СЛ УЖ БЕН И ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА
Година XXXVI - Број 16

НОВИ САД, 31. март 2017.

ГРАД НОВИ САД

примерак 80,00 динара
Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

ГРАДСКО ВЕЋЕ
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На основу члана 23. Одлуке о социјалној заштити Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 38/11
и 10/12), Градско веће Града Новог Сада, на 75. седници
од 29. марта 2017. године доноси

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 5-52/2017-1-II
29. март 2017. године
НОВИ САД
Градоначелник

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О
МЕТОДОЛОГИЈИ ФОРМИРАЊА ЦЕНЕ
УСЛУГЕ СМЕШТАЈА У ПРИХВАТИЛИШТЕ
ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ ЖРТВЕ ПОРОДИЧНОГ
НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА, ЗАНЕМАРИВАЊА
И ТРГОВИНЕ ЉУДИМА, КАО И ДЕЦУ И
МЛАДЕ У СКИТЊИ, БЕЗ ПРАТЊЕ И ДРУГИМ
КРИЗНИМ СИТУАЦИЈАМА
Члан 1.
У Правилнику о методологији формирања цене услуге
смештаја у прихватилиште за децу и младе жртве породичног насиља, злостављања, занемаривања и трговине
људима, као и децу и младе у скитњи, без пратње и другим кризним ситуацијама („Службени лист Града Новог
Сада“, број 8/17), у члану 3. алинеја прва мења се и гласи:
„- зараде запослених, и то, једног руководиоца прихватилишта, једног психолога, једног педагога, једног социјалног
радника, пет васпитача са стеченим високим образовањем
на студијама другог степена (академске мастер студије,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању
од најмање четири године, три васпитача са стеченим високим образовањем из научне области педагошке и андрагошке науке на студијама првог степена (основне академске студије, основне струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање две године, једног
руководиоца службе за помоћне и техничке послове, пет
медицинских сестара – васпитача, једне медицинске сестре
– васпитача, са половином пуног радног времена, једног
референта заштите од пожара – домара, једног магационера, са половином пуног радног времена, једног возача
– курира, два радника обезбеђења, једне вешерке, са половином пуног радног времена, једног главног кувара, са
половином пуног радног времена, једног кувара, једног
помоћног радника у кухињи и две спремачице;“.

Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 24. Статута Града Новог Сада
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08), на предлог Градоначелника Града Новог Сада,
Градско веће Града Новог Сада на 75. седници од 29. марта
2017. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ
АКТИВНОСТИ ЗА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД НОВИ САД ЗА
2017. ГОДИНУ
I
Oвим решењем утврђује се Програм инвестиционих
активности за установе културе чији је оснивач Град Нови
Сад за 2017. годину (у даљем тексту: Програм), који чини
саставни део овог решења.
II
Програм обухвата инвестиционе активности на зградама и грађевинским објектима, набавку машина и опреме
и нематеријалне имовине.
III
Средства за реализацију Програма планирана су у
буџету Града Новог Сада за 2017. годину, у оквиру Програма 13: Развој културе и информисања, за реализацију
Пројекта: Инвестиционе активности установа културе чији
је оснивач Град Нови Сад у укупном износу од 83.705.066,00
динара, од чега средства из буџета износе 74.465.066,00
динара, а средства из додатних прихода корисника износе
9.240.000,00 динара, и користиће се у складу са остваре-
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ним приходима буџета и оствареним додатним приходима,
на начин утврђен у овом програму.

брене из тих средстава неће се извршавати на терет општих
прихода буџета.

IV

VII

Носиоци инвестиционих активности предвиђених Програмом су установе културе чији је оснивач Град Нови Сад
( у даљем тексту: Установе).
V
Установе доносе план јавних набавки и по добијању
претходне сагласности Градског већа Града Новог Сада,
доносе одлуке о покретању поступака јавних набавки за
које су средства планирана у буџету Града Новог Сада,
односно у Финансијском плану Градске управе за културу
за 2017. годину.
VI
Захтев за пренос средстава из буџета из тачке III. овог
решења, Установе достављају Градској управи за културу
(у даљем тексту: Градска управа), након спроведених поступака јавних набавки, уз приложену документацију.
Пренос средстава на рачун Установа врши се на основу
захтева које припрема Градска управа, у складу са прописима.
Уколико Установе не остваре додатне приходе у планираном износу, апропријације за расходе и издатке одо-

Надзор над реализацијом Програма врши Градска
управа.
VIII
Установе подносе Градском већу Града Новог Сада
преко Градске управе годишњи извештај о реализацији
овог програма, са исказаним физичким и финансијским
показатељима и документацијом о извршеним активностима и утрошку средстава према стварно набављеној
опреми и нематеријалној имовини.
IX
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 4-3/2017-44-II
29. март 2017. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД НОВИ САД
ЗА 2017. ГОДИНУ
I Средства из буџета Града Новог Сада за инвестиционе активности установа културе чији је оснивач Град Нови Сад
у укупном износу од 83.705.066,00 динара, односно средства из буџета, у износу од 74.465.066,00 динара и средства из
додатних прихода корисника у износу од 9.240.000,00 динара, распоређују се по следећим наменама:
1. економскa класификацијa 511 – Зграде и грађевински објекти – 21.705.566,00 динара – средства из буџета,
- економска класификација 5113 – Капитално одржавање зграда и објеката – 17.839.566,00 динара - средства из буџета,
- економска класификација 5114 – Пројектно планирање – 3.866.000.00 динара – средства из буџета,
2. економскa класификацијa 512 – Машине и опрема – 50.857.400,00 динара, и то:
износ од 43.017.400,00 динара - средства из буџета и износ од 7.840.000,00 динара - средства из одатних прихода корисника,
- економска класификација 5121– Опрема за саобраћај - 5.000.000,00 динара - средства из додатних прихода корисника,
- економска класификација 5122 – Административна опрема – 22.594.500,00 динара, и то: износ од 20.644.500,00 динара
- средства из буџета и износ од 1.950.000,00 динара - средства из додатних прихода корисника,
- економска класификација 5125 – Медицинска и лабораторијска опрема – 985.100,00 динара, и то: износ од 485.100,00
динара - средства из буџета и износ од 500.000,00 динара - средства из додатних прихода корисника,
- економска класификација 5126 – Опрема за образовање, науку, културу и спорт – 14.327.800,00 динара и то: износ
од 14.037.800,00 динара - средства из буџета и износ од 290.000,00 динара - средства из додатних прихода корисника,
- економска класификација 5128 – Опрема за јавну безбедност – 2.450.000,00 динара и то: износ од 2.350.000,00
динара - средства из буџета и износ од 100.000,00 динара - средства из додатних прихода корисника,
- економска класификација 5129 – Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема - 5.500.000,00
динара - средства из буџета, и
3. економскa класификацијa 515 – Нематеријална имовина – 11.142.100,00 динара, и то:
износ од 9.742.100,00 динара - средства из буџета и износ од 1.400.000,00 динара - средства из додатних прихода корисника,
- економска класификација 5151 – Нематеријална имовина – 11.142.100,00 динара, и то:
износ од 9.742.100,00 динара - средства из буџета и износ од 1.400.000,00 динара - средства из додатних прихода корисника.
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Број 16 – Страна 367.

1. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА

Рб

Пфп

Ек.
клас.

Индиректни корисник

1.1 398.01 5113 Музеј Града Новог Сада

1.2 398.01 5113

„Новосадско позориштеUjvideki Szinhaz“

Установа за културу и
1.3 398.01 5113 образовање Културни
центар „Кисач“ Кисач

Опис
(Намена за коју ће се
средства користити)

Опис
Средства из
(Намена за коју ће се средства
буџета
користити)

Средства из
додатних
прихода

Радови на фасади објекта Збирка
стране уметности, Дунавска 29,
фасади објекта Завичајна збирка
11.389.566,00
Сремски Карловци и санација и
адаптација Спомен збирке Ј.Ј.
Змај у Сремској Каменици
Радови на замени фасадних врата и прозора и санацији и адаптацији кабине за светло и звук

Укупна
средства

11.389.566,00

3.300.000,00

3.300.000,00

Радови на реконструкцији про3.150.000,00
грамске сале КЦ "Кисач" - I фаза

3.150.000,00

17.839.566,00

17.839.566,00

Укупно:

2. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ
Рб

Пфп

Ек.
клас.

Индиректни корисник

2.1 398.02 5114 Музеј Града Новог Сада

2.2 398.02 5114

2.3 398.02 5114

Надзор над радовима на
санацији и адаптацији Спомен
збирке Ј.Ј.Змај у Сремској
Каменици

Градска библиотека у
Новом Саду

Израда пројектно -техничке
документације за радове на
објекту Градске библиотеке

„Новосадско позориштеUjvideki Szinhaz“

Израда пројектно -техничке
документације и праћење
радова на замени фасадних
врата и прозора и санацији и
адаптацији кабине за светло и
звук

2.4 398.02 5114 Позориште младих

Израда пројектне документације за климатизацију и вентилацију Велике сале Позоришта
младих

Установа за културу и
2.5 398.02 5114 образовање Културни
центар „Младост“ Футог

Израда пројектне документације за радове на хидрантској
мрежи, систему за дојаву
пожара и котларници

Укупно:

Опис
(Намена за коју ће се
средства користити)

Опис
Средства из
(Намена за коју ће се средства
буџета
користити)

Средства из
додатних
прихода

Укупна
средства

216.000,00

216.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

550.000,00

550.000,00

600.000,00

600.000,00

500.000,00

500.000,00

3.866.000,00

3.866.000,00

3. ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ
Рб

Пфп

Ек.
клас.

3.1 399.01 5121

Индиректни корисник

Завод за заштиту
споменика кулуре
Укупно:

Опис
Средства из
(Намена за коју ће се средства
буџета
користити)

Опис
(Намена за коју ће се
средства користити)

Средства из
додатних
прихода

Укупна
средства

Набавка 2 аутомобила и опре5.000.000,00 5.000.000,00
ме за постојеће аутомобиле
5.000,000,00 5.000,000,00
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4. АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА
Рб

Пфп

Ек.
клас.

Индиректни корисник

4.1 399.02 5122 Музеј Града Новог Сада

Опис
Средства из
(Намена за коју ће се средства
буџета
користити)

Опис
(Намена за коју ће се
средства користити)

Набавка тепих-стаза, пројектора,
пројекторског платна, музичке
линије, покретне алуминијумска
скеле, полица, металних ормана,
Набавка: Тепих стаза,
картотечких ормана, рачунара,
тепиха, уљних радијатора,
1.000.000,00
лап-топова, завеса и драперија
електричног шпорета и
судопере
(противпожарне), штампача,
скенера, фото-апарата, ТА пећи,
уљних радијатора и клима
уређаја

4.2 399.02 5122

Градска библиотека у
Новом Саду

Набавка рачунара, рачунарске
опреме, скенера, штампача,
мрежне опреме, књиговезачког
ножа, слушалица за рачунаре и
опреме за домаћинство

4.3 399.02 5122

Историјски архив Града
Новог Сада

Набавка рачунара и архивских
полица

4.4 399.02 5122

Завод за заштиту
споменика кулуре

1.880.400,00

13.250.000,00

13.250.000,00
Набавка рачунарске опреме и
намештаја
1.500.000,00 1.500.000,00

Набавка рачунара и рачунарске
опреме, канцеларијског намешта1.436.100,00
ја (врата, полица, радних столица, столова) и даске за пеглање

4.6 399.02 5122 Позориште младих

Набавка штампача, рачунара,
Набавка штампача, рачунара,
лаптоп рачунара, екстерних
лаптоп рачунара, екстерних хард
хард дискова, телефона, клидискова, телефона, клима, канма, канцеларијског намштаја,
целаријског намештаја, машина
машина за прање и сушење
за прање и сушење веша, шива1.130.000,00 веша, шиваће машине, електроће машине, електропарне даске
парне даске са пеглом, рукоса пеглом, руковним наставком
вним наставком и уграђеним
и уграђеним котлом за пару,
котлом за пару, фрижидера,
фрижидера, тракастих завеса,
тракастих завеса, клима, пеклима, пегле и мини решоа
гле и мини решоа

Културни центар Новог
4.7 399.02 5122
Сада

Набавка архивских и канцеларијских полица, видео-пројектора
са платном и рачунара и рачунарске опреме

385.000,00

Установа за израду
таписерија „Атеље 61“

Набавка рачунара и рачунарске
опреме

63.000,00

Установа за културу и
4.9 399.02 5122 образовање Културни
центар „Младост“ Футог

Укупна
средства

100.000,00 1.100.000,00

1.880.400,00

„Новосадско позориште4.5 399.02 5122
Ujvideki Szinhaz“

4.8 399.02 5122

Средства из
додатних
прихода

1.436.100,00

Набавка намештаја и
комуникационе опреме

300.000,00 1.430.000,00

50.000,00

63.000,00

Набавка рачунара, канцеларијског намештаја и подних облога
1.500.000,00
од незапаљивог материјала

Укупно:

435.000,00

1.500.000,00

20.644.500,00

1.950.000,00 22.594.500,00

5. МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА
Рб

Пфп

Ек.
клас.

Индиректни корисник

5.1 399.03 5125 Музеј Града Новог Сада

5.2 399.03 5125

Завод за заштиту
споменика кулуре
Укупно:

Опис
Средства из
(Намена за коју ће се средства
буџета
користити)

Опис
(Намена за коју ће се
средства користити)

Средства из
додатних
прихода

Укупна
средства

Набавка дестилатора за воду
капацитета 10л по сату, аспиратора за механичке нечистоће
из ваздуха, микромотора 100W
снаге 5000-20000 обртаја/минут
и металног орман за хемикалије

360.000,00

Набавка мерне опреме

125.100,00 Набавка мерне опреме

500.000,00

625.100,00

485.100,00

500.000,00

985.100,00

360.000,00
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Број 16 – Страна 369.

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

Пфп

Ек.
клас.

Индиректни корисник

6.1 399.04 5126 Музеј Града Новог Сада

6.2 399.04 5126

6.3 399.04 5126

Опис
Средства из
(Намена за коју ће се средства
буџета
користити)

Опис
(Намена за коју ће се
средства користити)

Средства из
додатних
прихода

Укупна
средства

Набавка изложбених витрина

576.000,00

576.000,00

Градска библиотека у
Новом Саду

Набавка полица, ормара, застакљених витрина, пултова за библиотекаре, читалачких столова,
столица, сточића и столица за
децу, табуреа и опреме за легате (архивски ормар)

943.000,00

943.000,00

„Новосадско позориштеUjvideki Szinhaz“

Набавка опреме за расвету (расветна тела, пратећи топ са стативом и транспортним кофером),
дим машине, тонске опреме
(активни звучници, рачунари,
таблет и рутер за управљање
2.870.800,00
тонском опремом, микрофони,
звучници, микрофонски статив
и конектор за микрофоне) и
видео опреме (видео сплитер
и пројекционо платно)

2.870.800,00

6.4 399.04 5126 Позориште младих

Културни центар Новог
Сада

Набавка машине за дим и
лед, цд плејера, активних
Набавка машине за дим и лед,
звучника, микрофона (више
цд плејера, активних звучника,
микрофона (више врста), микроврста), микрофонског статифонског статива, слушалица,
ва, слушалица, рефлектора
рефлектора (више врста), подног
(више врста), подног статива
статива за рефлектор, ргб лампе
за рефлектор, ргб лампе ириси
ириси за зум профил рефлектор,
за зум профил рефлектор,
куке за рефлекторе и сајле за
куке за рефлекторе и сајле за
5.110.000,00
рефлекторе, мини фрижидера
рефлекторе, мини фрижидера
за чување шминке, бубица,
за чување шминке, бубица, рир
рир платна, пројектора, лед
платна, пројектора, лед телевителевизора, миксете, дигизора, миксете, дигиталне тон
талне тон миксете, дигиталног
миксете, дигиталног снимача,
снимача, рачунара наменски
рачунара наменски за светло и
за светло и тон, сплитера за
тон, сплитера за дмх, дангле за
светло (адаптер), и снег машине
дмх, дангле за светло (адаптер), и снег машине
Набавка опреме за филмски
пројектор

290.000,00 5.400.000,00

188.000,00

188.000,00

Установа за културу и
6.6 399.04 5126 образовање Културни
центар „Младост“ Футог

Набавка народних ношњи, опреме за етно радионицу (професионалне машине за шивење,
апарат за одржавање нивоа
3.500.000,00
влаге у ваздуху, кројачке лутке
и кројачки прибор), практикабла,
завеса и платна за сцену, миксете и рефлектора

3.500.000,00

Установа за културу и
6.7 399.04 5126 образовање Културни
центар „Кисач“ Кисач

Набавка расвете и лаптоп рачунара за управљање расветом,
пројектора и пројекторског
платна и специјалног скенера
за скенирање архивске грађе

6.5 399.04 5126

Укупно:

850.000,00

850.000,00

14.037.800,00

290.000,00 14.327.800,00

7. ОПРЕМА ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ
Рб

Пфп

Ек.
клас.

Индиректни корисник

7.1 399.05 5128 Музеј Града Новог Сада

7.2 399.05 5128

„Новосадско позориштеUjvideki Szinhaz“

Опис
Средства из
(Намена за коју ће се средства
буџета
користити)

Опис
(Намена за коју ће се
средства користити)

Средства из
додатних
прихода

Укупна
средства

Набавка опреме за видео надзор,
опреме за противпровалну заштиту и противпожарних апарата

400.000,00

400.000,00

Набавка противпожарних
апарата, камера за видео
надзор и детектора дима

230.000,00

230.000,00
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апарата и паник лампи
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7.3 399.05 5128 Позориште младих

Набавка противпожарних
апарата и паник лампи

200.000,00

7.4 399.05 5128 Стеријино позорје

Набавка противпожарних
апарата

20.000,00

20.000,00

Установа за културу и
7.5 399.05 5128 образовање Културни
центар „Младост“ Футог

Набавка и уградња система за
дојаву пожара

1.500.000,00

1.500.000,00

2.350.000,00

100.000,00 2.450.000,00

Укупно:

100.000,00

300.000,00

8. ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, МОТОРНА, НЕПОКРЕТНА И НЕМОТОРНА ОПРЕМА
Рб

Пфп

Ек.
клас.

Индиректни корисник

Установа за културу и
8.1 399.06 5129 образовање Културни
центар „Младост“ Футог

Опис
Средства из
(Намена за коју ће се средства
буџета
користити)
Набавка и замена котлова и
набавка опреме за хидрантску
мрежу

Укупно:

Опис
(Намена за коју ће се
средства користити)

Средства из
додатних
прихода

Укупна
средства

5.500.000,00

5.500.000,00

5.500.000,00

5.500.000,00

9. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
Рб

Пфп

Ек.
клас.

9.1 400.01 5151

Индиректни корисник

Градска библиотека у
Новом Саду

Завод за заштиту
9.2 400.01 5151 споменика кулуре Града
Новог Сада

Опис
Средства из
(Намена за коју ће се средства
буџета
користити)
Набавка књига, остале књижне
и некњижне грађе и лиценцираних софтвера

8.676.600,00

Опис
(Намена за коју ће се
средства користити)

Набавка књига и некњижне
грађе

Набавка софтвера

Надоградња софтверског решења ЗИМУС за непокретна
253.000,00
културна добра, набавка
лиценци и осталог софтвера

9.3 400.01 5151

„Новосадско позориштеUjvideki Szinhaz“

Набавка лиценци за рачунарске
програме

112.500,00

9.4 400.01 5151

Културни центар Новог
Сада

Набавка књига, лиценци за
рачунарске програме и откуп
ауторских права

Набавка књига, лиценци за
700.000,00 рачунарске програме и откуп
ауторских права

Укупно:
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На основу члана 52. тачка 11. Статута Града Новог Сада
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада на 75. седници
одржаној 29. марта 2017. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА СТРУЧНОГ
ТИМА ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
САОБРАЋАЈНЕ СТУДИЈЕ ГРАДА НОВОГ
САДА „СМАРТ ПЛАН“
I. Овим решењем образује се Стручни тим за праћење
реализације саобраћајне студије Града Новог Сада –
„СМАРТ ПЛАН“ (у даљем тексту: Стручни тим).
II. Задатак Стручног тима је да предузме све потребне
активности ради провере и верификације добијених резултата за израду Студије „СМАРТ ПЛАН“, које ће се одвијати
по фазама, и то:

9.742.100,00

Средства из
додатних
прихода

800.000,00

500.000,00

Укупна
средства

9.476.600,00

753.000,00

112.500,00

100.000,00

800.000,00

1.400.000,00 11.142.100,00

1. фаза – Израда и верификација методологије
саобраћајних истраживања која се спроводи у оквириу Студије,
2. фаза – Спровођење и обрада саобраћајних
истраживања – системско бројање и анкета путника
у јавном градском и приградском превозу,
3. фаза – Спровођење и обрада саобраћајних
истраживања – снимање карактеристика паркирања
и анкета корисника паркиралишта,
4. фаза – Прикупљање и обрада података о броју и
последицама саобраћајних незгода на територији
Града Новог Сада,
5. фаза – Спровођење и обрада саобраћајних
истраживања – бројање на раскрсницама, бројање
бициклиста, мерење брзина на основној путној и
уличној мрежи, и
6. фаза – Спровођење и обрада саобраћајних
истраживања – анкета у домаћинствима, анкета на
спољном кордону и анкета спољних путника.
Стручни тим, у складу са позитивним прописима и правилима струке, прати реализацију ове студије, иницира
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измене документације из става 1. ове тачке, прати рокове
одређене конкурсном документацијом за израду ове студије
и предлаже квалитетнију и бржу обраду података, која ће
служити за креирање квалитетне информационе основе и
ажурирање базе података саобраћајних захтева и
саобраћајне понуде на територији Града Новог Сада, што
је предмет и циљ ове студије.
III. Стручни тим има председника и четири члана.
IV. У Стручни тим се именују:
за председника:
- мр Александар Јевђенић, Јавно предузеће „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад,
за чланове:
- мр Ђорђе Басарић, в.д. начелника Градске управе за
саобраћај и путеве,
- Србислав Гуглета, Градска управа за грађевинско
земљиште и инвестиције,
- Александар Пањковић, Јавно предузеће „Урбанизам“
Завод за урбанизам Нови Сад, и
- Биљана Стојковић, Јавно градско саобраћајно
предузеће „Нови Сад“, Нови Сад.
V. Стручни тим подноси Градској управи за саобраћај
и путеве извештаје о предузетим активностима ради провере и верификације добијених резултата за сваку фазу
израде Студије „СМАРТ ПЛАН“ појединачно.
VI. Стручне и административне послове за потребе
Стручног тима обављаће Градска управа за саобраћај и
путеве.
VII. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-1138/2017-II
29. март 2017. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Број 16 – Страна 371.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2017-267-II
29. март 2017. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.
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На основу члана 24. став 2. тачка 4. Одлуке о усклађивању
Одлуке о организовању комуналне радне организације
„Водовод и канализација“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број
47/16) Градско веће Града Новог Сада на 75. седници од
29. марта 2017. године доноси

РЕШЕЊЕ
I. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Предлог одлуке о
прибављању непокретности, број: 4.3 – 4200/2 од 28. фебруара 2017. године, утврђен на 20. седници Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“
Нови Сад.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2017-283-II
29. март 2017. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градоначелник
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На основу члана 16. став 1. Одлуке о усклађивању
Одлуке о организовању комуналне радне организације
„Чистоћа“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 9/17) Градско веће Града Новог Сада на 75. седници од 29. марта
2017. године доноси

РЕШЕЊЕ
I. ДАЈЕ СЕ ПРЕТХОДНА САГЛАСНОСТ директору Јавног
комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад да Светозара
Лекића, дипломираног правника, изабере за извршног директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.

221
На основу члана 54. 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 Савета за
праћење кретања оболевања од хроничних незаразних
болести становништва Града Новог Сада, Градоначелник
Града Новог Сада доноси

ПРОГРАМ
ПРЕВЕНЦИЈЕ ХРОНИЧНИХ НЕЗАРАЗНИХ
БОЛЕСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ
1. Овим програмом утврђују се активности на превенцији
хроничних незаразних болести, које ће се реализовати у

372. страна – Број 16
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2017. години путем пројеката који имају за циљ промоцију
здравља и превенцију и контролу хроничних незаразних
болести у општој популацији и високо ризичним категоријама
становништва Града Новог Сада.
2. За реализацију овог програма средства су планирана
Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 80/16), у укупном износу
од 5.000.000,00 динара.
3. Средства из тачке 2. овог програма распоређују се за:
1) пројекте превенције и контроле кардиоваскуларних болести
Пројекти превенције и контроле кардиоваскуларних
болести имају за циљ откривање и контролу фактора ризика
и стања који чине основу превенције кардиоваскуларних
болести, као и откривање раних симптома и постављање
ране дијагнозе. Циљ ових пројеката је и повећање активног учешћа грађана у усвајању здравих стилова живота,
као и повећање одговорности за сопствено здравље, чиме
се доприноси унапређењу здравственог стања становништва Града Новог Сада.
Пројекти превенције и контроле кардиоваскуларних
болести обухватају и пројекте едукације и обуке грађана
Града Новог Сада за пружање прве помоћи у случају акутног срчаног застоја, чиме се повећава шанса за преживљавање и смањује стопа смртности и компликација у
случају акутног срчаног застоја.
Пројекти превенције и контроле кардиоваскуларних
болести обухватају и пројекте едукације здравствених радника у циљу унапређења знања и вештина из ове области,
као и повећање њихове мотивације за рад са оболелима
од кардиоваскуларних болести.
2) пројекте превенције и контроле дијабетеса

31. март 2017.

4) пројекте превенције и контроле хроничне опструктивне болести плућа
Пројекти превенције и контроле хроничне опструктивне
болести плућа имају за циљ откривање и контролу фактора ризика и стања који чине основу превенције хроничне
опструктивне болести плућа, као и откривање раних симптома и постављање ране дијагнозе.
Пројекти превенције и контроле хроничне опструктивне
болести плућа обухватају и пројекте едукације здравствених радника о актуелним ставовима и специфичним препорукама за најефикаснију превенцију, дијагностику и
лечење хроничне опструктивне болести плућа.
5) пројекте превенције и контроле болести мишићнокоштаног система
Пројекти превенције и контроле болести мишићнокоштаног система имају за циљ откривање и контролу фактора ризика и стања који чине основу превенције болести
мишићно-коштаног система, као и откривање раних симптома и постављање ране дијагнозе.
Пројекти превенције и контроле болести мишићнокоштаног система обухватају и пројекте едукације здравствених радника о актуелним ставовима и специфичним
препорукама за најефикаснију превенцију, дијагностику и
лечење болести мишићно-коштаног система.
4. Избор пројеката из тачке 3. овог програма и реализацију
Програма врши Савет за праћење кретања оболевања од
хроничних незаразних болести становништва Града Новог
Сада у складу са Правилником о начину и поступку доделе
средстава из буџета Града Новог Сада за програме и
пројекте из области здравства.
5. Надзор над спровођењем овог програма обавља Градска управа за здравство.

Пројекти превенције и контроле дијабетеса имају за
циљ откривање и контролу фактора ризика и стања који
чине основу превенције дијабетеса, као и откривање раних
симптома и постављање ране дијагнозе. Циљ ових пројеката
је и евидентирање грађана Града Новог Сада са повећаним
факторима ризика за настанак дијабетеса и њихово увођење
у превентивне програме здравствених установа.

6. Савет за праћење кретања оболевања од хроничних
незаразних болести становништва Града Новог Сада подноси Градоначелнику Града Новог Сада годишњи извештај
о реализацији овог програма.

Циљ ових пројеката је и повећање активног учешћа
грађана у усвајању здравих стилова живота, као и повећање
одговорности за сопствено здравље, чиме се доприноси
унапређењу здравственог стања становништва Града Новог
Сада.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 51-23/2017-II
28. март 2017. године
НОВИ САД

Пројекти превенције и контроле дијабетеса обухватају
и пројекте едукације здравствених радника у циљу унапређења знања и вештина из дијабетологије, као и повећање
њихове мотивације за рад са оболелима од дијабетеса.

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

Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

3) пројекте превенције и контроле малигних болести
Пројекти превенције и контроле малигних болести имају
за циљ откривање и контролу фактора ризика и стања који
чине основу превенције малигних болести, као и откривање
раних симптома и постављање ране дијагнозе. Циљ ових
пројеката је и промоција здравих животних навика и здравих стилова живота као основ превенције настанка болести.
Пројекти превенције и контроле малигних болести
обухватају и пројекте едукације здравствених радника у
циљу њиховог информисања и усвајања нових знања и
вештина ради успостављања ефикасне превенције,
дијагностике и лечења.
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На основу члана 47. став 1. тачка 3. Статута Града Новог
Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог
Сада“, број 43/08), Градоначелник Града Новог Сада 30.
марта 2017. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ УПУТСТВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА

31. март 2017.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
Тачка 1.

У Упутству за извршење буџета Град Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 10/15, 14/15 – испр, 24/15,
64/15 и 56/16), у тачки 41. речи: „1. априла 2017. године“,
замењују се речима: „1. јануара 2018. године“.
Тачка 2.
Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 4-49/2017-II
30. март 2017. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.
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На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.), чл.
7. и 8. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора
пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају
из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 105/16), и члана 47. став 1. тачка 15.
Статута Града Новог Сада - пречишћен текст („Службени
лист Града Новог Сада“, број 43/08), Градоначелник Града
Новог Сада, доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈE ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ
КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У
КУЛТУРИ КОЈИ ПРЕДСТАВЉАЈУ ЗНАЧАЈНА
ОСТВАРЕЊА У ОБЛАСТИ КЊИЖЕВНОГ
СТВАРАЛАШТВА И ИЗДАВАШТВА
I. Образује се Комисија за спровођење поступка јавног
конкурса за избор пројеката у култури који представљају
значајна остварења у области књижевног стваралаштва и
издаваштва (у даљем тексту: Комисија).
II. Задатак Комисије је да:
- спроведе поступак јавног конкурса за избор пројеката
у култури који представљају значајна остварења у
области књижевног стваралаштва и издаваштва;
- изврши стручну процену пројеката пристиглих на јавни
конкурс и да сваки члан Комисије оцени сваки пројекат
појединачно на основу вредновања критеријума
утврђених у Уредби о критеријумима, мерилима и
начину избора пројеката у култури који се финансирају
и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе, а сходно условима јавног конкурса;
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- за сваки пројекат који разматра сачини писмено
образложење у коме ће навести разлоге за прихватање
или неприхватање пројекта, и
- донесе одлуку која ће садржати списак изабраних
пројеката и износе финансијских средстава.
III. Комисија има три члана.
Комисија на првој седници бира председника
Комисије.
Председник Комисије координира рад Комисије и
води седнице.
Комисија доноси и усваја Пословник о раду.
IV. Председнику и члановима Комисије, за рад у Комисији
припада накнада, и то: председнику у висини од 10%, а
члановима у висини од 5% од просечне месечне зараде
по запосленом у Републици Србији, за новембар 2016.
године, према објављеном податку републичког органа
надлежног за послове статистике, и то под условом да нису
чланови Градског већа Града Новог Сада или запослени
у градским управама.
Накнада се исплаћује под условом да је Комисија у току
месеца одржала седницу, без обзира на број одржаних
седница.
V. Стручне и административно-техничке послове за
потребе Комисије обављаће Градска управа за културу,
чије ће одређено лице водити записник о раду Комисије.
VI. Доношењем овог решења, ставља се ван снаге
Решење о образовању Комисије за спровођење поступка
јавног конкурса за избор пројеката који представљају
значајна остварења у области књижевног стваралаштва и
издаваштва („Службени лист Града Новог Сада“, број
11/13).
VII. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-6/2017-154-II
30. март 2017. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.), чл.
7. и 8. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора
пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају
из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 105/16), и 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
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА
ЧЛАНОВА КОМИСИЈE ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР
ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ КОЈИ ПРЕДСТАВЉАЈУ
ЗНАЧАЈНА ОСТВАРЕЊА У ОБЛАСТИ
КЊИЖЕВНОГ СТВАРАЛАШТВА И
ИЗДАВАШТВА И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА
У КУЛТУРИ КОЈИ ПРЕДСТАВЉАЈУ
ЗНАЧАЈНА ОСТВАРЕЊА У ОБЛАСТИ
КЊИЖЕВНОГ СТВАРАЛАШТВА И
ИЗДАВАШТВА
I. Разрешавају се дужности у Комисији за спровођење
поступка јавног конкурса за избор пројеката у култури који
представљају значајна остварења у области књижевног
стваралаштва и издаваштва:
председник:
1. Мирослав Алексић, књижевник, Библиотека Матице
српске, Нови Сад

31. март 2017.

Председник Комисије координира рад Комисије и председава седницама.
IV. Доношењем овог решења, ставља се ван снаге
Решење о разрешењу председника, заменика председника, чланова и заменика чланова Комисијe за спровођење
поступка јавног конкурса за избор пројеката који
представљају значајна остварења у области књижевног
стваралаштва и издаваштва и именовању председника,
заменика председника, чланова и заменика чланова
Комисијe за спровођење поступка јавног конкурса за избор
пројеката у култури који представљају значајна остварења
у области књижевног стваралаштва и издаваштва („Службени лист Града Новог Сада“, број 34/16).
V. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-6/2017-153-II
30. март 2017. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

заменик председника:
Драган Којић, дипломирани правник, директор Градске библиотеке у Новом Саду
члан:
2. Проф. др Сава Дамјанов, књижевник, редовни професор на Филозофском факултету у Новом Саду
заменик члана:
Селимир Радуловић, књижевник, управник Библиотеке Матице српске у Новом Саду
члан:
3. др Мирослав Мики Радоњић, доктор књижевних наука,
директор Стеријиног позорја у Новом Саду
заменик члана:
Никола Страјнић, професор књижевности, Филозофски факултет, Нови Сад.
II. У Комисију за спровођење поступка јавног конкурса
за избор пројеката у култури који представљају значајна
остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштва, именују се:
- За члана:
Мирослав Алексић, књижевник, Библиотека Матице
српске, Нови Сад,
- За члана:
Проф. др Сава Дамјанов, књижевник, редовни професор на Филозофском факултету у Новом Саду,
- За члана:
Катарина Новаковић, професор књижевности, руководилац дечијег одељења Градске библиотеке у
Новом Саду.
III. Kомисија на првој седници бира председника
Комисије.
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На основу члана 47. став 1. тачка 15. Статута Града
Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града
Новог Сада“, број 43/08), а у вези са чл. 19-22. Правилника
о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник
РС“, бр. 16/16 и 8/17), Градоначелник Града Новог Сада,
доноси

РЕШЕЊЕ
O ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА
ГРАДА НОВОГ САДА У ЦИЉУ ОСТВАРИВАЊА
ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ
ИНФОРМИСАЊА ПО ЗАКЉУЧКУ
ГРАДОНАЧЕЛНИКА БРОЈ 6-7/2017-3-II
ОД 08.02.2017. ГОДИНЕ
I. Овим решењем образује се Комисија за спровoђење
поступка јавног конкурса за суфинансирање пројеката средствима из буџета Града Новог Сада у циљу остваривања
јавног интереса у области јавног информисања по Закључку
Градоначелника број 6-7/2017-3-II од 08.02.2017. године (у
даљем тексту: Комисија) и именују чланови Комисије.
II. Задатак Комисије је да:
- спроведе поступак Јавног конкурса за суфинансирање
пројеката средствима из буџета Града Новог Сада у
циљу остваривања јавног интереса у области јавног
информисања по Закључку Градоначелника број
6-7/2017-3-II од 08.02.2017. године (у даљем тексту:
Јавни конкурс),
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- изврши стручну оцену пројеката пристиглих на Јавни
конкурс сагласно Правилнику о суфинансирању
пројеката за остваривање јавног интереса у области
јавног информисања,
- води записник о спровођењу поступка Јавног конкурса,
- на основу записника сачини образложен предлог о
додели средстава за суфинансирање пројеката у циљу
остваривања јавног интереса у области јавног
информисања, који доставља Градској управи за културу, и
- обавља друге послове у циљу спровођења поступка
Јавног конкурса.
III. Комисија има пет чланова.
Комисија на првој седници бира председника Комисије.
Председник Комисије координира рад Комисије и председава седницама.
IV. У Комисију се именују:
1. Др Биљана Ратковић Његован, на предлог новинарских удружења и медијских асоцијација,
2 Милован Балабан, медијски стручњак, на лични предлог,
3. Ференц Берчек на предлог новинарских удружења и
медијских асоцијација,
4. Драгомир Анђелковић, медијски стручњак и
5. Жељко Ракичевић, медијски стручњак.
V. Председнику и члановима Комисије, за рад у Комисији
припада накнада, и то: председнику у висини од 10%, а
члановима у висини од 5% од просечне месечне зараде
по запосленом у Републици Србији, за октобар 2016. године
према последњем објављеном податку републичког органа
надлежног за послове статистике.
Накнада се исплаћује под условом да је Комисија у току
месеца одржала седницу, без обзира на број одржаних
седница.
VI. Стручне и административне послове за потребе
Комисије обављаће Градска управа за културу.
Комисија има секретара који није члан Комисије.
Одређује се Мирјана Лукић Маринковић, помоћник
начелника Градске управе за културу за секретара
Комисије.
VII. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-7/2017-20-II
30. март 2017. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.), чл.
7. и 8. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора
пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају
из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 105/16), и члана 47. став 1. тачка 15.
Статута Града Новог Сада - пречишћен текст („Службени
лист Града Новог Сада“, број 43/08), Градоначелник Града
Новог Сада, доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ
КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У
КУЛТУРИ У ЦИЉУ НЕГОВАЊА ТРАДИЦИЈЕ
У УМЕТНИЧКОМ СТВАРАЛАШТВУ
I. Образује се Комисија за спровођење поступка јавног
конкурса за избор пројеката у култури у циљу неговања
традиције у уметничком стваралаштву (у даљем тексту:
Комисија).
II. Задатак Комисије је да:
- спроведе поступак јавног конкурса за избор пројеката
у култури у циљу неговања традиције у уметничком
стваралаштву;
- изврши стручну процену пројеката пристиглих на јавни
конкурс, и то да сваки члан Комисије оцени сваки
пројекат појединачно на основу вредновања
критеријума утврђених Уредбом о критеријумима,
мерилима и начину избора пројеката у култури који се
финансирају и суфинансирају из буџета Републике
Србије, аутономне покрајине, односно јединица
локалне самоуправе, а сходно условима јавног конкурса;
- за сваки пројекат који разматра сачини писмено
образложење у коме ће навести разлоге за прихватање
или неприхватање пројекта, и
- донесе одлуку која ће садржати списак изабраних
пројеката и износе финансијских средстава.
III. Комисија има три члана.
Комисија на првој седници бира председника Комисије.
Председник Комисије координира рад Комисије и води
седнице.
Комисија доноси и усваја Пословник о раду.
IV. Председнику и члановима Комисије, за рад у Комисији
припада накнада, и то: председнику у висини од 10%, а
члановима у висини од 5% од просечне месечне зараде
по запосленом у Републици Србији, за новембар 2016.
године, према објављеном податку републичког органа
надлежног за послове статистике, и то под условом да нису
чланови Градског већа Града Новог Сада или запослени
у градским управама.
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Накнада се исплаћује под условом да је Комисија у току
месеца одржала седницу, без обзира на број одржаних
седница.
V. Стручне и административно-техничке послове за
потребе Комисије обављаће Градска управа за културу,
чије ће одређено лице водити записник о раду Комисије.
VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-4/2017-587-II
30. март 2017. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.), чл.
7. и 8. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора
пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају
из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 105/16), и члана 47. став 1. тачка 15.
Статута Града Новог Сада - пречишћен текст („Службени
лист Града Новог Сада“, број 43/08), Градоначелник Града
Новог Сада, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ
КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У
КУЛТУРИ У ЦИЉУ НЕГОВАЊА ТРАДИЦИЈЕ
У УМЕТНИЧКОМ СТВАРАЛАШТВУ
I. У Комисију за спровођење поступка јавног конкурса
за избор пројеката у култури у циљу неговања традиције
у уметничком стваралаштву, именују се:
Чланови:
1. Александра Рајак, директор Установе за културу и
образовање Културни центар „Младост“ Футог, Футог,
2. Оља Магловски, професор историје, кустос-историчар у Музеју Града Новог Сада, Нови Сад, и
3. Биљана Милорадов, шеф протокола и организатор
општих послова у Српском народном позоришту,
Нови Сад.
II. Комисија на првој седници бира председника Комисије.
Председник Комисије координира рад Комисије и председава седницама.
III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-4/2017-587/1-II
30. март 2017. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 47. став 1. тачка 15. Статута Града
Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града
Новог Сада“, број 43/08) и тачке 2.1. „Кредитна подршка“
подтачка 2.1.12. „Административна процедура“ Програма
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Новог Сада за
2016. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 8/16),
Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА
КОНТРОЛУ НАМЕНСКОГ КОРИШЋЕЊА
СРЕДСТАВА ОДОБРЕНИХ КОРИСНИЦИМА
СУБВЕНЦИЈЕ НА ИМЕ СУФИНАНСИРАЊА
КАМАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ
– НАБАВКУ ОБРТНИХ СРЕДСТАВА
I
Образује се Комисија за контролу наменског коришћења
средстава одобрених корисницима субвенције на име
суфинансирања камата за кредитање пољопривредне
производње – набавку обртних средстава (у даљем тексту: Комисија) по Програму подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја на
територији Града Новог Сада за 2016. годину (у даљем
тексту: Програм подршке).
II
Задатак Комисије је да у складу са тачком 2.1. Програма
подршке изврши контролу средстава која су корисницима
субвенције одобрена на име суфинансирања камате на
кредите одобрене од стране банке за кредитирање
пољопривредне производње – набавку обртних средстава,
утврди наменско коришћење ових средстава, и о извршеној
контроли сачини извештај и достави Градској управи за
привреду.
III
У Комисију се именују:
За председника Комисије:
1. Славка Дукић, в.д. заменика начелника Градске
управе за привреду
За чланове Комисије:
1. Иванка Чубрило, помоћник начелника Градске управе
за привреду, и
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2. Драгица Проле, извршилац за финансијске послове
Градске управе за праивреду
IV
Стручне и административно-техничке послове за потребе
Комисије обављаће Градска управа за привреду.
V
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 3-104/2017-II
30. март 2017. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11,
32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15-др. закон и 9/16-одлука УС)
и члана 9. 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), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У
РАСКРСНИЦИ УЛИЦЕ ЦАРА ЛАЗАРА,
БРАЋЕ БОШЊАК И СВЕТОЗАРА
МАРКОВИЋА У ФУТОГУ
I. Одређује се измена режима саобраћаја у раскрсници
Улице цара Лазара, Улице Браће Бошњак и Улице Светозара Марковића у Футогу.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Пут“ Нови
Сад да постави саобраћајну сигнализацију према Техничком регулисању саобраћаја број 9703 од 28. децембра
2015. године, које је израдила Служба за развој и управљање
саобраћајем Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“
у Новом Саду.

Број 16 – Страна 377.

III. Рок за извршење овог решења је 30. јун 2017. године.
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-1263/2017
31. март 2017. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

Редакција „Службеног листа Града
Новог Сада“
–
На основу члана 6. Одлуке о објављивању градских прописа и других аката („Службени лист Града Новог Сада“,
број 5/93), даје се

ИСПРАВКА
РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ
АКТИВНОСТИ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ЗА 2017. ГОДИНУ
I. У Решењу о Програму инвестиционих активности за
основне школе за 2017. годину („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 6/17 и 13/17), у Програму инвестиционих
активности за основне школе за 2017. годину, који чини
саставни део овог решења, у табели „1. ИЗГРАДЊА ЗГРАДА
И ОБЈЕКАТА“, у тачки 1.1., део „Износ у динарима“, износ:
„13.845.845,00“ замењује се износом: „15.910.000,00“.
II. Ову исправку објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-2/2017-377-II
29. март 2017. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.
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САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна Рег. бр.

ГРАД НОВИ САД

224

Градско веће
216

217

218

219

220

Правилник о изменама Правилника о
методологији формирања цене услуге
смештаја у прихватилиште за децу и
младе жртве породичног насиља, злостављања, занемаривања и трговине
људима, као и децу и младе у скитњи,
без пратње и другим кризним ситуацијама

365

Решење о Програму инвестиционих
активности за установе културе чији је
оснивач Град Нови Сад за 2017. годину

365

Решење о образовању и именовању
председника и чланова Стручног тима
за праћење реализације саобраћајне
студије Града Новог Сада „Смарт план“

370

Решење о давању претходне сагласности директору Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад да Светозара
Лекића, дипломираног правника, изабере за извршног директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад
Решење о давању сагласности на Предлог одлуке о прибављању непокретности, број: 4.3 – 4200/2 од 28. фебруара
2017. године, утврђен на 20. седници
Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Водовод и канализација“
Нови Сад

225

226

227
371

228

371

Градоначелник
221
222
223

Решење о разрешењу председника, заменика председника, чланова и заменика чланова Комисијe за спровођење поступка јавног конкурса за избор пројеката у култури који представљају значајна
остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштва и именовању чланова Комисије за спровођење поступка
јавног конкурса за избор пројеката у култури који представљају значајна остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштва
Решење o образовању и именовању
чланова Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за суфинансирање
пројеката средствима из буџета Града
Новог Сада у циљу остваривања јавног
интереса у области јавног информисања по закључку градоначелника број
6-7/2017-3-II од 08.02.2017. године
Решење о образовању Комисије за
спровођење поступка јавног конкурса
за избор пројеката у култури у циљу
неговања традиције у уметничком стваралаштву
Решење о именовању чланова Комисије
за спровођење поступка јавног конкурса
за избор пројеката у култури у циљу неговања традиције у уметничком стваралаштву
Решење о образовању и именовању
председника и чланова Комисије за контролу наменског коришћења средстава
одобрених корисницима субвенције на
име суфинансирања камата за кредитирање пољопривредне производње –
– набавку обртних средстава

Страна

374

374

375

376

376

Градска управа за саобраћај и путеве

Програм превенције хроничних незаразних болести за 2017. годину

371

Решење о измени Упутства за извршење буџета Града Новог Сада

372

Решење о образовању Комисијe за спровођење поступка јавног конкурса за избор пројеката у култури који представљају значајна остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштва

Предмет

229

Решење о измени режима саобраћаја у
раскрсници Улице цара Лазара, Браће
Бошњак и Светозара Марковића у Футогу

377

Редакција „Службеног листа Града Новог Сада“
–
373

Исправка Решења о Програму инвестиционих активности за Основне школе за
2017. годину

377

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

