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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 
53. сед ници од 23. децембра 2016. године доноси

П Р О Г Р А М
ПРЕВЕНЦИЈЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ ДРОГА 

ЗА 2017. ГОДИНУ

1. Овим програмом утврђују се активности на превенцији 
злоупотребе дрога, које ће се реализовати у 2017. 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 2017. годину, у 
укупном износу од 11.075.000,00 динара.

3. Средства из тачке 2. овог програма распоредиће се 
за:

1) пројекте промоције здравих стилова живота 
младих без употребе дрога и промоције во- 
лонтерства 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 злоупо-
требе дрога имају за циљ промоцију волонтерских актив-
ности 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 превен-
тивним мерама обухватају:

- едукацију деце предшколског узраста,

- едукацију деце школског узраста и младих,
- едукацију родитеља и старатеља, и
- едукацију запослених у образовању и другим секто-
рима укљученим у превенцију зависности од психоак-
тивних 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 узра-
ста 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 последи-
цама 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 суп-
станци има за циљ подизање нивоа знања васпитача, 
наставника, педагога, психолога и других запослених о 
штетним утицајима и последицама употребе дрога на теле-
сно, социјално и ментално здравље деце, као и едукацију 
ових лица (едукација едукатора) о најефикаснијим начи-
нима 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 дру-
гих креативних активности којима се доприноси превенцији 
зависности од психоактивних супстанци).

Пројекти едукације из става 1. ове подтачке могу се реа-
лизовати путем предавања, семинара, трибина, вршњачке 
едукације, пројеката за младе кроз теренски рад, као и 
путем интернета и отворене телефонске линије за давање 
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 члано-
вима њихових породица пруже адекватни, ефикасни и пот-
пуни одговори и савети у вези са штетним утицајем и после-
дицама употребе дрога и превентивним мерама.  
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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 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.

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 Град-
ска управа за здравство.

6. Комисија за борбу против дрога подноси Градском 
већу Града Новог Сада годишњи извештај о реализацији 
овог програма.

7. Овај програм објавити у ”Службеном листу Града 
Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА   
Број: 51-82/2016-II
23. децембар 2016. године     
НОВИ САД  Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 1. став 2. Одлуке о начину реализације 

средстава Аутономне Покрајине Војводине у вези са настав-
ком радова на изградњи Жежељевог моста преко реке 
Дунав у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, 
бр. 17/15 и 74/16), а у складу са Одлуком о утврђивању 
пројеката које ће Управа за капитална улагања Аутономне 
Покрајине Војводине наставити да финансира у 2016. 
години, а чија је реализација започета, односно настављена 
у 2015. години из средстава Управе за капитална улагања 
Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, 
бр. 6/16 и 7/16 – испр.), Уговором о начину преноса сред-
става за финансирање пројекта „Изградња Жежељевог 
моста преко реке Дунав у Новом Саду“ од 19. маја 2015. 
године и  Анексом I Уговора од 20. децембра 2016. године, 
Градско веће Града Новог Сада на 54. седници од 24. децем-
бра 2016. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ СРЕДСТАВА АУТОНОМНЕ 
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ У ВЕЗИ СА 
НАСТАВКОМ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ 

ЖЕЖЕЉЕВОГ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ДУНАВ 
У НОВОМ САДУ ЗА 2016. ГОДИНУ

1. У Програму за реализацију средстава Аутономне 
Покрајине Војводине у вези са наставком радова на 
изградњи Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом 
Саду за 2016. годину („Службени лист Града Новог Сада“, 
бр. 9/16 и 15/16), тачка 2. став 2. мења се и гласи:

„Трансферна средства из става 1. ове тачке распоредиће 
се у Посебном делу Одлуке о буџету Града Новог Сада, у 
разделу Градске управе за грађевинско земљиште и 
инвестиције.“

2. У тачки 3. речи: „Јавно предузеће „Завод за изградњу 
Града“ у Новом Саду“ замењују се речима: „Градска управа 
за грађевинско земљиште и инвестиције“.

3. Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 4-37/2016-41-II
24. децембар 2016. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 26. Статута Града Новог Сада 

– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 43/08) и тачке IV. став 2. Одлуке о финансирању 
Пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ 
(„Службени лист Града Новог Сада, број 77/16), Градско 
веће Града Новог Сада на 53. седници одржаној 23. децем-
бра 2016. године, доноси
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Р Е Ш Е Њ Е

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о оснивању Фондације 
„Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“, коју је 
Управни одбор Културног центра Новог Сада, Нови Сад 
донео на V седници одржаној 21. децембра 2016. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2016-331-II
23. децембар 2016. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 173. став 1. Закона о запосленим у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, број 21/16), члана 106. став 2. 
Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 43/08), Градско веће Града 
Новог Сада, на 53. седници од 23. децембра 2016. године, 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ

I. Овим решењем образује се и именује Жалбена 
комисија у  Граду Новом Саду, колегијални орган који у 
другом степену одлучује о жалбама службеника (у даљем 
тексту: Жалбена комисија).

II. Задатак Жалбене комисије је да одлучује о жалбама 
службеника на решења којима се одлучује о њиховима 
правима и дужностима, као и о жалбама учесника интер-
ног и јавног конкурса.

Жалбена комисија у свом раду примењује закон којим 
се уређује општи управни поступак.

III. Жалбена комисија има свој печат, према закону којим 
се уређује печат државних органа.

IV. Жалбена комисија има председника и два члана, 
који се именују на пет година.

V. У Жалбену комисију именују се:

За председника
Доц. др ЗОРАН ЛОНЧАР, доктор правних наука

За чланове:
БРАНИСЛАВА ГАЛИЋ, дипл. правник
САЊА ЗАВРТАНИК-ПАРОШКИ, дипл. правник
VI. Жалбена комисија доноси Пословник о раду Жал-

бене комисије.
VII. Жалбена комисија најмање једном годишње под-

носи извештај о свом раду Градском већу Града Новог 
Сада.

VIII. Стручно-техничке и административне послове за 
Жалбену комисију обављаће Градска управа за опште 
послове, Сектор за послове управљања људским ресур-
сима. 

IX. Имена председника чланова Жалбене комисије 
објавити на званичној интернет презентацији Града Новог 
Сада www.novisad.rs.

X. Ово решење објавити у “Службеном листу Града 
Новог Сада“. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: II-020-4/2016-90/b
23. децембар 2016. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 7. ст. 1. и 2. Одлуке о обезбеђивању 

средстава за програме спортских удружења на територији 
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 33/15), а у вези са чланом 138. став 1. и чланом 121. 
ст. 1. и 2. Закона о спорту (”Службени гласник РС“, број 
10/16), Градско веће Града Новог Сада, на 54. седници од 
24. децембра 2016. године, доноси 

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 
ЗА ОЦЕНУ ГОДИШЊИХ И ПОСЕБНИХ 
ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

I. Овим решењем образује се и именују се председник 
и чланови Комисије за оцену годишњих и посебних про-
грама у области спорта на територији Града Новог Сада 
(у даљем тексту: Комисија).

II. Задатак Комисије је да:
- врши стручни преглед и даје оцену поднетих предлога 
годишњих и посебних програма у области спорта на 
територији Града Новог Сада (у даљем тексту: Град), и

- сачини образложен предлог годишњих и посебних про-
грама у области спорта на територији Града за наредну 
буџетску годину, који ће се финансирати из буџета 
Града, као и да предложи износ средстава за сваки 
појединачан годишњи и посебан програм.

III.  Комисија има председника и четири члана.
IV. У Комисију се именују:

за председника
- Стева Попов

за чланове
- Маја Батез
- Мијо Лопичић
- Владимир Стаменковић
- Југослав Војиновић.
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V.  Председнику и члановима Комисије, који нису чла-
нови Градског већа Града Новог Сада или запослени у 
градској управи, за рад у Комисији припада накнада.

Председнику Комисије припада накнада у износу од 
10%, од просечне месечне зараде по запосленом у Репу-
блици Србији, према последњем објављеном податку репу-
бличког органа надлежног за послове статистике.

Члановима Комисије припада накнада у износу од 5%, 
од просечне месечне зараде по запосленом у Републици 
Србији, према последњем објављеном податку републич-
ког органа надлежног за послове статистике.

Накнада се исплаћује под условом да је Комисија у току 
месеца одржала седницу, без обзира на број одржаних 
седница.

Средства за накнаде за рад председника и чланова 
Комисије, обезбеђена су Финансијским планом Градске 
управе за спорт и омладину.

VI.  Стручне и административно-техничке послове за 
потребе Комисије обављаће Градска управа за спорт и 
омладину.

VII. Доношењем овог решења престаје да важи Решење 
о образовању и именовању Комисије за избор годишњих 
програма у области спорта (”Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/12) и Решење о образовању и именовању 
Комисије за избор посебних програма у области спорта 
(”Службени лист Града Новог Сада”, број 17/13).

VIII. Ово решење објавити у ”Службеном листу Града 
Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ                                                                     
Број: 66-1/2016-658-II
24. децембар 2016. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

    1099
На основу члана 12. став 1. Одлуке о остваривању 

потреба и интереса младих у областима омладинског сек-
тора на територији Града Новог Сада («Службени лист 
Града Новог Сада», бр. 9/13,11/15 и 44/16), на предлог 
Комисије за стручни преглед поднетих предлога пројеката 
од значаја за младе у области омладинског сектора, Град-
ско веће Града Новог Сада на 51. седници  одржаној 21. 
децембра 2016. године,  доноси

РЕШЕЊЕ
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ  ПРОГРАМА И 

ПРОЈЕКАТА КОЈИМА СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ 
ПОДИЗАЊЕ КАПАЦИТЕТА УДРУЖЕЊА 

МЛАДИХ И УДРУЖЕЊА ЗА МЛАДЕ, РАДИ 
АКТИВНИЈЕГ УЧЕСТВОВАЊА  МЛАДИХ У 
СПРОВОЂЕЊУ  ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ 
НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДА НОВОГ САДА У 

2016. ГОДИНИ, А У СКЛАДУ СА ЛОКАЛНИМ 
АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ПОЛИТИКЕ ЗА МЛАДЕ 

ГРАДА НОВОГ САДА ЗА ПЕРИОД 
2015-2018. ГОДИНЕ

I

Овим решењем утврђују се програми и пројекти којима 
се обезбеђује подизање капацитета удружења младих и 
удружења за младе (у даљем тексту: удружења) ради 
активнијег учествовања младих у спровођењу омладинске 
политике на територији Града Новог Сада у 2016. години, 
а у складу са Локалним акционим планом политике за младе 
Града Новог Сада за период 2015 – 2018. године.

II

Програми и пројекти којима се обезбеђује подизање 
капацитета удружења младих и удружења за младе, ради 
активнијег учествовања младих у спровођењу омладинске 
политике на територији Града Новог Сада у 2016. години, 
а у складу са Локалним акционим планом политике за младе 
Града Новог Сада за период 2015 – 2018. године су:

БРОЈ НАЗИВ УДРУЖЕЊА НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ОДОБРЕНИ ИЗНОС 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
ИЗ БУЏЕТА ГРАДА           

 (у динарима)

1. Друштво ”РАСПУСТИЛИШТЕ“ Набавка опреме у циљу побољшања 
реализације програмских активности 
Друштва ”Распустилиште“

50.000,00

2. Центар за развој демократског друштва 
”Europolis“

Јавно заговарање - ка већем учешћу 
младих у процесима доношења одлука на 
локалном нивоу

75.000,00

3. ”УДРУЖЕЊЕ РОМСКИХ СТУДЕНАТА“ Обезбеђивање услова за повећање 
запошљивости студената и матураната 
Рома/Ромкиња у Новом Саду

50.000,00

4. ”Центар за омладински рад“ Мобилни омладински клуб 50.000,00

5. ”АМАЈЛИЈА“ ROCK DEDA MRAZ 60.000,00
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6. Удружење грађана ”Институт за 
безбедност у саобраћају“

Подизање техничких капацитета удружења 50.000,00

7. Хуманитарна организација ”Кишобран“ Подизање капацитета удружења 
куповином опреме неопходне за рад

37.000,00

8. Удружење ”Хенди Ветерник“ Зимски биоскоп 110.000,00

9. СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ 
”СУПЕР АКТИВАН“

Процени своју форму 110.000,00

10. ”Асоцијација Културанова“ Уметничке интервенције у организацијама 
- препознавање креативних компетенција 
младих и повећање њихове запошљивости

50.000,00

11. Удружење ”CINEMA CITY“ Мала школа креативности- унапређивање 
креативних вештина средњошколаца као 
кључних компетенција за лични и 
професионални развој

50.000,00

12. АУТО СПОРТСКИ КЛУБ ”PETRO MAX“ Смањи гас! 100.000,00

13. Удружење грађана ”СТУБОВИ ЗНАЊА“ Млади, вредни као пчеле! 100.000,00

14. ”ХММ...“ Подизање капацитета удружења- 
обезбеђење боље видљивости 
реализованих активности

50.000,00

15. Инжењери заштите животне средине Унапређење капацитета за спровођење 
омладинске политике у Новом Саду

50.000,00

16. Удружење грађана за рад са децом са 
посебним потребама ”Лептиров лет“

Живим здраво - ходам право 2! 50.000,00

17. ”До Ре Ми“ Микрофонија и млади 120.000,00

18. Волонтерски центар Војводине ”Волонтирам, а не морам“ 100.000,00

19. ОМЛАДИНА ЈУГОСЛОВЕНСКЕ 
АСОЦИЈАЦИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ 
СИДЕ НОВИ САД

Примена ИКТ у вршњачкој едукацији 
”Научи се дигитално“

100.000,00

20. Удружење грађана ”Нови Сад“ Јелка са порукама 90.000,00

21. УДРУЖЕЊЕ ”МАЛИ ЉУДИ - ВЕЛИКА 
ОДГОВОРНОСТ“

”Млада“ Нова Година 60.000,00

22. Спортско-рекреативни клуб ”Глобус“ - за 
особе са инвалидитетом

Инклузивна школа спорта 2 50.000,00

23. ”Центар за промоцију безбедности 
саобраћаја“

Набавка опреме 50.000,00

24. ”АКТИВ НС“ Набавка лап-топа и штампача 50.000,00

25. Удружење ”Велико Коло“ Годишњи концерт Великог кола 100.000,00

26. Новосадски едукативни центар Омладинско предузетништво - знати како 100.000,00

27. Удружење ”Центар за развој“ Хомо екологикус 80.000,00

28. Удружење грађана ”СОС ЖЕНСКИ 
ЦЕНТАР“

”Искористи свој максимум“ 75.000,00

29. ЦЕНТАР ЗА ОМЛАДИНСКИ И 
ДРУШТВЕНИ РАЗВОЈ ”IN MEDIA RES“

Пројекти - припрема, писање, управљање 89.000,00

30. Млади за Ковиљ Европско село у срцу Европе 100.000,00
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31. Удружење грађана ”ЗЕМЉА ЖИВИХ“ Учим да бих знао! 150.000,00

32. Удружење ”Проактивна омладина 
Ковиља“

Новосадска омладинска академија 50.000,00

33. ”Новосадска бициклистичка иницијатива“ Између редова 50.000,00

34. Удружење ”Живот као инспирација“ Новогодишњи матине 100.000,00

35. Шта је новосадски Покрени се, дигитализуј се 50.000,00

36. ЕДИТ центар Инфополис ЦВ генератор 50.000,00

37. Фолклорика ”Стари занат опанчарство“ 50.000,00

38. Удружење СНАГА ПОРОДИЦЕ ”Буди друг, не буди груб“ - Превенција 
вршњачког и породичног насиља и 
малолетничке деликвенције путем 
едукације младих вулнерабилних група

100.000,00

39. ”Центар за афирмацију жена у спорту“ Јачање техничких капацитета удружења 50.000,00

40. Друштво за подршку особама са 
аутизмом Града Новог Сада

Смешак! Ово смо мој град и ја 145.000,00

41. Студентска асоцијација Универзитета у 
Новом Саду

Оснаживање техничке подршке 
организације у циљу организовања онлине 
семинара и радионица за студенте

50.000,00

42. Удружење грађана ”Земља“ Онлине креативност- учимо за будућност 50.000,00

43. Зрно словесности Млади и друштвени активизам 100.000,00

44. Удружење ”Превент“ Млади су извор енергије 50.000,00

45. Фитнес клуб за ритмику и спортску 
гимнастику, аеробик и плес FUN FIT KID 
”FANTASY“

Удахни и освоји! 100.000,00

46. Стонотениски клуб НОВИ САД Стони тенис, за боље сутра 148.000,00

47. ”Европски омладински центар Војводине“ Подизање капацитета Европског 
омладинског центра Војводине ради 
активнијег учествовања младих у 
спровођењу омладинске политике на 
територији Новог Сада у 2016. години

100.000,00

48. УДРУЖEЊЕ ГРАЂАНА ”Youth Fest“ Програмске активности YOUTH FEST - а 100.000,00

49. Ново културно насеље Техничко опремање удружења ”Ново 
културно насеље“

100.000,00

50. САВЕЗ СТУДЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА 
НОВИ САД - САВЕЗ СТУДЕНАТА 
МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА НОВИ САД

Подизање капацитета Савеза студената 
Универзитета Нови Сад - Савеза 
студената Медицинског факултета Нови 
Сад

151.000,00

51. Центар за омладински и друштвени 
развој ”RES POLIS“

Пројекат – ”1. Корак напред“ 
Програм - Пет корака напред

50.000,00

У К У П Н О: 4.000.000,00
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III

Удружењима младих и удружењима за младе из тачке 
II овог решења одобрена средства преносиће се на основу 
уговора о реализацији програма или пројекта. 

Уговор из става 1. ове тачке закључиће се између 
удружења младих и удружење за младе којима су сред-
ства одобрена и Градске управе за спорт и омладину – 
Канцеларије за младе.

IV

 Удружења из тачке II овог решења дужна су да у року 
од 30 дана од дана реализације пројекта поднесу Градској 
управи за спорт и омладину – Канцеларији за младе, 
извештај о реализацији пројекта за који су одобрена сред-
ства, са одговарајућом документацијом.

V

Средства за реализацију програма и пројеката из тачке 
II овог решења, обезбеђена су у оквиру Програма 1301 – 
Програм 14: Развој спорта и омладине, Пројекат 1301-0004-
П: Пројекти за младе, на позицији 446 - Дотације невлади-
ним организацијама - економској класификацији 481, извор 
финансирања 01, а по Финансијском плану прихода и 
примања и расхода и издатака Градске управе за спорт и 
омладину за 2016. годину на позицији  446.01. – Дотације 
осталим непрофитним институцијама, синтетичком конту 
4819.

VI

За реализацију овог решења задужује се Градска управа 
за спорт и омладину - Канцеларија за младе.

VII

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 66-1/2016-617-II
21. децембар 2016. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

1100
На основу члана 25. став 1. Правилника о начину 

коришћења купалишта „Штранд“ у Новом Саду („Службени 
лист Града Новог Сада“, бр. 18/14, 39/14, 19/15 и 24/15), 
Градско веће Града Новог Сада на 51. седници од 21. децем-
бра 2016. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ТЕКСТ 
ОГЛАСА О ЈАВНОЈ ЛИЦИТАЦИЈИ ЗА 

ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА, 
ОДНОСНО ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА 
КУПАЛИШТУ „ШТРАНД“ У НОВОМ САДУ

I.  ДАЈЕ СЕ сагласност на текст Огласа о јавној лицитацији 
за давање у закуп пословног објекта, односно пословног 
простора на купалишту „Штранд“ у Новом Саду, који је Над-
зорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеле-
нило“ Нови Сад утврдио на 118. седници од 13. децембра 
2016. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2016-1672-II
21. децембар 2016. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градоначелник

1101
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

I. ДРАГАНА ЖИВКОВИЋ, дипломирани економиста, 
поставља се на дужност помоћника начелника за финансије 
у Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције 
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: 021-7/2016-61-II/b
30. новембар 2016. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

1102
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

I. ЗОРИЦА НИНИЋ СТУПАР, дипломирани инжењер 
електротехнике, поставља се на дужност помоћника начел-
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ника за инвестиције у Градској управи за грађевинско 
земљиште и инвестиције 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: 021-7/2016-61-II/а
30. новембар 2016. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

1103
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

I. ДУЊА РАКОВИЋ, дипломирани економиста, поставља 
се на дужност помоћника начелника за јавне набавке  у 
Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције 
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: 021-7/2016-61-II/c
30. новембар 2016. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

1104
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. СИНИША НИКОЛИЋ, дипломирани правник, поставља 
се за помоћника начелника стамбених послова  у Градској 
управи за имовину и имовинско-правне послове, почев од 
30. новембра 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: 46-1/2016-7-II
30. новембар 2016. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

1105
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. ВЕРА ЗОРИЋ, дипломирани правник, поставља се 
за помоћника начелника пословног простора  у Градској 
управи за имовину и имовинско-правне послове, почев од 
30. новембра 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: 46-1/2016-8-II
30. новембар 2016. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

1106
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. МАЈА ГРЛИЋ, магистар економских наука, поставља 
се за помоћника начелника за финансијске послове  у 
Градској управи за имовину и имовинско-правне послове, 
почев од 30. новембра 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: 46-1/2016-9-II
30. новембар 2016. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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1107
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. НЕВЕНКА ЗУБАНОВ, дипломирани правник, поставља 
се за помоћника начелника за имовину и имовинско-правне 
послове у Градској управи за имовину и имовинско-правне 
послове, почев од 30. новембра 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: 46-1/2016-27-II
30. новембар 2016. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

1108
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 Сада“, 
бр. 62/15, 46/16, 58/16 и 74/16) за раздео 09, главу 09.01 – 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, функцију 160 – Опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту, Про-
грам 15 – Локална самоуправа (шифра 0602), Програмску 
активност: Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина (шифра 0602-0001), са позиције буџета 333, еко-
номска класификација 499 – Средства резерве – Текућа 
резерва, а по Финансијском плану прихода и примања и 
расхода и издатака Градске управе за финансије за 2016. 
годину, са позиције 333.01.02 , одобравају се средства 
Градској управи за комуналне послове у износу од 

129.000.000,00 динара
(стодвадесетдеветмилионадинара 00/100)

на име обезбеђивања недовољно планираних сред-
става за плаћање новчаних казни и пенала по решењу 

судова.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у 
оквиру Раздела 04, глава 04.01 – Градска управа за кому-
налне послове и то:

- у оквиру функције 130 – Опште услуге, на позицију 
буџета 108, економска класификација 483 – Новчане 
казне и пенали по решењу судова, за Програмску 
активност: Функционисање локалне самоуоправе и 
градских општина (шифра 0602-0001), у оквиру Про-
грама 15 – Локална самоуоправа (шифра 0602), сред-
ства у износу од 4.000.000,00 динара, тако да укупан 
план средстава из буџета за ову апропријацију износи 
18.000.352,60 динара,

- у оквиру функције 560 – Заштита животне средине 
некласификована на другом месту, на позицију 
буџета 129, економска класификација 483 – Новчане 
казне и пенали по решењу судова, за Програмску 
активност: Остале комуналне услуге (шифра 0601-
0014), у оквиру Програма 2 – Комунална делатност 
(шифра 0601), средства у износу од 30.000.000,00 
динара, тако да укупан план средстава из буџета за 
ову апропријацију износи 54.982.395,72 динара, и

- у оквиру функције 620 – Развој заједнице, за Про-
грамску активност: Остале комуналне услуге (шифра 
0601-0014), у оквиру Програма 2 – Комунална делат-
ност (шифра 0601), на позицију буџета 137, економ-
ска класификација 483 – Новчане казне и пенали по 
решењу судова, средства у износу од 10.000.000,00 
динара, тако да укупан план средстава из буџета за 
ову апропријацију износи 74.000.000,00 динара, а на 
позицију буџета 139, економска класификација 541 – 
Земљиште, средства у износу од 85.000.000,00 динара, 
тако да укупан план средстава из буџета за ову 
апропријацију износи 280.450.862,07 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 буџет,

 - Сектору за трезор, 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: 401-27/2016-II
23. децембар 2016. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р.
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Градска управа за заштиту животне средине

1109
На основу члана 54. став 4. Закона о заштити природе 

(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/09, 88/10, 
91/10 – испр. и 14/16) и члана 11. став 1. алинеја 12. 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), Градска управа за заштиту животне средине 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

УПРАВЉАЊА ПАРКОМ ПРИРОДЕ 
„БЕГЕЧКА ЈАМА“ ЗА 2017. ГОДИНУ

I. Даје се сагласност на Програм управљања Парком 
природе „Бегечка јама“ за 2017. годину, који је донео дирек-
тор ДТД Рибарство ДОО Бачки Јарак, дана 28. новембра 
2016. године, а у циљу остваривања Плана управљања 
Парком природе „Бегечка јама“ за период од 2010. до 2019. 
године.

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења о давању саглас-
ности на Програм управљања Парком природе „Бегечка 
јама“ за 2017. годину садржан је у члану 54. став 4. Закона 
о заштити природе („Службени гласник Републике Србије“, 
бр. 36/09, 88/10, 91/10 – испр. и 14/16), којим је утврђено 
да се планови управљања заштићеним подручјем остварују 
годишњим програмима управљања на које сагласност даје 
орган надлежан за послове заштите животне средине 
јединице локалне самоуправе и у члану 11. став 1. алинеја 
12. Одулке о градским управама Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 
60/10, 69/13 и 70/16), где је дефинисано да се у Градској 
управи за заштиту животне средине обављају и послови 
који се односе на давање сагласности на годишње про-
граме управљања заштићеним подручјем.

Скупштина Града Новог Сада је донела Одлуку о заштити 
Парка природе „Бегечка јама“ („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 14/99) ради очувања биотопа који су у нестајању 
и за њих везаних животних заједница и природних ретко-
сти, као изузетно значајно природно плодиште риба и репре-

зентативно станиште остале фауне и водене макрофитске 
вегетације.

Истом одлуком утврђени су режими заштите и пропи-
сане мере заштите које доприносе очувању и унапређењу 
заштићеног подручја, а управљање Парком природе 
„Бегечка јама“ поверено је ДТД Рибарство ДОО Бачки Јарак.

ДТД Рибарство ДОО Бачки Јарак, као управљач горе 
наведеног заштићеног подручја, донело је План управљања 
Парком природе „Бегечка јама“ за период од 2010. до 2019. 
године, на који је сагласност дала Градска управа за заштиту 
животне средине по прибављеном мишљењу Покрајинског 
завода за заштиту природе.

У циљу остваривања горе наведеног Плана, директор 
ДТД Рибарство ДОО Бачки Јарак је донео Програм 
управљања Парком природе „Бегечка јама“ за 2017. годину, 
и доставио га Градској управи за заштиту животне средине, 
на сагласност.

У поступку разматрања достављеног Програма 
управљања Парком природе „Бегечка јама“ за 2017. годину 
утврђено је да је исти усклађен са Законом о заштити при-
роде, Одлуком о заштити Парка природе „Бегечка јама“ и 
Планом управљања Парком природе „Бегечка јама“ за 
период од 2010. до 2019. године, а да су планиране актив-
ности у 2017. години у функцији очувања, унапређења, 
промовисања и мудрог коришћења овог заштићеног 
подручја.

Иако Законом о заштити природе није утврђена обавеза 
прибављања мишљења Завода за заштиту природе на 
програме управљања, полазећи од члана 102. став 1. тачка 
9. којом је дефинисано да стручне организације за заштиту 
природе пружају стручну помоћ органима локалне самоу-
праве, Управа је прибавила Мишљење Покрајинског завода 
за заштиту природе (број: 03-3019/2 од 15. децембра 2016. 
године) који је закључио да је Програм добро конципиран, 
у складу са законском регулативом.

Потребна средства за реализацију програмских актив-
ности Управљач ће обезбеђивати у складу са Законом о 
заштити природе.

На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: VI-501-2/2016-74
21. децембар 2016. године
НОВИ САД 

в.д. начелника
  Татјана Кашић, с.р.



27. децембар 2016. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 79 – Страна 2831.    



2832. страна – Број 79 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 27. децембар 2016.

С А Д Р Ж А Ј
Рег. бр.         Предмет        Страна Рег. бр.         Предмет        Страна

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

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

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

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

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

ГРАД НОВИ САД

Градско веће

1094 Програм превенције злоупотребе дрога 
 за 2017. годину 2821

1095 Решење о изменама Програма за реа-
 лизацију средстава Аутономне Покраји-
 не Војводине у вези са наставком радо-
 ва на изградњи Жежељевог моста преко 
 реке Дунав у Новом Саду за 2016. годину 2822

1096 Решење о давању сагласности на Одлу-
 ку о оснивању Фондације „Нови Сад 
 2021 – Европска престоница културе“ 2822

1097 Решење о образовању и именовању 
 Жалбене комисије  2823

1098 Решење о образовању и именовању 
 председника и чланова Комисије за 
 оцену годишњих и посебних програма 
 у области спорта на територији Града 
 Новог Сада 2823

1099 Решење за финансирање програма и 
 пројеката којима се обезбеђује подизање 
 капацитета удружења младих и удруже-
 ња за младе, ради активнијег учествова-
 ња младих у спровођењу омладинске по-
 литике на територији Града Новог Сада 
 у 2016. години, а у складу са Локалним 
 акционим планом политике за младе 
 Града Новог Сада за период 2015-2018. 
 године 2824

1100 Решење о давању сагласности на текст 
 Огласа о јавној лицитацији за давање у 
 закуп пословног објекта, односно посло-
 вног простора на купалишту „Штранд“ у 
 Новом Саду 2827

Градоначелник

1101 Решење о постављењу на дужност помо-
 ћника начелника за финансије у Градској 
 управи за грађевинско земљиште и инве-
 стиције (Драгана Живковић) 2827

1102 Решење о постављењу на дужност помо-
 ћника начелника за инвестиције у Градској 
 управи за грађевинско земљиште и инве-
 стиције (Зорица Нинић Ступар) 2827

1103 Решење о постављењу на дужност помо-
 ћника начелника за јавне набавке у Гра-
 дској управи за грађевинско земљиште 
 и инвестиције (Дуња Раковић)  2828

1104 Решење о постављењу помоћника на-
 челника стамбених послова у Градској 
 управи за имовину и имовинско-правне 
 послове (Синиша Николић) 2828

1105 Решење о постављењу помоћника на-
 челника пословног простора  у Градској 
 управи за имовину и имовинско-правне 
 послове (Вера Зорић) 2828

1106 Решење о постављењу помоћника на-
 челника за финансијске послове у Гра-
 дској управи за имовину и имовинско-
 -правне послове (Маја Грлић) 2828

1107 Решење о постављењу помоћника на-
 челника за имовину и имовинско-правне 
 послове у Градској управи за имовину 
 и имовинско-правне послове (Невенка 
 Зубанов) 2829

1108 Решење о употреби средстава текуће 
 буџетске резерве 2829

Градска управа за заштиту животне средине

1109 Решење о давању сагласности на 
 Програм управљања Парком природе 
 „Бегечка јама“ за 2017. годину 2830


