
СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА

Година XXXVI - Број 1 НОВИ САД, 12. јануар 2017. примерак 40,00 динара

ГРАД НОВИ САД

Градоначелник

1
На основу члана 47. став 1. тачка 3. Статута Града Новог 

Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог 
Сада, број 43/08), а поводом Захтева за промену 
апропријације, број XXIV-4-38/2016-118 од 29. децембра 
2016. године, који је Градска управа за грађевинско 
земљиште и инвестиције доставила Градској управи за 
финансије, Градоначелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Одобравам да се у Одлуци о буџету  Града Новог 
Сада за 2016. годину („Службени лист Града Новог Сада“, 
бр. 62/15, 46/16, 58/16 и 74/16), у члану 13, у оквиру Раз-
дела 25, Глава 25.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНСКО 
ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ, у Функцији 451 – Друмски 
саобраћај, за Програм 1: Локални развој и просторно 
планирање (шифра: 1101), у оквиру Програмске активно-
сти: Уређивање грађевинског земљишта (шифра: 1101-
0002), распореде средства из буџета Аутономне Покрајине 
Војводине у укупном износу од 18.091.097,64 динара, која 
нису планирана Одлуком о буџету Града Новог Сада за 
2016. годину, а која су одобрена Одлуком о изменама 
Одлука о утврђивању пројеката које ће Управа за капи-
тална улагања Аутономне Покрајине Војводине наставити 
да финансира у 2016. години, а чија је реализација запо-
чета, односно настављена у 2015. години из средстава 
Управе за капитална улагања Аутономне Покрајине 
Војводине, број 031-4/2016-02/406 од 29. децембра 2016. 
године.

II. Задужује се Градска управа за финансије да, у складу 
са чланом 5. став 6. Закона о буџетском систему („Служ-
бени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13 и 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 
103/15 и 99/16), изврши распоређивање наменских сред-
става од другог нивоа власти из тачке I. овог решења у 
Разделу 25, у оквиру Главе 25.01 – Градска управа за 
грађевинско земљиште и инвестиције, у Функцији 451 – 
Друмски саобраћај, за Програм 1: Локални развој и про-
сторно планирање (шифра: 1101), у оквиру Програмске 
активности: Уређивање грађевинског земљишта (шифра: 
1101-0002), у извор финансирања 07: „Трансфери од дру-
гих нивоа власти“, и то на позицију буџета 667, за 
апропријацију економске класификације 511 – Зграде и 
грађевински објекти, тако да укупан план средстава из 
буџета за ову апропријацију износи 1.081.186.383,35 динара.

III. У складу са тачком II. овог решења, извршити 
одговарајућа усклађивања износа средстава у Општем, 
Посебном и Програмском делу Одлуке о буџету Града 
Новог Сада за 2016. годину.

IV. Задужује се Градска управа за грађевинско земљиште 
и инвестиције да, у складу са овим решењем, изврши 
одговарајуће измене Финансијског плана прихода и примања 
и расхода и издатака Градске управе за грађевинско 
земљиште и инвестиције за 2016. годину, ради укључивања 
наменских трансферних средстава од Аутономне Покрајине 
Војводине.

V. Решење доставити:
- Градској управи за финансије и
- Градској управи за грађевинско земљиште и 
инвестиције.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 400-2/2016- II 
29. децембар 2016. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р.
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На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 62/13, 63/13- испр, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 
103/15 и 99/16) и члана 5. став 2. Одлуке о буџету Града 
Новог Сада за 2016. годину („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 62/15, 46/16, 58/16 и 74/16), Градоначелник Града 
Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града Новог 
Сада за 2016. годину („Службени лист Града Новог Сaда“, 
број 62/15) за раздео 09, главу 09.01 – ГРАДСКА УПРАВА 
ЗА ФИНАНСИЈЕ, функцију 160 – Опште јавне услуге некла-
сификоване на другом месту, Програм  15 – Локална 
самоуправа (шифра 0602), Програмску активност: Функцио-
нисање локалне самоуправе и градских општина (шифра 
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0602-0001), са позиције буџета 333, економска класификација 
499 – Средства резерве – Текућа резерва, а по Финансиј-
ском плану прихода и примања и расхода и издатака Град-
ске управе за финансије за 2016. годину, са позиције 
333.01.02, одобравају се средства Градској управи за кому-
налне послове у износу од:

20.000.000,00 динара
(двадесетмилионадинара 00/100)

на име обезбеђивања недостајућих средстава за 
плаћање по доспелим судским пресудама, која се односе 
на судске трошкове, као и накнаде за експроприсано 
земљиште.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у 
оквиру раздела 04, глава 04.01 -  ГРАДСКА УПРАВА ЗА 
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, за Програмску активност: Остале 
комуналне услуге (шифра 0601-0014) ,у Програму: 2 – Кому-
нална делатност (шифра 0601), у функцији 620 – Развој 
заједнице, од чега: на позицију буџета 137, економска 
класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу 
судова, 5.000.000,00 динара, а на позицију буџета 139, 
економска класификација 541 – Земљиште, 15.000.000,00 
динара, тако да укупан план средстава из буџета за ове 
апропријације износи 79.000.000,00 динара, односно 
295.450.862,07 динара.

3. У складу са овим решењем извршити одговарајуће 
измене у Општем, Посебном и Програмском делу буџета.

4. За реализацију овог решења задужују се:
- Градска управа за финансије и
- Градска управа за комуналне послове.

5. Решење доставити:
- Градској управи за финансије:

- Сектору за трезор,
- Сектору за буџет, и

- Градској управи за комуналне послове.
6. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 

Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 401-30/2016- II 
30. децембар 2016. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р.

3
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, 
бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Градо-
начелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. МАРИЦА МИЛИНКОВИЋ, дипломирани грађевински 
инжењер, разрешава се дужности помоћника начелника 

за урбанизам, у Градској управи за урбанизам и грађевинске 
послове Града Новог Сада, дана 29.12.2016. године.  

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 40-1/2016-2763-1-II 
29. децембар 2016. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

4
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, 
бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Градо-
начелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. ЂОРЂЕ ПИСАРОВ, дипломирани правник, разре-
шава се дужности помоћника начелника за правне послове 
у области урбанизма, у Градској управи за урбанизам и 
грађевинске послове Града Новог Сада, дана 29. децем-
бра 2016. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 40-1/2016-2764-1-II 
29. децембар 2016. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

5
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, 
бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Градо-
начелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. ЗОРАН МИЛАНОВИЋ, дипломирани инжењер елек-
тротехнике, разрешава се дужности помоћника начелника 
за грађевинарство, у Градској управи за урбанизам и 
грађевинске послове Града Новог Сада, дана 29. децем-
бра 2016. године.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 40-1/2016-2761-1-II 
29. децембар 2016. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, 
бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Градо-
начелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. БОРИСЛАВ ЖИВКОВИЋ, дипломирани инжењер архи-
тектуре, разрешава се дужности помоћника начелника за 
просторно и урбанистичко планирање, у Градској управи 
за урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада, 
дана 29. децембра 2016. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 40-1/2016-2762-1-II 
29. децембар 2016. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

7
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, 
бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Градо-
начелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. РАДИША ВИЋЕВИЋ, дипломирани машински 
инжењер, разрешава се дужности помоћника начелника 
за инфраструктуру, у Градској управи за урбанизам и 
грађевинске послове Града Новог Сада, дана 29. децем-
бра 2016. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 40-1/2016-2760-1-II 
29. децембар 2016. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

8
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, 
бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Градо-
начелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. ВЛАДАН БУМБИЋ, дипломирани правник, разрешава 
се дужности помоћника начелника за правне послове у 
области грађевинарства, у Градској управи за урбанизам 
и грађевинске послове Града Новог Сада, дана 29. децем-
бра 2016. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 40-1/2016-2759-1-II 
29. децембар 2016. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

9
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, 
бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Градо-
начелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. СОФИЈА ЂОРЂЕВИЋ, дипломирани економиста, 
разрешава се дужности помоћника начелника за финансијске 
и опште послове, у Градској управи за урбанизам и 
грађевинске послове Града Новог Сада, дана 29. децем-
бра 2016. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 40-1/2016-2765-1-II 
29. децембар 2016. године
НОВИ САД Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, 
бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Градо-
начелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. СОФИЈА ЂОРЂЕВИЋ, дипломирани економиста, 
поставља се за помоћника начелника за финансијске и 
опште послове у Градској управи за урбанизам и грађевинске 
послове Града Новог Сада, почев од 30. децембра 2016. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 40-1/2016-2765-2-II 
29. децембар 2016. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

11
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, 
бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Градо-
начелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. ВЛАДАН БУМБИЋ, дипломирани правник, поставља 
се за помоћника начелника у области урбанизма, 
грађевинарства и инфраструктуре у Градској управи за 
урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада, почев 
од 30. децембра 2016. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 40-1/2016-2759-2-II 
29. децембар 2016. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

12
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, 
бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Градо-
начелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. БОЈАНА ДАБИЋ, дипломирани правник, поставља 
се за помоћника начелника за озакоњење у Градској управи 
за урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада, 
почев од 30. децембра 2016. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 40-1/2016-2786-II 
29. децембар 2016. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

13
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, 
бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Градо-
начелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. БОРИСЛАВ ЖИВКОВИЋ, дипломирани инжењер архи-
тектуре, поставља се за помоћника начелника за просторно 
и урбанистичко планирање у Градској управи за урбани-
зам и грађевинске послове Града Новог Сада, почев од 30. 
децембра 2016. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 40-1/2016-2762-2-II 
29. децембар 2016. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

14
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, 
бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Градо-
начелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. РАДИША ВИЋЕВИЋ, дипломирани машински 
инжењер, поставља се за помоћника начелника у области 
урбанизма, грађевинарства и инфраструктуре у Градској 
управи за урбанизам и грађевинске послове Града Новог 
Сада, почев од 30. децембра 2016. године.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 40-1/2016-2760-2-II 
29. децембар 2016. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Комисија за борбу против дрога

15
На основу члана 39. став 2. Правилника о начину и 

поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада 
за програме и пројекте из области здравства ("Службени 
лист Града Новог Сада", бр. 9/12, 3/14 и 27/14), Комисија 
за борбу против дрога расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за доделу средстава из буџета Града Новог 
Сада за реализацију пројеката превенције 
злоупотребе дрога за 2017. годину које 

реализују здравствене установе

I. Расписује  се Јавни конкурс за доделу средстава из 
буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката 
превенције злоупотребе дрога за 2017. годину које реализују 
здравствене установе.

II. Средства за реализацију пројеката из тачке I. овог 
јавног конкурса обезбеђена су Одлуком о буџету Града 
Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог 
Сада", број 70/16), у укупном износу од 9.000.000,00 динара.

III. Пројекти превенције злоупотребе дрога које реализују 
здравствене установе, а који ће се финансирати из буџета 
Града Новог Сада у 2017. години су: 

1) пројекти промоције здравих стилова живота 
младих без употребе 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. 

2) пројекти едукације о штетном утицају дроге и пре-
вентивним мерама

Пројекти едукације о штетном утицају дрога и превен-
тивним мерама обухватају:

-  едукацију здравствених радника у циљу унапређења 
знања и вештина из ове области, као и повећање 
њихове мотивације за рад на превенцији злоупотребе 
дрога. 

-  едукацију запослених у образовању и другим секто-
рима укљученим у превенцију злоупотребе дрога, у 
циљу подизања нивоа знања васпитача, наставника, 
професора, педагога, психолога и других запослених 
о штетним утицајима и последицама употребе дрога 
на телесно, социјално и ментално здравље деце и 
младих, као и едукацију ових лица (едукација едука-
тора) о најефикаснијим начинима информисања и 
мотивисања деце и младих за правилне изборе и 
одупирање притисцима у изазовима савременог 
друштва (едукација за вођење психолошких радио-
ница, трибина, организовање и спровођење анкета, 
истраживања и других креативних активности којима 
се доприноси превенцији злоупотребе дрога).

3) пројекти превенције рецидива, штетних после-
дица 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 зло-
употребе 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 раз-
личите облике друштвеног живота, побољшањем квали-
тета живота и смањењем штетних последица проузроко-
ваних 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 теле-
сних 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 злоу-
потреби и лечењу.

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

V.  Пријава на Јавни конкурс се може преузети са интер-
нет презентације Града Новог Сада (www.novisad.rs) или 
у Градској управи за здравство, Нови Сад, Жарка Зрењанина 
2, канцеларија 46, II спрат.

VI. Учесник Јавног конкурса, на обрасцу пријаве, под-
носи пројекат који садржи:

- назив пројекта,
- назив, седиште, матични број и порески идентифика-
циони број учесника конкурса,

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

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

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

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

VIII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе од 12. јануара 
до 20. јануара 2017. године.

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

X.   Конкурсна  документација се не враћа.

XI. Поступак Јавног конкурса спровешће Комисија за 
борбу против дрога.

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

XIII. Комисија за борбу против дрога може учеснику 
Јавног конкурса предложити да изврши одређене измене 
поднетог пројекта, у делу буџета пројекта или у делу актив-
ности планираних у пројекту. 

Комисија за борбу против дрога има право да затражи 
додатна објашњења од учесника конкурса у вези са буџетом 
пројекта, односно да предложи измену буџета пројекта, 
уколико сматра да буџет пројекта не одговара планираним 
активностима и резултатима реализације пројекта.

XIV. Комисија за борбу против дрога је дужна да у року 
од 30 дана од дана истека рока из тачке VIII. овог јавног 
конкурса, утврди листу пројеката, применом следећих 
критеријума:

- постојање јасно формулисаних циљева и циљне групе,
- постојање повезаности циљева и активности,
- постојање капацитета и искуства учесника конкурса 
за реализацију активности пројекта,

- економичност буџета пројекта,
- усклађеност предложеног буџета пројекта са плани-
раним активностима,

- одрживост пројекта, 
- допринос пројекта унапређењу стања у области у којој 
се пројекат реализује, и

- законитост коришћења средстава из буџета Града 
Новог Сада учесника конкурса за пројекте који су реа-
лизовали у години која претходи години у којој се 
расписује јавни конкурс.

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

Учесници конкурса имају право да у року од три дана 
од дана објављивања листе пројеката изврше увид у под-
нете пријаве на јавни конкурс, односно имају право приго-
вора.

Одлуку о приговору доноси Комисија за борбу против 
дрога у року од 15 дана од дана његовог пријема и одлука 
Комисије је коначна.

XV. Комисија за борбу против дрога, у року од седам 
дана од дана доношења одлуке о приговору доставља 
Градоначелнику Града Новог Сада предлог акта о 
утврђивању пројеката за чију реализацију се одобравају 
средства из буџета Града Новог Сада, са износом сред-
става за реализацију сваког појединачног пројекта.

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

XVI. Комисија за борбу против дрога писаним путем ће 
обавестити учеснике Јавног конкурса који нису остварили 
право на средства из буџета Града Новог Сада.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Комисија за борбу против дрога 
Број: XII-51-1/2017
4. јануар 2017. године 
НОВИ САД 

Председник

Проф. др Александра Дицков, с .р.
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Редакција „Службеног листа Града Новог Сада“

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

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

И С П Р А В К А
ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 
АКТИВНОСТИ И УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ  

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД 

ЗА 2017. ГОДИНУ

I У Програму инвестиционих активности и услуга из 
далатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеле-
нило“ Нови Сад за 2017. годину, који је саставни део Одлуке 
о Програму инвестиционих активности и услуга из делат-
ности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ 
Нови Сад за 2017. годину („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 81/16) у делу УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ, Број 
позиције 4970, Програмска позиција: Одржавање заштићених 
природних добара (Дунавски парк, Каменички парк и 
Футошки парк), вредност „20.000.000,00“ замењује се са 
„22.000.000,00“.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 33/2017-I
12. јануар 2017. године 
НОВИ САД

Секретар
Марко Радин, с.р. 

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

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

И С П Р А В К А
ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 
АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ИНФОРМАТИКА“ НОВИ САД 
ЗА 2017. ГОДИНУ

I У називу и Одлуци о Програму инвестиционих актив-
ности Јавног комуналног предузећа „Информатика“ Нови 
Сад за 2017. годину („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 81/16) и називу Програма инвестиционих активности 
Јавног комуналног предузећа „Информатика“ Нови Сад за 
2017. годину, који је саставни део Одлуке, речи „Јавног 
комуналног предузећа“ замењују се речју  „ЈКП“.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34/2017-I
12. јануар 2017. године 
НОВИ САД  

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

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

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

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

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

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

ГРАД НОВИ САД

Градоначелник
 1 Решење о одобравању да се у Одлуци 
 о буџету Града Новог Сада распореде 
 средства из буџета Аутономне Покраји-
 не Војводине Градској управи за грађе-
 винско земљиште и инвестиције 1
 2 Решење о употреби средстава текуће 
 буџетске резерве 1
 3 Решење о разрешењу дужности помоћ-
 ника начелника за урбанизам, у Град-
 ској управи за урбанизам и грађевинске 
 послове Града Новог Сада (Марица 
 Милинковић) 2
 4 Решење о разрешењу дужности помоћ-
 ника начелника за правне послове у 
 области урбанизма, у Градској управи 
 за урбанизам и грађевинске послове 
 Града Новог Сада (Ђорђе Писаров) 2
 5 Решење о разрешењу дужности помоћ-
 ника начелника за грађевинарство, у 
 Градској управи за урбанизам и грађе-
 винске послове Града Новог Сада 
 (Зоран Милановић) 2
 6 Решење о разрешењу дужности помоћ-
 ника начелника за просторно и урбани-
 стичко планирање, у Градској управи за 
 урбанизам и грађевинске послове Града 
 Новог Сада (Борислав Живковић) 3
 7 Решење о разрешењу дужности помоћ-
 ника начелника за инфраструктуру, у 
 Градској управи за урбанизам и грађе-
 винске послове Града Новог Сада 
 (Радиша Вићевић) 3
 8 Решење о разрешењу дужности помоћ-
 ника начелника за правне послове у 
 области грађевинарства, у Градској 
 управи за урбанизам и грађевинске по-
 слове Града Новог Сада (Владан Бумбић) 3
 9 Решење о разрешењу дужности помоћ-
 ника начелника за финансијске и опште 
 послове, у Градској управи за урбанизам 
 и грађевинске послове Града Новог Сада 
 (Софија Ђорђевић) 3

10 Решење о постављењу помоћника на-
 челника за финансијске и опште посло-
 ве у Градској управи за урбанизам и гра-
 ђевинске послове Града Новог Сада
 (Софија Ђорђевић) 4

11 Решење о постављењу помоћника на-
 челника у области урбанизма, грађеви-
 нарства и инфраструктуре у Градској 
 управи за урбанизам и грађевинске по-
 слове Града Новог Сад (Владан Бумбић) 4

12 Решење о постављењу помоћника на-
 челника за озакоњење у Градској упра-
 ви за урбанизам и грађевинске послове 
 Града Новог Сад (Бојана Дабић) 4

13 Решење  о постављењу помоћника на-
 челника за просторно и урбанистичко 
 планирање у Градској управи за урбани-
 зам и грађевинске послове Града Новог 
 Сада (Борислав Живковић) 4

14 Решење о постављењу помоћника на-
 челника у области урбанизма, грађеви-
 нарства и инфраструктуре у Градској 
 управи за урбанизам и грађевинске по-
 слове Града Новог Сада (Радиша Вићевић) 4

Комисија за борбу против дрога

15 Јавни конкурс за доделу средстава из 
 буџета Града Новог Сада за реализацију 
 пројеката превенције злоупотребе дрога 
 за 2017. годину које реализују здравстве-
 не установе 5

Редакција „Службеног листа Града Новог Сада“

— Исправка Одлуке о програму инвести-
 ционих активности и услуга из делатно-
 сти Јавног комуналног предузећа „Град-
 ско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину 7

— Исправка Одлуке о програму инвести-
 ционих активности Јавног комуналног 
 предузећа „Информатика“ Нови Сад 
 за 2017. годину 7


