СЛ УЖ БЕН И ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА
Година XXXVII - Број 14
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ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ
РАДОВА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД НОВИ САД
У 2018. ГОДИНИ

ГРАД НОВИ САД

Градоначелник
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На основу члана 47. тачке 9. Статута Града Новог Садапречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08), а у вези реализације поглавља 11. тачке 3. Акционог плана запошљавања Града Новог Сада за 2018. годину
(„Службени лист Града Новог Сада“, брoj 6/18) и члана 3.
алинеја трећа Споразума о уређивању међусобних права
и обавеза у реализацији мера активне политике
запошљавања на територији Града Новог Сада у 2018.
години између Националне службе за запошљавање и
Града Новог Сада, број 3-45/2018-II односно број 0400-1013/2018 од 08. фебруара 2018. године, на предлог Комисије
за реализацију мера запошљавања, Градоначелник Града
Новог Сада доноси

Ред.
број

1

2

3

примерак 60,00 динара

Број предмета

Подносилац
пројекта и извођач
јавног рада

VII-105-2/18-7

Хуманитарна
организација
"Владика Платон
Атанацковић"

Назив пројекта

1. Одобравају се средства за организовање спровођења
јавних радова од интереса за Град Нови Сад у 2018. години,
ради запошљавања 70 лица са евиденције незапослених
Националне службе за запошљавање - Филијале у Новом
Саду, за спровођење 27 пројеката јавних радова, у укупном износу од 19.855.530,00 динара.
Средства су обезбеђена Одлуком о буџету Града Новог
Сада за 2018. годину („Службени лист Града Новог Сада,
број 66/17) и преносиће се месечно Националној служби
за запошљавање као текући трансфери осталим нивоима
власти.
2. Средства из тачке 1. став 1. ове одлуке одобравају
се следећим послодавцима - извођачима јавних радова:

Област

Социјалне,
хуманитарне,
"Помоћ и нега у кући"
културне и друге
делатности

Дужина
трајања

Број
одобрених
лица

6 месеци

5

1.385.895,00

Укупна
средства

VII-105-2/18-21

Удружење рома
"РРОМАНО СУНО"

"Социјално
економска
интеграција Рома
Града Новог Сада
путем пружања
услуге кућне неге и
помоћи у кући"

Социјалне,
хуманитарне,
културне и друге
делатности

6 месеци

1

274.779,00

VII-105-2/18-27

Хуманитарно
eколошка
организација
"Чепом до осмеха"

"Подршка развоју
социјалних
програма од
интереса за Град"

Социјалне,
хуманитарне,
културне и друге
делатности

6 месеци

3

845.337,00
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Почни испочетка

Социјалне,
хуманитарне,
културне и друге
делатности

6 месеци

3

845.337,00

Удружење грађана
"Стубови знања"

Еколошки дар
Новосађанима

Одржавање и
заштита животне
средине и
природе

6 месеци

2

561.558,00

Соколско друштво
"Војводина"
Нови Сад

Прикупљање
архивских података
од саме изградње
соколског дома у
Новом Саду до
данас, а све у циљу
заштите и очувања
културног наслеђа II
фаза

Социјалне,
хуманитарне,
културне и друге
делатности

6 месеци

2

567.558,00

Центар "Живети
усправно"

Сервис персоналне
асистенције за
особе са
инвалидитетом у
Новом Саду и
искуствена подршка

Социјалне,
хуманитарне,
културне и друге
делатности

6 месеци

3

845.337,00

VII-105-2/18-5

Удружење грађана
"Нови Сад"

Јавни радовихуманитарно /
културна делатност
Удружења "Нови
Сад"

Социјалне,
хуманитарне,
културне и друге
делатности

6 месеци

1

289.779,00

VII-105-2/18-8

Уређење и
"Цeнтaр зa
одржавање зелених
Инклузивну Oбуку и
површина у и око
Рeкрeaциjу oсoбa
објеката ШОСО
сa инвaли-дитeтoм" Милан Петровић са
домом ученика

Одржавање и
заштита животне
средине и
природе

6 месеци

3

833.337,00

VII-105-2/18-16

Центар за
социјални рад
Града Новог Сада

Услуге из области
социјалне заштите
за грађане Новог
Сада

Социјалне,
хуманитарне,
културне и друге
делатности

6 месеци

13

3.731.127,00

VII-105-2/18-26

Удружење грађана
"Сунце" за
церебралну и
дечију парализу
јужно-бачког округа
Нови Сад

Социјална
делатност-подршка
особама са
инвалидитетом

Социјалне,
хуманитарне,
културне и друге
делатности

6 месеци

3

845.337,00

VII-105-2/18-3

Социјалне,
Удружење
"Персонални
хуманитарне,
дистрофичара
асистенти по позиву у
културне и друге
Јужнобачког округа
2018. години"
делатности

6 месеци

3

857.337,00

13

VII-105-2/18-9

Ауто спортски клуб
"Petro Max"

Социјалне,
хуманитарне,
културне и друге
делатности

6 месеци

2

555.558,00

14

Душан Јовановић ПР
Одржавање и
поправка машина
Контрола постројења обнављање јавне
VII-105-2/18-10
"Hidro Pool"
инфраструктуре
Нови Сад

6 месеци

2

561.558,00

4

5

6

7

8

9

10

11

12

VII-105-2/18-22

Удружење грађана
"Земља живих"

VII-105-2/18-17

VII-105-2/18-1

VII-105-2/18-2

Ауто спорт и
безбедност у
саобраћају

5. април 2018.

15

16

17

18
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VII-105-2/18-11

Даниела Игњатић
ПР, Спортски центар
и едукација
"Maximus plus"
Нови Сад

VII-105-2/18-12

Спортско удружење
"СПОРТ МАСТЕР"

VII-105-2/18-13

Бесплатна школа
Социјалне,
Стонотениски клуб стоног тениса за децу
хуманитарне,
"НОВИ САД"
са инвалидитетом и културне и друге
ометену у развоју
делатности

VII-105-2/18-14

Број 14 – Страна 667.

Базен као лек

Социјалне,
хуманитарне,
културне и друге
делатности

6 месеци

2

567.558,00

Обука непливача

Социјалне,
хуманитарне,
културне и друге
делатности

6 месеци

2

567.558,00

6 месеци

2

567.558,00

Социјалне,
хуманитарне,
културне и друге
делатности

6 месеци

2

579.558,00

Школа за основно и
средње образовање Свакодневна помоћ
"Милан Петровић" са
ученицима
домом ученика

VII-105-2/18-18

Градска
организација
слепих
Нови Сад

Обострана помоћ
организацији и
запосленима путем
јавних радова

Социјалне,
хуманитарне,
културне и друге
делатности

6 месеци

3

857.337,00

VII-105-2/18-19

Стреличарски клуб
"Велос"

Тата, мама,
вежбајте са нама

Социјалне,
хуманитарне,
културне и друге
делатности

6 месеци

2

555.558,00

VII-105-2/18-20

Удружење "Живот
као инспирација"

"Победићемо
страх"

Социјалне,
хуманитарне,
културне и друге
делатности

6 месеци

2

579.558,00

22

VII-105-2/18-23

Установа за децу и
омладину СОС
Дечје село "Др.
Милорад
Павловић"
Сремска Каменица

Подршка за
правилан раст и
развој деце и
младих

Социјалне,
хуманитарне,
културне и друге
делатности

6 месеци

3

869.337,00

23

VII-105-2/18-25

Удружење "Хенди
Ветерник"

Сви заједно-радно

Социјалне,
хуманитарне,
културне и друге
делатности

6 месеци

2

579.558,00

VII-105-2/18- 4

Друштво тумача и
преводилаца за
знаковни језик Нови Сад

"Услужни сервис за
глуве и наглуве
особе" ради
остваривања
равноправног
положаја у друштву

Социјалне,
хуманитарне,
културне и друге
делатности

6 месеци

1

274.779,00

Савез уметничког
стваралаштва
аматера Војводине

Организација
манифестација и
сарадња са
европском
асоцијацијом
АМАТЕО

Социјалне,
хуманитарне,
културне и друге
делатности

6 месеци

1

289.779,00

19

20

21

24

25

VII-105-2/18-6
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VII-105-2/18-15

Друштво за борбу
против шећерне
болести Града
Новог Сада

Контрола шеђера у
крви у циљу раног
откривања
дијабетеса и
спречавања
дијабетесних
компликација
(ампутација доњих
екстремитета,
слепила, срчаних
удара, отказивање
бубрега,смртни
исходи).

Социјалне,
хуманитарне,
културне и друге
делатности

6 месеци

1

277.779,00

VII-105-2/18-29

Центар за
пружање емотивне
подршке и
превенцију
суицида "Срце"

Подршка
превенцији суицида
код младих са
менталним
болестима

Социјалне,
хуманитарне,
културне и друге
делатности

6 месеци

1

289.779,00

70

19.855.530,00

УКУПНО

3. У року од 30 дана од дана доношења ове одлуке
закључиће се уговори којима се регулишу међусобна права
и обавезе у вези реализације спровођења јавних радова
од интереса за Град Нови Сад у 2018. години, између Града
Новог Сада, Националне службе за запошљавање Филијале у Новом Саду и послодавaца – извођача јавних
радова из тачке 2. ове одлуке.
4. Послодавци - извођачи јавних радова из тачке 2. ове
одлуке дужни су да представницима Града Новог Сада и
Националне службе за запошљавање - Филијале у Новом
Саду у сваком моменту омогуће контролу реализације
јавних радова и увид у потребну документацију.
5. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-218/2018-II
29. март 2018. 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“, бр. 105/16 и 112/17) 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 И ИМЕНОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА
У КУЛТУРИ ИЗ ОБЛАСТИ САВРЕМЕНОГ
СТВАРАЛАШТВА – МУЛТИМЕДИЈА И
ДИГИТАЛНО СТВАРАЛАШТВО, ФИЛМСКА
УМЕТНОСТ, АУДИО-ВИЗУЕЛНО
СТВАРАЛАШТВО И ОСТАЛА ИЗВОЂЕЊА
КУЛТУРНИХ ПРОГРАМА И КУЛТУРНИХ
САДРЖАЈА – МАНИФЕСТАЦИЈЕ
I. Образује се Комисија за спровођење поступка јавног
конкурса за избор пројеката у култури из области савременог стваралаштва – мултимедија и дигитално стваралаштво, филмска уметност, аудио-визуелно стваралаштво
и остала извођења културних програма и културних
садржаја-манифестације (у даљем тексту: Комисија).
II. Задатак Комисије је да:
- спроведе поступак јавног конкурса за избор пројеката
у култури из области савременог стваралаштва –
мултимедија и дигитално стваралаштво, филмска
уметност, ауди-визуелно стваралаштво и остала
извођења културних програма и културних садржаја
– манифестације;
- изврши стручну процену пројеката пристиглих на
јавни конкурс, и то тако 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 избраних
пројеката и износе финансијских средстава.

5. април 2018.
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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. У Комисију се именују:
1. ПЕТАР ЂУРЂЕВ, директор Историјског архива Града
Новог Сада, Нови Сад,
2. ПАВЕЛ СУРОВИ, директор Установе за културу и
образовање Културни центар „Кисач“, Кисач и
3. ЈЕЛЕНА АЋИМОВИЋ, струковни инжењер графичког
дизајна и инжењерства.
V. Председнику и члановима Комисије, за рад у Комисији
припада накнада, и то: председнику у висини од 6.306,00
динара, а члановима у висини од 3.153,00 динара, и то под
условима да нису чланови Градског већа Града Новог Сада
или запослени у градским управама.
Накнада се исплаћује под условом да је Комисија у току
месеца одража седницу, без обзира на број одржаних седница.
VI. Стручне и административно-техничке послове за
потребе Комисије обављаће Градска управа за културу,
чије ће одређено лице водити записник о раду Комисије.
VII. Доношењем овог решења престаје да важи Решење
о образовању и именовању Комисије за спровођење
поступка јавног конкурса за избор пројеката у култури из
области савременог стваралаштва – манифестације,
мултимедија, дигитално стваралаштво, филмска уметност
и аудио-визуелно стваралаштво и остала извођења („Службени лист Града Новог Сада“, број 19/17).

Број 14 – Страна 669.

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА
У КУЛТУРИ КОЈИ ПРЕДСТАВЉАЈУ
ЗНАЧАЈНА ОСТВАРЕЊА У ОБЛАСТИ
КЊИЖЕВНОГ СТВАРАЛАШТВА И
ИЗДАВАШТВА
I. У Решењу о образовању Комисије за спвођење
поступка јавног конкурса за избор пројеката у култури који
представљају значајна остварења у области књижевног
стваралаштва и издаваштва („Службени лист Града Новог
Сада“, број 16/17), у тачки IV. став 1. речи: „председнику у
висни 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“, мењају
се речима: „председнику у висини од 6.306,00 динара, а
члановима у висини од 3.153,00 динара“.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-6/2018-131-II
2. април 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

VIII. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-4/2018-476-II
2. април 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

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“, бр. 105/16 и 112/17) 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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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“, бр. 105/16 и 112/17) 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 РАЗРЕШЕЊУ 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:

670. страна – Броj 14

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

члан:
1. МИРОСЛАВ АЛЕКСИЋ, књижевник, библиотека
Матице српске, Нови Сад
члан:
2. Проф. др САВА ДАМЈАНОВ, књижевник, редовни
професор на Филозофском факултету у Новом Саду
члан:
3. КАТАРИН НОВАКОВИЋ, професор књижевности,
руководилац дечијег одељења Градске библиотеке
у Новом Саду.
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:
ВЕСНА ЖИВКОВИЋ, библиотекар, Градска библиотека
у Новом Саду,
- за члана:
МИРОСЛАВ АЛЕКСИЋ, књижевник, Библиотека Матице
Српске, Нови Сад,
- за члана:
ФРАЊО ПЕТРИНОВИЋ, књижевник.
III. Комисија на првој седници бира председника Комисије
Председник Комисије координира рад Комисије и председава седницама.
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-6/2018-130-II
2. април 2018. 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), Градоначелник Града Новог Сада
доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА
ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА СТРНИХ УСЕВА И
ЖЕТВЕ У 2018. ГОДИНИ
I
Образује се Градски штаб за заштиту од пожара стрних
усева и жетве у 2018. години (у даљем тексту: Штаб).

5. април 2018.
II

Задатак Штаба је да:
- донесе План заштите стрних усева од пожара у 2018.
години;
- организје и стара се о благовременом техничком
прегледу пољопривредних машина и других техничких средстава која учествују у жетви и вршидби у
привредним субјектима који се баве пољопривредном
производњом;
- оранизује и стара се о благовременој обуци учесника
у жетви у циљу заштите од пожара на индивидуалном сектору и у привредним субјектима који се баве
пољопривредном производњом;
- се стара о организовању сталног дежурства, осматрачке службе, службе веза и обавештавања;
- се стара о благовременој припреми одговарајућих
смештајних капацитета за житарице и њиховом несметаном преузимању;
- координира рад Штаба за заштиту житарица од
пожара у месним заједницама и у привредним
субјектима који се баве пољопривредном
производњом;
- координира рад ватрогасних једница на територији
Града Новог Сада;
- врши надзор над спровођењем мера заштите стрних
усева од пожара;
- предузима и друге активности ради успешног
спровођења жетве у 2018. години.
III
Овлашћује се Штаб да образује Комисију за технички
преглед пољопривредне механизације и обуку учесника у
жетви и Комисију за стална дежурства и осматрачку службу
за време обављања жетвених радова и именује њихове
чланове.
Чланови комисија из става 1. ове тачке имају право на
накнаду за рад чију висину утврђује Штаб, у оквиру планираних средстава утврђених Одлуком о буџету Града Новог
Сада за 2018. годину.
IV
Штаб има председника, заменика председника и девет
чланова, које именује Градоначелник Града Новог Сада,
за период од 23. априла 2018. до 15. августа 2018. године.
Председнику, заменику председника и члановима Штаба,
који нису чланови Градског већа Града Новог Сада или
запослени у Градској управи Града Новог Сада, за рад у
Штабу припада накнада, и то: председнику и заменику
председника у висини од 10%, а члановима у висини од
5% од просечне месечне зараде по запосленом у Републици Србији, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.
Накнада се исплаћује месечно, под условом да је Штаб
одржао седницу, без обзира на број одржаних седница.
V
Стручне и административно-техничке послове за потребе
Штаба обављаће Градска управа за привреду у сарадњи
са Ватрогасним савезом Града Новог Сада.

5. април 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
VI

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-103/2018-II
2. април 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Број 14 – Страна 671.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-104/2018-II
2. април 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градска управа за социјалну и дечију заштиту
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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), Градоначелник Града Новог Сада
доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ГРАДСКОГ
ШТАБА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА СТРНИХ
УСЕВА И ЖЕТВЕ У 2018. ГОДИНИ
I. У Градски штаб за заштиту од пожара стрних усева и
жетве у 2018. години, именују се:
- за председника
1. РАНКА НОЖИНИЋ, Градска управа за привреду
Града Новог Сада
- за заменика председника:
2. ИГОР СИЋ, Ватрогасни савез Града Новог Сада
- за чланове:
3. ДРАГО БАЊАЦ, Градска управа за привреду Града
Новог Сада
4. ИВАН РАДИСАВЉЕВИЋ, Управа за ванредне
ситуације у Новом Саду, МУП Републике Србије
5. МИРОСЛАВ ОСТОЈИЋ, Ватрогасно-спасилачке
јединице Управе за ванредне ситуације у Новом Саду,
МУП Републике Србије
6. САВА ЗАКЛАНОВИЋ, Полицијска управа у Новом
Саду, МУП Републике Србије
7. ВИД РОГИЋ, Институт за ратарство и повртарство,
Нови Сад
8. БРАНКО РАДОЊИЋ, Дирекција за робне резерве
Града Новог Сада
9. МИЛЕНА ЈЕРОСИМОВИЋ, Регионална привредна
комора Нови Сад
10. РУЖИЦА КОВАЧЕВИЋ, Добровољно ватрогасно
друштво „Лаза Костић“, Нови Сад
11. ДРАГАН СТАНИВУК, Градска управа за инспекцијске
послове Града Новог Сада

На основу чл. 7. и 8. Правилника о додатној образовној,
здравственој и социјалној подршци детету и ученику („Службени гласник Репбулике Србије“, број 63/10), члана 26. ст.
3. и 4. Закона о финансијској подршци породици са децом
(„Службени глсник Републике Србије“, бр. 16/02, 115/05 и
107/09) и члана 19. став 1. алинеја једанаеста Одлуке о
градским управама Града Новог Сада („Службени лист
Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10,
69/13 и 70/16), Градска управа за социјалну и дечију заштиту
доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ СТАЛНОГ
ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА
ПРОЦЕНУ ПОТРЕБА ЗА ПРУЖАЊЕМ
ДОДАТНЕ ОБРАЗОВНЕ, ЗДРАВСТВЕНЕ И
СОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ ДЕТЕТУ И УЧЕНИКУ
1. Разрешавају се дужности у Комисији за процену
потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и
социјалне подршке детету и ученику:
- стални члан:
ЉИЉАНА РИСТИЋ, дипломирани социјални радник
- заменик члана:
МИРА КАЧАВЕНДА КЉАЈИЋ, дипломирани социјални
радник
2. У Комисију за процену потреба за пружањем додатне
образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику, именују се:
- стални члан.
НАТАША РИСТИЋ, дипломирани психолог-мастер
- заменик члана:
АЛЕКСАНДРА ШИПИЋ, дипломирани социјални радник
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за социјалну
и дечију заштиту
Број: XIII-511/2018
29. март 2018. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Вера Гркавац, с.р.

672. страна – Броj 14

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Комисија за спровођење конкурса за доделу
локација за постављање киоска на јавној
површини

5. април 2018.

5. доказ о уплати гарантног износа за учешће на Конкурсу,
6. потврду о пореском идентификационом броју (ПИБ),
7. фотокопију картона депонованих потписа лица
овлашћених за заступање, и
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На основу члана 94. став 2. Одлуке о уређењу Града
Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада број 67/17),
Комисија за спровођење конкурса за доделу локација за
постављање киоска на јавној површини, расписује

8. понуђени новчани износ за стицање права на доделу
локације, прецизно одређен у динарском износу и достављен
у посебној затвореној коверти, са назнаком "За конкурс",
и назначеном диспозицијом из табеле са локацијама за
коју се понуђени износ односи и подацима о учеснику Конкурса.

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ
КИОСКА НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ

Почетни новчани износ за стицање права на доделу
локације утврђује се у годишњем износу локалне комуналне таксе за одговарајући тип, површину и намену киоска.

Локација за постављање киоска на јавној површини,
даје се на коришћење најдуже на пет година.

Учесник Конкурса је дужан да уплати гарантни износ за
учешће на Конкурсу, који износи 50% од почетног новчаног износа за стицање права на доделу локације, на
рачун 840-682804-65.

Право учешћа на Конкурсу за доделу локација (у даљем
тексту: Конкурс) имају правна лица и предузетници (у даљем
тексту: учесник Конкурса).
Учесник Конкурса има право да поднесе пријаву на Конкурс за доделу највише за две локације за које се Конкурс
расписује.
Пријаве се подносе искључиво на обрасцима израђеним
од стране Градске управе за комуналне послове, чији је
саставни део технички опис локација израђен од стране
Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови
Сад, који садржи фотографски приказ појединачних локација
на којима се киосци постављају са исказаним могућностима
за прикључење на водоводну, канализациону и електричну
инсталацију, ситуациони план - постојеће инсталације и
ситуациони план - скица из важећег плана.
Образац пријаве се преузима у просторијама Градске
управе за комуналне послове, Жарка Зрењанина број 2,
IV спрат, соба 107, радним даном од 08,00 до 13,00 часова.
Благовремене су пријаве на конкурс запримљене у
Градској управи за комуналне послове до 20. априла 2018.
године до 15,30 часова, без обзира на који начин су предате (путем поште или лично).
Пријава се подноси Комисији за спровођење конкурса
за доделу локација за привремено постављање киоска на
јавној површини (у даљем тексту: Комисија) путем Градске
управе за комуналне послове, Жарка Зрењанина број 2,
IV спрат, соба 107, радним даном од 08,00 до 15,30 часова.
Пријава на Конкурс садржи:
1. податке о учеснику Конкурса: пиб, матични број,
назив и седиште, а за предузетника име оснивача,
2. доказ о упису у одговарајући регистар привредних
субјеката, не старији од 6 месеци,
3. доказ да је учесник Конкурса измирио потраживања
по основу изворних јавних прихода Града Новог
Сада,
4. локацију за коју се конкурише:
- адресу локалитета,
- редни број и диспозиција наведена у табели,
- делатност која се обавља у киоску за који се конкурише, као и
- тип киоска наведен у табели,

Учеснику Конкурса коме је додељена локација, гарантни
износ за учешће на Конкурсу урачунава се у новчани износ
за стицање права на доделу локације. Учеснику Конкурса
коме није додељена локација враћа се гарантни износ за
учешће на Конкурсу у року од 3 дана од дана правоснажности одлуке Комисије о додели локације. Учеснику Конкурса који одустане од коришћења додељене локације,
гарантни износ за учешће на Конкурсу, се не враћа.
Kомисија, по истеку рока за подношење пријава на Конкурс, пре њиховог разматрања утврђује:
1. број приспелих пријава
2. благовременост пријава
3. садржај пријава
4. уплату гарантног износа за учешће на Конкурсу
Критеријуми за избор најповољније понуде су:
• понуђени новчани износ за стицање права на доделу
локације, и
• дужина обављања делатности која је предвиђена Конкурсом.
Комисија сачињава ранг-листу према наведеним
критеријумима, на следећи начин:
• Учесник Конкурса који понуди највиши износ новчаног
износа за стицање права на доделу локације, рангира се
на прво место,
• у случају да два или више учесника Конкурса понуде
идентичан новчани износ за стицање права на доделу
локације, примењује се други критеријум који се односи на
дужину обављања делатности која је предвиђена Конкурсом и која се рачуна у годинама и месецима обављања
делатности, при чему се у обзир узима сваки започети
месец обављања делатности,
• ако се и након примене оба критеријума утврди да два
или више учесника Конкурса имају идентичне понуде,
Комисија додељује локације учеснику Конкурса који конкурише за већи број локација.
Јавно отварање понуда одржаће се 23.04.2018. године,
у просторијама Градске управе за комуналне послове, са
почетком у 10,00 часова.

5. април 2018.
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О поступку јавног отварања понуда води се записник.
Неблаговремене пријаве враћају се подносиоцу пријаве,
са неотвореном понудом.
Непотпуне пријаве, као и све пријаве учесника Конкурса
који је конкурисао на више од две локације за које се Конкурс расписује одбиће се решењем које се може побијати
у оквиру жалбе на одлуку Комисије.
Комисија утврђује коначне резултате Конкурса и доноси
одлуку о додели локације, најкасније до 30. априла 2018.
године, коју објављује је на огласној табли Градске управе
Града Новог Сада и званичној интернет страници Града
Новог Сада.
Учесник Конкурса има право да Градском већу Града
Новог Сада, уложи жалбу на одлуку о додели локације у
року од три дана од дана објављивања одлуке о додели
локације на огласној табли и званичној интернет страници
Града Новог Сада.
Уплаћени новчани износ за стицање права на доделу
локације, који је Учесник Конкурса дужан да уплати, не урачунава се у износ локалне комуналне таксе.
Учесник конкурса коме је додељена локација дужан је
да понуђени новчани износ за стицање права на доделу
локације, уплати у року од осам дана од дана коначности
одлуке Комисије односно решења Градског већа Града
Новог Сада, а у супротном се доноси одлука о додели
локације Учеснику конкурса који је следећи на ранг-листи.
Учесник конкурса коме је додељена локација дужан је
поднесе захтев Градској управи за комуналне послове,
путем Писарнице Градске управе за опште послове, Трг
слободе број 1 (шалтер сала у Градској кући), за издавање
решења којим се одобрава коришћење локације за привремено постављање киоска. Уз захтев је потребно приложити Техничке услове који садрже урбанистичке, инфра-
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структурне, техничке, естетске и друге услове за постављање
објекта или уређаја на јавној површини, као и фотографски приказ јавне површине на коју ће објекат или уређај
бити постављен - шире размере, ради постављања
одређеног типа киоска, односно бараке, са условима за
прикључење на инфраструктуру, који израђује Јавно
предузеће „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад, као
и другу документацију прописану Одлуком о уређењу Града
Новог Сада.
Учесник конкурса коме је додељена локација дужан је
да у року од 60 дана од коначности решења Градске управе
за комуналне послове о коришћењу локације, постави киоск,
и почне да обавља делатност.
Табела са локацијама киоска, делатностима које се у
њима обављају, површином, типом, почетним новчаним
износом за стицање права на доделу локације, и гарантним износом за учешће на конкурсу, је саставни део Конкурса.
Остала обавештења у вези Конкурса могу се добити
радним даном од 08,00 до 13,00 часова, у просторијама
Градске управе за комуналне послове, улица Жарка
Зрењанина број 2, IV спрат, соба 107, или на телефон 4882929, локал 329.

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА
ЗА ДОДЕЛУ ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ
КИОСКА НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ
Број: III-06-23/2018
5. април 2018. године
НОВИ САД
Председник
Милован Амиџић, с.р.

ТАБЕЛА СА ЛОКАЦИЈАМА
почетни новчани
износ за стицање
права на доделу
локације

гарантни
износ
за учешће
на
конкурсу

редни
број

диспозиција

адреса локалитета

делатност

површина
м2

тип

1.

2/18

Трг 27. марта 3X
НОВИ САД

пециво, пекарски и
посластичарски
производи

25

2Ф

118.625,00

59.313,00

Улица Толстојева 19X
НОВИ САД

продаја брзе хране
(роштиљ, сендвичи,
гирос, палачинке) и
прехрамбене робе у
оригиналном паковању
(сокови, слаткиши,
грицкалице, сладолед)

25

Правоугаони

118.625,00

59.313,00

Улица Толстојева 19X
НОВИ САД

продаја брзе хране
(роштиљ, сендвичи,
гирос, палачинке) и
прехрамбене робе у
оригиналном паковању
(сокови, слаткиши,
грицкалице, сладолед)

25

Правоугаони

118.625,00

59.313,00

2.

3.

2/28

2/28
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4.

3/30

Улица Стевана
Момчиловића 2Х
НОВИ САД

мешовита роба

25

2Ф

118.625,00

59.313,00

5.

4/5

Улица Гагаринова 16Х
НОВИ САД

прехрамбена роба

25

2Ф

118.625,00

59.313,00

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 ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О
ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА
РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА
ИЗБЕГЛИЦА ДОДЕЛОМ ПОМОЋИ
ИЗБЕГЛИЦАМА ЗА КУПОВИНУ СЕОСКИХ
КУЋА У ОКВИРУ РЕГИОНАЛНОГ
СТАМБЕНОГ ПРОГРАМА, ПОТПРОЈЕКАТ V,
КОМПОНЕНТА 3 – КУПОВИНА СЕОСКИХ
КУЋА КРОЗ ГРАНТ ШЕМУ
I. У Решењу о измени Решења о образовању и именовању
Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом помоћи избеглицама за

куповину сеоских кућа у оквиру Регионалног стамбеног
програма, Потпројекат V, Компонента 3 – куповина сеоских
кућа кроз грант шему („Службени лист Града Новог Сада“,
број 12/18), назив Решења исправља се и гласи: „Решење
о измени решења о образовању и именовању Комисије за
избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба
избеглица и интерно расељених лица на територији Града
Новог Сада, доделом помоћи за куповину сеоских кућа са
окућницом, у оквиру хуманитарне акције „КРОВ 2017“ “.
II. Ову исправку објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2018-2341
2. април 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

5. април 2018.
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Рег. бр.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Предмет

Страна Рег. бр.

ГРАД НОВИ САД

328

Градоначелник
323

324

325

326

327

Одлука о одобравању спровођења
јавних радова од интереса за Град
Нови Сад у 2018. години
Решење о образовању и именовању
Комисије за спровођење поступка јавног
конкурса за избор пројеката у култури из
области савременог стваралаштва –
мултимедија и дигитално стваралаштво,
филмска уметност, аудио-визуелно
стваралаштво и остала извођења културних програма и културних садржаја –
манифестације
Решење о измени Решења о образовању
Комисије за спровођење поступка јавног
конкурса за избор пројеката у култури
који представљају значајна остварења
у области књижевног стваралаштва и
издаваштва
Решење о разрешењу 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 о образовању Градског штаба
за заштиту од пожара стрних усева и
жетве у 2018. години

665

Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Градског
штаба за заштиту од пожара стрних
усева и жетве у 2018. години

671

Решење о разрешењу и именовању
сталног члана и заменика члана Комисије
за процену потреба за пружањем додатне
образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику

671

Конкурс за доделу локација за постављање киоска на јавној површини

672

Редакција „Службеног листа Града Новог Сада”
–

669

Страна

Комисија за спровођење конкурса за доделу
локација за постављање киоска на јавној
површини
330

669

Предмет

Градска управа за социјалну и дечију заштиту
329

668

5. април 2018.

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

674

670

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

