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На основу члана 19. став 2. Закона о безбедности 

саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/09, 
53/10, 101/11, 32/13 - одлука УС, 55/14, 96/15 – др. закон, 
9/16 – одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18 – др. закон и 87/18), 
на предлог Савета за координацију послова безбедности 
саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада, 
Градско веће Града Новог Сада, на 214. седници од 25. 
јануара 2019. године, доноси

ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА 
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА 

ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
НОВОГ САДА ЗА 2019. ГОДИНУ

1. Овим програмом утврђује се коришћење средстава 
за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на 
путевима на територији Града Новог Сада за 2019. годину.

2. За реализацију овог програма Одлуком о буџету Града 
Новог Сада за 2019. годину („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 58/18) планирана су средства од новчаних казни 
за прекршаје предвиђене прописима о безбедности 
саобраћаја на путевима у укупном износу од 73.970.840,00 
динара, од чега су 5.990.840,00 динара пренета неутрошена 
средства из претходне године, а део средстава у износу 
од 67.980.000,00 динара планиран је за 2019. годину.

Део средстава из става 1. ове тачке у износу од 
39.980.840,00 динара планиран је у Разделу 05 – Градска 
управа за саобраћај и путеве, за реализацију Пројекта: 
Безбедност саобраћаја, у оквиру Програма 7: Организација 
саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, а део у износу 
од 33.990.000,00 динара планиран је у Разделу 24 – Град-
ска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, за 
реализацију Програмске активности: Управљање и 
одржавање саобраћајне инфраструктуре, у оквиру Програма 
7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, 
а обезбедиће се сразмерно оствареним приходима у буџету 
Града Новог Сада, и то за:

                             

Позиција Назив позиције Износ 

I Превентивно - промотивне активности из области безбедности саобраћаја 26.766.240,00

1. Пројекат „Безбедно бициклистичком стазом од приградских насеља ка Граду“ 
– Преузета обавеза из 2018. године 2.996.600,00

2. Елаборат увођења система надзорних камера за праћење саобраћајних прекршаја 2.600.000,00

3. Пројекат „Безбедно бициклистичком стазом од приградских насеља ка Граду“ – Нови Сад 
- Ковиљ 5.000.000,00

4. Организација стручних скупова из области безбедности саобраћаја 3.000.000,00

4.1 Организација стручних скупова из области безбедности саобраћаја 
– Преузета обавеза из 2018. године 1.000.000,00

4.2 Организација стручних скупова из области безбедности саобраћаја у 2019. години 2.000.000,00

5. Остале опште услуге (израда идејних решења) 600.000,00

6. Билборди и ситилајтови у циљу промоције безбедности саобраћаја 3.000.000,00

7. Промотивни материјал 600.000,00

8. Закуп простора у функцији безбедности саобраћаја 800.000,00

9. Услуге фотографисања у циљу безбедности саобраћаја 600.000,00

10. Услуге штампања у функцији безбедности саобраћаја 600.000,00

11. Емитовање радијских џинглова у циљу промоције безбедности саобраћаја 6.969.640,00
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11.1 Емитовање радијских џинглова у циљу промоције безбедности саобраћаја 
– Преузета обавеза из 2018. године 2.969.640,00

11.2 Емитовање радијских џинглова у циљу промоције безбедности саобраћаја у 2019. години 4.000.000,00

II Унапређење саобраћајног васпитања и образовања 7.200.000,00

1. Едукације за унапређење безбедности саобраћаја за децу основних школа (1. – 4. разреда) 6.000.000,00

2. Образовно васпитни материјал за децу у предшколским установама и основним школама 600.000,00

3. Обука родитеља за повећање безбедности коришћењем дечијих ауто-седишта 600.000,00

III
Накнаде члановима Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на 
путевима на територији Града Новог Сада 4.060.000,00

1. Накнаде за чланове Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима 
на територији Града Новог Сада који нису запослени у градској управи Града Новог Сада 950.000,00

2. Накнаде за чланове Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима 
на територији Града Новог Сада који су запослени у градској управи Града Новог Сада 1.150.000,00

3. Службена путовања у земљи и иностранству и котизације 1.960.000,00

IV Компјутерске услуге 624.600,00
1. Компјутерске услуге (одржавање сајта) – Преузете обавезе из 2018. године 24.600,00

2. Компјутерске услуге (одржавање сајта) 600.000,00

V Teхничко опремање јединица саобраћајне полиције 1.330.000,00
1. Техничко опремање јединица саобраћајне полиције - набавка административне опреме 600.000,00

2. Регистрација возила 730.000,00

УКУПНО од I до V:                                                           39.980.840,00

VI Поправљање саобраћајне инфраструктуре        33.990.000,00

1.
Обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације применом двокомпонентне 
хладне дебелослојне пласитике за обележавање пешачких и бициклистичких прелаза 
у раскрсницама

11.490.000,00

2. Постављање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације 2.000.000,00

3. Постављање фиксних мерача брзине испред школа 3.000.000,00

4. Постављање комбинованих бројача за моторна возила и бицикле 6.000.000,00

5. Одржавање бициклистичких и пешачких стаза 11.500.000,00

УКУПНО од I до VI: 73.970.840,00
                                                                                                                      

3. Захтев за коришћење средстава распоређених у тачки 
2. Позиција од I. до V. овог програма, Савет за координацију 
послова безбедности саобраћаја на путевима на територији 
Града Новог Сада (у даљем тексту: Савет) доставља 
Градској управи за саобраћај и путеве, која по спроведеном 
поступку јавне набавке у складу са Законом припрема и 
доставља захтев за плаћање Градској управи за финансије.

Предлог за коришћење средстава из Позиције VI. тач. 
1-5. овог програма за поправљање саобраћајне 
инфраструктуре, у складу са Програмом одржавања 
објеката путне привреде за 2019. годину, Савет доставља 
Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције.

4. Савет се обавезује да ће активности бити изведене 
стручно и квалитетно, у складу са законом, стандардима 
и нормативима који важе за ову врсту послова.

5. Надзор над спровођењем овог програма обављаће 
Градска управа за саобраћај и путеве и Градска управа за 
грађевинско земљиште и инвестиције.

6. Савет подноси Градском већу Града Новог Сада 
извештај о реализацији програма, са исказаним физичким 
и финансијским показатељима о извршеним активностима 
и утрошку средстава.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ           
Број: 34-132/2019-II 
25. јануар 2019. 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 214. сед-
ници од 25. јануара 2019. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. МИРОСЛАВ ЛАКЕТИЋ, мастер менаџер, поставља 
се за в.д. начелника Градске управе за инспекцијске 
послове, почев од 26. јануара 2019. године, до постављења 
начелника Градске управе за инспекцијске 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 
одредбама 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 разрешава 
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 РС“, бр. 21/16, 113/17, 113/17- др. закон и 95/18), 
прописано је да за начелника управе за поједине области, 
када је према посебном закону, градска односно општинска 
управа организована 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 Мирослав Лакетић, мастер менаџер, 
показао изузетно залагање и резултате на пословима које 
је обављао, 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 диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2019-4/с
25. јануар 2019. 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 214. сед-
ници од 25. јануара 2019. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. СИНИША ВУЈИНОВИЋ, дипломирани саобраћајни 
инжењер, поставља се за в.д. заменика начелника Град-
ске управе за инспекцијске послове, почев од 26. јануара 
2019. године, до поставења заменика начелника Градске 
управе за инспекцијске 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 
одредбама 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 разрешава 
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 РС“, бр. 21/16, 113/17, 113/17- др. закон и 95/18), 
прописано је да за начелника управе за поједине области, 
када је према посебном закону, градска односно општинска 
управа организована 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 
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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 Синиша Вујиновић, дипломирани 
саобраћајни инжењер, показао изузетно залагање и 
резултате на пословима које је обављао, 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 диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2019-4/č
25. јануар 2019. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градоначелник
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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

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 
ПРОЈЕКТНОГ ТИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ПРОЈЕКТА „COLOURFUL COOPERATION“

I. У Решењу о именовању Пројектног тима за реализацију 
пројекта „Colourful Cooperation“ број 4-2/2017-67/2-II од 1. 
јуна 2017. године, у тачки I. подтачка 1. мења се и гласи:

„1. Зорица Шијак  - менаџер пројекта, Градска управа 
за културу,“.

Подтачка 3. мења се и гласи:
„3. Мирјана Лукић Маринковић – координатор за 

видљивост, Градска управа за културу, и“.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 

Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 4-2/2019-3-II 
17. јануар 2019. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, 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), а у вези са чланом 30. Закона о 
запошљавању и осигурању за случај незапослености 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/09, 88/10, 
38/15, 113/17 и 113/17 – др. закон) и тачком III Решења о 
образовању Савета за запошљавање Града Новог Сада 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 51/12 и 17/16). 
Градоначелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА 
И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 

ГРАДА НОВОГ САДА

Члан 1.

У тачки I подтачка 4. се мења и гласи: „Милован Амиџић, 
в.д. директора Јавног градског саобраћајног предузећа 
„Нови Сад“ Нови Сад“.

Члан 2.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-298/2017-2-II 
9. јануар 2019. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градска управа за заштиту животне средине
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На основу члана 54. став 4. Закона о заштити природе 

(''Службени гласник Републике Србије'', бр. 36/09, 88/10, 
91/10-испр., 14/16 и 95/18) и члана 11. став 1. алинеја 12. 
Одлуке о градским управама Града Новог Сада (''Служ-
бени лист Града Новог Сада'', бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 
60/10, 69/13 и 70/16), Градска управа за заштиту животне 
средине доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

УПРАВЉАЊА ПАРКОМ ПРИРОДЕ 
''БЕГЕЧКА ЈАМА'' ЗА 2019. ГОДИНУ

I. Даје се сагласност на Програм управљања Парком 
природе ''Бегечка јама'' за 2019. годину, који који је донео 
генерални директор ДТД Рибарство ДОО из Бачког Јарка, 
дана 14. новембра 2018. године, а у циљу остваривања 
Плана управљања Парком природе ''Бегечка јама'' за период 
од 2010. до 2019. године. 
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II. Ово решење објавити у “Службеном листу Града Новог 
Сада“.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење Решења о давању 
сагласности на Програм управљања Парком природе 
''Бегечка јама'' за 2019. годину садржан је у члану 54. став 
4. Закона о заштити природе (''Службени гласник Републике 
Србије'', бр. 36/09, 88/10, 91/10-испр., 14/16 и 95/18), којим 
је утврђено да се планови управљања заштићеним 
подручјем остварују годишњим програмима управљања 
на које сагласност даје орган надлежан за послове заштите 
животне средине јединице локалне самоуправе и у члану 
11. став 1. алинеја 12. 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) где је дефинисано 
да се у Градској управи за заштиту животне средине 
обављају и послови који се односе на давање сагласности 
на годишње програме управљања заштићеним подручјем.

Скупштина Града Новог Сада је донела Одлуку о заштити 
Парка природе ''Бегечка јама'' (''Службени лист Града Новог 
Сада'', број 14/99) ради очувања биотопа који су у нестајању 
и за њих везаних животних заједница и природних реткости, 
као изузетно значајно природно плодиште риба и 
репрезентативно станиште остале фауне и водене 
макрофитске вегетације.

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

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

У циљу остваривања горе наведеног Плана генерални 
директор ДТД Рибарство ДОО Бачки Јарак је донео Програм 
управљања Парком природе “Бегечка јама“ за 2019. годину, 
и доставио га Градској управи за заштиту животне средине, 
на сагласност.

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

Иако Законом о заштити природе није утврђена обавеза 
прибављања мишљења Завода за заштиту природе на 
програме управљања, полазећи од члана 102. став 1. тачка 
9. којом је дефинисано да стручне организације за заштиту 
природе пружају стручну помоћ органима локалне 
самоуправе, Управа је прибавила Мишљење Покрајинског 
завода за заштиту природе (број:  03-131/2 од 21. јануара 
2019. године) који је закључио да је Програм урађен у складу 
са предлогом мера заштите прописаним Студијом заштите 
Парка природе ''Бегечка јама'' из 2012. године и Планом 
управљања Парком природе ''Бегечка јама'' за период од 
2010. до 2019. године.

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

На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: VI-501-2/2018-71
25. јануар 2019. године
НОВИ САД

в.д. начелника
   Татјана Кашић, с.р.

Градска управа за социјалну и дечију заштиту
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На основу члана 3. став 2. Правилника о начину и 

поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада 
за финансирање или суфинансирање програма удружења 
грађана у области социјалне заштите који су од интереса 
за Град Нови Сад, („Службени лист Града Новог Сада“, бр.   
7/18 и 2/19), а у складу са Закључком Градоначелника, број: 
020-2/2019-82 од 23.01.2019. године, Градска управа за 
социјалну и дечију заштиту расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 

НОВОГ САДА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ 
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА 

ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ 
ЗАШТИТЕ, КОЈИ СУ ОД ИНТЕРЕСА ЗА 
ГРАД НОВИ САД, ЗА 2019. ГОДИНУ

 
I. Расписује се Јавни конкурс  за доделу средстава из 

буџета Града Новог Сада за финансирање или 
суфинансирање програма удружења грађана у области 
социјалне заштите, који су од интереса за Град Нови Сад, 
за 2019. годину (у даљем тексту: Јавни конкурс), чији 
основни циљеви доприносе развоју иновативних услуга, 
унапређењу постојећих услуга или утичу на већи обухват 
корисника у постојећем систему социјалне заштите.

II. Средства за финансирање или суфинансирање 
програма из тачке I. овог конкурса обезбеђена су Одлуком 
о буџету Града Новог Сада за 2019. годину („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 58/18), у укупном износу од 
50.000.000,00 динара, и то за:

1. програме удружења грађана које реализују  удружења 
слепих, слабовидих и глувих особа, особа оболелих 
од параплегије, дистрофије, церебралне и дечије 
парализе и мултипле склерозе, ментално недовољно 
развијених особа, особа оболелих од аутизма и 
дауновог синдрома, инвалида рада, бораца, цивилних 
инвалида рата, ратних војних инвалида и ратних и 
мирнодопских војних инвалида,  у укупном износу од 
25.000.000,00 динара, 

2.  програме дневне подршке у заједници који имају за 
циљ унапређење положаја особа са инвалидитетом, 
особа оболелих од ретких и тешких хроничних 
болести и чланова њихових породица, старих особа, 
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лечених зависника, особа лечених од психоза и особа 
оболелих од ХИВ-а, и свих осталих социјално 
угрожених група, у укупном износу од 10.000.000,00 
динара, 

3. програме подршке за самосталан живот у друштву 
особа са инвалидитетом, у укупном износу од 
8.000.000,00 динара, 

4. програме подршке породици са децом којима се 
унапређују капацитети породице и обезбеђују услови 
да деца редовно похађају наставу у школи, заштита 
деце од злостављања, занемаривања и трговине 
људима, у укупном износу од 2.000.000,00 динара, 

5. програме саветодавно-терапијске, социјално-едука-
тивне и рехабилитационо-терапијске подршке ради 
побољшања квалитета живота или ублажавања 
неповољних животних околности  различитих 
социјално угрожених група или појединаца, и програми 
заштите и унапређења положаја свих осталих 
социјално угрожених група и појединаца у складу са 
Законом, сензибилизација јавности, послодаваца и 
потенцијалних донатора за проблеме наведених 
социјалних група, као и програми који доприносе 
реализацији Акционог плана приступачности Града 
Новог Сада, у укупном износу од 5.000.000,00 динара.

III. Право учешћа на Јавном конкурсу има удружење:
- које је регистровано у складу са Законом о 
удружењима („Службани гласник РС“, бр. 51/09 и 
99/11 – др. закон),

- чије је седиште на територији Града Новог Сада, 
- чији су циљеви и задаци у Статуту из области 
социјалне заштите,

- чији је програм садржински из области социјалне 
заштите,  

- које је директно одговорно за припрему и 
реализацију програма,

- које има капацитете у погледу кадровских и 
материјално-финансијских ресурса и искуства за 
реализацију програма,

- чији корисници програмских активности имају 
пребивалиште на територији Града Новог Сада.

Учеснику на Јавном конкурсу може бити одобрено 
финансирање највише два програма у оквиру овог кон-
курса.

IV. Критеријуми за оцену пријављених програма су:
- очекивани резултати у погледу побољшања 
квалитета живота корисника и социјалних   група,  

- одрживост програма на дужи рок имајући у виду 
изворе финансирања и суфинансирања у 
трошковима програма, 

- кадровски и материјално-финансијски ресурси и 
искуство за реализацију програма,

- остваривост планираних резултата и мерљивост 
индикатора,

- усаглашеност буџета програма са програмским 
активностима,

- партнерство и укљученост волонтера у активности 
програма,

- значај програма за развој система социјалне 
заштите у Граду,

- да у претходне две године није раскинут уговор 
због ненаменског трошења буџетских средстава.

V. Уз Пријаву на Јавни конкурс доставља се:

- Предлог програма,
- Анекс бр. 1 – План активности,
- Анекс бр. 2 – Буџет програма (Финансијски план),
- Фотокопију споразума о партнерству (уколико је 
потребна за програмске активности),

- Оригинал позитивне препоруке (уколико је 
поседује),

- Компакт диск,
- Изјава о непостојању сукоба интереса и да сред-
ства нису обезбеђена на други начин,

- Интерни акт о антикорупцијској политици.
Градска управа за социјалну и дечију заштиту по 

службеној дужности утврђује да ли је удружење уписано у 
регистар надлежног органа и да ли се, према статутарним 
одредбама, циљеви удружења остварују у области 
социјалне заштите. 

Конкурсна документација се на враћа. 
VI. Пријава на Јавни конкурс може се преузети на 

Званичној интернет презентацији Града Новог Сада (www.
novisad.rs). 

Пријава и потребна документација се попуњава на 
српском језику, ћириличним писмом, на персоналном рачу-
нару и на прописаном обрасцу. 

Пријаве са потребном документацијом које нису 
попуњене у складу са ставом 2. ове тачке, односно небла-
говремене, непотпуне, послате факсом или електронском 
поштом, као и пријаве и документација, које нису потпи-
сане од стране овлашћеног лица и оверене печатом, које 
нису у складу са конкурсном документацијом, неће се раз-
матрати.

VII. Пријаве на Јавни конкурс са документацијом под-
носе се у затвореној коверти, у Писарници Градске управе 
за опште послове, Трг слободе 1, Нови Сад, са назнаком: 
„ЗА ЈАВНИ КОНКУРС Градске управе за социјалну и дечију 
заштиту – НЕ ОТВАРАТИ“ и називом удружења.

VIII. Рoк зa пoднoшeњe приjaвe je 11. фебруар 2019. 
године.

IX. Поступак Јавног конкурса спровешће Комисија за 
стручну процену програма удружења грађана у области 
социјалне заштите који су од интереса за Град Нови Сад 
(у даљем тексту: Комисија), коју образује и именује Градо-
начелник Града Новог Сада.

X. Комисија из тачкe IX. утврђује Предлог програма од 
интереса за Град Нови Сад у области социјалне заштите, 
за 2019. годину (у даљем тексту: Предлог програма), и 
објављује га на званичној интернет презентацији Града 
Новог Сада (www.novisad.rs), на Порталу еУправа и огласној 
табли Скупштине Града Новог Сада.

Учесници Јавног конкурса, у року од три радна дана од 
дана објављивања Предлога програма, имају право да 
изврше увид у поднете пријаве на Јавни конкурс.

Учесници Јавног конкурса, у року од осам дана од дана 
објављивања Предлога програма, имају право да поднесу 
приговор.

Одлуку о приговору доноси Комисија, у року од 15 дана 
од дана истека рока за подношење приговора и одлука 
Комисије је коначна.

XI. Комисија, у року од 30 дана од дана истека рока за 
подношење приговора, доставља Градској управи за 
социјалну и дечију заштиту Извештај о спроведеном 
поступку Јавног конкурса.
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XII. Јавни конкурс објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“, на Званичној презентацији Града Новог Сада, 
Порталу еУправа и огласној табли Скупштине Града Новог 
Сада.

            
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ
И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ 
Број: XIII-163/2019 
25. јануар 2019. године 
НОВИ САД

 в.д. начелника
     Вера Гркавац, с.р.

Јавно комунално предузеће ”Новосадска 
топлана” Нови Сад
73

На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 88/11, 104/16 
и 95/18), члана 12. став 1. тачка 18. Одлуке о усклађивању 
Одлуке о организовању радне организације „Новосадска 
топлана“ у Новом Саду, као јавног предузећа („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 47/16), члана 41. став 1. тачка 
18. Статута Јавног комуналног предузећа „Новосадска 
топлана“ Нови Сад од 20. октобра 2016. године, Уредбе о 
утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања 
крајњег купца топлотном енергијом („Службени гласник 
Републике Србије“, број 63/15) и Решења о давању саглас-
ности на Предлог одлуке о продајној цени производње и 
испоруке топлотне енергије за грејање просторија и продајне 
цене за утрошену топлотну енергију за припрему топле 
потрошне воде, број: 352-16/2018-537-II, које је донело 
Градско веће Града Новог Сада на 212. седници, дана 14. 
јануара 2019. године, Надзорни одбор Јавног комуналног 
предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад на 1/104 седници, 
одржаној дана 23. јануара 2019. године, доноси

О Д Л У К У
О ПРОДАЈНОЈ ЦЕНИ ПРОИЗВОДЊЕ И 
ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА 

ГРЕЈАЊЕ ПРОСТОРИЈА И ПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ 
ЗА УТРОШЕНУ ТОПЛОТНУ ЕНЕРГИЈУ ЗА 
ПРИПРЕМУ ТОПЛЕ ПОТРОШНЕ ВОДЕ

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се продајне цене производње и 
испоруке топлотне енергије за грејање просторија и продајне 
цене за утрошену топлотну енергију за припрему топле 
потрошне воде.

ПОТРОШАЧИ Jединица 
мере

Продајне цене 
топлотне енергије

1 2 3
СТАМБЕНИ ПОТРОШАЧИ 
– ГРЕЈАЊЕ  

- за утрошену енергију дин./kWh 4,75
- за инсталисану снагу дин./kW 221,74
ИЛИ
- укупно по m2 дин./m2 82,03

ПОСЛОВНИ ПОТРОШАЧИ 
– ГРЕЈАЊЕ
- за утрошену енергију дин./kWh 4,75
- за инсталисану снагу дин./kW 221,74
ТОПЛА ПОТРОШНА ВОДА дин./m3 203,91

Цене су исказане без пореза на додату вредност.

Члан 2.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука 
о продајној цени производње и испоруке топлоте за грејање 
просторија и продајне цене за утрошену топлоту за припрему 
топле потрошне воде („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 46/18).

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“, а 
примењиваће се од 1. фебруара 2019. године.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 01-752/1
23. јануар 2019. године
НОВИ САД

Председник
             Александар Цековић, 
  мастер инжењер машинства, 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
РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 
АКТИВНОСТИ ЗА ПОТРЕБЕ ОРГАНА ГРАДА 

НОВОГ САДА У 2019. ГОДИНИ

I. У Решењу о Програму инвестиционих активности за 
потребе органа Града Новог Сада у 2019. години („Службени 
лист Града Новог Сада“ број 3/19), у члану 1. речи: 
„директних корисника буџета“, замењује се речју „органа“.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 401-10/2019-7/1-II
25. јануар 2019. године 
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, 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

С А Д Р Ж А Ј

ГРАД НОВИ САД

Градско веће

66 Програм коришћења средстава за фи-
 нансирање унапређења безбедности 
 саобраћаја на путевима на територији 
 Града Новог Сада за 2019. годину 49

67 Решење о постављењу в.д. начелника 
 Градске управе за инспекцијске послове 
 (Мирослав Лакетић) 51

68 Решење о постављењу заменика начел-
 ника Градске управе за инспекцијске по-
 слове (Синиша Вујиновић) 51

Градоначелник

69 Решење о изменама Решења о имено-
 вању Пројектног тима за реализацију 
 пројекта „Colourful Cooperation“ 52

70 Решење о измени Решења о именовању 
 председника, заменика председника и 
 чланова Савета за запошљавање Града 
 Новог Сада 52

Градска управа за заштиту животне средине

71 Решење о давању сагласности на 
 Програм управљања Парком природе 
 „Бегечка јама” за 2019. годину 52

Градска управа за социјалну и дечију заштиту

72 Јавни конкурс за доделу средстава из 
 буџета Града Новог Сада за финанси-
 рање или суфинансирање програма 
 удружења грађана у области социјалне 
 заштите, који су од интереса за Град 
 Нови Сад, за 2019. годину 53

Јавно комунално предузеће ”Новосадска 
топлана” Нови Сад

73 Одлука о продајној цени производње и 
 испоруке топлотне енергије за грејање 
 просторија и продајне цене за утрошену 
 топлотну енергију за припрему топле 
 потрошне воде 55

Редакција „Службеног листа Града Новог Сада“

— Исправка Решења о Програму инвести-
 ционих активности за потребе органа 
 Града Новог Сада у 2019. години 55


