СЛ УЖ БЕН И ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА
Година XXXV - Број 76

НОВИ САД, 6. децембар 2016.

примерак 60,00 динара

ГРАД НОВИ САД

I

Градско веће

1040
На основу члана 52. тачка 24. Статута Града Новог Сада
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08) и члана 35. Одлуке о буџету Града Новог Сада
за 2016. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
62/15, 46/16 и 58/16) на предлог Градоначелника Града
Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада, на 45. седници од 30. новембра 2016. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА
ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ "РАДОСНО
ДЕТИЊСТВО" НОВИ САД ЗА 2016. ГОДИНУ

У Решењу о Програму инвестиционих активности за
Предшколску установу „Радосно детињство“ Нови Сад за
2016. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 13/16,
29/16, 49/16 и 61/16), Програм инвестиционих активности
за Предшколску установу „Радосно детињство“ Нови Сад
за 2016. годину, који је саставни део овог решења, мења
се и гласи:

"ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ
ЗА ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ "РАДОСНО
ДЕТИЊСТВО" НОВИ САД ЗА 2016. ГОДИНУ
Средства за инвестиционе активности Предшколске
установе "Радосно детињство" Нови Сад у износу од
115.420.000,00 динара, распоређују се за финансирање
инвестиционих пројеката на следећи начин:

1. ИЗГРАДЊА ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА
Ред
број

Објекат

Износ у
динарима

Опис

1

Централна кухиња

Изградња трафо станице - наставак реализације
уговорених обавеза из 2015. г.

3.942.000,00

2

Више објеката (Б.Ћосића, Трг мајке
Јевросиме, Ј. Чмелика 110 и 87,
Браће Дроњак, Војвођанских бригада
и Сремска Каменица - С. Милетића)

Уградња евакуационих степеништа, са реконструкцијом постојећих објеката - наставак реализације уговорених обавеза из 2015. г

8.270.000,00

3

Ј. Хуса

Уградња евакуационог степеништа, са
реконструкцијом постојећег објекта

1.500.000,00

4

Руменка

Изградња прикључка канализације објекта на
канализациону мрежу

58.000,00
Укупно:

13.770.000,00

2. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА
Ред
број
1

Објекат
Руменка

Опис

Износ у
динарима

1. Реконструкција објекта - затварање тераса објекта
и формирање просторија за боравак деце
- наставак реализације поступка из 2015. г.

4.000.000,00

2. Реконструкција котловског постројења

3.000.000,00
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Више објеката (Футог - Пролетерска,
Сремска Каменица – Змајевац 2 и С.
Милетића, Буковац, Адице - С. Шолаје, Санације и адаптације котловских постројења Нови Сад - Ј. Копитара и Ј. Хуса,
наставак реализације уговорених обавеза из 2015. г.
Карађорђева, Ченеј, и Петроварадин
– Ј. Влаховић)

6.120.000,00

3

Златне греде 6

Реконструкција и санација објекта

37.230.000,00

4

Павла Папа 9

Реконструкција и санација објекта

8.000.000,00

5

Мародићева

Инвестиционо одржавање на повећању енергетске
ефикасности објекта и безбедности деце - замена
дотрајале спољашње столарије

2.500.000,00

Инвестиционо одржавање на побољшању услова
коришћења објекта (разни занатски радови) и
постављање надстрешнице за одлагање колица

3.500.000,00

6

Стевана Христића

Укупно: 64.350.000,00

3. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ
Ред
број

1

Објекат

Централна кухиња

Опис

Износ у
динарима

1. Стручни надзор (наставак реализације уговорених
обавеза из 2015. године), сагласности и таксе и
технички преглед, за изградњу трафо станице

300.000,00

2. Пројектно техничка документација, стручни надзор,
технички преглед, сагласности и таксе за изградњу
агрегата и прикључка за објекат

300.000,00

3. Пројектно техничка документација (Сепарати Главних пројеката и Главни технолошки пројекат) за
завршетак изградње објекта централне кухиње

1.000.000,00

1. Пројектно техничка документација, стручни надзор,
технички преглед, сагласности и таксе за
реконструкцију објекта - затварање тераса објекта и
формирање простора за боравак деце - наставак
реализације поступка из 2015. г.

500.000,00

2. Пројектно техничка документација, стручни надзор,
технички преглед, сагласности и таксе за
реконструкцију котловског постројења

500.000,00

3

Више објеката (Футог - Пролетерска,
Сремска Каменица – Змајевац 2 и С.
Милетића, Буковац, Адице - С. Шолаје,
Нови Сад - Ј. Копитара и Ј. Хуса,
Карађорђева, Ченеј и Петроварадин –
Ј. Влаховић)

Пројектно техничка документација, стручни надзор,
сагласности и таксе за санације и адаптације
котловских постројења - наставак реализације
уговорених обавеза из 2015. г.

350.000,00

4

Више објеката (Футог - Војводе
Мишића, Степановићево, Кисач и
Петроварадин - Палмотићева)

Пројектно техничка документација, сагласности и
таксе за санације и адаптације котловских постројења

150.000,00

5

Златне греде 6

Пројектно техничка документација, стручни надзор,
технички преглед, сагласности и таксе за
реконструкцију и санацију објекта

550.000,00

2

Руменка

6. децембар 2016.
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6

Павла Папа 9

Пројектно техничка документација стручни надзор,
технички преглед, сагласности и таксе за
реконструкцију и санацију објекта

300.000,00

7

Више објеката (Карађорђева, Ковиљ,
Висарионова, Ј. Хуса, А. Шантића,
Ветерник, Буковац, С. Маринковић, С.
Новаковића, Н.фронта 45, Вршачка,
Футог - Пролетерска 2, Руменка,
Булевар Ј. Томића, С. Ковачевића, Б.
Бркића, Бановић Страхиње,
Јиречекова, Д. Брашована, Стари
Лединци, Н. фронта 42, Б. Ћосића, Трг
мајке Јевросиме, Ј. Чмелика 110 и 87,
Браће Дроњак, Војвођанских бригада и
Сремска Каменица - С. Милетића)

Пројектно техничка документација, стручни надзор
(наставак реализације уговорених обавеза из 2015.
године), технички преглед, сагласности и таксе за
уградњу евакуационих степеништа са
реконструкцијом постојећих објеката

1.000.000,00

8

Будисава

Пројектно техничка документација, сагласности и
таксе за адаптацију таванског простора у радне собе
и пратеће просторије

9

Више објеката (Ченејска, Ј. Копитара,
С. Ковачевића 7, С. Новаковића , А.
Урбана, Д. Брашована, Ј. Чмелика 87,
П. Андраша (кухиња 2), Футог Пролетерска, Ветерник - Краља
Александра 62, Каћ, Ковиљ, Буковац

Пројектно техничка документација за озакоњење
објеката и делова објеката, у складу са законом

Укупно:

800.000,00

5.000.000,00

10.750.000,00

4. АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА
Ред
број
1

Објекат
Сви објекти Предшколске установе

Износ у
динарима

Опис
Административна опрема

14.600.000,00
Укупно:

14.600.000,00

5. ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ И СПОРТ
Ред
број
1

Објекат
Сви објекти Предшколске установе

Износ у
динарима

Опис
Опрема за образовање, науку, културу и спорт

11.900.000,00
Укупно:

11.900.000,00

6. ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, МОТОРНА, НЕПОКРЕТНА И НЕМОТОРНА ОПРЕМА
Ред
број
1

Објекат
Сви објекти Предшколске установе

Износ у
динарима

Опис
Моторна тестера за одржавање дрвећа и зеленила у
двориштима
Укупно:

50.000,00
50.000,00
"
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Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-2/2016-1087-II
30. новембар 2016. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

1041
На основу члана 52. тачка 24. Статута Града Новог Сада
- пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08) и члана 35. Одлуке о буџету Града Новог Сада
за 2016. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
62/15, 46/16 и 58/16) на предлог Градоначелника Града
Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада, на 45. седници од 30. новембра 2016. године, доноси

6. децембар 2016.

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЗА 2016. ГОДИНУ
I
У Решењу о Програму инвестиционих активности за
средње школе за 2016. годину ("Службени лист Града Новог
Сада", број 11/16, 51/16 и 61/16), Програм инвестиционих
активности за средње школе за 2016. годину, који је саставни
део овог решења, мења се и гласи:

" ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ
ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЗА 2016. ГОДИНУ
Средства за реализацију Програма инвестиционих активности за средње школе за 2016. годину, планирана су у
буџету Града Новог Сада за 2016. годину, као трансфери
осталим нивоима власти, у укупном износу од 624.657.332,00
динара, и то за:
- Пројекат: "Инвестициони пројекти", средства у износу
од 29.157.332,00 динара распоређују се за финансирање:

1. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА
р. бр.

ОБЈЕКАТ

Планирана
средства

ОПИС

1

Гимназија "Лаза Костић", Нови Сад Уградња топлотних пумпи

2

Техничка школа "Милева Марић
Ајнштајн", Нови Сад

25.000.000,00

Извођење грађевинских радова са уградњом инсталације и опреме на вреловодној мрежи ради отклањања
хаварије на топловодној мрежи у објекту у Улици браће
Рибникар 40

2.577.714,00

Укупно: 27.577.714,00

2. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ
Планирана
средства

р. бр.

ОБЈЕКАТ

ОПИС

1

Гимназија "Јован Јовановић Змај",
Нови Сад

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

388.118,00

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

100.000,00

150.000,00

2

Техничка школа "Павле Савић",
Нови Сад

Израда Елабората енергетске ефикасности

3

Техничка школа "Милева Марић
Ајнштајн", Нови Сад

Стручни надзор на извођењу грађевинских радова са
уградњом инсталације и опреме на вреловодној мрежи
ради отклањања хаварије на топловодној мрежи у
објекту у Улици браће Рибникар 40

4

Пољопривредна школа са домом
ученика, Футог

Усклађивање пројектно техничке документације за
објекат нове школске зграде

41.500,00

300.000,00

6. децембар 2016.

5
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Гимназија
Костић", Нови Сад

"Лаза
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Пројектно техничка документација, сагласности и таксе
за уградњу топлотних пумпи и Стручни надзор над
извођењем радова на уградњи топлотних пумпи
Укупно:

600.000,00
1.579.618,00

- Пројекат: 2003 - 0003 - Изградња музичке и балетске школе, средства у износу од 595.500.000,00 динара распоређују
се за финансирање:

1. ИЗГРАДЊА ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА
р. бр.

1

ОБЈЕКАТ

Музичка школа „Исидор Бајић,“
Нови Сад

Планирана
средства

ОПИС
Изградња објекта Музичке школе "Исидор Бајић" и
Балетске школе у Новом Саду са концертном двораном
- наставак реализације активности започетих у 2015.
години, изградња прикључака објекта на дистрибутивне
системе електричне енергије и водоводну мрежу и
Изградња објекта Музичке школе "Исидор Бајић" и
Балетске школе у Новом Саду са концертном двораном
- друга фаза финансирања

580.700.000,00

Укупно: 580.700.000,00

2. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ
р. бр.

1

ОПИС

Планирана
средства

Стручни надзор и координатор за безбедност и здравље
на раду (наставак реализације уговорених обавеза),
пројектно техничка документација, сагласности и таксе
за изградњу објекта Музичке школе "Исидор Бајић" и
Балетске школе у Новом Саду са концертном двораном,
трошкови прикључка објекта на дистрибутивни систем
електричне енергије и Стручни надзор и координатор за
безбедност и здравље на раду - друга фаза финансирања

14.800.000,00

ОБЈЕКАТ

Музичка школа „Исидор Бајић,“
Нови Сад

Укупно: 14.800.000,00
"
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-2/2016-1083-II
30. новембар 2016. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

1042
На основу члана 30. став 2. Одлуке о такси превозу путника ("Службени лист Града Новог Сада", број 63/16 ), Градско веће Града Новог Сада на седници 45. од 30. новембра 2016. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГЕ У ОКВИРУ
ТАКСИ ТАРИФЕ ПО КОЈОЈ МОРА ДА СЕ
ОБАВЉА ТАКСИ ПРЕВОЗ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА НОВОГ САДА
I. Овим решењем утврђује се ценa услуге у оквиру такси
тарифе по којој мора да се обавља такси превоз на
територији Града Новог Сада и то:

2782. страна – Број 76
Редни
број

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
Назив

Тарифа 1

6. децембар 2016.
Тарифа 2

Тарифа 3

1.

Старт

85,00

85,00

85,00

2.

Вожња по пређеном километру

52,00

66,00

98,00

3.

Чекање по часу

435,00

435,00

435,00

4.

Лични пртљаг тежи од 30 кг

50,00

50,00

50,00
(у динарима)

Тарифа 1. примењује се у времену од 6,00 до 22,00
часова, за такси превоз на подручју насељених места: Нови
Сад, Ветерник, Петроварадин и Сремска Каменица.

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

Тарифа 2. примењује се у времену од 22,00 до 6,00
часова, за такси превоз на подручју насељених места: Нови
Сад, Ветерник, Петроварадин и Сремска Каменица.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-4202/2016-II
30. новембра 2016. године
НОВИ САД
Градоначелник

Тарифа 3. примењује се у времену 0,00 до 24,00 часова,
за такси превоз ван подручја насељених места из Тарифе
1. и 2. и то:
1. За насељено место Нови Сад:

Милош Вучевић, с.р.

- на Руменачком путу, од прелаза преко надвожњака,
- на Сентандрејском путу, од натпутњака преко државног пута IА реда број 1 (ауто-пут Нови Сад - Београд),
- на Зрењанинском путу, од саобраћајне петље на
државном путу IА реда број 1 (ауто-пут Нови Сад Београд),
- на Темеринском путу, од саобраћајне петље на
државном путу IА реда број 1 (ауто-пут Нови Сад Београд);
2. За насељено место Ветерник:
- од раскрснице улица Новосадске, Иве Лоле Рибара
и Раде Кондића;
3. За насељено место Петроварадин:
- на Карловачком друму, од римокатоличке цркве
Свете госпе Марије Снежне (Текије),

1043
На основу члана 8. став 2. Одлуке о одређивању органа
надлежног за одлучивање о отуђењу покретних ствари из
јавне својине Града Новог Сада (''Службени лист Града
Новог Сада'', број 63/15), Градско веће Града Новог Сада
на 45. седници од 30. новембра 2016. године доноси

РЕШЕЊЕ
O ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ОТУЂЕЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА АУТОБУСА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
ГРАДА НОВОГ САДА
I

- од раскрснице Крајишке улице и Буковачког пута,
- од раскрснице државног пута IБ реда број 13 (Нови
Сад - Рума) и пута за Алибеговац;
4. За насељено место Сремска Каменица:
- од раскрснице улица Соње Маринковић и Сунчани
брег,

Образује се Комисија за спровођење поступка отуђења
моторних возила - два аутобуса из јавне својине Града
Новог Сада (у даљем тексту: Комисија).
Комисија има председника, заменика председника, два
члана и њихове заменике.
II

- од раскрснице Фрушкогорског и Староиришког пута,
- од пружног прелаза на Лединачком путу,

У Комисију се именују:

- од раскрснице државног пута IБ реда број 13 (Нови
Сад - Рума) и Параговског пута.

За председника Комисије:

Тарифа 3. примењује се и у дане државних и верских
празника који се празнују у Републици Србији, на целој
територији Града Новог Сада.
II. Такси превозници су дужни да своје ценовнике услуга
и мерне инструменте ускладе са овим решењем до 25.
јануара 2017. године.
III. Почетком примене овог решења престаје да важи
Решење о утврђивању економски најниже цене у оквиру
такси тарифе по којој се мора обављати ауто-такси превоз
на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града
Новог Сада", бр. 45/12 и 38/13).

Миладин Рикало, Служба за заједничке послове
За заменика председника Комисије:
Горан Регојевић, Служба за заједничке послове
За члана Комисије:
Мирко Влајков, Служба за заједничке послове
Бојан Стојановић, Служба за заједничке послове
Зa заменике чланова:
Стеван Ерор, Служба за заједничке послове
Владимирка Ковачић, Служба за заједничке послове
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III

Задатак Комисије је да, у складу са Одлуком о покретању
поступка отуђења моторних возила - аутобуса из јавне
својине Града Новог Сада од стране Градског већа Града
Новог Сада, број: 031-1/2016-487-II од 30. новембра 2016.
године, спроведе поступак отуђења уређен Уредбом о
одређивању опреме веће вредности и утврђивању случајева
и услова под којима се покретне ствари из јавне својине
могу отуђивати непосредном погодбом ("Службени гласник РС", бр. 53/12) и Уредбом о условима прибављања и
отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у
закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања
и прикупљања писмених понуда ("Службени гласник РС",
бр. 24/12, 48/12 и 99/15), која се сходно примењује на поступак отуђења покретних ствари и достави Служби за
заједничке послове Записник о свом раду и образложен
предлог за отуђење моторних возила – два аутобуса из
јавне својине Града Новог Сада, са нацртом одлуке о
отуђењу.
IV
Стручне и административне послове за потребе Комисије
обављаће Служба за заједничке послове.
V
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 031-1/2016-487-II
30. новембар 2016. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градоначелник
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На основу чална 47. став 1. тачка 15. Статута Града
Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града
Новог Сада“, број 43/08), а у вези са чланом 7. тачка 7.2.
Уговора о гранту у оквиру Регионалног стамбеног програма
– Стамбени пројекат у Републици Србији, RHP-W5-VHG/
COMP3-2015, број XIII-1753/2016 од 7. новембра 2016.
године, Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА
ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ
ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА ДОДЕЛОМ ПОМОЋИ
ИЗБЕГЛИЦАМА ЗА КУПОВИНУ СЕОСКИХ
КУЋА У ОКВИРУ РЕГИОНАЛНОГ
СТАМБЕНОГ ПРОГРАМА, ПОТПРОЈЕКАТ V,
КОМПОНЕНТА 3 – КУПОВИНА СЕОСКИХ
КУЋА КРОЗ ГРАНТ ШЕМУ

Број 76 – Страна 2783.

I. Образује се Комисија за избор корисника помоћи за
решавање стамбених потреба избеглица доделом помоћи
избеглицама за куповину сеоских кућа у оквиру Регионалног стамбеног програма, Потпројекат V, Компонента 3 –
куповина сеоских кућа кроз грант шему (у даљем тексту:
Комисија), на територији Града Новог Сада.
II. Комисија има председника, заменика председника,
четири члана, четири заменика члана, службеника одговорног за контролу квалитета и секретара.
III. Задатак Комисије је да:
- донесе Правилник о условима и мерилима за избор
корисника помоћи за решавање стамбених потреба
избеглица доделом помоћи за куповину сеоских кућа
и пакета грађевинског материјала или друге опреме у
облику „малог гранта“, поступку и начину рада Комисије,
- изабере кориснике помоћи за решавање стамбених
потреба избеглица доделом помоћи избеглицама за
куповину сеоских кућа у оквиру Регионалног стамбеног програма, Потпројекат V, Компонента 3 – куповина
сеоских кућа кроз грант шему,
- након спроведеног првостепеног поступка донесе
Одлуку о решавању стамбених потреба избеглица са
листом корисника рангираних према реду првенства
на основу испуњености услова и броја освојених
бодова.
IV. Задатак службеника за контролу квалитета је да,
након секретара Комисије, изврши контролу квалитета
докумената, попуни контролне листе и исте достави председнику Комисије.
V. Обавезују се председник, заменик председника, чланови, заменици чланова, службеник одговоран за контролу
квалитета и секретар Комисије да потпишу Изјаву о непристраности и поверљивости.
VI. У Комисију се именују:
- за председника –
Љиљана Коковић, помоћник Градоначелника Града
Новог Сада
- за заменика председника –
Милован Амиџић, шеф Службе за заједничке послове
Града Новог Сада
- за чланове и заменике чланова –
1. Тамара Милановић, Градска управа за социјалну и
дечију заштиту, члан
Вера Дуњић, Градска управа за социјалну и дечију
заштиту, заменик члана,
2. Бранислава Баљошевић, Градска управа за имовину
и имовинско-правне послове, члан
Невенка Зубанов, Градска управа за имовину и имовинско-правне послове, заменик члана
3. Душан Новаковић, Јавно предузеће „Завод за
изградњу Града“ Нови Сад, члан
Стојан Бубњевић, Јавно предузеће „Завод за изградњу
Града“ Нови Сад, заменик члана
4. Зоран Ивковић, Служба извршних органа Града Новог
Сада, члан
Михајло Кнези, Служба извршних органа Града Новог
Сада, заменик члана.
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- за службеника одговорног за контролу квалитета –
Душан Милановић, Јавно предузеће „Урбанизам“ Завод
за урбанизам Нови Сад
- за секретара –
Милана Марковић, Градска управа за социјалну и дечију
заштиту.
VII. Стручне, административне и техничке послове, за
потребе Комисије, обављају Градска управа за социјалну
и дечију заштиту – Одсек за избегла, прогнана и расељена
лица и секретар Комисије.
VIII. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: II-020-2/2016-8819
30. новембра 2016. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

6. децембар 2016.

1046
На основу члана 47. став 1. тачка 17. Статута Града
Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града
Новог Сада“, број 43/08) и члана 13. Одлуке о Служби
извршних органа Града Новог Сада („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 48/08, 5/12 и 67/13), Градоначелник Града
Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
I. ДЕЈАН МАНДИЋ, дипломирани економиста, поставља
се за помоћника Градоначелника Града Новог Сада, за
област финансија, почев од 1. децембра 2016. године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: II-020-2/2016-8832
30. новембра 2016. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

1045
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 РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА РАДНЕ ГРУПЕ ЗА
ПРИПРЕМУ АКАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ
УСТАНОВИ „РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“ НОВИ
САД И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА РАДНЕ ГРУПЕ

I. У Радној групи за припрему аката за реализацију статусне промене у Предшколској установи „Радосно
детињство“ Нови Сад, образованој и именованој Решењем
о образовању и именовању Радне групе за припрему аката
за реализацију статусне промене у Предшколској установи
„Радосно детињство“ Нови Сад („Службени лист Града
Новог Сада“, број 61/16), разрешава се члан Радне групе
Радмила Пејин, Градска управа за финансије.
II. За члана Радне групе именује се Раде Јовановић,
Градска управа за финансије.
III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-2/2016-805-II
21. новембра 2016. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

1047
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“,
бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
I. НЕНАД БЕНОВИЋ, дипломирани економиста, поставља
се на дужност помоћника начнелника за јавне набавке и
контролу наплате локалне комуналне таксе у Градској
управи за комуналне послове од 30. новембра 2016. године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2016-1699-II
30. новембра 2016. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве

1048
Ha основу тачке 2. став 2. Решења о образовању
Комисије о познавању прописа који регулишу такси превоз и о познавању Града Новог Сада („Службени лист Града
Новог Сада” број 69/16), Градска управа за саобраћај и
путеве Града Новог Сада, 10. новембра 2016. године,
доноси

6. децембар 2016.
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ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ ПОЛАГАЊА ИСПИТА О
ПОЗНАВАЊУ ПРОПИСА КОЈИ РЕГУЛИШУ
ТАКСИ ПРЕВОЗ И О ПОЗНАВАЊУ ГРАДА
НОВОГ САДА
Члан 1.
Овим правилником се ближе уређује поступак, начин и
организација полагања испита о познавању прописа који
регулишу такси превоз и о познавању Града Новог Сада
(у даљем тексту: испит).
Члан 2.
Испит се полаже према Програму за полагање испита
из области познавања прописа који регулишу такси превоз
и области познавања Града Новог Сада који је донео Градоначелник Града Новог Сада.
Члан 3.
Захтев за полагање испита кандидат упућује Градској
управи за саобраћај и путеве ( у даљем тексту: Градска
управа).
Испит се организује за најмање 10 пријављених кандидата, односно најмање четири пута годишње - тромесечно.
Време и место полагања испита одређује Комисија за
полагање испита о познавању прописа који регулишу такси
превоз и о познавању Града Новог Сада (у даљем тексту:
Комисија) и о томе обавештава сваког кандидата најкасније
15 дана пре дана одређеног за полагање испита.
Истовремено кандидат се обавештава и о новчаном
износу који се уплаћује као трошак за полагање испита.
Кандидат је дужан да пре приступања полагању испита,
прикаже потврду о уплаћеним трошковима за полагање
испита.
Члан 4.
Испит има писмени и усмени део.
На писменом делу испита кандидат решава тест из области познавања прописа који регулишу такси превоз и области познавања Града Новог Сада.
Одговори на тест вредновани су са укупно 100 бодова.
Члан 5.
Време за израду писменог дела испита износи 90 минута,
рачунајући од поделе теста.
Кандидат не може да напусти просторију у којој се полаже
испит изузев у оправданом случају.
Кандидат је дужан да преда одговоре на тест у времену
предвиђеном за израду. Уколико по истеку овог времена
не преда одговоре или у току полагања неоправдано одустане, сматраће се да испит није положио.
Кандидат који преда одговоре дужан је да напусти
просторију у којој се полаже испит.
Члан 6.
Кандидат који је израдио тест и чији су одговори вредновани са најмање 80 бодова, положио је писмени део и
позива се на усмени део испита.
Члан 7.
Усмени део испита састоји се из три предмета:
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1. познавање општих прописа,
2. познавање прописа који регулишу превоз путника у
друмском саобраћају и такси превоз, и
3. познавање Града.
Члан 8.
О току усменог дела испита води се записник.
У записник се уноси:
- састав испитне Комисије,
- презиме и име кандидата,
- број и датум обавештења о полагању,
- дан и час полагања испита,
- питања постављена кандидату и
- резултати успеха који је кандидат показао на испиту.
У записник се уносе и друга запажања од значаја током
испита.
Записник потписује председник, сви чланови и секретар Комисије.
Члан 9.
По завршеном испиту, Комисија одлучује о успеху кандидата.
Успех кандидата оцењује се из сваког предмета посебно
са „задовољава” и „не задовољава”.
Кандидат је положио испит када је оцењен са оценом
„задовољава” из сва три предмета.
Резултате успеха саопштава кандидатима јавно председник Комисије.
Члан 10.
Кандидат се упућује да понови полагање дела усменог
испита, уколико је из једног, односно два предмета оцењен
оценом „не задовољава”.
Кандидат је дужан да за поновно полагање дела усменог испита уплати накнаду која износи 50% од висине
накнаде за полагање испита.
Испит из става 1. овог члана може да се обнови најраније
за месец дана, а најдуже за три месеца од претходног
полагања.
Члан 11.
На молбу кандидата, Комисија може започети испит да
одложи до два месеца, ако је кандидат због болести или
других оправданих разлога спречен да полаже испит у
утврђеном року.
Изузетно, уз молбу кандидата започети испит може да
се одложи и на дужи период, с тим што је кандидат дужан
да уз молбу приложи доказе који молбу оправдавају.
Члан 12.
Испит није положио кандидат који је оцењен оценом „не
задовољава” из сва три предмета, као ни кандидат који
приликом поновног полагања не буде оцењен оценом
„задовољава”.
Испит није положио ни кандидат који изричито или
прећутно одустане од полагања већ започетог испита (не
преда одговоре на тест, не приступи испиту у време почетка
накнадног полагања и слично).
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Кандидат није положио испит ни ако не приступи
полагању у року за који је испит одложен.

II
ЈАВНИ КОНКУРС

Члан 13.

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА
НОВОГ САДА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА
ГРАЂАНА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ ПОДРШКЕ ЗА
САМОСТАЛАН ЖИВОТ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ – ПЕРСОНАЛНА АСИСТЕНЦИЈА, А
КОЈИ СУ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД НОВИ САД У
СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ, ЗА 2016. ГОДИНУ

Кандидат који сматра да његов успех није правилно
оцењен има право да у року од двадесет четири часа после
саопштеног успеха писмено приговори Комисији.
Комисија је дужна да о приговору одлучи у року од три
дана од дана пријема приговора.
Члан 14.
Ако усвоји приговор, Комисија може да понови испит из
једног или свих предмета или да преиначи раније већ дату
оцену.
Члан 15.
Кандидат који је испит полагао и није положио, може
испит поново да полаже кад истекне два месеца од завршетка претходног полагања.
Кандидат који испит није положио због тога што није
приступио полагању одложеног испита, може га поново
полагати после два месеца од истека времена за које је
испит одложен.
Члан 16.
Комисија по одржаном испиту сачињава извештај о
резултатима испита о познавању прописа који регулишу
такси превоз и о познавању Града Новог Сада који доставља
Градској управи.
На основу извештаја Комисије Градска управа издаје
уверење о положеном испиту.
Члан 17.
Овај правилник објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-175-1/16
10. новембра 2016. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Ђорђе Басарић, с.р.

Градска управа за социјалну и дечију заштиту

I. Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава из
буџета Града Новог Сада за финансирање или
суфинансирање програма удружења грађана за пружање
услуге персоналне асистенције особама са инвалидитетом на територији Града Новог Сада, у области социјалне
заштите, који су од интереса за Град Нови Сад, za 2016.
годину, a који доприносе унапређењу постојећих услуга
или утичу на већи обухват корисника у постојећем систему
социјалне заштите.
II. Средства за финансирање или суфинансирање програма из тачке I. овог конкурса обезбеђена су Одлуком о
буџету Града Новог Сада за 2016. годину („Службени лист
Града Новог Сада“, број 62/15, 46/16 и 58/16) у укупном
износу од 2.000.000,00 динара.
III. Право учешћа на Јавном конкурсу има удружење:
− које је регистровано у складу са Законом о
удружењима ("Службени гласник РС" број 51/09 и
99/11 – др. закон),
− чије је седиште на територији Града Новог Сада,
− чији циљеви оснивања доприносе побољшању
квалитета живота и на остваривању права на самосталан живот особа са инвалидитетом 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,
− које има лиценцу за пружање услуге персоналне
асистенције.
IV. Пријава на Јавни конкурс са Анексом бр. 1 и 2 може
се преузети на Званичној 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:
− фотокопију решења о упису удружења у регистар,

1049
На основу члана 3. став 2. Правилникa o начину и
поступку доделe средстава из буџета Града Новог Сада
за финансирање или суфинансирање програма удружења
грађана у области социјалне заштите који су од интереса
за Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број
7/16), Градска управа за социјалну и дечију заштиту
расписује

− фотокопију оснивачког акта (статута) у коме је
утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује,
− фотокопију лиценце
− фотокопију споразума о партнерству у реализацији
програма
− оригинал позитивне препоруке (уколико је поседује)
− потписану изјаву подносиоца предлога програма.

6. децембар 2016.
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VI. 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 треба
да садржи и образац пријаве са Анексом 1 и 2 у електронској
форми на компакт диску или на преносивој флеш меморији.
На коверти обавезно назначити следећи текст: "ЗА КОНКУРС - НЕ ОТВАРАТИ".
VII. Пријаве на Јавни конкурс подносе се до 12.12.2016.
године.
VIII. 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.
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XVI. 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-5-336/2016
1. децембар 2016. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Вера Гркавац, с.р.

IX. Конкурсна документација се не враћа.
X. Поступак Јавног конкурса спровешће Комисија за
стручну процену и избор програма којима се обезбеђују
посебни облици социјалне заштите (у даљем тексту:
Комисија), коју образује и именује Градоначелник Града
Новог Сада.

ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ САД
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XI. Предлог листе програма од интереса за Град Нови
Сад у социјалној заштити, за 2016. годину, коју утврђује
Комисија, биће објављен на званичној интернет презентацији
Града Новог Сада (www.novisad.rs).

На основу члана 33. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08), председник Скупштине Града Новог Сада доноси

Учесници конкурса, у року од три радна дана од дана
објављивања Предлога листе програма имају право приговора, као и да изврше увид у поднете пријаве на јавни
конкурс.

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
„БЕГЕЧ“

Одлуку о приговору доноси Комисија, у року од 15 дана
од истека рока за подношење приговора, а одлука Комисије
је коначна.
XII. Након одлучивања о приговорима, Комисија може
утврдити други Предлог листе програма од интереса за
Град Нови Сад у социјалној заштити, за 2016. годину, коригован због усвајања приговора или из других разлога, који
је коначан.
XIII. Комисија 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,
који садржи и Предлог листе из тачке X. или XI. овог јавног
конкурса.
Пре достављања извештаја, Комисија може да предложи учеснику конкурса измене програма, у погледу активности и трошкова његове реализације.
XIV. На основу Предлога листе програма из тачке X.
или XI. овог јавног конкурса, Градско веће Града Новог
Сада закључком утврђује програме удружења који се
финансирају или суфинансирају и о обезбеђивању средстава за сваки појединачни програм.
XV. Закључак из става 1. ове тачке, објављује се на
Званичној интернет презентацији Града Новог Сада (www.
novisad.rs).

1. Расписују се избори за чланове Надзорног одбора
Месне заједнице „Бегеч“ за 18. децембар 2016. године, од
7 до 20 часова.
2. Избори ће се организовати и спровести у складу са
Одлуком о месним заједницама („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 28/00, 10/04, 30/10 и 11/15) и Статутом
Месне заједнице „Бегеч“, а изборне радње почињу да теку
од 29. новембра 2016. године.
3. Рок за подношење предлога за кандидате, за чланове Надзорног одбора Месне заједнице „Бегеч“ истиче
12. децембра 2016. године, у 15:30 часова.
4. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“ и на огласној табли Месне заједнице „Бегеч“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 06-1/2016-1116-I
29. новембар 2016. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.
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САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна Рег. бр.

ГРАД НОВИ САД
Градско веће
1040 Решење о измени решења о Програму
инвестиционих активности за Предшколску установу "Радосно детињство" Нови
Сад за 2016. годину

2777

1041 Решење о измени решења о Програму
инвестиционих активности за средње
школе за 2016. годину

2780

1042 Решење о утврђивању цене услуге у
оквиру такси тарифе по којој мора да
се обавља такси превоз на територији
Града Новог Сада

2781

1043 Решење o образовању и именовању
Комисије за спровођење поступка отуђења моторних возила - аутобуса из
јавне својине Града Новог Сада

2782

1045 Решење о разрешењу члана Радне групе за припрему аката за реализацију
статусне промене у Предшколској установи „Радосно детињство“ Нови Сад и
именовању члана радне групе

2783

2784

1047 Решење о постављењу на дужност помоћника начнелника за јавне набавке и
контролу наплате локалне комуналне
таксе у Градској управи за комуналне
послове (Ненад Беновић)

2784

Градска управа за саобраћај и путеве
1048 Правилник о начину полагања испита о
познавању прописа који регулишу такси
превоз и о познавању Града Новог Сада

2784

Градска управа за социјалну и дечију заштиту

2786

ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ САД
4

2784

Страна

1046 Решење о постављењу помоћника Градоначелника Града Новог Сада, за област финансија (Дејан Мандић)

1049 II Јавни конкурс за доделу средстава из
буџета Града Новог Сада за финансирање или суфинансирање програма
удружења грађана за пружање услуге
подршке за самосталан живот особама
са инвалидитетом – персонална асистенција, а који су од интереса за Град
Нови Сад у социјалној заштити, за
2016. годину

Градоначелник
1044 Решење о образовању и именовању
Комисије за избор корисника помоћи за
решавање стамбених потреба избеглица доделом помоћи избеглицама за куповину сеоских кућа у оквиру Регионалног стамбеног програма, Потпројекат V,
Компонента 3 – куповина сеоских кућа
кроз грант шему

Предмет

Одлука о расписивању избора за чланове Надзорног одбора Месне заједнице
„Бегеч“

2787

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

