СЛ УЖ БЕН И ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА
Година XXXIV - Број 7

НОВИ САД, 26. фебруар 2015.

ГРАД НОВИ САД

примерак 140,00 динара

потреба за извршењем радова или услуга, уз претходну
сагласност Градоначелника Града Новог Сада.

Градско веће
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На основу члана 52. тачка 24. Статута Града Новог Сада
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08) и члана 47. Одлуке о буџету Града Новог Сада
за 2015. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број
68/14) на предлог Градоначелника Града Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада, на 188. седници од 18. фебруара 2015. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ
АКТИВНОСТИ ЗА ПРЕДШКОЛСКУ
УСТАНОВУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО"
НОВИ САД ЗА 2015. ГОДИНУ
I
Овим решењем утврђује се Програм инвестиционих
активности за Предшколску установу "Радосно детињство"
Нови Сад за 2015. годину (у даљем тексту: Програм), који
чини саставни део овог решења.
II
Програм садржи инвестиционе пројекте, и то: изградња
зграда и објеката, капитално одржавање зграда и објеката
и пројектно планирање.
III
Средства за реализацију Програма планирана су у
буџету Града Новог Сада за 2015. годину, у укупном износу
од 90.295.900,00 динара.
IV
Носилац инвестиционих активности предвиђених Програмом је Предшколска установа "Радосно детињство"
Нови Сад (у даљем тексту: Предшколска установа).
V
Градска управа за образовање (у даљем тексту: Градска
управа), може извршити прерасподелу планираних
средстава по позицијама Програма у оквиру исте групе
радова, односно услуга, ако постоје објективне околности
које условљавају потребу за извршењем одређених радова
или услуга у већем обиму, односно уколико је престала

Захтев за пренос средстава из тачке III овог решења,
Предшколска установа доставља Градској управи након
што спроведе поступак јавне набавке, уз који доставља
документацију о уговореним, односно извршеним радовима
и услугама, у складу са тромесечним плановима извршења
буџета Града Новог Сада.
Пренос средстава на рачун Предшколске установе врши
се на основу захтева који припрема Градска управа, у складу
са прописима.
VII
Надзор над реализацијом Програма врши Градска
управа.
VIII
Предшколска установа подноси Градоначелнику Града
Новог Сада годишњи извештај о реализацији овог програма, са исказаним физичким и финансијским показатељима
и документацијом о извршеним активностима и утрошку
средстава према стварно изведеном обиму радова и услуга.
IX
Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-2/2015-70-II
18. фебруар 2015. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.

ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ
ЗА ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ "РАДОСНО
ДЕТИЊСТВО" НОВИ САД ЗА 2015. ГОДИНУ
Средства за инвестиционе активности Предшколске
установе "Радосно детињство" Нови Сад у износу од
90.295.900,00 динара, распоређују се за финансирање
инвестиционих пројеката на следећи начин:
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5112 Изградња зграда и објеката
ОБЈЕКАТ

Износ у
динарима

ОПИС

1

Радничка 20

Завршни грађевински радови, партерно
уређење и ограда - наставак реализације
уговорених обавеза

6.000.000,00

2

Ветерник - Фештер

Завршни радови и партерно уређење
дворишта - наставак реализације уговорених
обавеза

3.692.400,00

3

Централна кухиња

Изградња трафостанице са агрегатом и
19.000.000,00
прикључка објекта на електроенергетску мрежу

4

Више објеката (Карађорђева 55, Ковиљ,
Висарионова, Јана Хуса, Бранимира Ћосића,
Трг мајке Јевросиме, Јанка Чмелика 110, Браће
Дроњак, Алексе Шантића, Ветерник, Буковац,
Војвођанских бригада 14, Соње Маринковић,
Изградња противпожарних степеница 10.000.000,00
Сремска Каменица - Светозара Милетића,
наставак реализације поступка из 2014. године
Стојана Новаковића, Булевар Јаше Томића,
Саве Ковачевића, Бате Бркића, Бановић
Страхиње, Јиричекова, Драгише Брашована,
Стари Лединци и Јанка Чмелика 87 (по два
степеништа))

5

Више објеката (Народног фронта 42 (три
степеништа), Народног фронта 45, Вршачка,
Футог - Пролетерска 2 и Руменка (по једно
степениште))

Изградња противпожарних степеница

3.250.000,00

6

Степановићево, Војводе Степе Степановића

Изградња ограде око дворишта објекта

1.500.000,00

7

Вршачка

Изградња прикључка водовода за хидрантску
мрежу

8

Руменка

Надоградња дела објекта изнад терасе објекта 10.250.000,00

650.000,00

УКУПНО: 54.342.400,00

5113 Капитално одржавање зграда и објеката
ОБЈЕКАТ

Износ у
динарима

ОПИС

1

Народног фронта 42

Реконструкција крова - наставак реализације
уговорених обавеза

3.200.000,00

2

Руменка

Адаптација котловског постројења - наставак
реализације поступка из 2014. године

2.550.000,00

3

Више објеката (Футог - Пролетерска 2 Сремска
Санације и адаптације котловских постројења
Каменица – Змајевац 2 и С. Милетића,
- наставак реализације поступка из 2014.
Буковац, Адице - С. Шолаје, Нови Сад - Ј.
Копитара 25 и Ј. Хуса бб, Карађорђева, Ченеј, године
и Петроварадин – Ј. Влаховић бб)

17.850.000,00

УКУПНО: 23.600.000,00

5114 Пројектно планирање
ОБЈЕКАТ

1

Радничка 20

ОПИС
Пројектно техничка документација, стручни
надзор, сагласности и таксе за завршне
грађевинске радове, партерно уређење и
ограду- наставак реализације уговорених
обавеза

Износ у
динарима

562.400,00
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2

Ветерник - Фештер

3

Народног фронта 42

4

Сви објекти Предшколске установе

5

Руменка

Број 7 – Страна 89.

Пројектно техничка документација, стручни
надзор, сагласности и таксе за завршне радове
500.000,00
и партерно уређење дворишта - наставак
реализације уговорених обавеза
Пројектно техничка документација, стручни
надзор, сагласности и таксе за радове на
304.400,00
реконструкцији крова - наставак реализације
уговорених обавеза
Геодетско снимање објеката - наставак
3.200.000,00
реализације поступка из 2014. године
Пројектно техничка документација, сагласности
30.000,00
и таксе за адаптацију котловског постројења

6

Више објеката (Карађорђева 55, Ковиљ, Висарионова, Јана Хуса, Бранимира Ћосића, Трг
мајке Јевросиме, Јанка Чмелика 110, Браће
Дроњак, Алексе Шантића, Ветерник, Буковац,
Војвођанских бригада 14, Соње Маринковић,
Сремска Каменица - Светозара Милетића, Стојана Новаковића, Народног фронта 42, Народног фронта 45, Вршачка, Футог - Пролетерска 2
и Руменка (по једно степениште), Булевар
Јаше Томића, Саве Ковачевића, Бате Бркића,
Бановић Страхиње, Јиричекова, Драгише
Брашована, Стари Лединци и Јанка Чмелика
87 (по два степеништа))

Пројектно техничка документација, стручни
надзор, сагласности и таксе за изградњу
противпожарних степеница - наставак
реализације уговорених обавеза

576.800,00

7

Пројектно техничка документација, стручни
Више објеката (Народног фронта 42 (три степенадзор, сагласности и таксе за изградњу
ништа), Народног фронта 45, Вршачка, Футог противпожарних степеница - наставак
Пролетерска 2 и Руменка (по једно степениште))
реализације уговорених обавеза

1.200.000,00

8

9

10

Више објеката (Војвођанских бригада 14,
Сремска Каменица - С. Милетића бб, Јана Хуса Стручни надзор, сагласности и таксе за
200.000,00
15, Трг мајке Јевросиме 2, Бановић Страхиње уградњу лифтова
бб и Буковац)
Пројектно техничка документација, сагласности
и таксе за изградњу трафостанице са агрегаЦентрална кухиња
1.000.000,00
том и прикључка објекта на електроенергетску
мрежу
Више објеката (Футог - Пролетерска 2 Сремска
Пројектно техничка документација, сагласности
Каменица – Змајевац 2 и С. Милетића, Букои таксе за санације и адаптације котловских
1.350.000,00
вац, Адице - С. Шолаје, Нови Сад - Ј. Копитара
постројења - наставак реализације поступка из
25 и Ј. Хуса бб, Карађорђева, Ченеј, и Петро2014. године
варадин – Ј. Влаховић бб)

11

Златне греде 6

12

Пап Павла 9

13

Бранимира Ћосића 40

14

Степановићево, Војводе Степе Степановића

15

Руменка

16

Будисава

17

Орахова улица

Пројектно техничка документација, сагласности
и таксе за санацију и адаптацију објекта

983.100,00

Пројектно техничка документација, сагласности
383.400,00
и таксе за санацију и адаптацију објекта
Пројектно техничка документација, сагласности
и таксе за санацију и адаптацију 18 кровних
413.400,00
прозора
Пројектно техничка документација, стручни
надзор, сагласности и таксе за изградњу
200.000,00
ограде око дворишта објекта
Пројектно техничка документација, сагласности и
400.000,00
таксе за надоградњу дела објекта изнад терасе
Пројектно техничка документација, сагласности
и таксе за адаптацију таванског простора у
800.000,00
радне собе и пратеће просторије
Исходовање Локацијских услова за изградњу
250.000,00
новог објекта
УКУПНО: 12.353.500,00
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На основу члана 52. тачка 24. Статута Града Новог Сада
- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08) и члана 47. Одлуке о буџету Града Новог Сада
за 2015. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број
68/14) на предлог Градоначелника Града Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада на 188. седници од 18. фебруара 2015. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ
АКТИВНОСТИ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ЗА 2015. ГОДИНУ

Захтев за пренос средстава из тачке III овог решења,
основне школе достављају Градској управи након што спроведу поступак јавне набавке, уз који достављају
документацију о уговореним, односно извршеним радовима, услугама и набављеној опреми, у складу са тромесечним плановима извршења буџета Града Новог Сада.
Пренос средстава на рачун основних школа врши се
на основу захтева које припрема Градска управа, у складу
са прописима.
VII
Надзор над реализацијом Програма врши Градска
управа.

I
Овим решењем утврђује се Програм инвестиционих
активности за основне школе за 2015. годину (у даљем тексту: Програм), који чини саставни део овог решења.
II
Програм садржи инвестиционе пројекте, и то: изградња
зграда и објеката, капитално одржавање зграда и објеката,
пројектно планирање и опрема за јавну безбедност.
III
Средства за реализацију Програма планирана су у
буџету Града Новог Сада за 2015. годину у укупном износу
од 86.520.500,00 динара и користиће се у складу са
оствареним приходима у буџету.
IV
Носиоци инвестиционих активности предвиђених Програмом су основне школе на територији Града Новог Сада.
V
Градска управа за образовање (у даљем тексту: Градска управа) може извршити прерасподелу планираних средстава по позицијама Програма у оквиру исте групе радова
или услуга, ако постоје објективне околности које
условљавају потребу за извршењем одређених радова или
услуга у већем обиму, односно уколико је престала потреба
за извршењем радова или услуга, уз претходну сагласност
Градоначелника Града Новог Сада.

VIII
Основне школе подносе Градоначелнику Града Новог
Сада годишњи извештај о реализацији овог програма, са
исказаним физичким и финансијским показатељима и
документацијом о извршеним активностима и утрошку средстава према стварно изведеном обиму радова, услуга и
набављеној опреми.
IX
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-2/2015-60-II
18. фебруар 2015. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.

ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ
ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА 2015. ГОДИНУ
Средства за реализацију Програма планирана су у
Буџету Града Новог Сада за 2015. годину у укупном износу
од 86.520.500,00 динара и распоређују се на следећи начин:

ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОЈЕКТИ:
1. ИЗГРАДЊА ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА
Ред.
број
1.1.

Носилац инвестиционих
активности

Опис

Износ у
динарима

ОШ „Јован Јовановић.Змај“ Сремска Каменица Изградња спортске сале у Лединцима

30.000.000,00

Укупно: 30.000.000,00
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2. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА
Ред.
број

Носилац инвестиционих
активности

Опис

Износ у
динарима

2.1.

ОШ „Иво Андрић“ Будисава

Инвестиционо одржавање на побољшању
услова коришћења објекта (замена кровног
покривача од азбестних плоча, измештање
гасне котларнице, замена фасадне
столарије, санитарни чворови)

2.2

ОШ „Михајло Пупин“ Ветерник

Реконструкција електроинсталација

3.600.000,00

2.3.

ОШ „Ђорђе Натошевић“Нови Сад

Адаптација - претварање подрумских
просторија у учионице

1.600,000,00

2.4.

ОШ „Алекса Шантић“ Степановићево

Инвестиционо одржавање на побољшању
услова коришћења објекта (замена дела
фасадне столарије)

3.360.000,00

2. 5.

ОШ „Ђура Јакшић“ Каћ

Реконструкција електроинсталација у две
зграде старе школе и инвестиционо одржавање на побољшању услова коришћења
објекта (проширење санитарног чвора) у
објекту старе школе, све по Решењу инспекције - наставак реализације уговорених
обавеза

3.000.000,00

2.6.

ОШ „Јожеф Атила“ Нови Сад

Санација крова, и посебно лучног крова
фискултурне сале и за инвестиционо одржавање на побољшању услова коришћења
објекта (свлачионице фискултурне сале) наставак реализације уговорених обавеза

3.000.000,00

2.7.

ОШ „Јован Јовановић.Змај“ Сремска Каменица Радови на инвестиционом одржавању комплетне фасадне столарије (замена) и дела
крова - наставак реализације уговорених
обавеза

3.000.000,00

2.8.

ОШ „Иван Гундулић“ Нови Сад

Инвестиционо одржавање на побољшању
услова коришћења објекта (замена кровног
покривача од азбестних плоча на павиљону
продуженог боравка, библиотеке, кухиње,
трепезарије и изолација равних кровова)

3.500.000,00

2.9.

ОШ „Вељко Петровић“, Бегеч

Инвестиционо одржавање на побољшању
услова коришћења објекта (замена фасадне
столарије)

6.200.000,00

2.10. ОШ „Лаза Костић“, Ковиљ

Завршетак радова на реконструкцији
електроинсталација

2.500.000,00

2.11. ОШ „Васа Стајић“, Нови Сад

Замена дела фасадне столарије у ходнику
на првом спрату

2.500.000,00

14.400.000,00

Укупно: 46.660.000,00

3. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ
Ред.
број

Носилац инвестиционих
активности

Опис

3.1.

ОШ „Иво Андрић“Будисава

Стручни надзор на инвестиционом одржавању на побољшању услова коришћења
објекта (замена кровног покривача од азбестних плоча, измештање гасне котларнице,
замена фасадне столарије, санитарни
чворови)

3.2.

ОШ „Јован Јовановић.Змај“ Сремска Каменица Стручни надзор на изградњи спортске сале у
Лединцима

Износ у
динарима
216.000,00

450.000,00
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3.3.

ОШ „Михајло Пупин“ Ветерник

Пројекат и стручни надзор на реконструкцији електроинсталација

3.4.

ОШ „Ђорђе Натошевић“Нови Сад

Стручни надзор на адаптацији - претварању
подрумских просторија у учионице

3.5.

О.Ш.“ Прва војвођанска бригада“ Нови Сад

Пројектно техничка документација, сагласности и таксе за надоградњу школе

3.6.

О.Ш. „Душан Радовић“ Нови Сад

Пројектно техничка документација, сагласности и таксе за надоградњу школе у Ченејској

600.000,00

3.7.

ОШ „Иван Гундулић“ Нови Сад

Стручни надзор на инвестиционом одржавању на побољшању услова коришћења
објекта (замена кровног покривача од азбестних плоча на павиљону продуженог боравка, библиотеке, кухиње, трепезарије и изолација равних кровова)

52.500,00

3.8.

ОШ „Вељко Петровић“, Бегеч

Стручни надзор на инвестиционом одржавању на побољшању услова коришћења
објекта (замена фасадне столарије)

93.000,00

3.9.

ОШ „Лаза Костић“, Ковиљ

Стручни надзор на завршетку радова на
реконструкцији електроинсталација

37.500,00

Стручни надзор на замени дела фасадне
столарије у ходнику на првом спрату

37.500,00

3.10. ОШ „Васа Стајић“, Нови Сад

Укупно:

450.000,00
24.000,00
1.900.000,00

3.860.500,00

4. ОПРЕМА ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ
Ред.
број

Носилац инвестиционих
активности

Опис

Износ у
динарима

4.1.

ОШ „Алекса Шантић“ Степановићево

Увођење система видео надзора

2.000.000,00

4.2.

ОШ „Михајло Пупин“ Ветерник

Увођење система видео надзора

2.000.000,00

4.3.

ОШ „Људовит Штур“ Кисач

Увођење система видео надзора

2.000.000,00
Укупно:
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II

На основу члана 52. тачка 24. Статута Града Новог Сада
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08) и члана 47. Одлуке о буџету Града Новог Сада
за 2015. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број
68/14) на предлог Градоначелника Града Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада, на 188. седници од 18. фебруара 2015. године, доноси

РЕШЕЊЕ О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ
АКТИВНОСТИ ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
ЗА 2015. ГОДИНУ
I
Овим решењем утврђује се Програм инвестиционих
активности за средње школе за 2015. годину (у даљем
тексту: Програм), који чини саставни део овог решења.

Програм садржи:
- Пројекат: "Инвестициони пројекти" (изградња зграда
и објеката, капитално одржавање зграда и објеката,
пројектно планирање и опрема за јавну безбедност),
и
- Пројекат: "Изградња музичке и балетске школе"
(изградња зграда и објеката и пројектно планирање).
III
Средства за реализацију Програма планирана су у
буџету Града Новог Сада за 2015. годину, у укупном износу
од 333.427.500,00 динара, и то за:
- Пројекат: "Инвестициони пројекти", средства у износу
од 67.927.500,00 динара и

26. фебруар 2015.
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- Пројекат: "Изградња музичке и балетске школе", средства у износу од 265.500.000,00 динара.
IV
Носиоци инвестиционих активности предвиђених Програмом су средње школе на територији Града Новог Сада.

VIII
Средње школе подносе Градоначелнику Града Новог
Сада годишњи извештај о реализацији овог програма, са
исказаним физичким и финансијским показатељима и
документацијом о извршеним активностима и утрошку средстава према стварно изведеном обиму радова, услуга и
набављеној опреми.

V
Градска управа за образовање (у даљем тексту: Градска управа), може извршити прерасподелу планираних
средстава по позицијама Програма у оквиру исте групе
радова односно услуга, ако постоје објективне околности
које условљавају потребу за извршењем одређених радова
или услуга у већем обиму, односно уколико је престала
потреба за извршењем радова или услуга, уз претходну
сагласност Градоначелника Града Новог Сада.
VI
Захтев за пренос средстава из тачке III овог решења,
средње школе достављају Градској управи након што спроведу поступак јавне набавке, уз који достављају
документацију о уговореним, односно извршеним радовима, услугама и набављеној опреми, у складу са тромесечним плановима извршења буџета Града Новог Сада.
Пренос средстава на рачун средњих школа врши се на
основу захтева који припрема Градска управа, у складу са
прописима.

Број 7 – Страна 93.

IX
Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-2/2015-69-II
18. фебруар 2015. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.

ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ
ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЗА 2015. ГОДИНУ

VII

Средства за реализацију Програма планирана су у
буџету Града Новог Сада за 2015. годину, у укупном износу
од 333.427.500,00 динара, и то за:

Надзор над реализацијом Програма врши Градска
управа.

- Пројекат: "Инвестициони пројекти", средства у износу
од 67.927.500,00 динара распоређују се за финансирање:

1. Изградња зграда и објеката
р.
бр.
1

ОБЈЕКАТ
Пољопривредна школа са
домом ученика, Футог

Износ у
динарима

ОПИС
Изградња канализације - 1. фаза

9.000.000,00
УКУПНО:

9.000.000,00

2. Капитално одржавање зграда и објеката
р.
бр.

ОБЈЕКАТ

ОПИС

1

Гимназија "Јован Јовановић
Змај", Нови Сад

2

Гимназија "Исидора Секулић",
Нови Сад

3

Гимназија "Светозар Марковић", Реконструкција објекта Гимназије (степеништа и пожарни
излази)
Нови Сад

Адаптација, уређење и покривање велике куполе - 3. фаза
Инвестиционо одржавање на побољшању услова
коришћења објекта (замена дела фасадне столарије) наставак реализације уговорених обавеза

1. Постављање донираних соларних панела у објекту
школе у Улици Бате Бркића
4

ШОСО "Милан Петровић",
Нови Сад

2. Реконструкција објекта - доградња лифта за 1 спрат у
Улици Бате Бркића
3. Адаптација поткровља објекта у Улици Боре Станковића

Износ у
динарима
25.000.000,00
1.700.000,00
3.000.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
3.960.000,00
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Средња машинска школа,
Нови Сад
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Инвестиционо одржавање на побољшању услова
коришћења објекта (замена дела фасадне столарије)

3.600.000,00

УКУПНО: 42.260.000,00

3. Пројектно планирање
р.
бр.
1

2

3

ОБЈЕКАТ
Пољопривредна школа са
домом ученика, Футог

Гимназија "Лаза Костић",
Нови Сад

Гимназија "Јован Јовановић
Змај", Нови Сад

Износ у
динарима

ОПИС
Пројектно техничка документација, стручни надзори,
сагласности и таксе за изградњу канализације - 1. фаза

1.155.500,00

1. Пројектно техничка документација, сагласности и таксе
за изградњу фискултурне сале

4.700.000,00

2. Документација за добијање употребне дозволе за
павиљоне "А" и "Б" и накнада за ЈП "Завод за изградњу
Града" у Новом Саду за легализацију објеката

5.000.000,00

1. Пројектно техничка документација, стручни надзори,
сагласности, атести и таксе, за радове на адаптацији,
уређење и покривање велике куполе - 2. фаза - наставак
реализације уговорених обавеза

500.000,00

2. Пројектно техничка документација, стручни надзори,
сагласности, атести и таксе, за радове на адаптацији,
уређење и покривање велике куполе - 3. фаза

700.000,00

4

Пројектно техничка документација, стручни надзори,
Гимназија "Светозар Марковић", технички преглед и употребна дозвола, сагласности и таксе
Нови Сад
за реконструкцију објекта Гимназије (степеништа и пожарни
излази)

5

ШОСО "Милан Петровић",
Нови Сад

6

Средња школа "Светозар
Милетић" , Нови Сад

Пројектно техничка документација за видео надзор

7

Саобраћајна школа "Пинки",
Нови Сад

Пројектно техничка документација за видео надзор

8

Гимназија "Исидора Секулић",
Нови Сад

Пројектно техничка документација, стручни надзори,
сагласности, атести и таксе за радове на постављању
донираних соларних панела у објекту школе у Улици Бате
Бркића

1. Пројектно техничка документација, сагласности и таксе
за радове на адаптацији таванског простора
2. Стручни надзор за радове на замени дела фасадне
столарије

450.000,00

300.000,00

100.000,00
100.000,00
612.000,00
50.000,00

УКУПНО: 13.667.500,00

4. Опрема за јавну безбедност
р.
бр.

ОБЈЕКАТ

Износ у
динарима

ОПИС

1

Саобраћајна школа "Пинки",
Нови Сад

Доградња система видео надзора

2

Гимназија "Исидора Секулић",
Нови Сад

Доградња система видео надзора

3

Средња школа "Светозар
Милетић", Нови Сад

Доградња система видео надзора

1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
УКУПНО:

3.000.000,00
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- Пројекат: "Изградња музичке и балетске школе", средства у износу од 265.500.000,00 динара распоређују се за
финансирање:

1. Изградња зграда и објеката
р.
бр.
1

ОБЈЕКАТ
Музичка школа "Исидор Бајић",
Нови Сад

Износ у
динарима

ОПИС
Изградња објекта Музичке школе "Исидор Бајић" и
Балетске школе у Новом Саду са концертном двораном

250.000.000,00

УКУПНО: 250.000.000,00
2. Пројектно планирање
р.
бр.

1

ОБЈЕКАТ

Музичка школа "Исидор Бајић",
Нови Сад

Износ у
динарима

ОПИС

Пројектно техничка документација, сагласности и таксе за
изградњу објекта Музичке школе "Исидор Бајић" и Балетске
15.500.000,00
школе у Новом Саду са концертном двораном - наставак
реализације активности започетих у 2014. години
УКУПНО: 15.500.000,00
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V

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 188. седници од 18.
фебруара 2015. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ
АКТИВНОСТИ ЗА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД НОВИ САД
ЗА 2015. ГОДИНУ
I
Oвим решењем утврђује се Програм инвестиционих
активности за установе културе чији је оснивач Град Нови
Сад за 2015. годину (у даљем тексту: Програм), који чини
саставни део овог решења.
II
Програм обухвата инвестиционе активности на зградама и грађевинским објектима, набавку машина и опреме
и нематеријалне имовине.
III
Средства за реализацију Програма планирана су у
буџету Града Новог Сада за 2015. годину, у укупном износу
од 67.383.900,00 динара, од чега средства из буџета износе
63.998.200,00 динара, а средства из додатних прихода
корисника износе 3.385.700,00 динара, а користиће се у
складу са оствареним приходима буџета и оствареним
додатним приходима, на начин утврђен у овом програму.
IV
Носиоци инвестиционих активности предвиђених Програмом су установе културе чији је оснивач Град Нови Сад
( у даљем тексту: Установе).

Установе доносе план јавних набавки и по добијању
претходне сагласности Градског већа Града Новог Сада,
доносе одлуке о покретању поступака јавних набавки за
које су средства планирана у буџету Града, односно у
Финансијском плану Градске управе за културу за 2015.
годину.
VI
Захтев за пренос средстава из буџета из тачке III овог
решења, Установе достављају Градској управи за културу
(у даљем тексту: Градска управа), након спроведених поступака јавних набавки, уз приложену документацију.
Пренос средстава на рачун Установа врши се на основу
захтева које припрема Градска управа, у складу са прописима.
Уколико Установе не остваре додатне приходе у планираном износу, апропријације за расходе и издатке одобрене из тих средстава неће се извршавати на терет општих
прихода буџета.
VII
Надзор над реализацијом Програма врши Градска
управа.
VIII
Установе подносе Градском већу Града Новог Сада и
Градској управи годишњи извештај о реализацији овог програма, са исказаним физичким и финансијским показатељима
и документацијом о извршеним активностима и утрошку
средстава према стварно набављеној опреми и нематеријалној имовини.
IX
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 418-9/2015-21-II
18. фебруар 2015. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.

ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА УСТАНОВЕ
КУЛТУРЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД НОВИ САД
ЗА 2015. ГОДИНУ
I Средства из буџета Града Новог Сада за инвестиционе активности установа културе чији је оснивач Град
Нови Сад у укупном износу од 67.383.900,00 динара, односно средства из буџета, у износу од 63.998.200,00 динара
и средства из додатних прихода корисника у износу од
3.385.700,00 динара, распоређују се по следећим наменама:
1. економскa класификацијa 511 - Зграде и грађевински
објекти – 23.170.000,00 динара, и то:
износ од 23.140.000,00 динара - средства из буџета
и износ од 30.000,00 динара - средства из додатних
прихода корисника,
- економска класификација 5113 – Капитално
одржавање зграда и објеката – 18.630.000,00
динара, и то: износ од 18.600.000,00 динара средства из буџета и износ од 30.000,00
динара - средства из додатних прихода корисника,
- економска класификација 5114 – Пројектно
планирање – 4.540.000,00 динара - средства из
буџета,
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2. економскa класификацијa 512 – Машине и опрема –
39.114.700,00 динара, и то:
износ од 36.959.000,00 динара - средства из буџета
и износ од 2.155.700,00 динара - средства из додатних прихода корисника,
- економска класификација 5121– Опрема за
саобраћај - 2.000.000,00 динара - средства из
буџета
- економска класификација 5122 – Административна
опрема – 27.332.700,00 динара, и то: износ од
25.177.000,00 динара - средства из буџета и износ
од 2.155.700,00 динара - средства из додатних
прихода корисника,
- економска класификација 5125 – Медицинска и
лабораторијска опрема – 270.000,00 динара –
средства из буџета,
- економска класификација 5126 – Опрема за
образовање, науку, културу и спорт – 7.150.000,00
динара - средства из буџета,
- економска класификација 5128 – Опрема за јавну
безбедност – 2.362.000,00 динара - средства из
буџета
3. економскa класификацијa 515 – Нематеријална имовина – 5.099.200,00 динара, и то:
износ од 3.899.200,00 динара - средства из буџета и
износ од 1.200.000,00 динара - средства из додатних прихода корисника,
- економска класификација 5151 – Нематеријална
имовина – 5.099.200,00 динара, и то:
износ од 3.899.200,00 динара - средства из буџета
и износ од 1.200.000,00 динара - средства из
додатних прихода корисника.

1. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА
Рб

Пфп

Ек.
клас.

Индиректни
корисник

Опис
(Намена за коју ће се
средства користити)

„Новосадско
Измештање службеног
1.1 429.01 5113 позориштеулаза
Ujvideki Szinhaz“

1.2

429.01 5113

Позориште
младих

Укупно:

Средства из
буџета

Опис
(Намена за коју ће се
средства користити)

600.000,00

Санација електроинСанација електроинстасталација у простору
лација у простору ВелиВелике сале, као и у
ке сале, као и у свим
свим просторијама
просторијама које су у
18.000.000,00 које су у функциофункционалној вези или
налној вези или су
су увезане електричном
увезане електричном
инсталацијом са Велиинсталацијом са
ком салом
Великом салом
18.600.000,00

Средства из
додатних
прихода

Укупна
средства

600.000,00

30.000,00 18.030.000,00

30.000,00 18.630.000,00
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2. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ
Рб

Пфп

Ек.
клас.

2.1 429.02 5114

Индиректни
корисник

Музеј Града
Новог Сада

Градска
2.2 429.02 5114 библиотека у
Новом Саду

Опис
(Намена за коју ће се
средства користити)
Израда пројекта санације и адаптације спомен-куће Јован Јовановић Змај у Сремској
Каменици, као и пројекта
инвестиционог одржавања комплекса око
објекта
Израда пројектно
-техничке документације за доградњу
објекта у Дунавској
бр. 1 у Новом Саду

Израда пројектно
„Новосадско
-техничке документације за радове на
2.3 429.02 5114 позориштеUjvideki Szinhaz“ измештању службеног
улаза
Укупно:

Средства из
буџета

Опис
(Намена за коју ће се
средства користити)

Средства из
додатних
прихода

Укупна
средства

400.000,00

400.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

140.000,00

140.000,00

4.540.000,00

4.540.000,00

3. ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ
Рб

Пфп

Ек.
клас.

Индиректни
корисник

Историјски
3.1 430.01 5121 архив Града
Новог Сада

Опис
(Намена за коју ће се
средства користити)
Набавка теретног
аутомобила за превоз
архивске грађе

Укупно:

Средства из
буџета

Опис
(Намена за коју ће се
средства користити)

Средства из
додатних
прихода

Укупна
средства

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

4. АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА
Рб

Пфп

Ек.
клас.

4.1 430.02 5122

Индиректни
корисник

Музеј Града
Новог Сада

Градска
4.2 430.02 5122 библиотека у
Новом Саду

Опис
(Намена за коју ће се
средства користити)
Набавка ТА пећи, уљних
радијатора, тепих стаза,
пројектора, пројекторског платна, лустера,
плазма телевизора,
музичке линије, усисивача, пегле, мини фрижидера, полица, металних ормана, картотечких
ормана, рачунара, лаптопова, скенера, штампача, фотоапарата и
фотокопир апарата
Набавка рачунара, стола
за дигитализацију, клима
уређаја, факс апарата,
усисивача, фижидера,
бојлера, тепих стаза,
венецијанера и тракастих завеса

Средства из
буџета

Опис
(Намена за коју ће се
средства користити)

Набавка тепих-стаза,
уљних радијатора,
грајалица, решоа,
770.000,00
фрижидера и музичке
линије

3.063.000,00

Средства из
додатних
прихода

100.000,00

Укупна
средства

870.000,00

3.063.000,00
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Набавка рачунара,
ормана за архивске
досиее, факс машине,
хард дискова

523.000,00

Завод за
заштиту
4.4 430.02 5122 споменика
културе Града
Новог Сада

523.000,00

Набавка намештаја,
мини скенера, интерних и екстерних хард
дискова и стоних
лампи

Набавка радних столо„Новосадско
ва, столица, рачунара
4.5 430.02 5122 позориштеи рачунарске опреме,
Ujvideki Szinhaz“ огледала за кореографске пробе и телефона
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333.000,00

Набавка апарата за
пречишћавање воде

2.012.800,00

2.012.800,00

42.900,00

375.900,00

Позориште
младих

Набавка фотокопир
апарата, рачунара и
рачунарске опреме,
штампача, машина за
прање и сушење веша,
лед телевизора, телефона, канцеларијског
намештаја, уградне
опреме, фотографске
опреме и опреме за
домаћинство и угоститељство

300.000,00

Стеријино
позорје

Набавка микротик рутера,Swich – рачунарске
мреже,УПС – заштите
рачунара и сервера од
струјног удара, компјутера, система за попис
основних средстава,
стола и фиксних
телефона

390.000,00

390.000,00

Набавка дигиталног
пројектора , рачунара и
Културни центар
4.8 430.02 5122
друге опреме за дигитаНовог Сада
лизацију културне
баштине

11.473.000,00

11.473.000,00

25.000,00

25.000,00

4.6 430.02 5122

4.7 430.02 5122

Установа за
израду
4.9 430.02 5122
таписерија
„Атеље 61“

Набавка фрижидера за
потребе чувања хемијских супстанци које се
користе за таписерије

Установа за
културу,
информисање и
образовање
4.10 430.02 5122
Културноинформативни
центар
„Младост“ Футог

Набавка опреме за
уградњу система за
вентилацију, рачунарске, електронске и
фотографске опреме,
као и канцеларијске
опреме и намештаја за
објекат „Сима Шолаја”

Укупно:

300.000,00

8.300.000,00
8.300.000,00

25.177.000,00

2.155.700,00 27.332.700,00
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5. МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА
Рб

Пфп

Ек.
клас.

5.1 430.03 5125

Индиректни
корисник

Музеј Града
Новог Сада

Опис
(Намена за коју ће се
средства користити)
Набавка дигестора за
троелектолитичко чишћење мм метала, исправљача за електролизу и
каде од безкиселинске
пластике

Укупно:

Средства из
буџета

Опис
(Намена за коју ће се
средства користити)

Средства из
додатних
прихода

Укупна
средства

270.000,00

270.000,00

270.000,00

270.000,00

6. ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ И СПОРТ
Рб

Пфп

Ек.
клас.

6.1 430.04 5126

Индиректни
корисник
Музеј Града
Новог Сада

Градска
6.2 430.04 5126 библиотека у
Новом Саду

Опис
(Намена за коју ће се
средства користити)
Набавка изложбених
витрина
Набавка полица, ормана, застакљених витрина за књиге, пултова за
библиотекаре, читалачких столова, столица,
сточића и столица за
децу, табуреа

„Новосадско
Набавка инспицијент6.3 430.04 5126 позориштеског пулта и бубњева
Ujvideki Szinhaz“
Установа за
културу, информисање и обра6.4 430.04 5126 зовање Културноинформативни
центар „Младост“
Футог

Набавка опреме за
озвучење, елемената
за покретну бину, народних ношњи, машина за
вез и шивење и музичких инструмената

Установа за
културу, информисање и обраНабавка опреме за
6.5 430.04 5126 зовање Културнорасвету
информативни
центар „Кисач“
Кисач
Укупно:

Средства из
буџета

Опис
(Намена за коју ће се
средства користити)

Средства из
додатних
прихода

Укупна
средства

150.000,00

150.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

200.000,00

200.000,00

4.000.000,00

4.000.000,00

300.000,00

300.000,00

7.150.000,00

7.150.000,00

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

Музеј Града
Новог Сада

Набавка опреме за
видео надзор

400.000,00

400.000,00

Историјски
7.2 430.05 5128 архив Града
Новог Сада

Набавка апарата за
гашење пожара

12.000,00

12.000,00

150.000,00

150.000,00

7.1 430.05 5128

„Новосадско
Набавка унутрашњих и
спољних камера за
7.3 430.05 5128 позориштеUjvideki Szinhaz“ зграду Позоришта
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Позориште
младих

Установа за
културу, информисање и обра7.5 430.05 5128 зовање Културноинформативни
центар „Кисач“
Кисач

Набавка опреме за
видео надзор и противпожарних апарата
Набавка аутоматског
система за дојаву
пожара, опреме за
противпровалну
заштиту и громобранске
инсталације

Укупно:
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200.000,00

200.000,00

1.600.000,00

1.600.000,00

2.362.000,00

2.362.000,00

8. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
Рб

Пфп

Ек.
клас.

Индиректни
корисник

Градска
8.1 431.01 5151 библиотека у
Новом Саду

Опис
(Намена за коју ће се
средства користити)
Набавка књига и остале
књижне и некњижне
грађе и лиценцираног
софтвера

Средства из
буџета

Опис
(Намена за коју ће се
средства користити)

Средства из
додатних
прихода

Набавка књига и
3.899.200,00 остале некњижне
грађе

Укупна
средства

550.000,00

4.449.200,00

8.2 431.01 5151

Завод за заштиту споменика
културе Града
Новог Сада

Набавка компјутерског програма и књига
за библиотеку Завода

350.000,00

350.000,00

8.3 431.01 5151

Културни центар
Новог Сада

Набавка књига и
откуп ауторских права

300.000,00

300.000,00

1.200.000,00

5.099.200,00

Укупно:
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На основу члана 47. Одлуке о буџету Града Новог Сада
за 2015. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број:
68/2014), на предлог Градоначелника Града Новог Сада,
Градско веће Града Новог Сада, на 181. седници од 13.
јануара 2015. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ
АКТИВНОСТИ ЗА ПОТРЕБЕ ДИРЕКТНИХ
КОРИСНИКА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА
У 2015. ГОДИНИ
Члан 1.
Овим решењем утврђује се Програм инвестиционих
активности за потребе директних корисника буџета Града
Новог Сада у 2015. (у даљем тексту: Програм), који чини
саставни део овог решења.
Члан 2.
Средства за реализацију Програма обезбеђена су у
укупном износу од 56.000.000,00 динара у буџету Града
Новог Сада за 2015. годину, у разделу 19, глава 19.01Служба за заједничке послове, у функцији 130 – Опште
услуге, из извора финансирања 01- Приходи из буџета, на

3.899.200,00

позицијама буџета 564 и 565 и то за набавку машинa и
опреме и нематеријалне имовине.
Члан 3.
Поступак набавке основних средстава и члана 2. овог
решења спровешће Служба за заједничке послове - Сектор за јавне набавке, у складу са прописима који регулишу
јавне набавке.
Члан 4.
Програм ће реализовати Служба за заједничке послове.
Члан 5.
Ово решење ће се објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 401-2/2015-35-3-II
13. јануар 2015. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.

26. фебруар 2015.
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П Р О Г Р А М
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА ПОТРЕБЕ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ
САДА У 2015. ГОДИНИ
Редни
број

ПЛАН ЗА
2015. ГОДИНУ

ОСНОВНА СРЕДСТВА
У К У П Н О:

А.
1.
1.1
1.1.1
1.2
2.
2.1

МАШИНЕ И ОПРЕМА
Опрема за саобраћај

56.000.000,00
25.520.000,00
1.650.000,00

Опрема за копнени саобраћај

1.400.000,00

Мотоцикли (скутери)

1.400.000,00

Додатна опрема за саобраћај
Административна опрема

250.000,00
23.870.000,00

Канцеларијска опрема

7.100.000,00

2.1.1

Намештај

3.500.000,00

2.1.2

Уградна опрема

3.600.000,00

2.2
2.2.1
2.3
2.3.1

Комуникациона опрема

600.000,00

Телефони и факс апарати

600.000,00

Електронска и фотографска опрема

11.770.000,00

Електронска опрема

11.170.000,00

2.3.1.1

Клима уређаји

300.000,00

2.3.1.2

Опрема за видео надзор

4.700.000,00
2.500.000,00

2.3.1.3

Опрема за тонско снимање седница Скупштине Града Новог Сада

2.3.1.4

Мулти-функционални апарати за умножавање материјала

2.3.1.5

ГПС ручни електронски уређаји за оријентацију и навигацију

2.3.1.6

Читачи личних карата (фиксни и мобилни)

450.000,00
50.000,00
250.000,00

2.3.1.7

Ласерски уређаји за мерење удаљености

2.3.1.8

Ватродојавна централа у објекту Градске куће

2.3.1.9

Видео пројектори

240.000,00

2.3.1.10

ЛЦД телевизори за Велику салу Скупштине и хол испред сале

400.000,00

2.3.1.11

Ручне радио станице са припадајућом опремом

680.000,00

2.3.1.12
2.3.2
2.3.2.1
2.4

120.000,00
1.000.000,00

Остала електронска опрема

480.000,00

Фотографска опрема

600.000,00

Фотоапарати

600.000,00

Опрема за домаћинство и угоститељство

4.400.000,00

2.4.1

Опрема за домаћинство

3.600.000,00

2.4.2

Опрема за угоститељство

Б.

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

800.000,00
30.480.000,00

1.

Књиге у библиотеци

2.

Лиценце

29.900.000,00

2.1

„Microsoft“ лиценце – плаћање треће рате

29.000.000,00

2.2

„ORACLE“ лиценце за потребе Градске пореске управе

900.000,00

Телефонски прикључак

100.000,00

3.

480.000,00
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На основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о здравственој
заштити ("Службени гласник Републике Србије", бр. 107/05,
72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - др.
закон и 93/14) и члана 52. тачка 24. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08), на предлог Градоначелника Града Новог Сада,
Градско веће Града Новог Сада на 187. седници од 13.
фебруара 2015. године, доноси

ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ
И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА
"НОВИ САД" НОВИ САД ЗА 2015. ГОДИНУ
I. Овим програмом утврђују се инвестиционе активности
и текуће одржавање Дома здравља "Нови Сад" Нови
Сад (у даљем тексту: Дом здравља) за 2015. годину.
II. За реализацију овог програма планирана су средства
у буџету Града Новог Сада за 2015. годину у оквиру
трансфера осталим нивоима власти, у износу од
43.300.000,00 динара, и то за:
- капиталне трансфере, износ од 41.300.000,00
динара,
- текуће трансфере, износ од 2.000.000,00 динарa.
III. Средства из тачке II. алинеја један овог програма
распоређују се за инвестиционе активности, и то за:
1) набавку медицинске опреме, у износу од
18.300.000,00 динара, за:
- дефибрилатор, 6 комада,
- ЕКГ 12-канални, 7 комада,
- ЕКГ 3-канални, 25 комада,
- кераторефрактометар, 1 комад,
- инхалатор, 20 комада,
- контејнер за течни азот, 2 комада,
- ултразвук радиолошки, 1 комад;
2) набавку рачунарске опреме, у износу од
3.000.000,00 динара, за:
- рачунар, 1 комад,
- сервер 1, 1 комад,
- сервер 2, 1 комад,
- активну мрежну опрему - рутер, 1 комад;
3) капитално одржавање објеката, у износу од
20.000.000,00 динара за:
- адаптацију објекта у улици Васе Стајића, Нови
Сад.
IV. Средства из тачке II. алинеја два овог програма, у
износу од 2.000.000,00 динара распоређују се за
текуће одржавање објеката.
V. За реализацију активности из тачке III. овог програма
пренос средстава вршиће се путем капиталних трансфера, а за активности из тачке IV. путем текућих
трансфера, и то до износа средстава планираних
овим програмом за капиталне, односно текуће трансфере.
Уколико се средства из тачке II. овог програма не
остварују у планираном износу, могу се умањити сразмерно
оствареним приходима и примањима у буџету Града Новог
Сада.

26. фебруар 2015.

VI. Захтев за пренос средстава из тачке II. овог програма, Дом здравља доставља Градској управи за
здравство, након спроведеног поступка јавних набавки
у складу са законом, уз приложену документацију за
набавку радова и опреме, са износом обрачунатог
пореза на додату вредност, осим за набавке са правом на поврат пореза на додату вредност, за које
Дом здравља доставља захтев за пренос средстава
без износа пореза на додату вредност.
Пренос средстава на рачун Дома здравља врши се
на основу захтева за пренос који припрема Градска
управа за здравство, у складу са прописима.
VII. Дом здравља се обавезује да ће активности из тач.
III. и IV. овог програма бити изведене стручно и квалитетно, у складу са законом, стандардима и нормативима који важе за ову врсту радова, односно
набавку опреме.
VIII. Надзор над спровођењем овог програма обављаће
Градска управа за здравство.
IX. Дом здравља подноси Градском већу Града Новог
Сада годишњи извештај о реализацији овог програма,
са исказаним физичким и финансијским показатељима
о извршеним активностима и утрошку средстава.
X.

Овај програм објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 51-5/2015-II
13. фебруар 2015. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.
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На основу члана 37. 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), на предлог Комисије
за борбу против дрога, Градско веће Града Новог Сада на
187. седници од 13. фебруара 2015. године доноси

ПРОГРАМ
ПРЕВЕНЦИЈЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ ДРОГА ЗА
2015. ГОДИНУ
1. Овим програмом утврђују се активности на превенцији
злоупотребе дрога, које ће се реализовати у 2015. години
путем пројеката који имају за циљ континуирану превенцију
злоупотребе дрога на територији Града Новог Сада,
промовисање живота без дрога и спречавање њеног
коришћења.
2. За реализацију овог програма средства су планирана
Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2015. годину ("Служ-

26. фебруар 2015.
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бени лист Града Новог Сада", број 68/14), у укупном износу
од 11.041.500,00 динара.
3. Средства из тачке 2. овог програма распоређују се
за:
1) пројекте промоције здравих стилова живота
младих без употребе дрога и промоције
волонтерства у превенцији злоупотребе дрога
Пројекти промоције здравих стилова живота младих,
без употребе дрога имају за циљ унапређење и очување
здравља младих и усвајање одговорног понашања у вези
са здрављем.
Пројекти промоције волонтерства у превенцији злоупотребе дрога имају за циљ промоцију волонтерских активности и ангажовања шире друштвене заједнице у превенцији
злоупотребе дрога.
2) пројекте едукације о штетном утицају дрога и
превентивним мерама
Пројекти едукације о штетном утицају дрога и превентивним мерама обухватају:
- едукацију деце предшколског узраста,
- едукација деце школског узраста и младих,
- едукацију родитеља и старатеља, и
- едукацију запослених у образовању и другим секторима укљученим у превенцију зависности од психоактивних супстанци.
Едукација деце предшколског узраста има за циљ
унапређење менталног здравља деце, подстицање дечијег
самопоштовања и заштиту личности од поремећаја
здравља.
Едукација деце школског узраста и младих има за циљ
подизање нивоа знања и свести код деце школског узраста и младих о штетном утицају и последицама употребе
дрога, као и едукацију ових лица (едукација вршњачких
едукатора) о најефикаснијим начинима информисања и
мотивисања деце школског узраста и младих за правилне
изборе и одупирање притисцима и изазовима савременог
друштва. Ови пројекти треба да буду информативног и
едукативног карактера, да су прилагођени узрасту деце и
младих, прихватљиви и разумљиви.
Едукација родитеља и старатеља има за циљ едукацију
родитеља и старатеља о штетним утицајима и последицама употребе дрога, њихово оспособљавање за добру
комуникацију са децом и јачање способности породице за
решавање кризних момената.
Едукација запослених у образовању и другим секторима
укљученим у превенцију зависности од психоактивних супстанци има за циљ подизање нивоа знања васпитача,
наставника, педагога, психолога и других запослених о
штетним утицајима и последицама употребе дрога на телесно, социјално и ментално здравље деце, као и едукацију
ових лица (едукација едукатора) о најефикаснијим начинима информисања и мотивисања деце за правилне изборе
и одупирање притисцима у изазовима савременог друштва
(едукација за вођење психолошких радионица, трибина,
организовање и спровођење анкета, истраживања и других креативних активности којима се доприноси превенцији
зависности од психоактивних супстанци).
Пројекти едукације из става 1. ове подтачке могу се реализовати путем предавања, семинара, трибина, вршњачке
едукације, пројеката за младе кроз теренски рад, као и
путем интернета и отворене телефонске линије за давање
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информација о превенцији зависности од дрога, дрогама
и њиховој злоупотреби.
3) пројекте вршњачког саветовања младих и чланова њихових породица
Пројекти вршњачког саветовања младих и чланова
њихових породица имају за циљ да се младима и члановима њихових породица пруже адекватни, ефикасни и потпуни одговори и савети у вези са штетним утицајем и последицама употребе дрога и превентивним мерама.
4) пројекте превенције рецидива, штетних последица
коришћења дроге и смањења штете
Активности превенције рецидива, штетних последица
коришћења дроге и смањења штете имају за циљ да се
родитељима, старатељима, члановима породице и лицима
код којих постоји злоупотреба дрога пружи адекватнија,
ефикаснија и потпунија помоћ у решавању проблема
злоупотребе дрога, односно да се изврши стабилизација
њиховог психичког стања, посебно у односу на узимање
дрога кроз апстиненцију или супституцију, рехабилитацију
и социјалну реинтеграцију њиховим укључивањем у
различите облике друштвеног живота, побољшањем
квалитета живота и смањењем штетних последица
проузрокованих коришћењем дрога.
Циљ ових пројеката је и да се препознају лица код којих
постоји злоупотреба дрога, а још није развијена зависност,
као и ефикасно откривање оних којима је потребна стручна
помоћ, односно да се лица код којих постоји злоупотреба
дрога мотивишу да прекину или смање узимање дрога, а
лица која имају развијену зависност да што пре започну
лечење.
Циљ је и спречавање последица зависности од дрога,
првeнствено ХИВ и хепатитис Ц инфекција, других телесних
и психичких болести и криминогеног понашања.
Пројекти превенције рецидива, штетних последица
коришћења дроге и смањења штете се могу реализовати
кроз непосредни контакт са зависницима, родитељима,
старатељима, члановима породице и лицима код којих
постоји злоупотреба и/или зависност од дрога, као и путем
е-маил саветовања, успостављања отворене телефонске
линије за давање информација о дрогама, њиховој
злоупотреби и лечењу.
5) пројекте обележавања значајних датума и израде
и дистрибуције едукативног и промотивног
материјала
Пројекти обележавања значајних датума и израде и
дистрибуције едукативног и промотивног материјала су
пројекти који имају за циљ обележавање значајних датума
(светски дан борбе против дрога и сл.), као и израду и
дистрибуцију едукативног и промотивног материјала ради
упознавања грађана Града Новог Сада са превентивним
мерама и штетним утицајима и последицама злоупотребе
дрога.
4. Овај програм реализује Комисија за борбу против
дрога у складу са Правилником о начину и поступку доделе
средстава из буџета Града Новог Сада за програме и
пројекте из области здравства.
5. Надзор над спровођењем овог програма обавља Градска управа за здравство.
6. Комисија за борбу против дрога подноси Градском
већу Града Новог Сада годишњи извештај о реализацији
овог програма.
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- за председника
1. Проф. др НИКОЛА ЋИРОВИЋ, члан Градског већа
Града Новог Сада,
- за заменика председника
БРАНКА ГРБОВИЋ, помоћник начелника Градске
управе за социјалну и дечију заштиту,
- за чланове
2. ТАТЈАНА ЈОВАНОВИЋ, Служба извршних органа
Града Новог Сада,
3. МИРОСЛАВ ШАРАЦ, командир Полицијске испоставе
Петроварадин, Полицијске управе Нови Сад,
4. СНЕЖАНА СЕДЛАР, заменик директора Покрајинске
службе за запошљавање – Национална служба за
запошљавање
5. ТАМАРА МИЛАНОВИЋ, повереник за избеглице у
Градској управи за социјалну и дечију заштиту.

7. Овај програм објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 51-8/2015-II
13. фебруар 2015. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.
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На основу члана 13. став 3. Одлуке о одржавању чистоће
("Службени лист Града Новог Сада", бр. 25/10, 37/10-испр.,
3/11-испр., 21/11 и 13/14), Градско веће Града Новог Сада
на 187. седници од 13. фебруара 2015. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ ЗА 2015. ГОДИНУ
I. Даје се сагласност на Програм јавне хигијене за 2015.
годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа
"Чистоћа" Нови Сад донео на 44. седници одржаној 20.
јануара 2015. године.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2015-128-II
13. фебруар 2015. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.
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На основу члана 8. став 2. Пословника о раду Градског
већа Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада",
број 42/11), а у вези са чланом 12. став 3. Закона о
управљању миграцијама ("Службени гласник Републике
Србије", број 107/12), Градско веће Града Новог Сада на
189. седници од 25. фебруара 2015. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА
УПРАВЉАЊЕ МИГРАЦИЈАМА И ТРАЈНА
РЕШЕЊА ИЗБЕГЛИХ И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА
1. У Савет за управљање миграцијама и трајна решења
избеглих и расељених лица именују се:

26. фебруар 2015.

2. Доношењем овог решења престају да важе Решење
о именовању председника, заменика председника и чланова Савета за управљање миграцијама и трајна решења
избеглих и расељених лица ("Службени лист Града Новог
Сада", број 20/09), Решење о разрешењу и именовању чланова Савета за управљање миграцијама и трајна решења
избеглих и расељених лица, ("Службени лист Града Новог
Сада", број 50/12) и Решење о разрешењу и именовању
председника, заменика председника и чланова Савета за
управљање миграцијама и трајна решења избеглих и
расељених лица, ("Службени лист Града Новог Сада", број
6/15).
3. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 361/2015-II
25. фебруар 2015. године
НОВИ САД
Члан Градског већа
Дејан Мандић, с.р.

Градоначелник
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На основу члана 45. став 1. Одлуке о социјалној заштити
Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр.
38/11 и 10/12), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСА СРЕДСТАВА ИЗ
БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАДА И
ПОЈЕДИНАЧНИХ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ
КРСТА НОВОГ САДА – ГРАДСКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ У 2015. ГОДИНИ

26. фебруар 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

I. Утврђују се средства из буџета Града Новог Сада за
реализацију програма рада и појединачних програма којима
се развија солидарност међу људима, организују различити облици међусобне помоћи грађана и спроводе програми помоћи деци, особама са инвалидитетом, старим и
немоћним лицима, са територије Града, у сарадњи са донаторима и надлежним државним органима и органима
територијалне аутономије и локалне самоуправе, које
реализује Црвени крст Новог Сада – Градска организација
(у даљем тксту: Црвени крст), у 2015. години, у укупном
износу од 62.305.000,00 динара, и то.
1. у износу од 8.360.000,00 динара, за реализацију
програма рада који Црвени крст обавља на територији
Града Новог Сада у вршењу јавних овлашћења,
2. у укупном износу од 53.945.000,00 динара, за
реализацију програма које Црвени крст у континуитету више
година реализује за потребе Града Новог Сада, и то:
- 29.250.000,00 динара, за програм: "Кухиње за
социјално угрожена лица",
- 12.884.000,00 динара, за програм: "Подела помоћи
за директно ублажавање сиромаштва социјално угроженим грађанима и други видови помоћи грађанима
и установама у ванредним ситуацијама",
- 2.500.000,00 динара, за програм: "Програми и активности за помоћ деци и младима у стању социјалне
потребе",
- 2.161.000,00 динара, за програм: "Програми и активности за старе",
- 7.150.000,00 динара, за програм: "Помоћ за избеглице, расељене и повратнике из иностранства", у
чему су средства у износу од 2.200.000,00 динара из
извора финансирања 01, а средства у износу од
4.950.000,00 динара из извора финансирања 13.
II. Средства из тачке I. подтачка 1. и 2. овог програма
преносе се на основу уговора који са Црвеним крстом, за
програм рада и сваки појединачни програм, закључује начелник Градске управе за социјалну и дечију заштиту.
III. Црвени крст за реализацију програма рада и
појединачних програма спроводи јавну набавку добара и
услуга, уз претходно прибављену сагласност Градске управе
за социјалну и дечију заштиту.
IV. Надзор над реализацијом овог програма спроводиће
Градска управа за социјалну и дечију заштиту, а Црвени
крст ће доставити извештај о реализацији програма рада
и појединачних програма у роковима предвиђеним уговором из тачке II. овог решења.
V. Износи средстава за појединачне програме из тачке
I. подтачка 1. и 2. овог програма могу се умањити уколико
се приходи буџета Града Новог Сада не остварују у планираном обиму.
VI. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2015-287
18. фебруар 2015. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.

Број 7 – Страна 105.
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На основу члана 4. став 2. Одлуке о награђивању
полицијских службеника ("Службени лист Града Новог
Сада", број 14/13), и Закључка Градског већа Града Новог
Сада, Број: II-020-4/2015-8/b од 13. фебруара 2015. године,
а на Предлог Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Полицијске управе у Новом Саду, број:
88-4769/15 од 13. фебруара 2015. године, Градоначелник
Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
I. Додељује се ОБРЕНОВИЋ ДЕЈАНУ, полицијском службенику Одреда жандармерије у Новом Саду, Министарства унутрашњих послова Републике Србије, новчана
награда за остварене изузетне резултате у обављању
полицијских послова од значаја за безбедност људи и имовине грађана и правних лица са територије Града Новог
Сада, у нето износу од 40.000,00 динара.
На износ из става 1. ове тачке обрачунавају се порези
и доприноси у складу са важећим прописима.
II. За реализацију овог решења задужује се Градска
управа за финансије.
III. Решење доставити:
- Обреновић Дејану,
- Градској управи за финансије.
IV. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2015-448
18. фебруар 2015. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 4. став 2. Одлуке о награђивању
полицијских службеника ("Службени лист Града Новог
Сада", број 14/13), и Закључка Градског већа Града Новог
Сада, Број: II-020-4/2015-8/b од 13. фебруара 2015. године,
а на Предлог Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Полицијске управе у Новом Саду, број:
88-4769/15 од 13. фебруара 2015. године, Градоначелник
Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
I. Додељује се БАРЈАКТАРОВИЋ САШИ, начелнику
Одељења криминалистичке полиције Полицијске управе
у Новом Саду, Министарства унутрашњих послова Републике Србије, новчана награда за остварене изузетне резултате у обављању полицијских послова од значаја за безбедност људи и имовине грађана и правних лица са
територије Града Новог Сада, у нето износу од 40.000,00
динара.
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На износ из става 1. ове тачке обрачунавају се порези
и доприноси у складу са важећим прописима.
II. За реализацију овог решења задужује се Градска
управа за финансије.
III. Решење доставити:
- Барјактаровић Саши,
- Градској управи за финансије.
IV. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".

26. фебруар 2015.
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На основу члана 4. став 2. Одлуке о награђивању
полицијских службеника ("Службени лист Града Новог
Сада", број 14/13), и Закључка Градског већа Града Новог
Сада, Број: II-020-4/2015-8/b од 13. фебруара 2015. године,
а на Предлог Министарства унутрашњих послова Републике
Србије, Полицијске управе у Новом Саду, број: 88-4769/15
од 13. фебруара 2015. године, Градоначелник Града Новог
Сада доноси

РЕШЕЊЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2015-447
18. фебруар 2015. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

I. Додељује се РАДАКОВИЋ СИНИШИ, начелнику
Полицијске управе у Новом Саду, Министарства унутрашњих
послова Републике Србије, новчана награда за остварене
изузетне резултате у обављању полицијских послова од
значаја за безбедност људи и имовине грађана и правних
лица са територије Града Новог Сада, у нето износу од
40.000,00 динара.
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II. За реализацију овог решења задужује се Градска
управа за финансије.

На основу члана 4. став 2. Одлуке о награђивању
полицијских службеника ("Службени лист Града Новог
Сада", број 14/13), и Закључка Градског већа Града Новог
Сада, Број: II-020-4/2015-8/b од 13. фебруара 2015. године,
а на Предлог Министарства унутрашњих послова Републике
Србије, Полицијске управе у Новом Саду, број: 88-4769/15
од 13. фебруара 2015. године, Градоначелник Града Новог
Сада доноси

РЕШЕЊЕ
I. Додељује се СТАЛЕВИЋ РАДИСЛАВУ, команданту
Одреда Жандармерије у Новом Саду, Министарства
унутрашњих послова Републике Србије, новчана награда
за остварене изузетне резултате у обављању полицијских
послова од значаја за безбедност људи и имовине грађана
и правних лица са територије Града Новог Сада, у нето
износу од 40.000,00 динара.
На износ из става 1. ове тачке обрачунавају се порези
и доприноси у складу са важећим прописима.
II. За реализацију овог решења задужује се Градска
управа за финансије.
III. Решење доставити:
- Сталевић Радиславу,
- Градској управи за финансије.
IV. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2015-446
18. фебруар 2015. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

На износ из става 1. ове тачке обрачунавају се порези
и доприноси у складу са важећим прописима.

III. Решење доставити:
- Радаковић Синиши,
- Градској управи за финансије.
IV. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2015-445
18. фебруар 2015. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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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), Градоначелник Града Новог Сада
доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА
ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА СТРНИХ УСЕВА И
ЖЕТВЕ У 2015. ГОДИНИ
I
Образује се Градски штаб за заштиту од пожара стрних
усева и жетве у 2015. години (у даљем тексту: Штаб).
II
Задатак Штаба је да:
- донесе План заштите стрних усева од пожара у 2015.
години;
- организује и стара се о благовременом техничком прегледу пољопривредних машина и других техничких

26. фебруар 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

средстава која учествују у жетви и вршидби у привредним субјектима који се баве пољопривредном
производњом;
- организује и стара се о благовременој обуци учесника
у жетви у циљу заштите од пожара на индивидуалном
сектору и у привредним субјектима који се баве
пољопривредном производњом;
- се стара о организовању сталног дежурства, осматрачке службе, службе веза и обавештавања;
- се стара о благовременој припреми одговарајућих
смештајних капацитета за житарице и њиховом несметаном преузимању;
- координира рад Штаба за заштиту житарица од пожара
у месним заједницама и у привредним субјектима који
се баве пољопривредном производњом;
- координира рад ватрогасних јединица на територији
Града Новог Сада;
- врши надзор над спровођењем мера заштите стрних
усева од пожара;
- предузима и друге активности ради успешног
спровођења жетве у 2015. години.
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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), Градоначелник Града Новог Сада
доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ГРАДСКОГ
ШТАБА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА СТРНИХ
УСЕВА И ЖЕТВЕ У 2015. ГОДИНИ
I. У Градски штаб за заштиту од пожара стрних усева и
жетве у 2015. години, именују се:
- за председника:
1. ДРАГО БАЊАЦ, извршилац за заштиту од елементарних непогода и пожара на пољопривредним усевима Градске управе за привреду Града Новог Сада.
- за заменика председника:
2. ЉУБИЦА КРЊАЈИЋ, секретар Ватрогасног савеза
Града Новог Сада.

III

- за чланове:
3. ДУШАН МИШКОВИЋ, заменик начелника Управе за
ванредне ситуације у Новом Саду, МУП Републике
Србије,
4. ДРАГОСЛАВ КЛИСУРА, командант Ватрогасно-спасилачке јединице Управе за ванредне ситуације у
Новом Саду, МУП Републике Србије,
5. РАНКО ЖДРЊА, Полицијска управа Нови Сад, МУП
Републике Србије,
6. ВИД РОГИЋ, сарадник за безбедност здравља на
раду и противпожарну заштиту, Институт за ратарство и повртарство Града Новог Сада,
7. ГОРАН МАРИНКОВИЋ, Градска дирекција за робне
резерве Нови Сад,
8. БОРКО ЛУКАЧ, Регионална привредна комора Нови
Сад,
9. РУЖИЦА КОВАЧЕВИЋ, Добровољно ватрогасно
друштво "Лаза Костић" Нови Сад.

Овлашћује се Штаб да образује Комисију за технички
преглед пољопривредне механизације и обуку учесника у
жетви и Комисију за стална дежурства и осматрачку службу
за време обављања жетвених радова и именује њихове
чланове.
Чланови комисија из става 1. ове тачке имају право на
накнаду за рад чију висину утврђује Штаб, у оквиру планираних средстава утврђених Одлуком о буџету Града Новог
Сада за 2015. гоидну.
IV
Штаб има председника, заменика председника и седам
чланова.
Председнику, заменику председника и члановима Штаба,
који нису чланови Градског већа Града Новог Сада или
запослени у Градској управи Града Новог Сада, за рад у
Штабу припада накнада, и то: председнику и заменику
председника 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 месечно, под условом да је Штаб
одржао седницу, без обзира на број одржаних седница.
V
Стручне и административно-техничке послове за потребе
Штаба обављаће Градска управа за привреду у сарадњи
са Ватрогасним савезом Града Новог Сада.
VI
Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-26/2015-II
24. фебруар 2015. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Број 7 – Страна 107.

II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-27/2015-II
24. фебруар 2015. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 47. став 1. тачка 20. Статута Града
Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града
Новог Сада", број 43/08), а у вези са реализацијом поглавља
11. тачка 9. Акционог плана запошљавања Града Новог
Сада за 2015. годину ("Службени лист Града Новог Сада",
број 4/15), Градоначелник Града Новог Сада доноси

108. страна – Број 7

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
МЕРА ЗАПОШЉАВАЊА ИЗ АКЦИОНОГ
ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА НОВОГ
САДА ЗА 2015. ГОДИНУ
I
Образује се Комисија за реализацију мера запошљавања
из Акционог плана запошљавања Града Новог Сада за
2015. годину (у даљем тексту: Комисија).
II
Задатак Комисије је да провери и размотри пријаве
послодаваца или незапослених лица достављених поводом објављених јавних позива,сачини бодовну листу, размотри приговоре на бодовну листу и након тога припреми
коначну бодовну листу и предлог одлуке коју доставља
Градоначелнику Града Новог Сада на доношење.
III
Комисију чине председник, заменик председника и
четири члана, које именује Градоначелник Града Новог
Сада.
IV
У Комисију се именују:
За председника Комисије:
- Мр ГОРАН СЕЧУЈСКИ, члан Градског већа за привреду
За заменика Комисије:
- МИЛАН ЂУРИЋ, члан Градског већа за управу и прописе
За чланове Комисије:
1. Проф. др МАРИЈАНА ДУКИЋ МИЈАТОВИЋ, шеф
Канцеларије за локални економски развој,
2. МИЛОВАН АМИЏИЋ, в.д. заменика начелника Градске управе за опште послове,
3. ЉИЉАНА БЕРИЋ, руководилац Групе за програме
запошљавања у Националној служби за запошљавање
– Филијала Нови Сад,
4. ГОРДАНА ТОТ, руководилац Групе за додатно
образовање и обуку у Националној служби за
запошљавање – Филијала Нови Сад.
V
Стручне и административно-техничке послове за потребе
Комисије обављаће Градска управа за привреду.
VI
Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-25/2015-II
24. фебруар 2015. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

26. фебруар 2015.
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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 и 25/12), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И 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. Разрешавају се дужности Комисије за спровођење
поступка јавног конкурса за избор пројеката у култури, као
и пројеката уметничких, односно стурчних и научних
истраживања у култури Града Новог Сада
Прдседник:
1. СУНЧИЦА МАРКОВИЋ, председница Савета за културу Скупштине Града Новог Сада
Чланови:
2. ГОРДАНА ЂУРЂЕВИЋ ДИМИЋ, драмска уметница,
Српско народно позориште, Нови Сад
3. ДРЕНКА ДОБРОСАВЉЕВИЋ, уредница емисије
"Дијалог културе", РУВ – РТВ Радио Нови Сад
4. МИЛИЈАНА ЛАЗОВИЋ, сарадница у настави на
Академији ликовних уметности, Нови Сад
5. РАНКА СРДИЋ МИЛИЋ, заменица председника
Удружења Друштво књижевника Крајине
6. КАТА ЂАРМАТИ, уметнички директор, Новосадско
позориште, Нови Сад
7. ПЕТАР ЂУРЂЕВ, директор Историјског архива Града
Новог Сада, Петроварадин – Установе културе од
националног значаја
8. ЈУЛИЈАНА СТОЈСАВЉЕВИЋ, кустос, спомен-збирка
Павла Бељанског, Нови Сад
9. Мр РАДМИЛА РАКИН МАРТИНОВИЋ, директорка
Музичке школе "Исидор Бајић", Нови Сад.
II. 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:
За председника:
1. ТИЈАНА ДЕЛИЋ, саветник Градоначелника Града
Новог Сада
За чланове:
2. ДАЛИБОР РОЖИЋ, мастер историчар, Секретаријат
за културу и информисање АПВ, Нови Сад
3. ПЕТАР ЂУРЂЕВ, директор Историјског архива Града
Новог Сада, Петроварадин – Установе културе од
националног значаја, Нови Сад
4. СИЛАРД АНТАЛ, режисер, Академија уметности у
Новом Саду, Нови Сад

26. фебруар 2015.
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Број 7 – Страна 109.

5. ЂОРЂЕ СРБУЛОВИЋ, историчар, Завод за заштиту
споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад

6. ТАТЈАНА ВИДОВИЋ, директор Националне службе
за запошљавање – Филијала Нови Сад

6. АЛЕКСАНДРА РАЈАК, директор Културно-информативног центра "Младост" Футог

7. СЛАВКО НОВАКОВИЋ, председник Уније послодаваца Новог Сада

7. РАДИВОЈ СТОЈКОВИЋ, директор Гимназије "Јован
Јовановић Змај", Нови Сад

8. СОЊА ШОВЉАНСКИ, стручни сарадник за развој
каријере и саветовање студената у Центру за развој
каријере и саветовање студената Универзитета у
Новом Саду.

8. МИРОСЛАВ РАДОЊИЋ, директор Стеријиног позорја,
Нови Сад и
9. ЉИЉАНА МАШИРЕВИЋ, библиотекар, професор
књижевности, Градска библиотека Града Новог Сада.
III. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-3/2015-38-II
24. фебруар 2015. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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II
Ступањем на снагу овог решења престаје да важи
Решење о именовању председника, заменика председника
и чланова Савета за запошљавање Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада, бр. 51/12 и 50/13).
III
Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-48/2015-II
24. фебруар 2015. године
НОВИ САД
Градоначелник

На основу члана 47. став 1. тачка 20. Статута Града
Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града
Новог Сада", број 43/08), а у вези са чланом 30. Закона о
запошљавању и осигурању за случај незапослености
("Службени гласник Републике Србије", бр. 36/09 и 88/10),
Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ ГРАДА НОВОГ САДА
I
У Савет за запошљавање Града Новог Сада именују
се:
- за председника:
Мр ДЕЈАН МАНДИЋ, члан Градског већа за финансије

Милош Вучевић, с.р.

82
На основу члана 60. став 3. Закона о пољопривредном
земљишту ("Службени гласник Републике Србије", бр. 62/06,
65/08 – др. закон и 41/09), Градоначелник Града Новог Сада
доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА
ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА НА ГОДИШЊИ
ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И
КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
НОВОГ САДА ЗА 2015. ГОДИНУ
I

- за заменика председника:
Мр ГОРАН СЕЧУЈСКИ, члан Градског већа за привреду
- за чланове Савета:
1. МИЛАН ЂУРИЋ, члан Градског већа за управу и прописе
2. Проф. др МАРИЈАНА ДУКИЋ МИЈАТОВИЋ, шеф
Канцеларије за локални економски развој

У Комисију за давање мишљења на Годишњи програм
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
на територији Града Новог Сада за 2015. годину именују
се:
За председника Комисије:
- ЈАСМИНКА ЗИВЛАК, помоћник начелника за правне
послове Градске управе за привреду.

3. ЉУБИЦА САВИЋ, в.д. начелника Градске управе за
привреду

За заменика председника Комисије:

4. МИЛОВАН АМИЏИЋ, в.д. заменика начелника Градске управе за опште послове

- РАНКА НОЖИНИЋ, извршилац за водопривреду Градске управе за привреду.

5. НЕНАД ЋИРИЋ, извршилац за правне послове у
Градској управи за социјалну и дечију заштиту –
Канцеларија за особе са инвалидитетом

За чланове Комисије:
1. ВЕСНА НИКОЛИЋ, дипл. инж. заштите биља, Нови
Сад, Душана Васиљева 7

110. страна – Број 7

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

и физичка лица – пољопривредници уписани у Регистар пољопривредних газдинстава:
2. СЛОБОДАН РАНКОВ, Бегеч, Петра Драпшина 14

26. фебруар 2015.
V

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

3. САВА КНЕЖЕВИЋ, Будисава, Петефи Шандора 22
4. МИЛОВАН МИЛОВАНОВИЋ, Ченеј, Реље Савића 59
5. ПЕРА ЋУРЧИЋ, Ченеј, Вука Караџића 77
II
Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-46/2015-II
24. фебруар 2015. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 60. став 3. Закона о пољопривредном
земљишту ("Службени гласник Републике Србије", бр. 62/06,
65/08 – др. закон и 41/09), Градоначелник Града Новог Сада
доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ
МИШЉЕЊА НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
ЗА 2015. ГОДИНУ
I
Образује се Комисија за давање мишљења на Годишњи
програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији Града Новог Сада за 2015. годину
(у даљем тексту: Комисија).
II
Задатак Комисије је да размотри и да мишљење на
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији Града Новог
Сада за 2015. годину.
III
Комисију чине председник, заменик председника и пет
чланова, од којих су четири члана физичка лица –
пљопривредници уписани у Регистар пољопривредних газдинстава.
IV
Стручне и административно-техничке послове за потребе
Комисије обављаће Градска управа за привреду.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-45/2015-II
24. фебруар 2015. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

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

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА
ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У ШАФАРИКОВОЈ
УЛИЦИ КОД К.БР. 15 У НОВОМ САДУ
I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Шафариковој улици
код к. бр. 15 у Новом Саду.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг
сервис" Нови Сад да паркинг-место из тачке I. овог решења
уреди, опреми и постави саобраћајну сигнализацију у складу
са Саобраћајним пројектом, број 9002 од 21. јануара 2015.
године, који је израдила Служба за развој и управљање
саобраћајем Јавног предузећа "Завод за изградњу Града"
у Новом Саду.
III. Налаже се Јавном предузећу "Завод за изградњу
Града" у Новом Саду да постављене саобраћајне знаке
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.
IV. Надзор над извођењем радова из тачке 2. овог
решења врши Јавно предузеће "Завод за изградњу Града"
у Новом Саду.
V. Рок за извршење овог решења је 20. фебруар 2015.
године.
VI. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-348/2015
6. фебруар 2015. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Викторија Пауновић, с.р.

26. фебруар 2015.
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Број 7 – Страна 111.
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Градска управа за социјалну и дечију заштиту

Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
9. Одлуке о јавним паркиралиштима (”Службени лист Града
Новог Сада”, бр. 4/10, 5/10, 19/10, 50/10, 44/11, 38/12, 7/13
и 28/14) доноси
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РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ
ПАРКИРАЛИШТА НА УГЛУ УЛИЦА
ГИМНАЗИЈСКЕ И ДАНИЧИЋЕВЕ
У НОВОМ САДУ
I. Одређује се привремено паркиралиште за путничке
аутомобиле на углу улица гимназијске и Даничићеве у
Новом Саду, на катастарској парцели број 9426 КО Нови
Сад I, до привођење парцеле планираној намени.

На основу члана 13. став 2. Правилника о начину и
поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада
за програме којима се обезбеђују посебни облици социјалне
заштите („Службени лист Града Новог Сада“, број 10/10),
Градска управа за социјалну и дечију заштиту расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА
НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД НОВИ САД У
СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ, ЗА 2015. ГОДИНУ

II. Паркиралиште из тачке I. овог решења користиће се
као посебно паркиралиште које припада II зони паркирања
и његово коришћење у току дана није временски ограничено – Плава зона.

I. Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава из
буџета Града Новог Сада за реализацију програма
од интереса за Град Нови Сад у социјалној заштити,
за 2015. годину, који доприносе развоју иновативних
услуга, унапређењу постојећих услуга или утичу на
већи обухват корисника у постојећем систему
социјалне заштите.

III. Наплата накнаде за коришћење привременог паркиралишта из тачке I. овог решења вршиће се у складу са
важећом одлуком о утврђивању цена паркирања и уклањања
моторних возила, радним даном у времену од 7 до 21 сат,
и суботом у времену од 7 до 14 сати.

II. Средства за суфинансирање програма из тачке I.
овог конкурса обезбеђена су Одлуком о буџету Града
Новог Сада за 2015. годину („Службени лист Града
Новог Сада“, број 68/14) у укупном износу од
48.000.000,00 динара, и то за:

Наплату накнаде за паркирање обавља Јавно комунално предузеће ”Паркинг сервис” Нови Сад, путем мобилне
телефоније и паркинг-карте купљене код дистрибутера.

1. Програме рада које у континуитету, током целе
године спроводе удружења слепих, слабовидих
и глувих особа, особа оболелих од параплегије,
дистрофије и сродних обољења, церебралне и
дечије парализе и мултипле склерозе, ментално
недовољно развијених особа, инвалида рада,
бораца, цивилних инвалида рата, ратних војних
инвалида и ратних и мирнодопских војних
инвалида.

Капацитет паркиралишта из става 1. ове тачке је 129
паркинг-места за путничке аутомобиле.

IV. Налаже се Јавном комуналном предузећу “Паркинг
сервис” Нови Сад да паркиралиште из тачке I. овог решења
уреди, опреми и обележи према саобраћајном пројекту
број ПС0129-05 из децембра 2015. године, који је израдило
Јавно комунално предузеће “Паркинг сервис” Нови Сад.
V. Налаже се Јавном предузећу “Завод за изградњу
Града” у Новом Саду да постављене саобраћајне знаке
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.
VI. Надзор над извођењем радова из тачке IV. овог
решења врши Јавно предузеће “Завод за изградњу Града”
у Новом Саду.
VII. Рок за извршење овог решења је 16. март 2015.
године.
VIII. Доношењем овог решења престаје да важи Решење
о одређивању привременог паркиралишта на углу улица
Гимназијске и Даничићеве у Новом Саду (“Службени лист
Града Новог Сада”, број 21/13).
IX 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-34-508/2015
23. фебруар 2015. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Викторија Пауновић, с.р.

2. Програме удружења који имају за циљ
унапређење положаја породице и деце, особа
са инвалидитетом и њихових породица, старих
особа, зависника, особа лечених од психоза,
особа оболелих од ХИВ-а и интеграцију Рома,
обезбеђивањем:
- дневних услуга у заједници (дневни боравци,
клубови, помоћ у кући... )
- услуга подршке за самосталан живот ( персонална асистенција, превоз ...)
- саветодавно-терапијских и социјалноедукативних услуга (заштита деце од
злостављања, занемаривања и трговине
људима, саветовалишта за оболеле од ретких
болести, шећерне болести, посттрауматског
синдрома...)
- услуга подршке ромској деци у образовном
систему (подршка деци у савладавању школског градива ради завршавања основне и
средње школе, припрема деце за упис у средњу
школу или на факултет...)
- рехабилитације и климатског опоравка (деца
и млади са сметњама у развоју, одрасле и
старије особе са тешкоћама... )
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- других услуга социјалне заштите (услуге
које подржавају боравак корисника у породици
и непосредном окружењу, услуге за побољшање
информисања грађана, услуге за спровођење
активности Акционог плана приступачности
Града Новог Сада...).
III. Право учешћа на Јавном конкурсу има удружење:
- које је регистровано у складу са Законом о
удружењима ("Службени гласник РС" број
51/09),
- чије је седиште на територији Града Новог
Сада,
- чији циљеви оснивања доприносе заштити,
рехабилитацији и социјализацији лица у стању
социјалне потребе на територији Града Новог
Сада,
- које је директно одговорно за припрему и
реализацију програма,
- које има капацитете у погледу људских и
материјалних ресурса, односно искуства за
спровођење активности које се предлажу.
IV. Пријава на Јавни конкурс са Анексом бр. 1 и 2 може
се преузети на интернет презентацији Града Новог
Сада (www.novisad.rs) или у Градској управи за
социјалну и дечију заштиту, Нови Сад, Жарка
Зрењанина 2, канцеларија 46, II спрат. Обрасци
пријаве на јавни конкурс попуњавају се на српском
језику, ћириличним писмом, на персоналном рачунару и на прописаним обрасцима. Пријаве писане
руком или писаћом машином, као и они ван прописаног обрасца, неће се узети у разматрање.
V. Уз пријаву учесник Јавног конкурса подноси:
- оверену фотокопију решења о упису удружења
у регистар,
- оверену фотокопију оснивачког акта (статута) у
коме је утврђено да се циљеви удружења
остварују у области у којој се програм реализује,
- фотокопију лиценце или потврде о предаји
захтева за издавање (уколико је поседује),
- фотокопију споразума о партнерству у реализацији
програма
- оригинал позитивне препоруке (уколико је
поседује)
- потписану изјаву подносиоца предлога програма.
Пријаве на Јавни конкурс подносе се у затвореној коверти
у Писарници Градске управе за опште послове, Трг слободе
1, Нови Сад. Пријава на јавни конкурс доставља се и у
електронској форми на компакт диску или на преносивој
флеш меморији. На коверти обавезно назначити следећи
текст: "ЗА КОНКУРС - НЕ ОТВАРАТИ".
VI. Пријаве на Јавни конкурс подносе се до 16. марта
2015. године.
VII. Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве послате
факсом или електронском поштом, као и пријаве које
нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица
и које нису у складу са конкурсном документацијом
неће се разматрати.
VIII. Конкурсна документација се не враћа.
IX. Поступак Јавног конкурса спровешће Комисија за
стручну процену и избор програма којима се

26. фебруар 2015.

обезбеђују посебни облици социјалне заштите, коју
образује и именује Градоначелник Града Новог Сада.
X. Листа програма од интереса за Град Нови Сад у
социјалној заштити, за 2015. годину, биће објављена
на званичној интернет презентацији Града Новог
Сада (www.novisad.rs).
Учесници конкурса имају право да, у року од три дана
од дана објављивања листе програма, изврше увид
у поднете пријаве на јавни конкурс, односно имају
право приговора.
Одлуку о приговору доноси Комисија за стручну
процену и избор програма којима се обезбеђују
посебни облици социјалне заштите у року од 15 дана
од дана његовог пријема, а одлука Комисије је
коначна.
XI. Комисија из тачке IX. овог јавног конкурса је дужна
да у року од 30 дана од дана истека рока за подношење
пријава на конкурс, достави Градској управи извештај
о спроведеном поступку конкурса. Пре достављања
извештаја, Комисија може да предложи учеснику
конкурса измене програма, у погледу активности и
трошкова његове реализације.
XII. Јавни конкурс објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за социјалну и дечију заштиту
Број: XIII-5-429/2015
25. фебруар 2015. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Небојша Крезовић, с.р.

Редакција "Службеног листа Града Новог Сада"

—
На основу члана 6. Одлуке о објављивању градских прописа и других аката ("Службени лист Града Новог Сада",
број 5/93) даје се

ИСПРАВКА
РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА,
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА
ПОМОЋИ ЗА ПОБОЉШАВАЊЕ УСЛОВА
СТАНОВАЊА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА
ДОК СУ У РАСЕЉЕНИШТВУ И ИЗБЕГЛИЦА,
НАБАВКОМ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА
I. У Решењу о именовању председника, заменика председника и чланова Комисије за избор корисника помоћи за
побољшавање услова становања интерно расељених лица
док су у расељеништву и избеглица, набавком грађевинског
материјала ("Службени лист Града Новог Сада", број 6/15)
у тачки I. подтачка 5. речи: "Градска управа за инспекцијске
послове" замењује се речима: "Градска управа за урбанизам и стамбене послове".

26. фебруар 2015.
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II. Ову исправку објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 5-2874/2014-1-II
18. фебруар 2015. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.

Број 7 – Страна 113.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2015-80
19. фебруар 2015. године
НОВИ САД
Редакција
Службеног листа Града Новог Сада"

—
На основу члана 6. Одлуке о објављивању градских прописа и других аката ("Службени лист Града Новог Сада",
број 5/93) даје се

—
На основу члана 6. Одлуке о објављивању градских прописа и других аката ("Службени лист Града Новог Сада",
број 5/93) даје се

ИСПРАВКА
РЕШЕЊА О ДОПУНИ РЕШЕЊА О
ИМЕНОВАЊУ КООРДИНАТОРА И ЧЛАНОВА
МОБИЛНОГ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА
У Решењу о допуни Решења о именовању координатора
и чланова Мобилног тима за инклузију Рома ("Службени
лист Града Новог Сада", број 66/14), у тачки I. врше се
следеће техничке исправке:
- реч: "изменовању" замењују се речју: "именовању",
- у алинеји четвртој, реч: "БОДАНОВИЋ" замењују се
речју: "БОГДАНОВИЋ",
- после алинеје четврте додаје се алинеја пета која гласи:
"- ХАЈРИЈА АЏЕМИ, педагошка асистенткиња – Предшколска установа "Радосно детињство" Нови Сад".

ИСПРАВКА
ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА ПРЕВОЗА
ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ
САОБРАЋАЈУ
I. У Одлуци о утврђивању цена превоза путника у градском и приградском саобраћају ("Службени лист Града
Новог Сада", број 5/15) у преамбули Одлуке речи: "("Службени гласник Републике Србије", бр. 16/97 и 42/98)" замењују
се речима: "("Службени гласник Републике Србије", број
88/11)".
II. Ову исправку објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
ЈГСП "НОВИ САД" НОВИ САД
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 77/2015
23. фебруар 2015. године
НОВИ САД

Председник
Миливој Вуковић,
дипл. инжењер саобраћаја, с.р.

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна Рег. бр.

ГРАД НОВИ САД

68

Градско веће

69

63

70

64
65
66

67

Решење о Програму инвестиционих активности за Предшколску установу "Радосно детињство" Нови Сад за 2015. годину
Решење о Програму инвестиционих активности за основне школе за 2015. годину
Решење о Програму инвестиционих активности за средње школе за 2015. годину
Решење о Програму инвестиционих активности за установе културе чији је оснивач
Град Нови Сад за 2015. годину
Решење о Програму инвестиционих активности за потребе директних корисника
буџета Града Новог Сада у 2015. години

87

71

90
92

Предмет
Програм инвестиционих активности
и текућег одржавања Дома здравља
“Нови Сад” Нови Сад за 2015. годину
Програм превенције злоупотребе
дрога за 2015. годину
Решење о давању сагласности на
Програм јавне хигијене за 2015. годину
Решење о именовању председника,
заменика председника и чланова Савета за управљање миграцијама и трајна
решења избеглих и расељених лица

Страна

102
102
104

104

Градоначелник
95

100

72

Решење о утврђивању износа средстава из буџета Града Новог Сада за реализацију Програма рада и појединачних
програма Црвеног крста Новог Сада
– Градске организације у 2015. години

104

114. страна – Број 7
Рег. бр.
73

74

75

76

77

78

79

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
Предмет

Решење о додели новчане награде за
остварене изузетне резултате у обављању полицијских послова од значаја за
безбедност људи и имовине грађана и
правних лица са територије Града Новог
Сада полицијском службенику Одреда
жандармерије у Новом Саду, Министарства унутрашњих послова Републике
Србије (Обреновић Дејан)
Решење о додели новчане награде за
остварене изузетне резултате у обављању полицијских послова од значаја за
безбедност људи и имовине грађана и
правних лица са територије Града Новог
Сада начелнику Одељења криминалистичке полиције Полицијске управе у Новом Саду, Министарства унутрашњих
послова Републике Србије
(Барјактаровић Саша)
Решење о додели новчане награде за
остварене изузетне резултате у обављању полицијских послова од значаја за
безбедност људи и имовине грађана и
правних лица са територије Града Новог
Сада команданту Одреда Жандармерије
у Новом Саду, Министарства унутрашњих
послова Републике Србије
(Сталевић Радислав)
Решење о додели новчане награда за
остварене изузетне резултате у обављању полицијских послова од значаја за
безбедност људи и имовине грађана и
правних лица са територије Града Новог Сада начелнику Полицијске управе
у Новом Саду, Министарства унутрашњих послова Републике Србије
(Радаковић Синиша)
Решење о образовању Градског штаба
за заштиту од пожара стрних усева и
жетве у 2015. години
Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Градског
штаба за заштиту од пожара стрних
усева и жетве у 2015. години
Решење о образовању и именовању
председника, заменика председника и
чланова Комисије за реализацију мера
запошљавања из акционог плана запошљавања Града Новог Сада за 2015.
годину

Страна Рег. бр.
80

81
105
82

83
105

26. фебруар 2015.
Предмет

Решење о разрешењу и 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
Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Савета
за запошљавање Града Новог Сада
Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Комисије
за давање мишљења на Годишњи програм заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада за 2015. годину
Решење о образовању Комисије за давање мишљења на Годишњи програм
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији
Града Новог Сада за 2015. годину

Страна

108

109

109

110

Градска управа за саобраћај и путеве
84

106

85

Решење о одређивању паркинг-места
за возила особа са инвалидитетом на
јавном паркиралишту у Шафариковој
улици код к.бр. 15 у Новом Саду
Решење о одређивању привременог
паркиралишта на углу улица Гимназијске
и Даничићеве у Новом Саду

110

111

Градска управа за социјалну и дечију заштиту
86

106

111

Редакција "Службеног листа Града Новог Сада"
—

106

107
—

—
107

Јавни конкурс за доделу средстава из
буџета Града Новог Сада за реализацију
програма од интереса за Град Нови Сад
у социјалној заштити, за 2015. годину

Исправка решења о именовању председника, заменика председника и чланова
Комисије за избор корисника помоћи за
побољшавање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву и избеглица, набавком грађевинског материјала
Исправка решења о допуни Решења о
именовању координатора и чланова
Мобилног тима за инклузију Рома
Исправка Одлуке о утврђивању цена
превоза путника у градском и приградском саобраћају

Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Oдговорни уредник: Златко Буцало.
Уредништво: Градска управа за прописе Града Новог Сада,
21000 Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, Телефон: 021/451-726.
Годишња претплата: 3.500,00 динара. Уплатни рачун број: 840-742341843-24;
По моделу 97 са позивом на број 20-511, Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Нови Сад.
Прималац: Приходи градских органа управе
Сврха плаћања: За “Службени лист Града Новог Сада”.
Рачунарска обрада и штампа:
Служба за заједничке послове Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, 21000 Нови Сад, телефон: 021/4882-700

112

113

113

