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На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада 

– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, на 100. сед-
ници од 21. августа 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. МИЛЕНА ЕРДЕВИК, дипломирани економиста, 
поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе 
за имовину и имовинско-правне послове, почев од 21. авгу-
ста 2017. године, до постављења заменика начелника Град-
ске управе за имовину и имовинско-правне послове, по 
спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.

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 , садржан је у одред-
бама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08).

Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разре-
шава начелнике и заменике начелника градских управа и 
решава о њиховом изузећу.

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Србије“, број 21/16), прописано је да за 
начелника управе за поједине области, када је према посеб-
ном закону градска, односно општинска управа организо-
вана у више управа, може бити, поред лица из става 1. 
овог члана, постављено лице које има стечено високо 
образовање из одговарајуће научне области у односу на 
делокруг управе на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету, поло-

жен државни стручни испит и најмање пет година радног 
искуства у струци.

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано 
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов 
заменик, до постављења начелника управе, као и када 
начелник управе није у могућности да обавља дужност 
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности 
– службеника који испуњава утврђене услове за радно 
место службеника на положају, који ће обављати послове 
начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења 
јавног конкурса.

Имајући у виду да је Милена Ердевик, дипломирани 
економиста, показала изузетно залагање и резултате на 
пословима које је обављала, да има положен државни 
стручни испит и да у време постављања за вршиоца дуж-
ности има статус службеника, у смислу Закона о запосле-
нима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе, произилази да испуњава услове за постављење 
за вршиоца дужности у смислу одредбе члана 56. став 2. 
Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2017-43/а 
21. август 2017. године 
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада 

– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, на 102. сед-
ници од 28. августа 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. БРАНИСЛАВА БАЉОШЕВИЋ, дипломирани еконо-
миста пословно-правног смера, поставља се за в.д. начел-
ника Градске управе за имовину и имовинско-правне 
послове, почев од 28. августа 2017. године, до постављења 
начелника Градске управе за имовину и имовинско-правне 
послове, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на 
три месеца.

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



1926. страна – Број 39 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 1. септембар 2017.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења , садржан је у одред-
бама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08).

Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разре-
шава начелнике и заменике начелника градских управа и 
решава о њиховом изузећу.

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник Републике Србије“, број 21/16), прописано је да за 
начелника управе за поједине области, када је према посеб-
ном закону градска, односно општинска управа организо-
вана у више управа, може бити, поред лица из става 1. 
овог члана, постављено лице које има стечено високо 
образовање из одговарајуће научне области у односу на 
делокруг управе, на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит и најмање 
пет година радног искуства у струци.

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано 
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов 
заменик, до постављења начелника управе, као и када 
начелник управе није у могућности да обавља дужност 
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности 
– службеника који испуњава утврђене услове за радно 
место службеника на положају, који ће обављати послове 
начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења 
јавног конкурса.

Имајући у виду да је Бранислава Баљошевић, дипло-
мирани економиста пословно-правног смера, показала изу-
зетно залагање и резултате на пословима које је обављала, 
да има положен државни стручни испит и да у време 

постављања за вршиоца дужности има статус службеника, 
у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама 
и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава 
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу 
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у дис-
позитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2017-45/b 
28. август 2017. године 
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р.
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На основу члана 35. Одлуке о буџету Града Новог Сада 

за 2017. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 
80/16 и 31/17), на предлог Градоначелника Града Новог 
Сада, Градско веће Града Новог Сада, на седници 102. од 
28.08.017. године , доноси

                   
Р Е Ш Е Њ Е

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 

ПОТРЕБЕ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА  
ГРАДА НОВОГ САДА У 2017. ГОДИНИ

Члан 1.

У Решењу о Програму инвестиционих активности за 
потребе директних корисника буџета Града Новог Сада у 
2017.години („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 2/17 
и 37/17),  Програм инвестиционих активности за потребе 
директних корисника буџета Града Новог Сада у 2017.
години, који чини саставни део овог решења, мења се и 
гласи:

„
П  Р  О  Г  Р  А  М 

ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА ПОТРЕБЕ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА 
ГРАДА НОВОГ САДА  У 2017. ГОДИНИ

Редни 
број ОСНОВНА СРЕДСТВА ПЛАН ЗА 

2017. ГОДИНУ

Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе  (Шифра 0602) 102.099.128,70

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање локалне самоуправе и градских општина (Шифра: 0602-0001)

 Укупно за ПА: 100.867.128,70
А. МАШИНЕ И ОПРЕМА 53.311.523,70
1 Опрема за саобраћај 17.478.323,70

1.1 Опрема за копнени саобраћај 12.478.323,70
1.1.1 Aутомобили 12.078.323,70

1.1.2 Мотоцикли (скутери) 400.000,00



1. септембар 2017. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 39 – Страна 1927.    

1.2 Пловни објекти 5.000.000,00

1.2.1 Чамац са припадајућом опремом 5.000.000,00

2 Административна опрема 35.832.200,00

2.1 Канцеларијска опрема 5.991.200,00

2.1.1 Намештај 2.991.200,00

2.1.2 Уградна опрема 3.000.000,00

2.2 Рачунарска опрема 14.000.000,00

2.2.1 Рачунарска опрема 11.000.000,00

2.2.2 Штампачи и скенери 3.000.000,00

2.3 Комуникациона опрема 1.900.000,00

2.3.1 Телефони и факс апарати 900.000,00

2.3.2 Телефонске централе 1.000.000,00

2.4 Електронска и фотографска опрема 13.151.000,00

2.4.1 Електронска опрема 12.951.000,00

2.4.1.1 Клима уређаји 600.000,00

2.4.1.2 Опрема за видео надзор 5.500.000,00

2.4.1.3 Мулти-функционални и фотокопир уређаји 2.300.000,00

2.4.1.4 ГПС уређаји за навигацију возила из возног парка Службе за заједничке послове 400.000,00

2.4.1.5 ГПС ручни електронски уређаји за оријентацију и навигацију 51.000,00

2.4.1.6 Ласерски уређаји за мерење удаљености 150.000,00

2.4.1.7 Хидраулични чекић за потребе Градске управе за инспекцијске послове 360.000,00

2.4.1.8 Аутоматска хефталица за потребе штампарије Службе за заједничке послове 1.200.000,00

2.4.1.9 Проширење система дојаве пожара за објекат Градске куће 700.000,00

2.4.1.10 Видео пројектори 300.000,00

2.4.1.11 Систем за евиденцију радног времена у објекту на локацији Народног фронта 240.000,00

2.4.1.12 Електронски уређаји за плаћање путарине (ТАГ) 50.000,00

2.4.1.13 Телевизори у свечаној сали Скупштине Града Новог Сада -резервисана средства за 
набавку из 2016. године

300.000,00

2.4.1.14 Остала електронска опрема 500.000,00

2.4.1.15 Уређаји Wireless AP 300.000,00

2.4.2 Фотографска опрема 200.000,00

2.4.2.1 Фотоапарати 200.000,00

2.5 Опрема за домаћинство и угоститељство 790.000,00

2.5.1 Опрема за домаћинство -ТА пећи, гасне пећи, уљани радијатори, усисивачи 600.000,00

2.5.2 Опрема за угоститељство 190.000,00

3 Опрема за јавну безбедност 1.000,00

Б. ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА 2.450.000,00

1 Остале некретнине и опрема 2.450.000,00

1.1 Тезге за манифестације у граду 2.000.000,00

1.2 Такса за прикључење на дистрибутивни систем објеката у Жарка Зрењанина 450.000,00



1928. страна – Број 39 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 1. септембар 2017.

В. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 45.105.605,00

1 Нематеријална имовина 45.105.605,00

1.1 Дорада постојећег софтвера за електронско вођење и праћење седница Скупштине Града 
Новог Сада

2.500.000,00

1.2 Дорада Диспечер плус информационог система 3.000.000,00

1.3 Књиге у библиотеци 100.000,00

1.4 Лиценце 38.305.605,00

1.4.1  „Microsoft“ лиценце 37.080.605,00

1.4.2 „Adobe “  и ,,  CorelDRAW'' лиценце 925.000,00

1.4.3 Остеле лиценце 300.000,00

1.5 Прикључак за телефонске линије 100.000,00

1.6 Дорада софтвера и израда нових софтверских решења 1.000.000,00

1.7 Остала нематеријална имовина 100.000,00

ПРОЈЕКАТ: ОК - Омладински клуб Нови Сад 2 - опремање клуба (Шифра: 0602-0017)

 Укупно за ПРОЈЕКАТ: 1.232.000,00

А1. МАШИНЕ И ОПРЕМА 1.232.000,00

1 Административна опрема 1.232.000,00

1.1 Канцеларијска опрема 400.000,00

1.1.1 Намештај - столови и столице 400.000,00

1.2 Рачунарска опрема 240.000,00

1.2.1 Рачунарска опрема - рачунар и пројектор 240.000,00

1.3 Електронска и фотографска опрема 592.000,00

1.3.1 Електронска опрема 592.000,00

1.3.1.1 Клима уређаји 62.000,00

1.3.1.2 Постављање видео надзора 80.000,00

1.3.1.3 Набавка телевизора, звучника и двд-а 300.000,00

1.3.1.4 Набавка стоних и бежичних микрофона 150.000,00
         „

Члан 2.
Ово решење објавиће се у „Службеном листу Града 

Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 417-3/2017-6/2-II
28. август 2017. године 
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о здравственој 

заштити ("Службени гласник Републике Србије", бр. 107/05, 
72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - др. 
закон, 93/14, 96/15 и 106/15) и члана 52. тачка 24. Статута 
Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града 
Новог Сада", број 43/08), на предлог Градоначелника Града 
Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада на 102. сед-
ници од 28. августа 2017. године доноси

Р Е Ш Е Њ  Е
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА 

ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ АПОТЕКЕ 
НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ



1. септембар 2017. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 39 – Страна 1929.    

I. У Програму инвестиционих активности Апотеке Нови 
Сад за 2017. годину ("Службени лист Града Новог 
Сада", брoj 7/17), у тачки II. износ: "12.500.000,00 
динара" замењујe се износом: "14.710.000,00 динара".

II. У тачки III. подтачка 2) мења се и гласи:

"2) набавку лабораторијске опреме, у износу од 
2.260.000,00 динара, и то:
- пресе за цеђење мацерате корена белог слеза, 

1 комад,
- ЦИП уређај за прање реактора са покретним 

постољем и прикључцима, 1 комад,
- покретни систем за претакање производа, 1 

комад,
- електронску вагу 1 кг, 1 комад,
- инфраред термометар, 1 комад,
- спектрофотометар, 1 комад;".

После подтачке 3) алинеја четврта тачка се 
замењује тачком и запетом и додаје се подтачка 
4) која гласи:

"4) Извођење радова на објекту Галенске 
лабораторије, у износу од 950.000,00 динара, 
за:

- реконструкцију система за вентилацију и 
грејање,

- термоизолацију крова,
- набавку и постављање заштитних фолија за 

прозоре."
III. Ово решење објавити у "Службеном листу Града 

Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:51-58/2017-II 
28. август 2017. године 
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

700
На основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о здравственој 

заштити ("Службени гласник Републике Србије", бр. 107/05, 
72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - др. 
закон, 93/14, 96/15 и 106/15) и члана 52. тачка 24. Статута 
Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града 
Новог Сада", број 43/08), на предлог Градоначелника Града 
Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада на 102. сед-
ници од 28. августа 2017. године доноси

Р Е Ш Е Њ  Е
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА 

ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И 
ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА 
"НОВИ САД" НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ

I. У Програму инвестиционих активности и текућег 
одржавања Дома здравља "Нови Сад" Нови Сад за 2017. 
годину ("Службени лист Града Новог Сада", брoj 7/17), у 
тачки II. износ: "51.930.000,00 динара" замењујe се изно-
сом: "81.680.000,00 динара".

У алинеји првој износ: "49.930.000,00 динара" замењује 
се износом: "75.780.000,00 динара", а у алинеји другој износ: 
"2.000.000,00 динара" замењује се износом "5.900.000,00 
динара".

II. У тачки III. износ: "49.930.000,00 динара" замењује се 
износом: "75.780.000,00 динара".

У подтачки 1) износ: "33.060.000,00 динара" замењује 
се износом "39.060.000,00 динара", а у алинеји 12. број: "1" 
замењује се бројем: "2".

У подтачки 2) број: "1" замењује се бројем: "5", а износ: 
"1.500.000,00 динара" замењује се износом "7.500.000,00 
динара".

У подтачки 3) износ: "6.000.000,00 динара" замењује се 
износом: "6.820.000,00 динара", а у алинеји трећој тачка и 
запета замењује се запетом и додају алинеје четврта и 
пета које гласе:

"-  инсталацију соларног система за припрему санитарне 
топле воде и реконструкцију топлотне подстанице у 
објекту у Новом Саду, на Булевару цара Лазара 77,

 -  адаптацију којом се врши промена организације про-
стора и замена опреме и инсталација у објекту у 
Новом Саду, на Булевару цара Лазара 77;"

У подтачки 4) износ: "8.050.000,00 динара" замењује се 
износом: "16.300.000,00 динара".

У алинеји првој број: "25" замењује се бројем: "100", а 
у алинеји другој број: "25" замењује се бројем: "100".

У подтачки 5) број: "8" замењује се бројем: "50", а износ: 
"320.000,00 динара" замењује се износом: "2.000.000,00 
динара".

У подтачки 6) износ: "1.000.000,00 динара" замењује се 
износом: "3.000.000,00 динара".

После подтачке 6) додаје се подтачка 7) која гласи:
"7) Радова на капиталном одржавању објеката, у износу 

од 1.100.000,00 динара, за:
-  реконструкцију прилаза и постављање рампе са систе-

мом за контролу приступа на улазу у двориште и 
бетонирање и обележавање паркинг простора за 
објекат у улици Змај Огњена Вука 19 у Новом Саду".

III. Тачка IV. мења се и гласи:

"IV. Средства из тачке II. алинеја друга овог програма, 
у износу од 5.900.000,00 динара распоређују се за текуће 
одржавање објеката, и то за:

- санацију степеништа и прилаза за инвалиде у објекту 
у Ковиљу и у објекту у улици Змај Огњена Вука 19 у 
Новом Саду,

- санацију фасаде, степеништа и ограде у објекту у 
Бегечу,

- замену врата, прозора и портала на пасарелама 
између старог и новог дела објекта у улици Змај 
Огњена Вука 19 у Новом Саду,

- реконструкцију инсталација централног грејања у 
објекту у улици Змај Огњена Вука 19 у Новом Саду."
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IV. Ово решење објавити у "Службеном листу Града 
Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:51-57/2017-II 
28. август 2017. године 
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о здравственој 

заштити ("Службени гласник Републике Србије", бр. 107/05, 
72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - др. 
закон, 93/14, 96/15 и 106/15) и члана 52. тачка 24. Статута 
Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града 
Новог Сада", број 43/08), на предлог Градоначелника Града 
Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада на 102. сед-
ници од 28. августа 2017. године доноси

Р Е Ш Е Њ  Е
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА 

ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И 
ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ЗАВОДА ЗА 

ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА НОВИ 
САД ЗА 2017. ГОДИНУ

I. У Програму инвестиционих активности и текућег 
одржавања Завода за здравствену заштиту радника Нови 
Сад за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада", 
брoj 7/17), у тачки II. износ: "5.520.000,00 динара" замењујe 
се износом: "11.461.160,00 динара", а у алинеји првој износ: 
"3.840.000,00 динара" замењује се износом: "9.781.160,00 
динара".

II. У тачки III. подтачка 1) износ: "2.030.000,00 динара" 
замењује се износом: 6.596.160,00 динара", а у алинеји 
шестој тачка и запета замењује се запетом и додају алинеје 
од седам до 16 које гласе:

"- медицински апарат за кожну термометрију - инфрацр-
вени тонометар, 1 комад,

- безконтактни тонометар, 1 комад,
- букомер, 1 комад,
- систем за концентровање узорака у виалама и киве-

тама, 1 комад,
- јон-специфична електрода за хлориде са прикључком 

на "Plug head", 1 комад,
- тринокуларни микроскоп са камером 5МП, 1 комад,
- коагулометар вишеканални, 1 комад,
- апарат за одређивање електролита, 1 комад,
- лабораторијски фрижидер са комором за смрзавање, 

1 комад,
- столица за вађење крви са столом за прибор, 1 комад;"
После подтачке 1) додаје се подтачка 2) која гласи:
"2) Возила, у износу од 1.375.000,00 динара, за:

- аутомобил за превоз запослених за рад на терену, 
1 возило;"

Подтачка 4) постаје подтачка 3), а подтачка 6) постаје 
подтачка 4).

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:51-63/2017-II 
28. август 2017. године 
НОВИ САД

Градоначелник
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) и члана 35. Одлуке о буџету Града Новог Сада 
за 2017. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 
80/16 и 31/17), а у складу са главом VII. тачком 1. подтачка 
1.1. Програма унапређења социјалне заштите Града Новог 
Сада у 2017. години („Службени лист Града Новог Сада“, 
бр. 6/17 и 37/17), на предлог Градоначелника Града Новог 
Сада, Градско веће Града Новог Сада, на 102. седници од 
28. августа 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРОГРАМА 

ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 
ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 

„МИЛАН ПЕТРОВИЋ“ СА ДОМОМ УЧЕНИКА 
НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ

I. У Програму инвестиционих активности Школе за 
основно и средње образовање „Милан Петровић“ са домом 
ученика Нови Сад за 2017. годину („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 13/17), у тачки I. речи у загради: „(„Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 80/16)“, замењују се 
речима: „(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 80/16 и 
31/17)“.

У тачки II. износ: „4.093.704,00 динара“, замењује се 
износом: „11.533.704,00 динара“.

После подтачке 2. додаје се подтачка 3, која гласи:
„3. Средства у износу од 7.440.000,00 динара, из извора 

финансирања 13, планирана су за следеће активности, и 
то:

-  900.000,00 динара, за адаптацију нове организаци-
оне јединице намењене реализацији програма „Мале 
кућне заједнице“ на Булевару кнеза Милоша 20, Нови 
Сад, 107,80 m2 (адаптација купатила и кухиње, 
кречење, постављање подних облога);

-  150.000,00 динара, за адаптацију проширења про-
стора организационе јединице „Дневни боравак за 
децу и омладину са сметњама у развоју“ у Улици 
Лазе Костића 119, Ковиљ, 82 m2 (адаптација купа-
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тила, кречење, избијање врата ради повезивања 
просторија);

-  2.205.000,00 динара, за адаптацију проширења про-
стора организационе јединице „Дневни боравак за 
децу и омладину са сметњама у развоју“ у Улици 
партизанска 127, Каћ (адаптација таванског простора, 
постављање кровних прозора, израда пода, изолација 
крова, прављење свлачионице са тоалетом,  поста-
вљање грејних тела, увођење воде и струје, и израда 
рампе за колица и приступачне стазе до објекта);

-  150.000,00 динара за набавку паник тастера,
-  1.515.000,00 динара за набавку опреме за „Сервис 

асистивне технологије“,
- 2.520.000,00 динара за израду пројеката за против-

пожарну заштиту за објекте у Новом Саду у Јеврејској 
бр. 17, Јеврејској бр. 26 и у Улици Боре Станковића 
и за објекат на Ченеју.“

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:5-1194/2017-II 
28. август 2017. године 
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градоначелник
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На основу тачке 2.6. подтачка 2.6.12. Програма подршке 

за спровођење пољопривредне политике и политике рурал-
ног развоја на територији Града Новог Сада за 2017. годину 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 14/17) и пред-
лога Комисије за реализацију мера програма подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике рурал-
ног развоја на територији Града Новог Сада за 2017. годину, 
Градоначелник Града Новог Сада 7. августа 2017. године, 
доноси

О Д Л У К У
О ИЗБОРУ ОВЛАШЋЕНИХ КОРИСНИКА 
ОЗНАКЕ ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА-

КОРИСНИКА СУБВЕНЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2017. ГОДИНУ

1. На основу спроведеног поступка по Јавном позиву за 
доделу субвенција за трошкове сертификације производа 
са ознаком географског порекла на територији Града Новог 
Сада за 2017. годину, који је расписан 20. јуна 2017. године, 
изабрани су:

- Друштво пчелара „Јован Живановић“ Нови Сад, Нови 
Сад, Гагаринова 6, субвенција у износу од 720.000,00 
динара.

- Удружење произвођача и прерађивача футошког купуса 
и футошког киселог купуса „Футошки купус“, Футог, Цара 
Лазара број 42, субвенција у износу од 267.180,00 динара.

- Општа земљорадничка задруга „БЕГЕЧКИ ПОВРТАРИ“, 
Бегеч, Краља Петра I број 1, субвенција у износу од 
985.200,00 динара.

Са Удружењем произвођача и прерађивача футошког 
купуса и футошког киселог купуса „Футошки купус“, Футог, 
Цара Лазара 42, Друштвом пчелара „Јован Живановић“ 
Нови Сад, Гагаринова 6 и Општом земљорадничком задру-
гом „БЕГЕЧКИ ПОВРТАРИ“, Бегеч, Краља Петра I број 1, 
закључиће се уговор којим ће се регулисати међусобна 
права и обавезе између изабраних корисника субвенције 
за трошкове сертификације производа са ознаком географ-
ског порекла и Града Новог Сада.

2. Ова одлука је коначна.
3. Одлуку доставити: подносиоцу пријаве за доделу 

субвенције за трошкове сертификације производа са озна-
ком географског порекла на територији Града Новог Сада 
за 2017. годину, Комисији за реализацију мера програма 
подршке за спровођење пољопривредне политике и поли-
тике руралног развоја на територији Града Новог Сада за 
2017. годину и Градској управи за привреду Града Новог 
Сада.

4. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-317/2017-II 
7. август 2017. године 
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р.
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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), а поводом Захтева за промену 
апропријације, број III-402-1/17-21 од 27. јула 2017. године, 
који је Градска управа за комуналне послове 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 2017. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 
80/16 и 31/17), у члану 13, у оквиру Раздела 04. Глава 04.01 
– ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, у Функцији 
540 – Заштита биљног и животињског света, за Програм-
ску активност: Одржавање јавних зелених површина 
(шифра:1102-0002), у оквиру Програма 2: Комуналне делат-
ности (шифра: 1102), распореде средства из буџета Ауто-
номне Покрајине Војводине у укупном износу од 
35.000.000,00 динара, која нису планирана Одлуком о буџету 
Града Новог Сада за 2017. годину, а која су одобрена Граду 
Новом Саду Одлуком о додели средстава по јавном кон-
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курсу за финансирање и суфинансирање пројеката у обла-
сти локалног и регионалног економског развоја Управе за 
капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине, број: 
136-401-3896/2017-01/9 од 20. јула 2017. године.

II. Задужује се Градска управа за финансије да, у складу 
са чланом 5. став 6. Закона о буџетском систему („Служ-
бени гласник Републике Србије“, 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), изврши распоређивање наменских 
средстава од другог нивоа власти из тачке I. овог решења 
у Разделу 04, у оквиру Главе 04.01 – Градска управа за 
комуналне послове, у Функцији 540 – Заштита биљног и 
животињског света, за Програмску активност: Одржавање 
јавних зелених површина (шифра:1102-0002), у оквиру Про-
грама 2: Комуналне делатности (шифра:1102), у нови извор 
финансирања 07: „Трансфери од других нивоа власти“ и 
то на позицију буџета 121, за апропријацију економске 
класификације 451 – Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама, тако да укупан план сред-
става из буџета за ову апропријацију износи 397.752.141,00 
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 2017. годину.

IV. Задужује се Градска управа за комуналне послове 
да, у скалду са овим решењем, изврши одговарајуће измене 
Финансијског плана прихода и примања и расхода и изда-
така Градске управе за комуналне послове за 2017. годину, 
ради укључивања наменских трансферних средстава из 
буџета Аутономне Покрајине Војводине.

V. Решење доставити:
- Градској управи за финансије и
- Градској управи за комуналне послове.
VI. Ово решењ објавити у „Службеном листу Града Новог 

Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број:4-58/2017-II 
22. август 2017. године 
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р.
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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), а поводом Захтева за промену 
апропријације, број IX-6-2/17-883 од 11. августа 2017. године, 
који је Градска управа за образовање 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 2017. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 

80/16 и 31/17), у члану 13, у оквиру Раздела 11 – Градска 
управа за образовање, Глава 11.02 – ПУ „РАДОСНО 
ДЕТИЊСТВО“, у Функцији 911 – Предшколско образовање, 
за Програмску активност: Функционисање предшколских 
установа (шифра:2001-0001), у оквиру Програма 8: Пред-
школско васпитање и образовање (шифра:2001), распо-
реде средства из буџета Аутономне Покрајине Војводине 
у укупном износу од 200.000,00 динара, која нису плани-
рана Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2017. годину, 
а која су одобрена за Предшколску установу „Радосно 
детињство“, Нови Сад, Решењем Покрајинског секретаријата 
за спорт и омладину, број: 116-401-3773/2017-03 од 13. јула 
2017. године.

II. задужује се Градска управа за финансије да, у складу 
са чланом 5. став 6. Закона о буџетском систему („Служ-
бени гласник Републике Србије“, 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), изврши распоређивање наменских 
трансферних средстава од другог нивоа власти из тачке I. 
овог решења у Разделу 11 – Градска управа за образовање, 
Глава 11.02 – ПУ „РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“, у Функцији 
911 – Предшколско образовање, за Програмску активност: 
Функционисање предшколских установа (шифра: 2001-
0001), у оквиру Програма 8: Предшколско васпитање и 
образовање (шифра:2001), у извор финансирања 07: „Транс-
фери од других нивоа власти“, и то на позицију буџета 342, 
за апропријацију економске класификације 426 – Материјал, 
тако да укупан план средстава из буџета за ову апропријацију 
износи 391.225.000,00 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 2017. годину.

IV. Задужује се Градска управа за образовање да, у 
складу са овим решењем, изврши одговарајуће измене 
Финансијског плана прихода и примања и расхода и изда-
така Градске управе за образовање за 2017. годину, ради 
укључивања наменских трансферних средстава из буџета 
Аутономне покрајине Војводине.

V. Решење доставити:
- Градској управи за финансије и
- Градској управи за образовање.
VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 

Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број:4-59/2017-II 
25. август 2017. 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 Републике Србије“, 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 2017. годину („Службени 
лист Града Новог Сада“, бр. 80/16 и 31/17), Градоначелник 
Града Новог Сада доноси
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Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града Новог 
Сада за 2017. годину („Службени лист Града Новог Сада“, 
бр. 80/16 и 31/17) за раздео 09. главу 09.01 – ГРАДСКА 
УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, функцију 160 – Опште јавне 
услуге некласификоване на другом месту, Програм 15 
– Опште услуге локалне самоуправе (шифра 0602), Про-
грамску активност: Текућа буџетска резерва (шифра 0602-
0009), са позиције буџета 296, економска класификација 
499 – Средства резерве, а по Финансијском плану при-
хода и примања и расхода и издатака Градске управе за 
финансије за 2017. годину, са позиције 296.01, одобравају 
се средства Градској управи за здравство у износу од:

4.000.000,00 динара
(четиримилионадинара00/100)

ради обезбеђивања недовољно планираних средстава 
за израду Пројекта за извођење радова на адаптацији 
објекта Дома здравља „Нови Сад“.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у 
оквиру раздела 14, глава 14.01 – Градска управа за здрав-
ство, у оквиру функције 760 – Здравство некласифико-
вано на другом месту, на позицију буџета 432, економска 
класификација 463 – Трансфери осталим нивоима вла-
сти, извор финансирања 01 – Приходи из буџета, за Про-
грамску активност: Функционисање установа примарне 
здравствене заштите (шифра 1801-0001), у оквиру Про-
грама 12 – Здравствена заштита (шифра 1801), тако да 
укупан план средстава из буџета з ову апропријацију износи 
182.281.160,00 динара.

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

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

5. Решење доставити:
- Градској управи за финансије:

 - Сектору за буџет,
 - Сектору за трезор и

- Градској управи за здравство.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број:401-18/2017-II 
29. август 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 („Служ-
бени 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

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉАЊУ УСПОРИВАЧА БРЗИНЕ И 
ЈЕДНОСТРАНЕ ЗАШТИТНЕ ОГРАДЕ У УЛИЦИ 
СТЕВАНА ПЕШИЋА И САОБРАЋАЈНОГ 

ОГЛЕДАЛА У РАСКРСНИЦИ УЛИЦЕ ЈОВИЦЕ 
ПАВЛИЦЕ И ГРОБЉАНСКЕ УЛИЦЕ У КОВИЉУ

I. Одређује се постављање успоривача брзине и 
једностране заштитне ограде у Улици Стевана Пешића и 
саобраћајног огледала у раскрсници Улице Јовице Пав-
лице и Гробљанске улице у Ковиљу.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Пут“ Нови 
Сад да постави саобраћајну сигнализацију и опрему према 
Техничком регулисању саобраћаја број С-321/17 од 22. јуна 
2017. године, који је израдило Одељење за развој и 
управљање саобраћајем Градске управе за грађевинско 
земљиште и инвестиције.

III. Рок за извршење овог решења је 31. август 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-34-3495/2017 
22. август 2017. године 
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

16. став 1. Одлуке о јавном превозу путника на територији 
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 
60/10, 28/14, 69/14 и 74/16), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ ДЕЛА ТРАСЕ ЛИНИЈЕ ЈАВНОГ 

ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА БРОЈ 24 
НОВИ САД – КОВИЉ
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I. Мења се траса линије јавног приградског превоза 
пуника број 24, тако да се траса у оба смера пружа Ули-
цом Стевана Пешића од Улице Лазе Костића до окретнице 
у Улици Јовице Павлице у Ковиљу.

II. Одређују се аутобуска стајалишта у складу са Тех-
ничким регулисањем саобраћаја број С-503/17 од 30. авгу-
ста 2017. године, које је израдило Одељење за развој и 
управљање саобраћајем Градске управе за грађевинско 
земљиште и инвестиције.

III. Налаже се Јавном комунланом предузећу „Пут“ Нови 
Сад, да уреди стајалишта из тачке II. овог решења и изврши 
обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације 
према Техничком регулисањем саобраћаја број С-503/17 
од 30. августа 2017. године које је израдило Одељење за 
развој и управљање саобраћајем Градске управе за 
грађевинско земљиште и инвестиције.

IV. Налаже се Јавном градском саобраћајном предузећу 
„Нови Сад“, Нови Сад, да на новим аутобуским стајалиштима 
из тачке II. овог решења постави стајалишне табле са назна-
ком БУС, изводом из реда вожње и називом стајалишта, 
надстрешницу и корпе за отпатке, из реда вожње и нази-
вом стајалишта, надстрешницу и корпе за отпатке, те путем 
средстава јавног информисања обавести кориснике јавног 
градског превоза о измени трасе и назива линије јавног 
градског превоза путника.

V. Рок за извршење овог решења је 1. септембар 2017. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-3582/2017 
30. август 2017. године 
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

Градска управа за грађевинско земљиште 
и инвестиције
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције
Стевана Брановачког број 3
21101 Нови Сад
Број: XXIV-351-2901/17-807/2 
14. август 2017. године 
НОВИ САД

На основу члана 78. став 1. тачка 1. и 146. Закона о 
општем управном поступку („Службени гласник Републике 
Србије“, бр. 18/16) и члана 24а. 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), Град-
ска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, Нови 
Сад, Стевана Брановачког број 3, у предмету Срдић Винке 
из Новог Сада, Улица илирска број 27, раскид уговора о 
давању на коришћење градског грађевинског земљишта у 
државној својини, по службеној дужности доноси

З А К Љ У Ч А К
О ЈАВНОМ ДОСТАВЉАЊУ ПИСМЕНА

1. Одређује се јавно достављање писмена број: XXIV-
351-2901/17-807/1 од 14. јула 2017. године, којим се Срдић 
Винка из Новог Сада, Улица илирска број 27, обавештава 
да су се стекли услови за раскид уговора о давању на 
коришћење градског грађевинског земљишта у државној 
својини број 08-7465 од 10. октобра 2000. године и да ће 
се покренути поступак за поништај решења број 418-25-
2000-I-10.

2. Јавно достављање извршиће се објављивањем пис-
мена на веб презентацији и огласној табли Градске управе 
за грађевинско земљиште и инвестиције и објављивањем 
у „Службеном листу Града Новог Сада“.

3. Сматра се да је јавно достављање извршено када 
истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб 
презентацији и огласној табли Градске управе за грађевинско 
земљиште и „Службеном листу Града Новог Сада“.

4. Против овог закључка није дозвољена посебна жалба.

в.д. начелника
   Дејан Мандић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције
Стевана Брановачког број 3
21101 Нови Сад
Број: XXIV-351-2901/17-807/1 
14. јула 2017. године 
НОВИ САД

СРДИЋ ВИНКА
21000 НОВИ САД
Илирска број 27

Извршни одбор Скупштине Града Новог Сада је на 238. 
седници од 30. јуна 2000. године донео Решење број 418-
27/2000-I-10 којим се Вама даје на коришћење неизграђено 
градско грађевинско земљиште у државној својини, пар-
цела број 2259/21 КО Ветерник, у површини од 618 m2, 
ради индивидуалне стамбене изградње (објекат 4), у Ади-
цама у Улици кнеза Властимира.

На основу донетог решења закључен је између Вас и 
Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ Нови Сад, 
Уговор број 08-7465 од 10. октобра 2000. године о давању 
на коришћење неизграђеног градског грађевинског 
земљишта у државној својини, парцела број 2259/21 КО 
Ветерник, у површини од 618 m2, ради индивидуалне стам-
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бене изградње (објекат 4), у Адицама у Улици кнеза Вла-
стимира.

Чланом 2. наведеног уговора обавезали сте се да ћете 
износ од 899.198,55 динара, платити на следећи начин: 
10% у року од 8 дана од дана закључења уговора, а оста-
так у 90 месечних рата, као и да је уплатила гарантовани 
износ за учешће на јавном надметању у износу од 90.000,00 
динара. Понуђени износ је ревалоризован на дан 6. јулa 
2000. године и износи 937.772, 98 динара, а гарантовани 
износ је ревалоризован на дан 6. јула 2000. године и износи 
93.860,88 динара.

Чланом 12. уговора је наведено да кориснику престаје 
право коришћења на датој грађевинској парцели ако не 
плати накнаду у складу са уговором, као и да је то основ 
за раскид уговора.

Чланом 2. став 3. Одлуке о покретању поступка 
ликвидације Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ 
у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 
70/16 од 18. новембра 2016. године), предвиђено да ће 
права, обавезе, одговорности и имовину Јавног предузећа 
коју чине право својине на покретним стварима, право 
коришћења на стварима у јавној својини, новчана средства 
и друга имовинска права, преузети Град Нови Сад, а чла-
ном 2. став 4. прописано је да ће документацију насталу у 
раду Јавног предузећа, а која представља архивску грађу, 
преузети Градска управа за грађевинско земљиште и 
инвестиције.

Овим путем обавештавамо вас да Градска управа за 
грађевинско земљиште и инвестиције, у име и за рачун 
Града Новог Сада, а сходно горе наведеној Одлуци о 
покретању поступка ликвидације Јавног предузећа „Завод 
за изградњу Града“ у Новом Саду, једнострано раскида 
уговор, имајући у виду да нисте измирили своје обавезе 
по закљученом уговору, као и да ће покренути поступак за 
поништај решења.

в.д. начелника
    Дејан Мандић, с.р.

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

ИСПРАВКА
ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА 

ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 
ЗА 2018. ГОДИНУ

I. У Јавном позиву за доказивање права пречег закупа 
пољопривредног земљишта у државној својини на 
територији Града Новог Сада за 2018. годину („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 36/17), исправљају се грешке 
тако што се у делу II овог јавног позива, у тачки 3. под а) 

речи: „за Регистровано пољопривредно газдинство у 
систему уматичења“ замењују речима: „за животиње у 
систему уматичења“, а под б) речи: „за Регистровано 
пољопривредно газдинство које није у систему уматичења“ 
замењују се речима: „за животиње које нису у систему 
уматичења“.

Напомена у делу II у тачки 3. овог јавног позива мења 
се и гласи: „(Напомена: Сва лица која су заинтересована 
за остваривање права пречег закупа по основу сточар-
ства дужна су да до 1. септембра 2017. године поднесу 
захтев за излазак Републичке ветеринарске инспекције. 
Републички ветеринарски инспектор записником утврђује 
број условних грла која обрачунава на основу затеченог 
стања, односно исправе лица о продаји, предаји на клање 
и извозу животиња)“.

II. Ову исправку објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“, на огласним таблама месних канцеларија, 
као и на интернет страници Града Новог Сада www.novisad.rs.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ
Број: 464-48/2017-VII
29. август 2017. године 
НОВИ САД

в.д. начелника
Саша Билиновић, 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

ИСПРАВКА
РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 

АКТИВНОСТИ ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 
ЗА 2017. ГОДИНУ

I. У Решењу о Програму инвестиционих активности за 
средње школе за 2017. годину („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 6/17 и 37/17), у Програму инвестиционих актив-
ности за средње школе за 2017. годину, који је саставни 
део овог решења, у делу: „- Пројекат: „Инвестициони 
пројекти“, у табели „4. АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА“, у 
тачки 3. део „Износ у динарима“, износ: „500.00,00“ замењује 
се износом: „500.000,00“.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:6-2/2017-894-II 
28. август 2017. године 
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р.
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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

696 Решење о постављењу в.д. заменика на-
 челника Градске управе за имовину и имо-
 винско-правне послове (Милена Ердевик) 1925

697 Решење о постављењу в.д. начелника 
 Градске управе за имовину и имовинско-
 -правне послове (Бранислава Баљошевић) 1925

698 Решење о измени Решења о Програму 
 инвестиционих активности за потребе 
 директних корисника буџета Града Новог 
 Сада у 2017. години 1926

699 Решење о изменама и допунама Програ-
 ма инвестиционих активности Апотеке 
 Нови Сад за 2017. годину 1928

700 Решење о изменама и допунама Програ-
 ма инвестиционих активности и текућег 
 одржавања Дома здравља "Нови Сад" 
 Нови Сад за 2017. годину 1929

701 Решење о изменама и допунама Програ-
 ма инвестиционих активности и текућег 
 одржавања Завода за здравствену заш-
 титу радника Нови Сад за 2017. годину 1930

702 Решење о изменама и допуни Програма 
 инвестиционих активности Школе за ос-
 новно и средње образовање „Милан 
 Петровић“ са домом ученика Нови Сад 
 за 2017. годину 1930

Градоначелник

703 Одлука о избору овлашћених корисника 
 ознаке географског порекла - корисника 
 субвенције на територији Града Новог 
 Сада за 2017. годину 1931

704 Решење о одобравању да се у Одлуци 
 о Буџету Града Новог Сада за 2017. го-
 дину распореде средства из буџета Ау-
 тономне Покрајине Војводине Градској 
 управи за комуналне послове 1931

705 Решење о одобравању да се у Одлуци 
 о Буџету Града Новог Сада за 2017. го-
 дину распореде средства из буџета Ау-
 тономне Покрајине Војводине Градској 
 управи за образовање 1932

706 Решење о употреби средстава текуће 
 буџетске резерве 1932

Градска управа за саобраћај и путеве
707 Решење о постављању успоривача брзи-
 не и једностране заштитне ограде у Улици 
 Стевана Пешића и саобраћајног огледа-
 ла у раскрсници Улице Јовице Павлице 
 и Гробљанске улице у Ковиљу 1933

708 Решење о измени дела трасе линије јав-
 ног приградског превоза путника број 24 
 Нови Сад – Ковиљ 1933

Градска управа за грађевинско земљиште 
и инвестиције
709  Закључак о јавном достављању писмена
 Број: XXIV-351-2901/17-807/1 1934

Редакција „Службеног листа Града Новог Сада“
– Исправка јавног позива за доказивање 
 права пречег закупа пољопривредног 
 земљишта у државној својини на тери-
 торији Града Новог Сада за 2018. годину 1935

– Исправка Решења о Програму инвести-
 ционих активности за средње школе за 
 2017. годину 1935


