информисања по Закључку
Градоначелника број 6-7/2016-139-II од 10.10.2016. године
(у даљем тексту: Комисија) и именују чланови Комисије.
II. Задатак Комисије је да:
- спроведе поступка Јавног конкурса за суфинансирање
пројеката средствима из буџета Града Новог Сада у
циљу остваривања јавног интереса у области јавног
информисања по Закључку Градоначелника број
6-7/2016-139-II од 10.10.2016. године (у даљем тексту:
Јавни конкурс),
- изврши стручну оцену пројеката пристиглих на Јавни
конкурс сагласно Правилнику о суфинансирању
пројеката за остваривање јавног интереса у области
јавног информисања,
- води записник о спровођењу поступка Јавног конкурса,
- на основу записника сачини образложен предлог о
додели средстава за суфинансирање прјоеката у
циљу остваривања јавног интереса у области јавног
информисања, који доставља Градској управи за
културу, и
- обавља друге послове у циљу спровођења поступка
Јавног конкурса.
III. Комисија има пет чланова.
Комисија на првој седници бира председника Комисије.
Председник Комисије координира рад Комисије и
председава седницама.
IV. У Комисију се именују:
1. Ференц Берчек, на предлог новинарских удружења и
медијских асоцијација,
2. Борис Павлов, на предлог новинарских удружења и
медијских асоцијација,
3. Милада Поповић, на предлог новинарских удружења
и медијских асоцијација,
4. Драгомир Анђелковић, медијски стручњак и
5. Жељко Ракичевић, медијски стручњак.

7. новембар 2016.

V. Председнику и члановима Комисије, за рад у Комисији
припада накнада, и то: председнику 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.
VI. Стручне и административне послове за потребе
Комисије обављаће Градска управа за културу.
Комисија има секретара који није члан Комисије.
Одређује се Мирјана Лукић Маринковић, помоћник
начелника Градске управе за културу, за секретара
Комисије.
VII. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-7/2016-191-II
1. новембар 2016. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 7. Правилника о начину, мерилима и
критеријумима за избор пројеката у култури који се
финансирају и суфинансирају из буџета Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 28/10, 37/10, 44/11,
6/12, 25/12, 35/15 и 42/15), Градоначелник Града Новог
Сада, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА
У КУЛТУРИ, КАО И ПРОЈЕКАТА УМЕТНИЧКИХ,
ОДНОСНО СТРУЧНИХ И НАУЧНИХ ИСТРАЖИВАЊА У КУЛТУРИ ГРАДА НОВОГ САДА
I. У Решењу о образовању Комисије за спровођење
поступка јавног конкурса за избор пројеката у култури, као
и пројеката уметничких, односно стручних и научних
истраживања у култури Града Новог Сада („Службени лист
Града Новог Сада“, број 11/13), у тачки III. речи: „осам
чланова“ замењују се речима: „четири члана“.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-4/2016-70-II
1. новембар 2016. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

7. новембар 2016.
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На основу члана 7. Правилника о начину, мерилима и
критеријумима за избор пројеката у култури који се
финансирају и суфинансирају из буџета Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 28/10, 37/10, 44/11,
6/12, 25/12, 35/15 и 42/15), Градоначелник Града Новог
Сада, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР
ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ, КАО И ПРОЈЕКАТА
УМЕТНИЧКИХ, ОДНОСНО СТРУЧНИХ И
НАУЧНИХ ИСТРАЖИВАЊА У КУЛТУРИ
ГРАДА НОВОГ САДА
I. У Комисију за спровођење поступка јавног конкурса
за избор пројеката у култури, као и пројеката уметничких,
односно стручних и научних истраживања у култури Града
Новог Сада, именују се:
Председник:
1. Петар Ђурђев, директор Историјског архива Града
Новог Сада, Петроварадин – Установе културе од
националног значаја, Нови Сад.
Чланови:
2. Весна Јовичић, директор Музеја Града Новог Сада,
Петроварадин,
3. Александра Рајак, директор Установе за културу и
образовање Културни центар „Младост“ Футог, Футог
4. Синиша Јокић, историчар, в.д. директора Завода за
заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови
Сад, и
5. Тијана Делић, саветик Градоначелника Града Новог
Сада.
II. Даном доношења овог решења престају да важе
Решење о именовању председника и чланова Комисије за
спровођење поступка јавног конкурса за избор пројеката у
култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и
научних истраживања у култури Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сад“, број 42/15) и Решење
о разрешењу и именовању члана Комисије за спровођење
поступка јавног конкурса за избор пројеката у култури, као
и пројеката уметничких, односно стручних и научних
истраживања у култури Града Новог Сада („Службени лист
Града Новог Сада“, број 14/16).
III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-4/2016-71-II
1. новембар 2016. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Број 68 – Страна 2493.

Градска управа за опште послове

–
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за опште послове
Жарка Зрењанина бр. 2
Објављује

О Г Л А С
за пријем у радни однос запосленог на
одређено време, због замене привремено
одсутног запосленог, на радно место
Курир у Одсеку за послове месних
канцеларија

1 извршилац

Услови:
Основна школа.
Учесник огласа треба да испуњава услове утврђене
чланом 6. Закона о радним односима у државним
органима, и то:
- да је држављанин Републике Србије
- да је пунолетан
- да има општу здравствену способност
- да није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу.
Оглас остаје отворен осам дана од дана објављивања
у "Службеном листу Града Новог Сада" .
Докази који се прилажу уз пријаву на оглас:
- Пријава са биографијом и наводима о досадашњем
радном искуству,
- Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема,
- Оригинал или оверена фотокопија Извода из матичне
књиге рођених,
- Оригинал или оверена фотокопија Уверења o
држављанству РС (не старије од шест месеци),
- Оригинал уверења о здравственом стању (не старије
од шест месеци),
- Уверење од суда да против лица није покренута
истрага и да није подигнута оптужница(не старије од
шест месеци) и
- Уверење Полицијске управе да лице није осуђивано
за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање шест месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у државном
органу (не старије од шест месеци).
Напомена:
Пријаве са наведеним доказима подносе се на следећу
адресу: Градска управа за опште послове Града Новог
Сада - Писарница, или лично у зграду на Тргу слободе,
бр. 1 - Писарница.
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Неблаговремене и непотпуне
разматрати.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
пријаве неће се

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за опште послове
Број: XV-111/2016-83
31. октобар 2016. године
НОВИ САД

Градска управа за заштиту животне средине

–
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за заштиту животне средине
Руменачка 110а
Објављује

О Г Л А С
за пријем у радни однос запослених на
одређено време, до три месеца, због
повећаног обима посла, на радно место
1. Извршилац за реализацију програмских
активности, стручне и оперативне послове
у области заштите животне средине 2 извршиоца
Услови :
Стечено високо образовање из научне области:
биолошке науке, правне науке, науке о заштити животне
средине, инжењерство заштите животне средине и заштите
на раду и технолошко инжењерство на основним
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету, положен
државни стручни испит и најмање једна година радног
искуства у струци.
Учесник огласа треба да испуњава услове утврђене
чланом 6. Закона о радним односима у државним
органима, и то:
- да је држављанин Републике Србије
- да је пунолетан
- да има општу здравствену способност
- да није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу.
Оглас остаје отворен осам дана од дана објављивања
у "Службеном листу Града Новог Сада" .
Докази који се прилажу уз пријаву на оглас:
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- Пријава са биографијом и наводима о досадашњем
радном искуству,
- Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема,
- Оригинал или оверена фотокопија потврде о радном
искуству у струци,
- Оригинал или оверена фотокопија Уверења о положеном државном стручном испиту,
- Оригинал или оверена фотокопија Извода из матичне
књиге рођених,
- Оригинал или оверена фотокопија Уверења o
држављанству РС (не старије од шест месеци)
- Оригинал уверења о здравственом стању ( не старије
од шест месеци)
- Уверење од суда да против лица није покренута истрага
и да није подигнута оптужница (не старије од шест
месеци) и
- Уверење Полицијске управе да лице није осуђивано
за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање шест месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у државном
органу (не старије од шест месеци).
Напомена:
Пријаве са наведеним доказима подносе се на следећу
адресу: Градска управа за опште послове Града Новог
Сада - Писарница, или лично у зграду на Тргу слободе,
бр. 1 - Писарница.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
разматрати.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за заштиту животне средине
Број: VI-111/ 2016-84
2. новембар 2016. године.
НОВИ САД

Градска пореска управа

–
ГРАД НОВИ САД
Градска пореска управа
Булевар Михајла Пупина 3
Објављује

О Г Л А С
за пријем у радни однос запослених на
одређено време, на месец дана, због
повећаног обима посла, на радна места
1. Виши порески инспектор у Одсеку за
пореску контролу физичких лица,
предузетника и правних лица и
процену тржишне вредности
1 извршилац
непокретности

7. новембар 2016.
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- Оригинал уверења о здравственом стању,
- Уверење од суда да против лица није покренута
истрага и да није подигнута оптужница и
- Уверење Полицијске управе да лице није осуђивано
за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање шест месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у државном
органу.

2. Порески инспектор у Одсеку за пореску
контролу физичких лица, предузетника и
правних лица и процену тржишне
5 извршилаца
вредности непокретности
3. Надзорник у Одсеку за пореско
књиговодство и финансијско
извештавање

3 извршиоца

Услови :
За 1.Стечено високо образовање из научне области
правне или економске науке на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије и мастер
струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године, најмање пет година
радног искуства у струци, положен државни стручни испит
и познавање рада на рачунару.
За 2. Стечено високо образовање из научне области
правне, економске или педагошке науке на студијама другог
степена (мастер академске студије, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије и
мастер струковне студије), односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године, најмање три године
радног искуства у струци, положен државни стручни
испит и познавање рада на рачунару.
За 3.Стечено високо образовање из научне области
правне или економске науке на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије и мастер струковне студије), односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године, најмање једна година радног
искуства у струци, положен државни стручни испит и
познавање рада на рачунару.
Учесник огласа треба да испуњава услове утврђене
чланом 6. Закона о радним односима у државним
органима и то:
- да је држављанин Републике Србије
- да је пунолетан
- да има општу здравствену способност
- да није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци или за
кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу.
Оглас остаје отворен осам дана од дана објављивања
у "Службеном листу Града Новог Сада" .
Докази који се прилажу уз пријаву на оглас:
- Пријава са биографијом и наводима о досадашњем
радном искуству,
- Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема,
- Оригинал или оверена фотокопија потврде о радном
искуству у струци,
- Оригинал или оверена фотокопија Уверења о положеном државном стручном испиту,
- Оригинал или оверена фотокопија Извода из матичне
књиге рођених,
- Оригинал или оверена фотокопија Уверења o
држављанству РС,
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Напомена:
Пријаве са наведеним доказима подносе се на следећу
адресу: Градска управа за опште послове Града Новог
Сада - Писарница, или лично у зграду на Тргу слободе, бр. 1 - Писарница.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градска пореска управа
Број: XXI-111/ 2016-85
4. новембар 2016. године.
НОВИ САД
Служба за заједничке послове

–
ГРАД НОВИ САД
Служба за заједничке послове
Жарка Зрењанина 2
Објављује

О Г Л А С
за пријем у радни однос једног
запосленог на одређено време, до шест
месеци, због повећаног обима посла,
на радно место
1. Курир у Одсеку за штампу и
доставу

1 извршилац

Услови :
- Основна школа и положен возачки испит „Б“
категорије.
Учесник огласа треба да испуњава услове утврђене
чланом 6. Закона о радним односима у државним
органима и то:
- Пријава са биографијом и наводима о досадашњем
радном искуству,
- Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема,
- Оригинал или оверена фотокопија Извода из матичне
књиге рођених,
- Оригинал или оверена фотокопија Уверења o
држављанству РС (не старије од шест месеци),
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- Оригинал уверења о здравственом стању ( не старије
од шест месеци),

- Оригинал или оверена фотокопија Извода из матичне
књиге рођених,

- Уверење од суда да против лица није покренута
истрага и да није подигнута оптужница (не старије
од шест месеци) и

- Оригинал или оверена фотокопија Уверења o
држављанству РС (не старије од шест месеци),
- Оригинал уверења о здравственом стању ( не старије
од шест месеци),

- Уверење Полицијске управе да лице није осуђивано
за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање шест месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у државном
органу (не старије од шест месеци).

- Уверење од суда да против лица није покренута
истрага и да није подигнута оптужница (не старије
од шест месеци) и
- Уверење Полицијске управе да лице није осуђивано
за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање шест месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у државном
органу (не старије од шест месеци).

Напомена:
Пријаве са наведеним доказима подносе се на следећу
адресу: Градска управа за опште послове Града Новог
Сада - Писарница, или лично у зграду на Тргу слободе, бр. 1 - Писарница.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Служба за заједничке послове
Број: XIX-111/ 2016 - 86
4.новембар 2016. године.
Нови Сад

Пријаве са наведеним доказима подносе се на следећу
адресу: Градска управа за опште послове Града Новог
Сада - Писарница, или лично у зграду на Тргу слободе, бр. 1 - Писарница.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Служба за заједничке послове
Број: XIX-111/ 2016 - 87
4.новембар 2016. године.
Нови Сад

–
ГРАД НОВИ САД
Служба за заједничке послове
Жарка Зрењанина 2

–

Објављује

О Г Л А С
за пријем у радни однос једног запосленог на одређено време, до једне
године, због повећаног обима посла, на
радно место
1. Инсталатер рачунарске опреме у
Одсеку за одржавање и поправку
рачунарске опреме

Напомена:

1 извршилац

Услови :
- Средња школа у трајању од четири године техничког
смера и шест месеци радног искуства у струци.
Учесник огласа треба да испуњава услове утврђене
чланом 6. Закона о радним односима у државним
органима и то:
- Пријава са биографијом и наводима о досадашњем
радном искуству,
- Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема,
- Оригинал или оверена фотокопија потврде о радном
искуству у струци,

ГРАД НОВИ САД
Служба за заједничке послове
Жарка Зрењанина 2
Објављује

О Г Л А С
за пријем у радни однос једног запосленог на одређено време, до шест
месеци, због повећаног обима посла, на
радно место
1. Извршилац за правне послове у
Сектору за јавне набавке Службе

1 извршилац

Услови :
- Стечено високо образовање из научне области правне
науке на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке
академске студије), односно на основним студијама
у трајању од најмање четири године, једна година
радног искуства у струци, положен државни стручни
испит и познавање рада на рачунару.
Учесник огласа треба да испуњава услове утврђене
чланом 6. Закона о радним односима у државним
органима и то:
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- Пријава са биографијом и наводима о досадашњем
радном искуству,
- Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема,
- Оригинал или оверена фотокопија потврде о радном
искуству у струци,
- Оригинал или оверена фотокопија Уверења о положеном државном стручном испиту,
- Оригинал или оверена фотокопија Извода из матичне
књиге рођених,
- Оригинал или оверена фотокопија Уверења o
држављанству РС (не старије од шест месеци),
- Оригинал уверења о здравственом стању ( не старије
од шест месеци),
- Уверење од суда да против лица није покренута
истрага и да није подигнута оптужница (не старије
од шест месеци) и
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- Уверење Полицијске управе да лице није осуђивано
за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање шест месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у државном
органу (не старије од шест месеци).
Напомена:
Пријаве са наведеним доказима подносе се на следећу
адресу: Градска управа за опште послове Града Новог
Сада - Писарница, или лично у зграду на Тргу слободе, бр. 1 - Писарница.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Служба за заједничке послове
Број: XIX-111/ 2016 - 88
4.новембар 2016. године.
НОВИ САД

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна Рег. бр.

Град Нови Сад

891

Градско веће
884

885

886

887

888

889

890

Правилник о изменама и допунама Правилника о поступку и начину решавања
захтева за мирно решавање спорова за
накнаду штете настале услед уједа напуштених животиња на територији Града
Новог Сада
Решење о изменама Решења о одобрењу
годишњих програма спортских удружења
на територији Града Новог Сада за
2016. годину
Решење о измени Решења о образовању
и именовању Радне групе за сагледавање
стања и предлагање мера и активности
за побољшање услова у бициклистичком
саобраћају на територији Града Новог Сада

892

893
2487

Решење о престанку дужности в.д. начелика Градске управе за социјалну и
дечију заштиту (Небојша Крезовић)

2491

Решење о постављењу в.д. начелника
Градске управе за социјалну и дечију
заштиту (Вера Гркавац)

2491

Решење о постављењу в.д. заменика
начелника Градске управе за опште
послове (Небојша Мирковић)

Градоначелник
2487
894

2488

2488

Решење о изменама и допунама Програма
инвестиционих активности Школе за
основно и средње образовање „Милан
Петровић“ са домом ученика Нови Сад
за 2016. годину

2488

Решење о давању сагласности на Програм
рада Зимске службе за период од 15.
новембра 2016. године до 15. марта
2017. године

Страна

2491

Решење о давању сагласности Градској
управи за саобраћај и путеве за прописивање обрасца такси легитимације
такси возила и обрасца такси дозволе

Решење о допунама Решења о Програму
отуђења грађевинског земљишта за
2016. годину

Предмет

895

896
2489

2491

Решење о образовању и именовању
чланова Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за суфинансирање
пројеката средствима из буџета Града
Новог Сада у циљу остваривања јавног
интереса у области јавног информисања
по Закључку Градоначелника број
6-7/2016-139-II од 10.10.2016. године

2492

Решење о измени Решења о образовању
Комисије за спровођење поступка јавног
конкурса за избор пројеката у култури,
као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури
Града Новог Сада

2492

Решење о именовању председника и
чланова Комисије за спровођење поступка
јавног конкурса за избор пројеката у
култури, као и пројеката уметничких,
односно стручних и научних истраживања
у култури Града Новог Сада

2493

2498. страна – Број 68
Рег. бр.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
Предмет

Страна Рег. бр.

7. новембар 2016.
Предмет

Градска управа за опште послове

Служба за заједничке послове

–

-

Оглас за пријем у радни однос запосленог на одређено време, због замене
привремено одсутног запосленог
1 извршилац

2493
-

Градска управа за заштиту животне средине
–

Оглас за пријем у радни однос запослених на одређено време, до три месеца, због повећаног обима посла
2 извршиоца

2493

Страна

Оглас за пријем у радни однос једног
запосленог на одређено време, до
шест месеци, због повећаног обима
посла, 1 извршилац

2495

Оглас за пријем у радни однос једног
запосленог на одређено време, до
једне године, због повећаног обима
посла, 1 извршилац

2496

Оглас за пријем у радни однос једног
запосленог на одређено време, до
шест месеци, због повећаног обима
посла, 1 извршилац

2496

Градска пореска управа
–

Оглас за пријем у радни однос запослених на одређено време, на месец
дана, због повећаног обима посла
9 извршилаца

2494

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

