
СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА

Година XXXVII - Број 37 НОВИ САД, 27. август 2018. примерак 60,00 динара

 ГРАД НОВИ САД

Градско веће 

831
На основу члана 11. став 6. Одлуке о остваривању 

потреба и интереса младих у областима омладинског сек-
тора на територији Града Новог Сада ("Службени лист 
Града Новог Сада", бр. 9/13,11/15, 44/16 и 17/17), на пред-
лог Комисије за стручни преглед поднетих  предлога про-
грама и пројеката за финансирање програма и пројеката 
од интереса за Град Нови Сад у областима омладинског 
сектора, Градско веће Града Новог Сада на 183. седници 
одржаној 20. августа 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ 
СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОГРАМА ''УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТОМ 
НОВИ САД ОМЛАДИНСКА ПРЕСТОНИЦА 
ЕВРОПЕ 2019. ГОДИНЕ'' У 2018. ГОДИНИ

I

У Решењу о додели средстава за финансирање про-
грама ''Управљање пројектом Нови Сад Омладинска пре-
стоница Европе 2019. године'' у 2018. години (''Службени 
лист Града Новог Сада, број 8/18), у  тачки II став 2. износ: 
''50.000.000,00'' замењује се износом: ''60.000.000,00''.

II

 У тачки V износ: ''50.000.000,00'' замењује се изно-
сом:''60.000.000,00''.

 III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                                         
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 66-2/2018-139-II
20. август 2018. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

832
На основу члана 52. тачка 24. Статута Града Новог Сада 

– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“ 
број 43/08) члана 33. Одлуке о буџету Града Новог Сада  
за 2018. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 
66/17, 28/18 и 30/18-испр.), а у складу са главом VII. тач-
ком 1. подтачка 1.1. Програма унапређења социјалне 
заштите Града Новог Сада у 2018.години („Службени лист 
Града Новог Сада, бр. 5/18, 8/18, 13/18 и 35/18), на пред-
лог Градоначелника Града Новог Сада, Градско веће Града 
Новог Сада, на 183. седници од 20. августа  2018. године, 
доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ  ПРОГРАМА  

ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 
ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 

„МИЛАН ПЕТРОВИЋ“ СА ДОМОМ УЧЕНИКА  
НОВИ САД  ЗА 2018. ГОДИНУ

I. У Програму инвестиционих активности Школе за 
основно и средње образовање „Милан Петровић“ са домом 
ученика Нови Сад за 2018. годину, („Службени лист Града 
Новог Сада", брoj  22/18 ), у тачки I. речи: „ („Службени лист 
Града Новог Сада", број 66/17),“ замењују се речима: 
„(„Службени лист Града Новог Сада", бр. 66/17, 28/18 и 
30/18-испр.)“,

II. У  тачки II. подтачка 2. речи: „8.129.945,00 динара“, 
замењују се речима: „3.529.945,00 динара“ .

Алинеја прва брише се, досадашње алинеје друга до 
шесте, постају алинеје прва до пете.

Додаје се подтачка 3. која гласи: 
„3. Средства у износу 4.600.000,00 динара за адаптацију 

простора и објеката намењених за реализацију програма 
подршке за самосталан живот особа са инвалидитетом, и 
то: 

- 797.000,00 динара за адаптацију простора за 
реализацију програма Дневни боравак за одрасле и 
старије кориснике са тешкоћама, у Кисачу (зидарски 
радови, замена дотрајале столарије, водоводне и 
канализационе инсталације, електроинсталације, 
замена оштећених керамичких плочица, глетовање 
и кречење),

- 253.000,00 динара за објекат на Тргу Републике 4 у 
Новом Саду за реализацију Програма раднотерапијског 
ангажовања ( изолација и санирање постојеће влаге 
у објекту, постављање керамичких плочица и 
кречење),
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- 550.000,00 динара за објекат на Булевару војводе 
Степе 133. у Новом Саду, за реализацију програма 
„Мале кућне заједнице“ ( замена дотрајале столарије, 
замена дотрајалих подних облога, замена керамич-
ких плочица, израда изолације на спољним бетон-
ским зидовима и кречење унутрашњег  простора),

- 1.185.000,00 динара за адаптацију простора у Улици 
Раваничка 5. у Новом Саду, за реализацију програма  
„Мале кућне заједнице“ ( зидарски радови, замена 
дотрајале столарије, водоводне и канализационе 
инсталације, електро-инсталације, замена оштећених 
керамичких плочица и санитарија, глетовање и 
кречење и израда приступне рампе са рукохватом),

- 1.815.000,00 динара за адаптацију простора у Буле-
вар кнеза Милоша 12. у Новом Саду, за реализацију 
програма  „Мале кућне заједнице“ ( зидарски радови, 
замена дотрајале столарије, водоводне и канализа-
ционе инсталације, електроинсталације, замена 
оштећених керамичких плочица и санитарија, 
глетовање и кречење и израда приступне рампе са 
рукохватом).“

III. Овo решење објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 5-1295/2018-II
20. август 2018. године
НОВИ САД  

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

833

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, 106/15, 105/17 - др. закон и 113/17 - др. 
закон) 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 183. седници од 20. 
августа 2018. 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 2018. ГОДИНУ

I. У Програму инвестиционих активности и текућег 
одржавања Завода за здравствену заштиту радника Нови 
Сад за 2018. годину ("Службени лист Града Новог Сада", 

број 13/18), у тачки II. износ: "4.092.000,00" замењујe се 
износом: "11.272.000,00". 

У  алинеји првој износ: "3.600.000,00" замењује се изно-
сом: "10.530.000,00", а у алинеји другој износ: "492.000,00" 
замењује се износом: "742.000,00".

II. У тачки III. подтачка 1) мења се и гласи:
"1) медицинско-техничке опреме, у износу 9.390.000,00 

динара, за:
- аутоматски изокинетички узоркивач за одређивање 

честица и других загађујућих материјала у ваздуху 
из стационарних извора загађивања са пратећом 
опремеом, 1 комад,

- биохемијски анализатор, 1 комад,
- безконтактни тонометар, 1 комад,
- оптотип, 1 комад,
- уређај за мерење ултраљубичастог зрачења, 1 комад,
- мултифункционални уређај за мерење температуре 

ваздуха, релативне влажности ваздуха, брзине 
струјања ваздуха, протока ваздуха и јачине светло-
сти, 1 комад;".

После подтачке 1) додаје се подтачка 2) која гласи:

"2) намештаја, у износу од 1.140.000,00 динара, за:

- намештај за ординације и лабораторију.".

III. У тачки IV, у алинеји првој тачка се замењује запе-
том и додаје се алинеја друга која гласи:

"- текуће поправке и одржавање намештаја.". 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА     
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД     
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 51-61/2018-II
20. август 2018. године
НОВИ САД   Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.

834
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, 106/15, 105/17 - др. закон и 113/17 - др. 
закон) 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 183. седници од 20. 
августа 2018. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА 

ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ
 ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 

СТУДЕНАТА НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ
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I. У Програму инвестиционих активности Завода за здрав-
ствену заштиту студената Нови Сад за 2018. годину ("Служ-
бени лист Града Новог Сада", број 8/18), у тачки II. износ: 
"3.000.000,00" замењујe се износом: "4.500.000,00".

II. У тачки III. подтачка 1) мења се и гласи:
"1) медицинске опреме, у износу од 1.696.968,00 динара, 

за: 
- аутоклав, 1 комад,
- дигитални ленсметар (фокометар), 1 комад,
- ласер апарат за физикалну терапију, 1 комад,
- ласнерну сонду за гинеколошки ултразвучни апарат 

за мека ткива, 1 комад,".
У подтачки 3) износ: "450.000,00" замењује се износом: 

"698.032,00", а после алинеје друге додаје се алинеја трећа 
која гласи:

"- фотокопир апарат, 1 комад,".

У подтачки 4) у алинеји другој после речи: "комада", 
тачка се замењује запетом и додају се нове подтачка 5) и 
6) које гласе:

"5) опреме за јавну безбедност, у износу од 165.000,00 
динара, за:

- централу за аутоматску дојаву пожара, 1 комад,

6) техничке опреме, у износу од 240.000,00 динара, за:
- апарат за чишћење/прање подова, 1 комад.".

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 51-57/2018-II
20. август 2018. године
НОВИ САД   
  Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.

835

На основу члана 52. тачка 24. Статута Града Новог Сада 
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“ 
број 43/08) и члана  33. Одлуке о буџету Града Новог Сада  
за 2018. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 
66/17, 28/18 и 30/18-испр.), на предлог Градоначелника  
Града Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада, на  
183.  седници од  20. августа 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА ПРОГРАМА 
ИНВЕСТИЦИОНИХ  АКТИВНОСТИ 

ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА  „НОВИ САД“ 
КОЈE СЕ ФИНАНСИРАЈУ  ИЗ СРЕДСТАВА 
БУЏЕТА ГРАДА  НОВОГ САДА ЗА 2018. 

ГОДИНУ

I. У Програму инвестиционих активности Геронтолош-
ког центра „Нови Сад“ које се финансирају из средстава 
буџета Града Новог Сада за 2018. годину („Службени лист 
Града Новог Сада", бр. 13/18 и 25/18), у тачки II. износ: 
„39.671.738,00 динара“, замењују се износом: „43.452.038,00 
динара“.

После подтачке 5. додају се подтачке 6, и 7, које гласе:

„ 6. за опремање новог Клуба за одрасла и стара лица 
на Булевару ослобођења 28.  у  Новом Саду,  у износу од 
1.100.000,00 динара.

7. за набавку два путничка возила за потребе услуга за 
старе из надлежности Града Новог Сада, у износу од 
2.680.300,00 динара.“

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 5-1235/2018-II
20. август 2018. године
НОВИ САД   
  Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.

836

На основу члана 9. став 2. Одлуке о такси превозу пут-
ника („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 63/16, 74/16, 
81/16, 9/17, 32/17 и 43/17 – испр.) Градско веће Града Новог 
Сада на 183. седници од 20. августа 2018. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Даје се сагласност Градској управи за саобраћај и 
путеве да пропише образац такси ценовника услуга за 
такси превоз утврђене Одлуком о такси превозу путника 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 63/16, 74/16, 81/16, 
9/17, 32/17 и 43/17 – испр.).

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 34-3380/2018-II
20. август 2018. године
НОВИ САД  

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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837
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 183. 
седници одржаној 20. августа 2018. доноси 

РЕШЕЊЕ 
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА СТРУЧНОГ 
ТИМА ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

САОБРАЋАЈНЕ СТУДИЈЕ ГРАДА НОВОГ 
САДА ''СМАРТ ПЛАН- ДРУГА ФАЗА''

I. Овим решењем образује се Стручни тим за праћење 
реализације саобраћајне студије Града Новог Сада – 
''СМАРТ ПЛАН –ДРУГА ФАЗА'' (у даљем тексту: Стручни 
тим).

II. Задатак Стручног тима је да врши стручну контролу 
достављених извештаја по фазама извршења уговора, у 
циљу прибављања очекиваних резултата на развоју при-
марне уличне мреже, укључујући управљање ослоњено 
на ИТС у контексту интеграције Града са окружењем, секун-
дарне уличне мреже на темељима интегрисања пешачког, 
бициклистичког и колског саобраћаја, система јавног пре-
воза путника интегрисаног са стратегијом јавног паркирања 
уз испитивање целисходности до сада испитиваних опција 
и предлагања оптималних решења, као и развоја осталих 
видова саобраћаја, односно железничког и водног 
саобраћаја на начин да се ови видови укључе у саобраћајни 
систем града.

Стручни тим, у складу са позитивним прописима и пра-
вилима струке, прати реализацију ове студије,  даје своје 
мишљење, иницира измене достављених извештаја из 
става 1. ове тачке, прати рокове одређене конкурсном 
документацијом за израду ове студије, те 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 два члана.

IV. У Стручни тим се именују:

за председника:

- мр Александар Јевђенић, Јавно предузеће ''Урбани-
зам'' Завод за урбанизам Нови Сад, 

за чланове:

- мр Ђорђе Басарић, в.д. начелника Градске управе 
за саобраћај и путеве, и 

- Биљана Стојковић, Јавно градско саобраћаjно 
предузеће ''Нови Сад'', Нови Сад.

V. Стручни тим подноси Грaдској управи за саобраћај 
и путеве, информацију о достављеним извештајима по 
фазама извршења уговора о јавној набавци услуге за израду 
студије ''Смарт план –друга фаза''.

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
Број: 34-3263/2018-II
20. август 2018. године
НОВИ САД  

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градоначелник
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На основу члана 47. став 1. тачка 20. Статута Града 

Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 43/08) и тачке 12. Акционог плана 
запошљавања Града Новог Сада за 2018. годину („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 6/18), Градоначелник 
Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ И 
ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСEДНИКА, ЗАМЕНИКА 
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА ЗАПОШЉАВАЊА

I

У тачки IV алинеја 3. редни број 3. мења се и гласи: 
„Смиљана Радовановић, начелник Одељења за програме 
запошљавања, предузетништво и образовање и обуке у 
Националној служби за запошљавање – Филијала у Новом 
Саду замењују се речима: „начелник Одељења за додатно 
образовање и обуке у Националној служби за запошљавање 
– Филијала у Новом Саду“.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-48/2018-1-II
28. јун 2018. године
НОВИ САД  

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 5. Одлуке о остваривању потреба и 

интереса младих у областима омладинског сектора на 
територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 9/13, 11/15, 44/16 и 17/17), Градоначелник Града 
Новог Сада доноси

  
Р Е Ш Е Њ Е

О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА 

И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ 
ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ПОЛИТИКЕ 

ЗА МЛАДЕ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 
ПЕРИОД ОД 2019. ДО 2022. ГОДИНЕ

I. Oбразује се Комисија за израду Локалног акционог 
плана политике за младе Града Новог Сада за период од 
2019. до 2022. године (у даљем тексту: Комисија).

II. Задатак Комисије је да изврши анализу стања омла-
динског сектора на територији Града Новог Сада, те да на 
основу анализе, као и извештаја мониторинга и евалуације 
о имплементацији Локалног акционог плана политике за 
младе Града Новог Сада за период 2015 – 2018. године, 
припреми предлог текста Локалног акционог плана поли-
тике за младе Града Новог Сада за период од 2019. до 
2022. године.

III. Комисија има председника, заменика председника и 
26 чланова.

IV. У Комисију се именују:
     - за председника:
     ОГЊЕН ЦВЈЕТИЋАНИН, члан Градског већа Града 

Новог Сада,
     - за заменика председника:
     ВУКАШИН ГРОЗДАНОВИЋ, координатор Омладин-

ског савеза удружења ''Нови Сад омладинска пре-
стоница Европе - ОПЕНС'',

     - за чланове:  
1. МИЛАН ЂУРИЋ, члан Градског већа Града 

Новог Сада, 
2. ДАНЕ ПРИБИЋ, Центар за развој демократског 

друштва "Еuropolis",
3. МИРА НОВАКОВИЋ ИЛИН, НОВОСАДСКИ 

ХУМА НИТАРНИ ЦЕНТАР,
4. ТИМЕА БОДИШ, Центар за пружање емотивне 

подршке и превенцију суицида "Срце",
5. ДАНИЦА МУШИЦКИ, Удружење "Живот као 

инспирација",
6. МИЉАНА БАРЈАМОВИЋ, Удружење "Живот 

као инспирација",
7. МАРКО МИЛОШЕВИЋ, Омладинска 

Организација "Red Line",
8. БОЈАН ЈАПУНЏИЋ, "Послови за младе",
9. ДРАГИЦА ЈОВИШЕВИЋ, Институт за јавно 

здравље Војводине,
10. ИВАНА МИЛОВАЦ, Инжењери заштите животне 

средине,

11. ГОРАН ОСТОЈИЋ, Кулинарски институт "Know-how",

12.  НИКОЛА МИЛАНОВИЋ, "Европски омладински цен-
тар Војводине",

13. МАРКО ЈОЗИЋ, Ново културно насеље,

14. ВИОЛЕТА СТАНКОВИЋ, "Центар за омладински рад",

15. ЈОВАНА СТЕВАНОВИЋ, Друштво за подршку осо-
бама са аутизмом Града Новог Сада,

16.  ДАМИР БОЈИЋ, Удружење "ОМЛАДИНСКИ ЦЕН-
ТАР ЦК13",

17.  ДАРКО ЛАЗАРЕВИЋ, "Омладина ЈАЗАС Нови Сад",

18.  ИГОР ЦРНОБАРАЦ, Институт за омладинске поли-
тике,

19. БИЉАНА КИКИЋ ГРУЈИЋ, "Таргет" Центар за 
превенцију девијантног понашања код младих,

20. САША МАНДИЋ, Институт за омладинске политике,

21. АЛЕКСАНДАР ОСТОЈИЋ, Савез Студената Универ-
зитета у Новом Саду,

22. МИЛОШ БУГАРЧИЋ, САВЕЗ СТУДЕНАТА УНИВЕР-
ЗИТЕТА У НОВОМ САДУ - САВЕЗ СТУДЕНАТА МЕДИ-
ЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА НОВИ САД,

23. МИЛАН КРИЛОВИЋ, УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА "Youth 
Fеst",

24. ТАМАРА БАЊАЦ, "Центар за истраживање, развој 
и примену практичних знања и вештине ЦЕИР" Нови 
Сад,

25. ЈОВАН КОЦЕВСКИ, Савез извиђача Новог Сада,

26. МИЛАН БАБИЋ, Институт за омладинске политике.

V. Председнику, заменику председника и члановима 
Комисије који нису запослени у градској управи, посебним 
организацијама и службама Града Новог Сада, за рад у 
Комисији припада накнада и то: председнику и заменику 
председника у висини од 10%, а члановима у висини од 
5% просечне месечне зараде по запосленом у Републици 
Србији према последњем објављеном податку републич-
ког органа надлежног за послове статистике.

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

VI. Административне и техничке послове за потребе 
Комисије обављаће Градска управа за спорт и омладину 
- Канцеларија за младе.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 66-2/2018-141-II
17. август 2018. године
НОВИ САД  

Заменик Градоначелника
         Срђан Кружевић, с.р.
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На  основу чланa 6. Одлуке о скидању усева са 

пољопривредног земљишта у државној својини које се 
налази на територији Града Новог Сада („Службени лист 
Града Новог Сада“, бр. 32/17) 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

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА 
И ЧЛАНОВА РАДНЕ ГРУПЕ  ЗА СКИДАЊЕ 

УСЕВА СА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 
I

Образује се Радна група за скидање усева са 
пољопривредног земљишта у државној својини на 
територији Града Новог Сада, које се користи без правног 
основа,  и именују се председник, заменик председника и 
чланови Радне групе  (у даљем тексту: Радна група).

II

Задатак Радне групе је:
-  да на основу документације добијене од Градске управе 

за привреду  о бесправном коришћењу,  пољопривредног 
земљишта у државној својини као и грађевинског земљишта 
у јавној својини Града Новог Сада које се до привођења 
намени користи за пољопривредну производњу,  изврши 
идентификацију катастарских парцела која правна или 
физичка лица користе за пољопривредну производњу без 
правног основа, односно без закљученог уговора о закупу 
или закљученог вансудског поравнања,

- припреми предлог одлуке о скидању усева са иденти-
фикованих катастарских парцела и достави Градоначел-
нику Града Новог Сада на доношење,

-   сачини план скидања усева са идентификованих ката-
старских парцела,

-  да издаје налоге за рад правним и физичким лицима 
са којима Град Нови Сад има закључен уговор за обављање 
послова скидања, транспорта, складиштења и продаје 
усева, 

- обавештава Министарство унутрашњих послова-
Полицијску управу Нови Сад и републичку пољопривредну 
инспекцију о доношењу одлуке, о датуму, времену и месту 
скидања усева.

III
Радна група има председника, заменика председника 

и три члана. 
Радну групу чине: два представника Градског већа Града 

Новог Сада, од којих је један члан Градског већа за област 
привреде, један представник Градске управе за привреду, 
један представник Градске управе за инспекцијске послове, 
и један представник Дирекције за робне резерве Града 
Новог Сада. 

IV

Председник Радне групе координира радом Радне групе 
и председава седницама.

Седнице Радне групе одржавају се по потреби. 

Седнице сазива председник а у случају његове спрече-
ности седницу сазива и њоме руководи заменик председ-
ника Радне групе. 

Радна група може пуноважно да ради уколико седници 
присуствује више од половине укупног броја чланова, а 
одлука је донета ако се за исту изјасни више од половине 
присутних на седници.

V

У Радну групу именују се:
За председника Радне групе:
1. Милорад Радојевић, Члан Градског већа за привреду
За заменика председника Радне групе:
2. Владимир Стојковић, Члан Градског већа за кому-

налне послове
За чланове Радне групе:
3. Душан Тубић,  извршилац за послове у области 

пољопривреде у Градској управи за привреду
4. Драган Станивук, шеф пољоредарске службе у 

Градској управи за инспекцијске послове
5. Ференц Банчи, в.д. директора  Дирекције за робне 

резерве Града Новог Сада  

VI

Административне и стручне послове за потребе Радне 
групе обављаће Градска управа за привреду.

VII

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-414/2018-II
10. август 2018. године
НОВИ САД   Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.

841

На основу члана 96. став 4. тачка 1. Закона о ванред-
ним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“, 
бр. 111/09, 92/11 и 93/12) и члана 20. став 2. Одлуке о 
организацији и функционисању цивилне заштите на 
територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 10/12), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОВЕРЕНИКА И 
ЗАМЕНИКА ПОВЕРЕНИКА ЦИВИЛНЕ 

ЗАШТИТЕ У ОРГАНИМА ГРАДА НОВОГ САДА

I

За повереника цивилне заштите у органима Града Новог 
Сада поставља се:
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МАРКО РАДИН, секретар Скупштине Града Новог Сада.
За заменика повереника цивилне заштите у органима 

Града Новог Сада поставља се:
ДАНИЛО ДУРУТОВИЋ, заменик секретара Скупштине 

Града Новог Сада.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 352-1/2018-376-II
17. август 2018. године
НОВИ САД  

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р.

842
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 Градске управе за 
опште послове, број XV-401-7/18-256 од 21. августа 2018. 
године, достављеног Градској управи за финансије, Гра-
доначелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Одобравам да се у Одлуци о буџету Града Новог Сада 
за 2018. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 
66/17, 28/18 и 30/18 – испр.), у члану 13, у оквиру Раздела 
17 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ, Глава 17.02 
– МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, у Функцији 160 – Опште јавне услуге 
некласификоване на другом месту, за Програмску актив-
ност: Функционисање месних заједница (шифра 0602-0002), 
у оквиру Програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе 
(шифра 0602), распореде средства у укупном износу од 
517.400,00 динара, која нису планирана Одлуком о буџету 
Града Новог Сада за 2018. годину, а која су одобрена мес-
ним заједницама и то по основу следећих уговора о дона-
торству: 

- по Уговору о донаторству, број 91 од 20. августа 2018. 
године, између Месне заједнице „Лединци“ и 
„Dreamland“ Предшколска установа из Новог Сада, 
480.000,00 динара за финансирање трошкова нов-
чаних казни и пенала,

- по Уговору о донаторству, број 92 од 20. августа 2018. 
године, између Месне заједнице „Лединци“ и Алек-
сандра Василића, Стари Лединци, 10.000,00 динара 
за финансирање трошкова новчаних казни и пенала,

- по Уговору о донаторству, број 268 од 21. августа 
2018. године, између Месне заједнице „Будисава“ из 
Будисаве и Мирјане Миловац, Будисава, 8.100,00 
динара за материјалне трошкове,

- по Уговору о донаторству, број 269 од 21. августа 
2018. године, између Месне заједнице „Будисава“ из 
Будисаве и Молдваи Кароља из Будисаве, 9.900,00 
динара за материјалне трошкове, и

- по Уговору о донаторству, број 270 од 21. августа 
2018. године, између Месне заједнице „Будисава“ из 
Будисаве и Драгана Вучића из Будисаве, 9.400,00 
динара за материјалне трошкове.

II. Задужује се Градска управа за финансије да у складу 
са чланом 5. став 6. Закона о буџетском систему („Служ-
бени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 
99/16 и 113/17) изврши распоређивање средстава из тачке 
I. Овог решења у разделу Градске управе за опште послове, 
у оквиру Главе 17.02 – Месне заједнице, у Функцији 160 – 
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, за 
Програмску активност: Функционисање месних заједница 
(шифра 0602-0002), у оквиру Програма 15 – Опште услуге 
локалне самоуправе (шифра 0602), у извор финансирања 
08: Добровољни трансфери од физичких и правних лица, 
на позицију буџета 496, за апропријацију економске 
класификације 421 – Стални трошкови, средства у износу 
од 26.960,00 динара, тако да укупан план средстава из 
буџета за ову апропријацију износи 39.466.648,32 динара, 
а као нови извор финансирања 08: Добровољни трансфери 
од физичких и правних лица на следеће позиције буџета:

- 498, за апропријацију економске класификације 424  
- Специјализоване услуге, средства у износу од 240,48 
динара, тако да укупан план средстава из буџета за 
ову апропријацију износи 11.350.810,87 динара,

- 499, за апропријацију економске класификације 425 
-  Текуће поправке и одржавање, средства у износу 
од 199,52 динара, тако да укупан план средстава из 
буџета за ову апропријацију износи 8.065.852,52 
динара,

- 501, за апропријацију економске класификације 482  
- Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, 
средства у износу од 10.000,00 динара, тако да уку-
пан план средстава из буџета за ову апропријацију 
износи 83.000,00 динара,

- 501_1, за апропријацију економске класификације 
483  - Новчане казне и пенали по решењу судова, 
средства у износу од 480.000,00 динара, тако да уку-
пан план средстава из буџета за ову апропријацију 
износи 604.311,96 динара,

III. Сагласно тачки II. овог решења, извршити одговарајућа 
усклађивања износа у Општем, Посебном и Програмском 
делу Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2018. годину.

IV. Задужује се Градска управа за опште послове да, у 
складу са овим решењем, изврши одговарајуће измене 
Финансијског плана прихода и примања и расхода и изда-
така Градске управе за опште послове за 2018. годину, 
ради укључивања дозначених донација у важећи план 
средстава за финансирање расхода месних заједница.

V. Решење доставити:
 - Градској управи за финансије и 
 - Градској управи за опште послове.
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VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 4-36/2018-II
23. август 2018. године
НОВИ САД           По овлашћењу

Број: II-020-2/2018-7725
  Члан Градског већа

  Владимир Стојковић,с.р.

843
На основу члана 45. став 1. Одлуке о социјалној заштити 

Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 
38/11, 10/12, и 34/17-др.одлука), Градоначелник Града Новог 
Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
O ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА O УТВРЂИВАЊУ 
ИЗНОСА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 

НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 
РАДА И ПОЈЕДИНАЧНИХ ПРОГРАМА 

ЦРВЕНОГ КРСТА НОВОГ САДА - ГРАДСКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ У 2018. ГОДИНИ

I. У Решењу o утврђивању износа средстава из буџета 
Града Новог Сада за реализацију програма рада и 
појединачних програма Црвеног крста Новог Сада - Град-
ске организације у 2018. години ("Службени лист Града 
Новог Сада", број  5/18), у тачки I. речи: "50.610.000,00 
динара" замењују се речима: "50.510.000,00 динара".

У подтачки 2. речи: "42.250.000,00 динара" замењују се 
речима: "42.150.000,00 динара".

У алинеји првој, речи: "28.950.000,00 динара" замењују 
се речима: "28.450.000,00 динара".

У алинеји трећој, речи: "2.200.000,00 динара" замењују 
се речима: "2.700.000,00 динара".

У алинеји петој, речи: "1.300.000,00 динара" замењују 
се речима: "1.200.000,00 динара".

II. У  тачки II. речи: „ ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 66/17)“ замењују се речима: „ ("Службени лист Града 
Новог Сада", бр. 66/17, 28/18 и 30/18 - исп.)“.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2018-7620
17. август 2018. године
НОВИ САД  

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве

844
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, 9/16-одлука УС 
и 24/2018, 41/2018 и 41/2018-др. закон) 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 ЗОНИ 

КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНЕ НА 
ФУТОШКОМ ПУТУ У НОВОМ САДУ

I. Одређује се измена режима саобраћаја у зони Кли-
ничког центра Војводине на Футошком путу у Новом Саду, 
а све у складу са Техничким регулисањем саобраћаја број: 
С-330/18 од 9. августа 2018. године које је израдило 
Одељење за развој и управљање саобраћајем Градске 
управе за грађевинско земљиште и инвестиције.

II. Градскa управa за грађевинско земљиште и 
инвестиције организује реализацију тачке I. овог решења.  

III. Рок за извршење овог решења је 15. новембар 2018. 
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-34-3641/2018
22. август 2018. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

845
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9. 

Одлуке о јавним паркиралиштима ("Службени лист Града 
Новог Сада", бр. 4/10, 5/10-исп., 19/10-исп., 50/10, 44/11, 
38/12, 7/13-исп., 28/14, 11/15, 74/16, 21/17 и 61/17), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ 

ПОСЕБНИХ ПАРКИРАЛИШТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

I. У Решењу о одређивању посебних паркиралишта на 
територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог 
Сада", бр. 8/18, 22/18, 24/18, 33/18 и 34/18), у тачки IV. под-
тачке 31. и 103. се мењају и гласе:
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„31. у Улици Стевана Сремца, са 32 паркинг-местом, 
према Пројекту број ПС0125-01 из јула 2018. године, који 
је израдио Паркинг сервис,“ и 

„103. у Улици Лукијана Мушицког, са 69 паркинг-места, 
према Пројекту број ПС0302-01 из јула 2018. године, који 
је израдио Паркинг сервис,“. 

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг 
сервис" Нови Сад да:               

• паркиралишта уреди, опреми и постави саобраћајну 
сигнализацију у складу са саобраћајном пројекту и 

• да путем средстава јавног информисања обавести 
учеснике у саобраћају о условима и могућностима 
за коришћење паркиралишта.

III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог 
решења врши Градска управа за грађевинско земљиште 
и инвестиције, Сектор за инвестиције. 

IV. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште 
и инвестиције, Сектору за инвестиције да постављене 
саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне 
сигнализације. 

V. Рок за извршење овог решења је 07.09.2018. 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-34-3599/2018
17. август 2018. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

Градски одбор за пронаталитетну популациону 
политику

846
На основу члана 55. став 2. Правилника о начину и 

поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада 
за програме и пројекте из области здравства ("Службени 
лист Града Новог Сада", бр. 9/12, 3/14 и 27/14), Градски 
одбор за пронаталитетну популациону политику расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 

НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
ПРОЈЕКАТА ПРОНАТАЛИТЕТНЕ 
ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ ЗА 

2018. ГОДИНУ

I. Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава из 
буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката прона-
талитетне популационе политике за 2018. годину.

II. Средства за реализацију пројеката из тачке I. овог 
јавног конкурса обезбеђена су Одлуком о буџету Града 
Новог Сада за 2018. годину ("Службени лист Града Новог 
Сада", бр. 66/17, 28/18 и 30/18 – испр.), у укупном износу 
од 2.000.000,00 динара.

III. Пројекти пронаталитетне популационе политике који 
ће се финансирати из буџета Града Новог Сада у 2018. 
години су: 

1) пројекти едукације младих о репродуктивном 
здрављу 

Пројекти едукација младих имају за циљ усвајање здра-
вих стилова живота, очување здравља и правилан развој 
младих путем изградње позитивних ставова према поро-
дици и рађању, њихово информисање о променама које 
се дешавају у пубертету у циљу едукације о безбедном 
сексуалном понашању и заштити репродуктивног здравља, 
као и мотивисање младих за одговорно и безбедно сексу-
ално понашање.

2) пројекти заштите репродуктивног здравља
Пројекти заштите репродуктивног здравља имају за циљ 

унапређење репродуктивног здравља како би се свакој 
трудници, породиљи и новорођенчету обезбедио највиши 
могући степен здравствене заштите.

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

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

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

- назив пројекта,
- назив, седиште, матични број и порески идентифи-

кациони број учесника конкурса,
- циљ пројекта,
- опис пројекта (значај пројекта, место, време, начин 

реализације активности и очекивани резултати 
пројекта), као и буџет пројекта и финансијски план 
(преглед појединачних материјалних и нематеријалних 
трошкова који се предвиђају пројектом са износом 
средстава неопходних за реализацију активности и 
спецификацијом износа средстава из сопствених 
прихода, средстава из буџета Града Новог Сада и 
других извора), 

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

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

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

VIII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе од 27. авгу-
ста до 5. септембра 2018. године.

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



3338. страна – Број 37 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 27. август 2018.

X.   Конкурсна  документација се не враћа.
XI. Поступак Јавног конкурса спровешће Градски одбор 

за пронаталитетну популациону политику. 

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

XIII. Градски одбор за пронаталитетну популациону 
политику може учеснику Јавног конкурса предложити да 
изврши одређене измене поднетог пројекта, у делу буџета 
пројекта или у делу активности планираних у пројекту, уко-
лико сматра да буџета пројекта не одговара планираним 
активностима и резултатима реализације пројекта.

XIV. Градски одбор за пронаталитетну популациону 
политику је дужан да у року од 30 дана од дана истека рока 
из тачке VIII. овог јавног конкурса утврди листу пројеката, 
применом следећих критеријума:

- постојање јасно формулисаних циљева и циљне 
групе,

- постојање повезаности циљева и активности,
- постојање капацитета и искуства учесника конкурса 

за реализацију активности пројекта,
- економичност буџета пројекта,
- усклађеност предложеног буџета пројекта са плани-

раним активностима,
- одрживост пројекта, 
- допринос пројекта унапређењу стања у области у 

којој се пројекат реализује, и

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

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

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

Одлуку о приговору доноси Градски одбор за проната-
литетну популациону политику у року од 15 дана од дана 
његовог пријема и одлука Градског одбора је коначна.

XV. Градски одбор за пронаталитетну популациону поли-
тику, у року од седам дана од дана доношења одлуке о 
приговору доставља Градоначелнику Града Новог Сада 
предлог акта о утврђивању пројеката за чију реализацију 
се одобравају средства из буџета Града Новог Сада, са 
износом средстава за реализацију сваког појединачног 
пројекта.

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

XVI. Градски одбор за пронаталитетну популациону 
политику писаним путем ће обавестити учеснике Јавног 
конкурса који нису остварили право на средства из буџета 
Града Новог Сада.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градски одбор за пронаталитетну    
популациону политику                 
Број: XII-51-58-1/2018   
7. август 2018. године
НОВИ САД 

Председник
Проф. Др Вук Секулић, с.р.
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Рег. бр.         Предмет        Страна Рег. бр.         Предмет        Страна

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

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

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

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

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

С А Д Р Ж А Ј
ГРАД НОВИ САД

Градско веће 
831 Решење о изменама решења о додели 
 средстава за финансирање програма   
 ”Управљање пројектом Нови Сад Омла-
 динска престоница Европе 2019. године'' 
 у 2018. години 3329

832 Решење о изменама и допуни  Програма  
 инвестиционих активности Школе за 
 основно и средње образовање „Милан 
 Петровић“ са домом ученика Нови Сад  
 за 2018. годину 3329

833 Решење о изменама и допунама Програма 
 инвестиционих активности и текућег 
 одржавања Завода за здравствену 
 заштиту радника Нови Сад за 2018. годину 3330

834 Решење о изменама и допунама Програма 
 инвестиционих активности Завода за 
 здравствену заштиту студената Нови Сад 
 за 2018. годину 3330

835 Решење о измени и допунама Програма 
 инвестиционих  активности Геронтолошког 
 центра  „Нови Сад“ којe се финансирају  
 из средстава буџета Града Новог Сада 
 за 2018. годину 3331

836 Решење о давању сагласности Градској
 управи за саобраћај и путеве да пропише
 образац такси ценовника услуга за такси
 превоз утврђене Одлуком о такси превозу
 путника 3331

837 Решење о образовању и именовању 
 председника и чланова Стручног тима 
 за праћење реализације саобраћајне 
 студије Града Новог Сада ''Смарт план
 - друга фаза'' 3332

Градоначелник
838 Решење о измени Решења о образовању 
 и именовању предсдника, заменика пре-
 дседника и чланова Комисије за реали-
 зацију мера запошљавања 3332

839 Решење о образовању и именовању 
 председника, заменика председника и 
 чланова Комисије за израду Локалног 
 акционог плана политике за младе 
 Града Новог Сада за период од 2019. до 
 2022. године 3333

840 Решење о образовању и именовању 
 председника, заменика председника и 
 чланова Радне групе за скидање усева 
 са пољопривредног земљишта у државној 
 својини на територији Града Новог Сада  3334

841 Решење о постављењу повереника и 
 заменика повереника цивилне заштите у 
 органима Града Новог Сада 3334

842 Решење о одобрењу да се у Одлуци 
 о буџету Града Новог Сада за 2018.
 годину распореде средства Градској
 управи за опште послове 3335

843 Решење o изменама Решења o утврђи-
 вању износа средстава из буџета Града 
 Новог Сада за реализацију програма рада 
 и појединачних програма Црвеног крста 
 Новог Сада - градске организације у 2018. 
 години 3336

Градска управа за саобраћај и путеве
844 Решење о измени режима саобраћаја у 
 зони Клиничког центра Војводине на 
 Футошком путу у Новом Саду 3336

845 Решење о измени решења о одређивању 
 посебних паркиралишта на територији 
 Града Новог Сада 3336

Градски одбор за пронаталитетну 
популациону политику

846 Јавни конкурс за доделу средстава из 
 буџета Града Новог Сада за реализацију
 пројеката пронаталитетне популационе 
 политике за 2018. годину 3337


