СЛ УЖ БЕН И ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА
Година XXXVIII - Број 15

НОВИ САД, 5. април 2019.

ГРАД НОВИ САД
Градско веће
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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 2019. годину („Службени лист Града Новог Сада“ , број
58/18), а у складу са главом VII. тачком 1. подтачка 1.1.
Програма унапређења социјалне заштите Града Новог
Сада у 2019.години („Службени лист Града Новог Сада,
бр. 5/19 и 9/19), на предлог Градоначелника Града Новог
Сада, Градско веће Града Новог Сада, на 229. седници од
2. априла 2019. године, доноси

ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ
ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
„МИЛАН ПЕТРОВИЋ“ СА ДОМОМ УЧЕНИКА
НОВИ САД ЗА 2019. ГОДИНУ
I. Овим програмом утврђују се инвестиционе активности Школе за основно и средње образовање „Милан
Петровић“ са домом ученика Нови Сад ( У даљем тексту :
Школа ) за 2019. годину, за који су средства обезбеђена
Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2019. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 58/18) за раздео 15.
Глава 15.01. Градска управа за социјалну и дечију заштиту,
Програм 11: Социјална и дечија заштита, Пројекат: 09010011, П: Школа за основно и средње образовање „Милан
Петровић“ са домом ученика.
II. За реализацију овог програма планирана су средства
у буџету Града Новог Сада за 2019. годину, у укупном износу
од 4.837.000,00 динара, као капитални трансфери осталим
нивоима власти, и то:
- 3.857.000,00 динара за капитално одржавање објекта
у Јеврејској улици број 17. Нови Сад, за стварање
услова за реализацију активности из Дневног боравка
за децу и младе са сметњама у развоју,

примерак 130,00 динара

III. Захтев за обезбеђење средстава из тачке II. овог
програма, уз приложену документацију о спроведеном
поступку јавне набавке, у складу са законом, Школа
доставља Градској управи за социјалну и дечију заштиту
(у даљем тексту: Градска управа), а пренос средстава на
рачун Школе врши се на основу захтева за пренос који припрема Градска управа, у складу са прописима којима се
уређује буџетски систем.
IV. Школа је у обавези да активности у вези са набавком опреме и радова из овог програма изведе стручно и
квалитетно у складу са законом, стандардима и нормативима који важе за ову врсту опреме и радова.
V. Надзор над спровођењем овог програма обављаће
Градска управа.
VI. Школа подноси Градском већу Града Новог Сада и
Градској управи извештај о реализацији овог програма.
VII. Овај програм објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 5-418/2019-II
2. април 2019. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 24. Статута Града Новог Сада
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“
број 43/08) члана 33. Одлуке о буџету Града Новог Сада
за 2019. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број
58/18), а у складу са главом VII. тачком 1. подтачка 1.2.
Програма унапређења социјалне заштите Града Новог
Сада у 2019. години („Службени лист Града Новог Сада,
бр. 5/19 и 9/19), на предлог Градоначелника Града Новог
Сада, Градско веће Града Новог Сада, на 229. седници од
2. априла 2019. године, доноси

- 500.000,00 динара за капитално одржавање објекта
у Балзаковој улици број 19 Нови Сад, за стварање
услова за реализацију програма рехабилитационих
активности,

ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ДОМА
„ВЕТЕРНИК“ У ВЕТЕРНИКУ КОЈE СЕ
ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА
ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2019. ГОДИНУ

- 480.000,00 динара за замену столарије у простору у
улици Димитрија Аврамовића број 2, за стварање
услова за реализацију програма Центрa за развој
система подршке корисницима.

I. Овим програмом утврђују се инвестиционе активности Дома „Ветерник“ у Ветернику ( у даљем тексту: Дом)

страна 570. – Броj 15

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

за 2019. годину, за који су средства обезбеђена Одлуком
о буџету Града Новог Сада за 2019. годину („Службени
лист Града Новог Сада“, број 58/18) за раздео 15. Глава
15.01. Градска управа за социјалну и дечију заштиту, Програм 11: Социјална и дечија заштита, Пројекат: 0901-0015,
П: Набавка возила и опреме за Дом „Ветерник“ у Ветернику.
II. За реализацију овог програма планирана су средства
у буџету Града Новог Сада за 2019. годину у укупном износу
од 3.000.000,00 динара као капитални трансфери осталим
нивоима власти, за набавку административне опреме,
намештаја и рачунарске опреме за реализацију услуга подршке за самосталан живот особа са инвалидитетом ове
установе, и то:
- 2.360.000,00 динара за административну опрему,
опрему за образовање, културу и спорт за реализацију
програма „Кућица“,
- 230.000,00 динара за административну опрему за
реализацију програма Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју у Дому „Ветерник“ у
Ветернику, и
- 410.000,00 динара за административну опрему за
реализацију програма „Становање уз подршку у
Николе Миркова 16. Нови Сад“.
III. Захтев за обезбеђење средстава из тачке II. овог
програма, уз приложену документацију о спроведеном
поступку јавне набавке, у складу са законом, Дом доставља
Градској управи за социјалну и дечију заштиту (у даљем
тексту: Градска управа), а пренос средстава на рачун Дома
врши се на основу захтева за пренос који припрема Градска управа, у складу са прописима којима се уређује
буџетски систем.
IV. Дом је у обавези да активности у вези са набавком
опреме из овог програма изведе стручно и квалитетно у
складу са законом, стандардима и нормативима који важе
за ову врсту опреме.
V. Надзор над спровођењем овог програма обављаће
Градска управа.

5. април 2019.
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На основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о здравственој
заштити ("Службени гласник Републике Србије", бр. 107/05,
72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - др.
закон, 93/14, 96/15, 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 229. седници од 2. априла
2019. године, доноси

ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И
ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ЗАВОДА ЗА
ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА
НОВИ САД ЗА 2019. ГОДИНУ
I. Овим програмом утврђују се инвестиционе активности и текуће одржавање Завода за здравствену заштиту
радника Нови Сад (у даљем тексту: Завод) за 2019. годину.
II. За реализацију овог програма планирана су средства
у буџету Града Новог Сада за 2019. годину, на име трансфера осталим нивоима власти, у оквиру Програма 12: Здравствена заштита, којим ће се финансирати програмска активност ПА: Функционисање установа примарне здравствене
заштите, у износу од 4.710.000,00 динара, и то за:
- капиталне трансфере, износ од 4.530.000,00 динара, и
- текуће трансфере, износ од 180.000,00 динарa.
III. Средства из тачке II. алинеја прва овог програма
распоређују се за инвестиционе активности, и то за набавку:
1) медицинско-техничке опреме, у износу од 3.220.000,00
динара, за:
- комплет сочива за офталмолошки преглед, 1 комад,
- универзални рам за офталмолошки преглед, 1 комад,
- динамометар са сензором, читачем и софтвером, 1
комад,
- спирометар, 1 комад,
- вагу са висинометром, 1 комад,

VI. Дом подноси Градском већу Града Новог Сада и
Градској управи извештај о реализацији овог програма.

- микробиолошки узоркивач ваздуха, 1 комад,

VII. Овај програм објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.

- пумпу за узорковање хемијских материјала у радној
средини са заштитним системом и регулатором протока, 3 комада,
- гасни монитор за испитивање хемијских материја у
ваздуху са пратећим сензором, 1 комад;

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 5-419/2019-II
2. април 2019. године
НОВИ САД

2) рачунарско-техничке опреме и софтвера, у износу
од 1.310.000,00 динара, за:
- унапређење програма електронског картона,
- пројектор, 1 комад,
- лаптоп, 1 комад,
- рачунар са монитором, 10 комада.

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

IV. Средства из тачке II. алинеја друга овог програма
распоређују се за активности текућег одржавања, и то за:
- замену подних облога у радним просторијама.

5. април 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

V. За реализацију активности из тачке III. овог програма
пренос средстава вршиће се путем капиталних дотација,
а за активности из тачке IV. путем текућих дотација, и то
до износа средстава планираних овим програмом за капиталне, односно текуће дотације.
Уколико се средства из тачке II. овог програма не
остварују у планираном износу, могу се умањити сразмерно
оствареним приходима и примањима у буџету Града Новог
Сада.
VI. Захтев за пренос средстава из тачке II. овог програма Завод доставља Градској управи за здравство након
спроведеног поступка јавних набавки у складу са законом,
уз приложену документацију за набавку радова и добара,
са износом обрачунатог пореза на додату вредност, осим
за набавке са правом на поврат пореза на додату вредност, за које Завод доставља захтев за пренос средстава
без износа пореза на додату вредност.
Пренос средстава на рачун Завода врши се на основу
захтева за пренос који припрема Градска управа за здравство, у складу са прописима.
VII. Завод се обавезује да ће активност из тачке III. и IV.
овог програма бити изведена стручно и квалитетно, у складу
са законом, стандардима и нормативима који важе за ову
врсту радова, односно набавке опреме.
VIII. Надзор над спровођењем овог програма обавља
Градска управа за здравство.
IX. Завод подноси Градском већу Града Новог Сада
годишњи извештај о реализацији овог програма, са исказаним физичким и финансијским показатељима о извршеним активностима и утрошку средстава.

Члан 1.
У Правилнику о техничким и другим условима за
постављање објеката и уређаја на јавној површини („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/18) у члану 1. став
1. речи: „број 67/17“ замењују се речима: „бр. 67/17 и 7/19“.
Члан 2.
У члану 5. после речи: „не користи коловоз“ запета и
речи: „бициклистичка стаза“ бришу се.
Члан 3.
У члану 21. став 1. алинеја 14. после речи: „парне стране
улице“ брише се тачка, ставља запете и додају речи: „а
испред кућног броја 31 у ширини до 6,50m на минималној
удаљености од 1.60m од објеката и укупно 2,5m од коловоза.“.
Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2019-160-II
2. април 2019. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 51-16/2019-II
2. април 2019. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 16. став 2. Одлуке о уређењу Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 67/17
и 7/19), Градско веће Града Новог Сада, на 229 седници
од 2. априла 2019. године, доноси

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О
ТЕХНИЧКИМ И ДРУГИМ УСЛОВИМА ЗА
ПОСТАВЉАЊЕ ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА НА
ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ

Број 15 страна 571.
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На основу члана 33. Одлуке о буџету Града Новог Сада
за 2019. годину („Службени лист Града Новог Сада“, броj
58/18), на предлог Градоначелника Града Новог Сада,
Градско веће Града Новог Сада, на 228 седници одржампк
29. марта 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ
АКТИВНОСТИ ЗА ПОТРЕБЕ ОРГАНА ГРАДА
НОВОГ САДА У 2019. ГОДИНИ
Члан 1.
У Решењу о Програму инвестиционих активности за
потребе органа Града Новог Сада у 2019. години („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 3/19, 4/19-испр. и 6/19.),
Програм, који чини саставни део Решења, мења се и гласи:

страна 572. – Броj 15

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

5. април 2019.

„П Р О Г Р А М
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА ПОТРЕБЕ ОРГАНА ГРАДА НОВОГ САДА У 2019. ГОДИНИ
Редни
број

ПЛАН ЗА 2019.
ГОДИНУ

ОСНОВНА СРЕДСТВА

176.143.000,00

Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе (Шифра 0602)

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: Функционисање локалне самоуправе и градских општина (Шифра: 0602-0001)
Укупно за ПА:
МАШИНЕ И ОПРЕМА

А.

176.143.000,00
117.565.000,00

1

Опрема за саобраћај

16.500.000,00

1.1

Опрема за копнени саобраћај

1.1.1

Aутомобили

1.1.2

Комби возило

1.1.3

Мотоцикли

1.1.4

Бицикли

2

Административна опрема

2.1

Канцеларијска опрема

25.500.000,00

2.1.1

Намештај

17.000.000,00

2.1.2

Уградна опрема

2.2

Рачунарска опрема

16.500.000,00
12.800.000,00
3.000.000,00
400.000,00
300.000,00
101.065.000,00

8.500.000,00
23.000.000,00
15.000.000,00

2.2.1

Рачунари и рачунарска опрема

2.2.2

Штампачи, скенери и пратећа рачунарска опрема

2.2.3

Опрема за бежичну интернет мрежу (WI-FI)

2.000.000,00

2.3

Комуникациона опрема

6.400.000,00

2.3.1

Телефони и факс апарати

1.000.000,00

2.3.2

Телефонске централе

2.4

Електронска и фотографска опрема

43.925.000,00

2.4.1

Електронска опрема

43.585.000,00

2.4.1.1

Фотокопир апарати са додацима за књижну дораду

2.4.1.2

Уређаји за штампање и копирање

2.310.000,00

2.4.1.3

Електрични нож за сечење

1.800.000,00

2.4.1.4

Аутоматска хефталица

1.800.000,00

2.4.1.5

Апарат за коричење

150.000,00

2.4.1.6

Дигитални електронски штампач за корице

580.000,00

2.4.1.7

Канцеларијски уништивачи докумената

500.000,00

2.4.1.8

Клима уређаји

1.500.000,00

2.4.1.9

Опрема за видео надзор

5.000.000,00

2.4.1.10

Систем за аутоматску детекцију и дојаву пожара

2.4.1.11

Аудио систем за потребе снимања седница Скупштине Града

2.4.1.12

Систем за електронску евиденцију радног времена

500.000,00

2.4.1.13

Ручне радио станице са резервном батеријом

575.000,00

2.4.1.14

Ласерски метар са визиром

150.000,00

2.4.1.15

GPS електронски уређаји за навигацију возила

400.000,00

2.4.1.16

Електронски уређаји за плаћање путарине (ТАГ)

2.4.1.17

Видео пројектори

6.000.000,00

5.400.000,00

14.400.000,00

3.000.000,00
10.000.000,00

20.000,00
300.000,00
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2.4.1.18

Остала електронска опрема

600.000,00

2.4.2

Фотографска опрема

340.000,00

2.4.2.1

Фотоапарати

340.000,00

2.5

Опрема за домаћинство и угоститељство

2.240.000,00

2.5.1

Опрема за домаћинство (ТА пећи, гасне пећи, уљани радијатори, гасни
котлови и др.)

300.000,00

2.5.2

Опрема за домаћинство (усисивачи)

100.000,00

2.5.3

Опрема за угоститељство

1.840.000,00

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

Б.

58.578.000,00

1

Нематеријална имовина

58.578.000,00

1.1

Дорада Диспечер плус информационог система

1.500.000,00

1.2

Софтвер за управљања људским ресурсима

2.500.000,00

1.3

Надоградња и проширење софтвера за имовинско-правне послове

900.000,00

1.4

Софтвер за саобраћај и комунални систем

2.500.000,00

1.5

Софтвер за евиденцију локација и праћење пројеката

1.6

Надоградња андроид апликације за управљање скупштинским материјалом

1.7

Софтвер за помоћно књиговодство

1.8

Књиге

3.000.000,00
108.000,00
2.000.000,00
100.000,00

1.9

Лиценце

1.9.1

„Microsoft“ лиценце за 2019. годину

31.630.250,00

45.920.000,00

1.9.2

SAP-ERP лиценце

11.520.000,00

1.9.3

„Adobe “ и ,,CorelDRAW'' лиценце

1.9.4

„Adobe Acrobat Professional XI“ лиценце

100.000,00

1.9.5

Остале лиценце

1.869.750,00

1.10

Прикључак за телефонске линије

800.000,00

50.000,00

Члан 2.

РЕШЕЊЕ

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

I. Даје се сагласност на Одлуку о висини накнаде за
издавање сагласности за укрштање са вреловодним
инсталацијама и цени услуге пражњења/пуњења кућне
инсталације, број: 01-1956/1 од 20. фебруара 2019. године,
коју је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа
„Новосадска топлана“ Нови Сад, на 1/108. седници одржаној
20. фебруара 2019. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 401-10/2019-535-II
29. март 2019. године
НОВИ САД

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

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 24. став 1. тачка 1. Одлуке о усклађивању
Одлуке о организовању радне организације „Новосадска
топлана“ у Новом Саду, као јавног предузећа („Службени
лист Града Новог Сада“, број 47/16), Градско веће Града
Новог Сада на 229. седници одржаној 2. априла 2019.
године, доноси

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2019-98-II
2. април 2019. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15,
44/16 и 55/17), Градско веће Града Новог Сада, на 229.
седници одржаној 2. априла 2019. године, доноси

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 227. седници од 22.марта 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Финансијског
плана "Новосадског позоришта - Újvidéki Színház", Нови
Сад за 2019. годину, коју је Управни одбор "Новосадског
позоришта - Újvidéki Színház", Нови Сад донео на 5. седници одржаној 25. марта 2019. године
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 4-3/2019-6/1-II
2. април 2019. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15,
44/16 и 55/17), Градско веће Града Новог Сада, на 229.
седници одржаној 2. априла 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама
Програма рада "Новосадског позоришта - Újvidéki Színház",
Нови Сад за 2019. годину, коју је Управни одбор "Новосадског позоришта - Újvidéki Színház", Нови Сад донео на 5.
седници одржаној 25. марта 2019. године
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-3/2018-378/1-II
2. април 2019. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

РЕШЕЊЕ
I. ВОЈИСЛАВУ ЈОКСОВИЋУ, дипломираном економисти, продужава се дужност в.д. шефа Службе за заједничке
послове, почев од 24. марта 2019. године, до постављења
шефа Службе за заједничке послове, по спроведеном
јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".

Образложење
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, 95/18 и
95/18-др. закон), 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.
Имајући у виду да је Војислав Јоксовић, дипломирани
економиста, 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, а у циљу стварања неопходних услова за рад
и функционисање Службе за заједничке послове, одлучено
као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2019-17/а
22. март 2019. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 12. став 2. Правилникa o начину и поступку доделe 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“, број 7/18 и 2/19), Градско веће Града Новог Сада, на 228 седници од 29.
марта 2019. године, доноси

ЗАКЉУЧАК
I. У складу са тачком I. Јавног конкурса 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, број: ХIII-163/2019 од 25.01.2019. године, утврђују се програми удружења грађана из тачке II. подтачке 1.
Јавног конкурса и одобравају се средства за њихову реализацију из буџета Града Новог Сада за 2019. годину, у износу
од 25.000.000,00 динара, и то:

1.

ПРОГРАМИ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД НОВИ САД

Назив удружења

Назив програма

25.000.000,00 динара

Износ додељених
средстава за 2019. годину

1

Организација глувих Нови Сад

Програм рада организације глувих Нови Сад
за 2019. годину

2.000.000,00

2

Савез инвалида рада Војводине,
Организација инвалида рада за Град Нови
Сад

Годишњи програм рада на унапређењу
положаја инвалида рада и чланова њихових
породица у друштвеној заједници као
равноправних грађана

1.300.000,00

3

Удружење бораца рата од 1990. године
Града Новог Сада

Одржавање традиције кроз подстицање
едукације, обуке, здравствене и спортске
активности у 2019. години

1.300.000,00

4

Удружење грађана "СУНЦЕ" за церебралну
и дечију парализу јужнобачког округа Нови
Сад

Програм рада удружења за 2019. годину

2.550.000,00

5

Удружење за помоћ ментално недовољно
развијеним особама Града Новог Сада

Програм рада Удружења за помоћ ментално
недовољно развијеним особама Града Новог
Сада

2.200.000,00

6

Удружење учесника оружаних сукоба на
простору бивше Југославије

Пружање саветодавно-терапијских и
социјално едукативних услуга ветеранима,
војним инвалидима, цивилним инвалидима
рата, члановима њихових породица и
породицама палих и преминулих бораца

400.000,00

7

Удружење чланова породица палих бораца
Града Новог Сада

Побољшање статуса и едукација породица
палих бораца

400.000,00

8

Савез организација за подршку особама са
сметњама у развоју

Програмске активности

1.500.000,00
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9

Удружење параплегичара и
квадриплегичара новосадског региона

Програм рада удружења у континуитету
током године "Пружите нам руку"

2.300.000,00

10

Удружење ратних војних инвалида Града
Новог Сада

Програмске активности у 2019. години

1.950.000,00

11

"МултиС" удружењe оболелих од мултипле
склерозе Јужнобачког округа

Програм рада који у континуитету, током целе
године спроводи "МултиС" удружење
оболелих од мултипле склерозе ЈБО са
седиштем у Новом Саду, за 2019. годину

2.100.000,00

12

Градска организација слепих Нови Сад

Континуирани рад организације - свестрана
брига о слепим и слабовидим особама

2.200.000,00

13

Међуопштинско удружење цивилних
инвалида рата - Нови Сад

Програмске активности Међуопштинског
удружења цивилних инвалида рата у 2019.
години

700.000,00

14

Удружење ратних и мирнодопских војних
инвалида Новог Сада

Програмске активности удружења

550.000,00

15

Удружење дистрофичара Јужнобачког
округа

Програмске активности удружења 2019.

16

Савез удружења бораца
народноослободилачког рата Града Новог
Сада

Социјална инклузија и социјализација
старијих особа и чланова удружења

800.000,00

17

Инвалиди и Ветерани ратова Нови Сад
"Милош Обилић"

Помоћ у свакодневном животу и инклузија
инвалида ветерана ратова у друштву

750.000,00

УКУПНО
II. Средства за реализацију програма из тачке I. овог
закључка, планирана су Одлуком о буџету Града Новог
сада за 2019. годину („Службени лист Града Новог Сада“,
58/18), раздео 15.-ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И
ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ, глава 15.01, функција 090 – Социјална
заштита некласификована на другом месту, Програм 11:
Социјална и дечија заштита, Програмска активност 09010003 ПА: Дневне услуге у заједници, на позицији буџета
487, економска класификација 481 – дотације невладиним
организацијама, извор фонансирања 01, а по Финансијском
плану прихода и примања и расхода и издатака Градске
управе за социјалну и дечију заштиту за 2019. годину, на
позицији 487.01 - Програми дневне подршке у заједници
удружења грађана од интереса за Град Нови Сад, економска класификација 4819, у износу од 25.000.000,00 динара.
III. Средства за реализацију програма утврђених овим
закључком, пренеће се на основу уговора који са удружењем
закључи начелник Градске управе за социјалну и дечију
заштиту, у складу са чланом 13. став 1. Правилника o начину
и поступку доделe 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.

2.000.000,00

25.000.000,00
IV. За реализацију овог закључка задужује се Градска
управа за социјалну и дечију заштиту.
V. Овај закључак објавити на сајту Града Новог Сада
и у „Службеном листу Града Новог Сада“.
VI. Закључак доставити:
- Градској управи за социјалну и дечију заштиту,
- Градској управи за финансије:
- Сектору за трезор,
- Сектору за буџет.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 478/2019-3-II
29. март 2019. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

5. април 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Градоначелник

Број 15 страна 577.

III. Сагласно тачки II. овог решења, извршити одговарајућа
усклађивања износа у Општем, Посебном и Програмском
делу Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2019. годину.
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На основу члана 47. став 1. тачка 3. Статута Града Новог
Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог
Сада“, број 43/08), а поводом Захтева Градске управе за
културу, број X-6-3/19-81 од 13. марта 2019. године,
достављеног Градској управи за финансије, Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
I. Одобравам да се у Одлуци о буџету Града Новог Сада
за 2019. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број
58/18), у члану 13, у оквиру Раздела 12 – ГРАДСКА УПРАВА
ЗА КУЛТУРУ, Глава 12.02 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ, у функцији
820 – Услуге културе, за Програмску активност:
Функционисање локалних установа културе (шифра 12010001), у оквиру Програма 13: Развој културе и информисања
(шифра 1201), распореде средства у укупном износу од
500.000,00 динара, која нису планирана Одлуком о буџету
Града Новог Сада за 2019. годину, а која су одобрена "Новосадском позоришту - Újvidéki Színház", Нови Сад и то по
основу уговора о реализацији подршке, бр. MNT-000180/
K/2019-J/86/5 и MNT-000205/K/2019-J/86/6, од 29. јануара
2019. године, које су закључили Национални савет мађарске
националне мањине и "Новосадског позоришта - Újvidéki
Színház", Нови Сад.
II. Задужује се Градска управа за финансије да у складу
са чланом 5. став 6. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. 108/13, 142/14, 68/15-др.
закон, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18) изврши распоређивање
средстава из тачке I. овог решења у разделу Градске управе
за културу, у оквиру Главе 12.02 Установе културе, у
Функцији 820 – Услуге културе, за Програмску активност:
Функционисање локалних установа културе (шифра 12010001), у оквиру Програма 13: Развој културе и информисања
(шифра 1201), као нови извор финансирања 08: Добровољни
трансфери од физичких и правних лица, на следеће позиције
буџета:
- 408, за апропријацију економске класификација 421
– Стални трошкови, средства у износу од 48.000,00
динара, тако да укупан план средстава из буџета за
ову апропријацију износи 95.631.903,00 динара,
- 409, за апропријацију економске класификације 422
– Трошкови путовања, средства у износу од 124.497,00
динара, тако да укупан план средстава из буџета за
ову апропријацију износи 5.975.882,00 динара,
- 410, за апропријацију економске класификације 423
– Услуге по уговору, средства у износу од 180.840,00
динара, тако да укупан план средстава из буџета за
ову апропријацију износи 165.832.194,00 динара,
- 411, за апропријацију економске класификације 424
– Специјализоване услуге, средства у износу од
96.623,00 динара, тако да укупан план средстава из
буџета за ову апропријацију износи 369.628.399,00
динара и
- 413, за апропријацију економске класификације 426
– Материјал, средства у износу од 50.040,00 динара,
тако да укупан план средстава из буџета за ову
апропријацију износи 23.899.038,00 динара.

IV. Задужује се Градска управа за културу да, у складу
са овим решењем, изврши одговарајуће измене Финансијског
плана прихода и примања и расхода и издатака Градске
управе за културу за 2019. годину, ради укључивања дозначених донација у важећи план средстава за финансирање
расхода установа културе.
V. Решење доставити:
- Градској управи за финансије
- Градској управи за културу.
VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 4-13/2019-II
21. март 2019. године
НОВИ САД
По овлашћењу
број: II-020-2/2019-1895
20. марта 2019. године
Члан Градког већа
Владимир Стојковић, с.р.
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На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14,
68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18) и члана 5.
став 2. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2019. годину
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 58/18), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града Новог
Сада за 2019. годину („Службени лист Града Новог Сада“,
број 58/18) у Посебном делу, Раздео 09, Глава 09.01 –
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, за Програмску активност: Текућа буџетска резерва (шифра 0602-0009), у оквиру
Програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе (шифра
0602) у Функцији 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, са позиције буџета 287, економска класификација 499 – Средства резерве, одобравају
се средства Градској управи за саобраћај и путеве у износу
од:
350.000.000,00 динара
(тристапедесетмилионадинара00/100)
на име недостајућих средстава за капиталне субвенције
Јавном градском саобраћајном предузећу „Нови Сад“, Нови
Сад.

страна 578. – Броj 15

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру Раздела 05. Глава 05.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА
САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ, у оквиру функције 451 – Друмски саобраћај, на позицију буџета 167, економска
класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама, из извора финансирања
01 – Приходи из буџета, за Програмску активност: Јавни
градски и приградски превоз путника (шифра 0701-0004),
у оквиру Програма 7 – Организација саобраћаја и
саобраћајна инфраструктура (шифра 0701), тако да укупан план средстава из буџета за ову апропријацију износи
780.000.000,00 динара.
3. У складу са овим решењем извршити одговарајуће
измене у Општем, Посебном и Програмском делу буџета.

5. април 2019.
II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-5/2019-6-II
26. март 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

4. За реализацију овог решења задужују се:
- Градска управа за финансије и
- Градска управа за саобраћај и путеве.
5. Решење доставити:
- Градској управи за финансије:
- Сектору за буџет,
- Сектору за трезор и

258
На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Фонда
за унапређење вокалне уметности младих „Меланије
Бугариновић и ћерке Мирјане Калиновић-Калин“ у Новом
Саду („Службени лист Општине Нови Сад, број 11/78 и
„Службени лист Града Новог Сада“, број 49/07), Градоначелник Града Новог Сада доноси

- Градској управи за саобраћај и путеве.

РЕШЕЊЕ

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

I
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 401-17/2019-II
18. март 2019. године
НОВИ САД

Даје се сагласност на Финансијски план Фонда за
унапређење вокалне уметности младих „Меланије
Бугариновић и ћерке Мирјане Калиновић-Калин“ у Новом
Саду за 2019. годину, који је донео Управни одбор Фонда
за унапређење вокалне уметности младих „Меланије
Бугариновић и ћерке Мирјане Калиновић-Калин“ у Новом
Саду на IX седници од 8. фебруара 2019. године.

Заменик Градоначелника

II

Срђан Кружевић, с.р.

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
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На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Фонда
за унапређење вокалне уметности младих „Меланије
Бугариновић и ћерке Мирјане Калиновић-Калин“ у Новом
Саду („Службени лист Општине Нови Сад, број 11/78 и
„Службени лист Града Новог Сада“, број 49/07), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-5/2019-7-II
26. март 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм рада Фонда за унапређење
вокалне уметности младих „Меланије Бугариновић и ћерке
Мирјане Калиновић-Калин“ у Новом Саду за 2019. годину,
који је донео Управни одбор Фонда за унапређење вокалне
уметности младих „Меланије Бугариновић и ћерке Мирјане
Калиновић-Калин“ у Новом Саду на IX седници од 8. фебруара 2019. године.
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На основу члана 47. став 1. тачке 15. Статута Града
Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града
Новог Сада“, број 43/08) и члана 10в. ст. 1. и 5. Одлуке о
одређивању органа надлежног за одлучивање о прибављању
и располагању непокретностима у јавној својини Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 34/13,
60/15, 74/16 и 59/18), Градоначелник Града Новог Сада
доноси

5. април 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ
САГЛАСНОСТИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
I. Образује се Комисија за давање сагласности за
извођење радова (у даљем тексту: Комисија).
II. Задаци Комисије су да:
- Разматра захтеве за давање сагласности у поступцима промене намене, доградњу и надоградњу,
реконструкцију, адаптацију, санацију, за издавање
непокретности у закуп, сагласности за извођење
радова на парцели на којој се налази објекат и сагласности за све врсте радова који су у функцији корисника непокретности;
- Разматра захтеве о давању сагласности у поступцима озакоњења власницима бесправно саграђених
објеката, када је таква сагласност неоходна за
издавање решења о озакоњењу;
- Разматра захтеве о давању сагласности другом сувласнику на објекту и земљишту на коме се налази
објекат у сусвојини, односно заједничкој својини Града
и другог лица када је таква сагласност услов за
прибављање решења о одобрењу за извођење
радова, односно грађевинске дозволе;
- Цени оправданост свих поднетих захтева за давање
сагласности;
- Води записник о свом раду;
- Сачињава образложен предлог за давање сагласности и исти доставља Градском већу Града Новог
Сада, ради разматрања и доношења.
III. Комисија има председника, заменика председника,
два члана и заменике чланова.
IV. Стручне и административне послове обављаће Градска управа за имовину и имовинско-правне послове.
V. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 020-397/2018-II
28. март 2019. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 47. став 1. тачке 15. Статута Града
Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града
новог Сада“, број 43/08) и члана 10в. ст. 1. и 5. Одлуке о
одређивању органа надлежног за одлучивање о прибављању
и располагању непокретностима у јавној својини Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 34/13,
60/15, 74/16 и 59/18), Градоначелник Града Новог Сада
доноси

Број 15 страна 579.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ДАВАЊЕ
САГЛАСНОСТИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
I. У Комисију за давање сагласности за извођење радова
именују се:
- за председника:
ИЛОНКА СТОЈШИЋ ЦИРОК, дипломирани правник из
Градске управе за имовину и имовинско-правне послове
Града Новог Сада,
- за заменика председника
ГОРДАНА КОСТИЋ, дипломирани инжењер грађевине,
из Градске управе за имовину и имовинско-правне послове
Града Новог Сада,
- за чланове
ДРАГАНА ЕРИЋ, дипломирани инжењер архитектуре,
из Градске управе за урбанизам и грађевинске послове,
ТАМАРА ВУЛЕТИЋ, инжењер архитектуре из Градске
управе за грађевинско земљиште и инвестиције,
- за заменике чланова:
РАЈКО ПОПАДИЋ, дипломирани грађевински инжењер
из Градске управе за урбанизам и грађевинске послове,
СТОЈАН БУБЊЕВИЋ, грађевински инжењер из Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 020-397/2018/а-II
28. март 2019. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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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 поглавља XII став 2. Акционог
плана запошљавања Града Новог Сада за 2019. годину
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 5/19, 6/19 и 7/19),
Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
МЕРА ЗАПОШЉАВАЊА ИЗ АКЦИОНОГ
ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА
ГРАДА НОВОГ САДА
I Образује се Комисија за реализацију мера запошљавања
из Акционог плана запошљавања Града Новог Сада (у
даљем тексту: Комисија).
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II Задатак Комисије је да провери и размотри пријаве
послодаваца или незапослених лица достављених поводом објављених јавних позива, сачини бодовну листу, размотри приговоре на бодовну листу и након тога припреми
коначну бодовну листу и предлог одлуке коју доставља
Градоначелнику Града Новог Сада, на доношење.
III Комисија се састоји од представника Града Новог
Сада, Националне службе за запошљавање – Филијала
Нови Сад, Савета за запошљавање Града Новог Сада и
других стручњака из области запошљавања.
Комисију чине председник, заменик председника и три
члана, које именује Градоначелник Града Новог Сада.
IV У Комисију се именују:
- за председника:
МИЛОРАД РАДОЈЕВИЋ, члан Градског већа за привреду
- за заменика председника:
МИЛАН ЂУРИЋ, члан Градског већа за управу и
прописе
- за чланове Комисије:
1. Проф. др МАРИЈАНА ДУКИЋ МИЈАТОВИЋ, члан
Стручног савета Градоначелника Града Новог Сада
за област инвестиција,
2. САША БИЛИНОВИЋ, в.д. начелника Градске
управе за привреду
3. СМИЉАНА ГАРДИНОВАЧКИ, начелник Одељења
за додатно образовање и обуку у Националној
служби за запошљавање – Филијала у Новом Саду.
V Стручне и административно-техничке послове за
потребе Комисије обављаће Градска управа за привреду.
VI Доношењем овог решења престаје да важи Решење
о образовању и именовању председника, заменика председника и чланова комисије за реализацију мера
запошљавања из Акционог плана запошљавања Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 8/18
и 37/18).
VII Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-202/2019-II
22. март 2019. 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

5. април 2019.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА
У КУЛТУРИ КОЈИ ПРЕДСТАВЉАЈУ
ЗНАЧАЈНА ОСТВАРЕЊА У ОБЛАСТИ
КЊИЖЕВНОГ СТВАРАЛАШТВА И
ИЗДАВАШТВА
I. Разрешава се дужности у Комисији за спровођење
поступка јавног конкурса за избор пројеката у култури који
представаљу значајна остварења у области књижевног
стваралаштва и издаваштва:
- члан:
ФРАЊО ПЕТРИНОВИЋ, књижевник.
II. У Комисију за спровођење поступка јавног конкурса
за избор пројеката у култури који представљају значајна
остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштва, именује се:
- за члана:
ЈОВАН ПОПОВИЋ, дизајнер графике и фоторафије.
III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-6/2019-129-II
27. март 2019. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.
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На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.), чл.
7. и 8. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора
пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају
из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, 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 - ПОЗОРИШНА УМЕТНОСТ
И УМЕТНИЧКА ИГРА, КЛАСИЧАН БАЛЕТ,
САВРЕМЕНА ИГРА, ФИЛМСКА УМЕТНОСТ И
ОСТАЛО АУДИО-ВИЗУЕЛНО
СТВАРАЛАШТВО, ДИГИТАЛНО
СТВАРАЛАШТВО И МУЛТИМЕДИЈА
I. Образује се Комисија за спровођење поступка јавног
конкурса за избор пројеката у култури из области савре-

5. април 2019.
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меног стваралаштва - позоришна уметност и уметничка
игра, класичан балет, савремена игра, филмска уметност
и остало аудио-визуелно стваралаштво, дигитално стваралаштво и мултимедија (у даљем тексту: Комисија).
II.

Задатак Комисије је да:

- спроведе поступак јавног конкурса за избор пројеката
у култури из области савременог стваралаштва позоришна уметност и уметничка игра, класичан
балет, савремена игра (стваралаштво, продукција и
интерпретација), филмска уметност и остало аудиовизуелно стваралаштво, дигитално стваралаштво и
мултимедија;
- изврши стручну процену пројеката пристиглих на
јавни конкурс, и то да сваки члан Комисије оцени
сваки пројекат појединачно на основу вредновања
критеријума утврђених Уредбом о критеријумима,
мерилима и начину избора пројеката у култури који
се финансирају и суфинансирају из буџета Републике
Србије, аутономне покрајине, односно јединица
локалне самоуправе, а сходно условима јавног конкурса;
- за сваки пројекат који разматра сачини писмено
образложење у коме ће навести разлоге за
прихватање или неприхватање пројекта, и
- донесе одлуку која ће садржати списак изабраних
пројеката и износе финансијских средстава.
III. Комисија има три члана.
Комисија на првој седници бира председника Комисије.
Председник Комисије координира рад Комисије и води
седнице.
Комисија доноси и усваја Пословник о раду.
IV. У Комисију се именују:
1. ДРАГАН СРЕЋКОВ, историчар уметности,
2. ИГОР БУРИЋ, позоришни критичар, и
3. доц. др ВЛАДИМИР ГВОЗДЕН, Филозофски
факултет, Одсек за компаративну књижевност .
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
условом да нису чланови Градског већа Града Новог Сада
или запослени у градским управама.
Накнада се исплаћује под условом да је Комисија у току
месеца одржала седницу, без обзира на број одржаних
седница.
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 – мултимедија и дигитално стваралаштво, филмска уметност, аудио-визуелно
стваралаштво и остала извођења културних програма и
културних садржаја-манифестације („Службени лист Града
Новог Сада“, број 14/18).

Број 15 страна 581.

VIII. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-4/2019-559-II
2. април 2019. 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-ОСТАЛА ИЗВОЂЕЊА
КУЛТУРНИХ ПРОГРАМА И КУЛТУРНИХ
САДРЖАЈА: ФЕСТИВАЛИ,
МАНИФЕСТАЦИЈЕ, МЈУЗИКЛ, ЦИРКУС,
ПАНТОМИМА, УЛИЧНА УМЕТНОСТ И
СЛИЧНО
I. Образује се Комисија за спровођење поступка јавног
конкурса за избор пројеката у култури из области савременог стваралаштва - остала извођења културних програма и културних садржаја: фестивали, манифестације,
мјузикл, циркус, пантомима, улична уметност и слично
(у даљем тексту: Комисија).
II. Задатак Комисије је да:
- спроведе поступак јавног конкурса за избор пројеката
у култури из области савременог стваралаштва остала извођења културних програма и културних
садржаја: фестивали, манифестације, мјузикл, циркус, пантомима, улична уметност и слично;
- изврши стручну процену пројеката пристиглих на
јавни конкурс, и то да сваки члан Комисије оцени
сваки пројекат појединачно на основу вредновања
критеријума утврђених Уредбом о критеријумима,
мерилима и начину избора пројеката у култури који
се финансирају и суфинансирају из буџета Републике
Србије, аутономне покрајине, односно јединица
локалне самоуправе, а сходно условима јавног конкурса;
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- за сваки пројекат који разматра сачини писмено
образложење у коме ће навести разлоге за
прихватање или неприхватање пројекта, и
- донесе одлуку која ће садржати списак изабраних
пројеката и износе финансијских средстава.
III. Комисија има три члана.
Комисија на првој седници бира председника Комисије.
Председник Комисије координира рад Комисије и води
седнице.
Комисија доноси и усваја Пословник о раду.
IV. У Комисију се именују:
1. ТИЈАНА ДЕЛИЋ, саветник Градоначелника Града
Новог Сада,
2. ИВАНА БОРОЈА, помоћник Покрајинског секретара
за културу, јавно информисање и односе с верским
заједницама, и
3. ДРАГАНА МИЛОШЕВИЋ, директор Културног
центра „Руменка“, Руменка.

5. април 2019.

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА
У КУЛТУРИ ИЗ ОБЛАСТИ САВРЕМЕНОГ
СТВАРАЛАШТВА - МУЗИКА, ЛИКОВНЕ,
ПРИМЕЊЕНЕ, ВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ,
ДИЗАЈН И АРХИТЕКТУРА
I. Образује се Комисија за спровођење поступка јавног
конкурса за избор пројеката у култури из области савременог стваралаштва - музика, ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн и архитектура, (у даљем тексту:
Комисија).
II. Задатак Комисије је да:
- спроведе поступак јавног конкурса за избор пројеката
у култури из области савременог стваралаштва:
музика (стваралаштво, продукција, интерпретација),
ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн и
архитектура (стваралаштво, продукција);

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

- изврши стручну процену пројеката пристиглих на
јавни конкурс, и то да сваки члан Комисије оцени
сваки пројекат појединачно на основу вредновања
критеријума утврђених Уредбом о критеријумима,
мерилима и начину избора пројеката у култури који
се финансирају и суфинансирају из буџета Републике
Србије, аутономне покрајине, односно јединица
локалне самоуправе, а сходно условима јавног конкурса;

VI. Стручне и административно-техничке послове за
потребе Комисије обављаће Градска управа за културу,
чије ће одређено лице водити записник о раду Комисије.

- за сваки пројекат који разматра сачини писмено
образложење у коме ће навести разлоге за
прихватање или неприхватање пројекта, и

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
условом да нису чланови Градског већа Града Новог Сада
или запослени у градским управама.

VII. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-4/2019-561-II
2. април 2019. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

- донесе одлуку која ће садржати списак изабраних
пројеката и износе финансијских средстава.
III. Комисија има три члана.
Комисија на првој седници бира председника Комисије.
Председник Комисије координира рад Комисије и води
седнице.
Комисија доноси и усваја Пословник о раду.
IV. У Комисију се именују:
1. ЗОРАН БУЛАТОВИЋ, директор Установе за израду
таписерија „Атеље 61“, Петроварадин
2. ИКОНИЈА РАДЕВИЋ ВУЈОВИЋ, наставник музичке
културе у ОШ „Ђура Јакшић“ Каћ , и
3. ПАВЕЛ СУРОВИ, директор Културног центра „Кисач“,
Кисач.
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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

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
условом да нису чланови Градског већа Града Новог Сада
или запослени у градским управама.
Накнада се исплаћује под условом да је Комисија у току
месеца одржала седницу, без обзира на број одржаних
седница.
VI. Стручне и административно-техничке послове за
потребе Комисије обављаће Градска управа за културу,
чије ће одређено лице водити записник о раду Комисије.

5. април 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

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 - музика, позоришна
уметност, уметничка и савремена игра, ликовне, примењене
и визуелне уметности, дизајн и архитектура: стваралаштво,
продукција и интерпретација („Службени лист Града Новог
Сада“, број 13/18).
VIII. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-4/2019-560-II
2. април 2019. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 140. став 1. Одлуке о уређењу Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 67/17
и 7/19), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ
ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ
ЕЛЕКТРОНСКОГ ДИСПЛЕЈА БЕЗ ТОНА
I. У Решењу о именовању председника и чланова
Комисије за спровођење конкурса за доделу локација за
постављање електронског дисплеја без тона („Службени
лист Града Новог Сада“, број 10/19), у тачки III. после става
1. додаје се став 2. који гласи: „Комисија ће у свом поступању
користити печат Градске управе за грађевинско земљиште
и инвестиције.“
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 351-1/2019-158/1-II
3. април 2019. године
НОВИ САД
по овлашћењу
Број: II-020-2/2019-2309
1. април 2019. године
Члан Градског већа
Владимир Стојковић, с.р.

Број 15 страна 583.

Градска управа за саобраћај и путеве
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9.
Одлуке о јавним паркиралиштима ("Сл. лист Града Новог
Сада", бр. 4/10, 5/10 - испр., 19/10 - испр., 50/10, 44/11,
38/12, 7/13 - испр., 28/14, 11/15, 74/16, 21/1, 61/17 и 42/18),
доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА
ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ
МИЛЕВЕ МАРИЋ БР. 42 У НОВОМ САДУ
I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Милеве Марић
бр. 42 у Новом Саду.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг
сервис" Нови Сад да паркинг-место из тачке I. овог решења
уреди, опреми и да постави саобраћајну сигнализацију у
складу са Саобраћајним пројектом број С-076/19 од
13.3.2019. године, који је израдила Градска управа за
грађевинско земљиште и инвестиције, Одељење за развој
и управљање саобраћајем.
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 17.4.2019. 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-34-1887/2019
27. март 2019. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9.
Одлуке о јавним паркиралиштима ("Сл. лист Града Новог
Сада", бр. 4/10, 5/10 - испр., 19/10 - испр., 50/10, 44/11,
38/12, 7/13 - испр., 28/14, 11/15, 74/16, 21/1, 61/17 и 42/18),
доноси

страна 584. – Броj 15

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА
ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ
СТЕВАНА МОМЧИЛОВИЋА БР. 14А У
НОВОМ САДУ
I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Стевана
Момчиловића бр. 14а у Новом Саду.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг
сервис" Нови Сад да паркинг-место из тачке I. овог решења
уреди, опреми и да постави саобраћајну сигнализацију у
складу са Саобраћајним пројектом број С-077/19 од
14.3.2019. године, који је израдила Градска управа за
грађевинско земљиште и инвестиције, Одељење за развој
и управљање саобраћајем.
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 17.4.2019. 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-34-1886/2019
27. март 2019. године
НОВИ САД
в.д.. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

5. април 2019.

складу са Саобраћајним пројектом број С-083/19 од
18.3.2019. године, који је израдила Градска управа за
грађевинско земљиште и инвестиције, Одељење за развој
и управљање саобраћајем.
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 17.4.2019. 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-34-1885/2019
27.март 2019. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.
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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, 61/17 и 42/18),
доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ
ПОСЕБНИХ ПАРКИРАЛИШТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9.
Одлуке о јавним паркиралиштима ("Сл. лист Града Новог
Сада", бр. 4/10, 5/10 - испр., 19/10 - испр., 50/10, 44/11,
38/12, 7/13 - испр., 28/14, 11/15, 74/16, 21/1, 61/17 и 42/18),
доноси

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, 34/18, 35/18, 37/18,
41/18, 45/18, 52/2018, 53/2018 и 57/2018), у тачки VI. подтачка 1. се мења и гласи:

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА
ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ
ЂОРЂА РАЈКОВИЋА БР. 40 У НОВОМ САДУ

„1. на Тргу галерија, са 61 паркинг-местом, према
Пројекту број ПС0238-01 од 21.2.2019. године, који је израдио Паркинг сервис“.

I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Ђорђа
Рајковића бр. 40 у Новом Саду.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг
сервис" Нови Сад да паркинг-место из тачке I. овог решења
уреди, опреми и да постави саобраћајну сигнализацију у

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг
сервис" Нови Сад да:
• паркиралишта уреди, опреми и да постави саобраћајну
сигнализацију у складу са саобраћајним пројектима
и
• да путем средстава јавног информисања обавести
учеснике у саобраћају о условима и могућностима за
коришћење паркиралишта.

5. април 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

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 15.4.2019. 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-34-1724/2019
21. март 2019. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

број ПС0266-02 од 21.2.2019. године, који је израдило Јавно
комунално предузеће "Паркинг сервис" Нови Сад.“.
II. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог
решења, врши Градска управа за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектор за инвестиције.
III. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектору за инвестиције да постављене
саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне
сигнализације.
IV. Рок за извршење овог решења је 15.4.2019. године.
V. 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-34-1725/2019
21. март 2019. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.
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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, 61/2017, 42/2018
и 59/2018), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ
ПРИВРЕМЕНОГ ПАРКИРАЛИШТА У УЛИЦИ
ЈОСИФА РУЊАНИНА У НОВОМ САДУ
I. У Решењу о одређивању привременог паркиралишта
у улици Јосифа Руњанина у Новом Саду ("Службени лист
Града Новог Сада", број 13/15), у тачки I. став 1. се мења
и гласи:
„Одређује се привремено паркиралиште за путничке
аутомобиле у Улици Јосифа Руњанина код Српског народног позоришта у Новом Саду, на катастарским парцелама
број 10116, 10128 и 10104/2 К.О. Нови Сад I, до привођења
парцела намени утврђеној урбанистичким планом, а најдуже
до 8.6.2020 године.“.
Тачка I. став 3. се мења и гласи:
„На паркиралишту из става 1. ове тачке врши се наплата
накнаде за његово коришћење, а капацитет паркиралишта
је 102 паркинг места.“.
Тачка IV. се мења и гласи:
„Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг сервис" Нови Сад, да паркиралиште из тачке I. овог решења
уреди, опреми и обележи према саобраћајном пројекту
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11,
32/13 – 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
РАСКРСНИЦИ УЛИЦЕ БРАНИСЛАВА
НУШИЋА, УЛИЦЕ БОРЕ ПРОДАНОВИЋА
И ЋИРПАНОВЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ
I. Одређује се измена режима саобраћаја у раскрсници
Улице Бранислава Нушића, Улице Боре Продановића и
Ћирпанове улице у Новом Саду у складу са Техничким
регулисањем саобраћаја број: С-024/19 од 15. јануара 2019.
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. мај 2019. године.
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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-34-1189/2019
1. април 2019. године
НОВИ САД
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11,
32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15-др. Закон, 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 ПОСТАВЉАЊУ СТУБИЋА И
САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У
МАЖУРАНИЋЕВОЈ УЛИЦИ У
ПЕТРОВАРАДИНУ

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11,
32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15-др. Закон, 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
БЛОКУ ОМЕЂЕНОМ БУЛЕВАРОМ ЦАРА
ЛАЗАРА, БУЛЕВАРОМ ОСЛОБОЂЕЊА,
СТРАЖИЛОВСКОМ УЛИЦОМ И УЛИЦОМ
МАКСИМА ГОРКОГ У НОВОМ САДУ
I. Одређује се измена режима саобраћаја у блоку
омеђеном: Булеваром цара Лазара, Булеваром ослобођења,
Стражиловском улицом и Улицом Максима Горког у Новом
Саду у складу са Техничким регулисањем саобраћаја број:
С-078/1915 од 15. марта 2019. 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 31. мај 2019. 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-34-2074/2019
5. април 2019. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

5. април 2019.

I. Одређује се постављање стубића и саобраћајне
сигнализације у Мажуранићевој улици у Петроварадину.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Пут“ Нови
Сад да постави стубиће и саобраћајну сигнализацију према
Техничком регулисању саобраћаја број: С-058/19 од 6.
марта 2019. године којe је израдило Одељење за развој и
управљање саобраћајем Градске управе за грађевинско
земљиште и инвестиције.
III. Рок за извршење овог решења је 31. мај 2019. 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-34-1601/2019
25. март 2019. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11,
32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15-др. Закон, 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 ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У ЗОНИ ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ „ДУШАН РАДОВИЋ“ У
НОВОМ САДУ
I. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације
у зони Основне школе „Душан Радовић“ у Новом Саду, у
складу са Техничким регулисањем саобраћаја број: С-480/18
од 7. децембра 2018. године које је израдило Одељење

5. април 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

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 31. мај 2019. 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-34-1180/2019
22. март 2019. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11,
32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15-др. Закон, 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 ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У ПАРТИЗАНСКОЈ УЛИЦИ
У ЧЕНЕЈУ
I. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације
у Партизанској улици у Ченеју, у складу са Техничким
регулисањем саобраћаја број: С045/19 од 6. марта 2019.
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 31. мај 2019. 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-34-1602/2019
22. март 2019. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11,
32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15-др. Закон, 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 ОБЕЛЕЖАВАЊУ ХОРИЗОНТАЛНЕ
САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА
БУЛЕВАРУ ОСЛОБОЂЕЊА И У УЛИЦИ
НАРОДНОГ ФРОНТА У НОВОМ САДУ
I. Одређује се обележавање хоризонталне саобраћајне
сигнализације на Булевару ослобођења и у Улици народног фронта у Новом Саду, у складу са Техничким
регулисањем саобраћаја број: С434/18 од 19. новембра
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 31. мај 2019. године.
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈ
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-1181/2019
5. април 2019. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с. р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
16. став 1. Одлуке о јавном превозу путника на територији
Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр.
60/10 28/14, 69/14 и 74/16, „Службени гласник Републике
Србије“, бр.104/17-одлука УС и "Службени лист Града Новог
Сада", бр. 29/18 и 48/18), доноси

РЕШЕЊЕ
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ
АУТОБУСКИХ СТАЈАЛИШТА У
ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
I. У Решењу о одређивању аутобуских стајалишта у приградском превозу путника на територији Града Новог сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 6/19) у тачки I.

страна 588. – Броj 15

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

после речи: „године“ додају се речи: „С025.1/19, С025.2/19
и С025.3/19 од 22. марта 2019. године“
II. 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-34-645/2019
2. април 2019. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

Савет за праћење кретања оболевања од хроничних незаразних болести становништва
Града Новог Сада
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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, 27/14 и 9/19), Савет
за праћење кретања оболевања од хроничних незаразних
болести становништва Града Новог Сада расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА
НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОЈЕКАТА ПРЕВЕНЦИЈЕ ХРОНИЧНИХ
НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ
I. Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава из
буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката
превенције хроничних незаразних болести за 2019. годину.
II. Средства за реализацију пројеката из тачке I. овог
јавног конкурса обезбеђена су Одлуком о буџету Града
Новог Сада за 2019. годину ("Службени лист Града Новог
Сада", број 58/18), у укупном износу од 7.200.000,00 динара.
III. Пројекти превенције хроничних незаразних болести
који ће се финансирати из буџета Града Новог Сада у 2019.
години су:
1) пројекти превенције и контроле кардиоваскуларних болести
Пројекти превенције и контроле кардиоваскуларних
болести имају за циљ:
- откривање и контролу фактора ризика и стања који
чине основу превенције кардиоваскуларних болести,
- откривање раних симптома и постављање ране
дијагнозе,
- повећање активног учешћа грађана у усвајању здравих стилова живота и повећању одговорности за сопствено здравље чиме се доприноси унапређењу
здравственог стања становништва Града Новог Сада.

5. април 2019.

Пројекти превенције и контроле кардиоваскуларних
болести имају за циљ и едукације и обуке грађана Града
Новог Сада за пружање прве помоћи у случају акутног срчаног застоја чиме се повећава шанса за преживљавање и
смањује стопа смртности и компликација у случају акутног
срчаног застоја, као и едукације здравствених радника у
циљу унапређења знања и вештина из ове области.
2) пројекти превенције и контроле дијабетеса
Пројекти превенције и контроле дијабетеса имају за
циљ:
- откривање и контролу фактора ризика и стања који
чине основу превенције дијабетеса,
- откривање раних симптома и постављање ране
дијагнозе,
- евидентирање грађана Града Новог Сада са
повећаним факторима ризика за настанак дијабетеса
и њихово увођење у превентивне програме здравствених установа,
- повећање активног учешћа грађана у усвајању здравих стилова живота и повећању одговорности за сопствено здравље чиме се доприноси унапређењу
здравственог стања становништва Града Новог Сада.
Пројекти превенције и контроле дијабетеса имају за
циљ и едукације здравствених радника у циљу унапређења
знања и вештина из дијабетологије.
3) пројекти превенције и контроле малигних болести
Пројекти превенције и контроле малигних болести имају
за циљ:
- откривање и контролу фактора ризика и стања који
чине основу превенције малигних болести,
- откривање раних симптома и постављање ране
дијагнозе и
- промоцију здравих животних навика и здравих стилова живота као основ превенције настанка болести.
Пројекти превенције и контроле малигних болести имају
за циљ и едукације здравствених радника у циљу њиховог
информисања и усвајања нових знања и вештина ради
успостављања ефикасне превенције, дијагностике и
лечења.
4) пројекти превенције и контроле хроничне
опструктивне болести плућа
Пројекти превенције и контроле хроничне опструктивне
болести плућа имају за циљ:
- откривање и контролу фактора ризика и стања који
чине основу превенције хроничне опструктивне болести плућа,
- откривање раних симптома и постављање ране
дијагнозе.
Пројекти превенције и контроле хроничне опструктивне
болести плућа имају за циљ и едукације здравствених
радника о актуелним ставовима и специфичним препорукама за најефикаснију превенцију, дијагностику и лечење
хроничне опструктивне болести плућа.
5) пројекти превенције и контроле болести
мишићно-коштаног система
Пројекти превенције и контроле болести мишићнокоштаног система имају за циљ:
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- откривање и контролу фактора ризика и стања који
чине основу превенције болести мишићно-коштаног
система,
- откривање раних симптома и постављање ране
дијагнозе.
Пројекти превенције и контроле болести мишићнокоштаног система имају за циљ и едукације здравствених
радника о актуелним ставовима и специфичним препорукама за најефикаснију превенцију, дијагностику и лечење
болести мишићно-коштаног система.
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 интернет презентације Града Новог Сада (www.novisad.rs), са
портала е-управе или у Градској управи за здравство, Нови
Сад, Жарка Зрењанина 2, канцеларија 46, II спрат.
VI. Учесник Јавног конкурса, на обрасцу пријаве, подноси пројекат који садржи:
- назив пројекта,
- назив, седиште, матични број, порески идентификациони број учесника конкурса, шифру буџетског корисника и број буџетског рачуна,
- податке о значајнијим пројектима реализованим у
претходном периоду из области обухваћене конкурсом,
- опште податке о пројекту који се подноси (припадност пројекта и аспект родне равноправности),
- опис пројекта (образложење значаја пројекта, циљеве
и циљне групе на које ће ефекти реализације пројекта
имати утицај, динамику спровођења пројекта, основне
активности пројекта, особље ангажовано на пројекту,
начин праћења реализације пројекта, финансијски
план и структуру буџета пројекта са прегледом
материјалних и нематеријалних трошкова и
спецификацијом средстава из сопствених прихода,
из буџета Града Новог Сада и из других извора,
могуће ризике и начин евалуације пројекта),
- податке о одговорној особи за реализацију пројекта
и овлашћеном лицу за подношење пријаве пројекта,
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 5. априла
2019. године до 15. априла 2019. 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.
X. Конкурсна документација се не враћа.
XI. Поступак Јавног конкурса спровешће Савет за
праћење кретања оболевања од хроничних незаразних
болести становништва Града Новог Сада.
XII. Средствима обезбеђеним у буџету Града Новог
Сада за реализацију пројеката из тачке III. овог јавног кон-
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курса неће се финансирати набавка основних средстава
за рад учесника конкурса.
XIII. Савет за праћење кретања оболевања од хроничних незаразних болести становништва Града Новог Сада
може учеснику Јавног конкурса предложити да изврши
одређене измене поднетог пројекта, у делу буџета пројекта
или у делу активности планираних у пројекту.
Савет за праћење кретања оболевања од хроничних
незаразних болести становништва Града Новог Сада има
право да затражи додатна објашњења од учесника конкурса у вези са буџетом пројекта, односно да предложи
измену буџета пројекта, уколико сматра да буџет пројекта
не одговара планираним активностима и резултатима
реализације пројекта.
XIV. Савет за праћење кретања оболевања од хроничних незаразних болести становништва Града Новог Сада
је дужан да у року од 30 дана од дана истека рока из тачке
VIII. овог јавног конкурса утврди листу пројеката, применом следећих критеријума:
- област у којој се реализује пројекат, дужина трајања
пројекта, број корисника пројекта и одрживост
пројекта,
- циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног
интереса, степен унапређења стања области у којој
се пројекат спроводи,
- суфинансирање пројекта из других извора: сопствених прихода, буџета Републике Србије, аутономне
покрајине или јединице локалне самоуправе, фондова Европске уније, поклона, донација, легата, кредита и друго, у случају недостајућег дела средстава
за финансирање пројекта,
- законитост и ефикасност коришћења средстава из
буџета Града Новог Сада и одрживост ранијих
пројеката,
- 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 планираним активностима.
Листа пројеката ће се објавити на званичној интернет
презентацији Града Новог Сада (www.novisad.rs) и на
порталу е-управе.
Учесници конкурса имају право да у року од три дана
од дана објављивања листе пројеката изврше увид у поднете пријаве на јавни конкурс, а право приговора у року од
осам дана од дана њеног објављивања.
Одлуку о приговору доноси Савет за праћење кретања
оболевања од хроничних незаразних болести становништва
Града Новог Сада у року од 15 дана од дана његовог пријема
и одлука Савета је коначна.
XV. Савет за праћење кретања оболевања од хроничних незаразних болести становништва Града Новог Сада,
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 изно-
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сом 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 средстава за реализацију сваког појединачног пројекта, који ће
се објавити на званичној интернет презентацији Града
Новог Сада (www.novisad.rs) и на порталу е-управе.
XVI. Учесници конкурса који остваре право на средства
из буџета Града Новог Сада обавезни су да набавку добара
и услуга предвиђених пројектом спроведу у складу са законом којим се уређују јавне набавке, ако су испуњени услови
за спровођење ових поступака.
XVII. Савет за праћење кретања оболевања од хроничних незаразних болести становништва Града Новог Сада
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
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО
Савет за праћење кретања оболевања
од хроничних незаразних болести
становништва Града Новог Сада
Број: XII-51-19/2019
28. март 2019. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др сц. мед. Золтан Хорват, с.р.

Комисија за спровођење конкурса за доделу
локација за постављање електронског дисплеја
без тона на јавној површини

5. април 2019.

Право учешћа на Конкурсу за доделу локација (у даљем
тексту: Конкурс) имају правна лица и предузетници (у даљем
тексту: учесник Конкурса).
Пријаве се подносе искључиво на обрасцима израђеним
од стране Градске управе за грађевинско земљиште и
инвестиције, чији су саставни део графички и фотографски приказ појединачних локација са описом локација
израђени од стране Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод
за урбанизам Нови Сад.
Образац пријаве и образац за попуњавање понуђеног
новчаног износа за локације за које се конкурише се преузима у просторијама Скупштине Града Новог Сада, Жарка
Зрењанина број 2, IV спрат, канцеларија 106, радним даном
од 10,00 до 13,00 часова.
Пријава се подноси Комисији за спровођење конкурса
за доделу локација за постављање електронског дисплеја
без тона на јавној површини (у даљем тексту: Комисија)
путем Скупштине Града Новог Сада, Жарка Зрењанина
број 2, IV спрат, канцеларија 96, радним даном од 08,00
до 15,30 часова.
Благовремене су пријаве на конкурс запримљене у Скупштини Града Новог Сада, Жарка Зрењанина број 2, IV спрат,
канцеларија 96, до 22. априла 2019. године до 15,30 часова,
без обзира на који начин су предате (путем поште или
лично).
Право учешћа на Конкурсу за доделу локација за
постављање електронског дисплеја без тона има учесник
Конкурса под условом:
1. А) да располаже са одговарајућим бројем електронских дисплеја без тона сразмерно броју локација за
које подноси пријаву на Конкурсу;
Б) да електронски дисплеји без тона наведени у
пријави задовољавају следеће карактеристике :
- размак између тачака/pixela максимално 8mm
- угао гледања 1200/1600
- јачина светлости ≥ 6500 cd/m2

280
На основу члана 140. став 1. Одлуке о уређењу Града
Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада бр. 67/17
и 7/19), Комисија за спровођење конкурса за доделу локација
за постављање електронског дисплеја без тона на јавној
површини, расписује

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ ЛОКАЦИЈА ЗА
ПОСТАВЉАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ ДИСПЛЕЈА
БЕЗ ТОНА НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ
Конкурс се расписује за доделу права коришћења пет
(5) локација за постављање електронског дисплеја без
тона, које су наведене у табели која је саставни део овог
конкурса.
Локације за постављање електронског дисплеја без тона
на јавној површини, дају се на коришћење на пет година у
складу са одредбама Одлуке о уређењу Града Новог Сада.

- радна температура -20 ~ 500C
- фреквенција рада освежавања >1920Hz
Доказ: верификован извод из књиге основних средстава
или рачун о куповини и аналитичка картица потписана и
оверена од стране овлашћеног лица и спецификација
опреме;
2. А) да електронски дисплеји без тона које намерава
да постави испуњавају захтеве у складу са Правилником о електричној опреми намењеној за употребу
у оквиру одређених граница напона ("Службени
гласник РС, број 25/16) и Правилником о
електромагнетској компатибилности ("Службени
гласник РС, број 25/16);
Доказ: важеће потврде о усаглашености издате од тела
акредитованог од стране Акредитационог тела Србије (АТС);
Б) да је за постављање електронских дисплеја без
тона израђен пројекат конструкције;
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Доказ: пројекат конструкције израђен и оверен од
стране одговорног пројектанта;
3. да располаже са минимум једним теретним возилом са хидраулучном дизалицом и хидрауличном
подизном платформом за рад на висини;
Доказ: верификован извод из књиге основних средстава
или рачун о куповини и аналитичка картица потписана и
оверена од стране овлашћеног лица или уговор о лизингу/
уговор о закупу са фотокопијом инвентарних пописних
листа основних средстава закуподавца.
Пријава на Конкурс поред доказа из тачака 1-3 мора да
садржи и:
4.

податке о учеснику Конкурса: ПИБ, матични број,
назив и седиште, а за предузетника пословно име
и име и презиме оснивача,

5.

доказ о упису у одговарајући регистар привредних
субјеката,

6.

доказ да је учесник Конкурса измирио
потраживања по основу изворних јавних прихода
Града Новог Сада,

7.

локација за коју се конкурише:
- редни број наведен у табели, и
- локалитет,

Број 15 страна 591.

4. уплату гарантног износа за учешће на Конкурсу.
Критеријуми за избор најповољније понуде су:
• понуђени новчани износ за стицање права на
доделу локација,
• број локација за које се конкурише.
Комисија сачињава ранг-листу према наведеним
критеријумима, на следећи начин:
• Учесник Конкурса који понуди највиши новчани
износ 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 локација, примењује се други критеријум,
при чему предност на Конурсу има учесник који конкурише за већи број локација.
Јавно отварање понуда одржаће се 24. априла 2019.
године, у просторијама Скупштине Града Новог Сада, Жарка
Зрењанина број 2, IV спрат, канцеларија 96, са почетком
у 09,00 часова.
О поступку јавног отварања понуда води се записник.
Неблаговремене пријаве враћају се подносиоцу пријаве,
са неотвореном понудом.

8.

доказ о уплати гарантног износа за учешће на Конкурсу,

9.

потврду о пореском идентификационом броју
(ПИБ),

Непотпуне пријаве одбиће се решењем које се може
побијати у оквиру жалбе на одлуку Комисије.

10.

фотокопију картона депонованих потписа лица
овлашћених за заступање, и

11.

понуђени новчани износ за стицање права на доделу
локације, прецизно одређен у динарском износу и
уписан у обрасцу за попуњавање понуђеног новчаног
износа за локације за које се конкурише, достављен
у посебној затвореној коверти, са назнаком "За
конкурс".

Комисија утврђује коначне резултате Конкурса и доноси
одлуку о додели локација, најкасније до 30. априла 2019.
године, коју објављује на огласној табли Скупштине Града
Новог Сада и званичној интернет страници Града Новог
Сада.

Почетни новчани износ за стицање права на доделу
локација утврђује се у годишњем износу накнаде за
коришћење јавне површине у зависности од површине која
се користи за оглашавање и локалитета на коме се електронски дисплеј без тона поставља.
Учесник Конкурса је дужан да уплати гарантни износ за
учешће на Конкурсу, који износи 50% од почетног новчаног износа за стицање права на доделу локација, на рачун
840-1093804-32.
Учеснику Конкурса коме су додељене локације, гарантни
износ за учешће на Конкурсу урачунава се у новчани износ
за стицање права на доделу локација. Учеснику Конкурса
коме нису додељене локације враћа се гарантни износ за
учешће на Конкурсу у року од три дана од дана правоснажности одлуке Комисије о додели локација. Учеснику Конкурса који одустане од коришћења додељених локација,
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,

Учесник Конкурса има право да Градском већу Града
Новог Сада, уложи жалбу на одлуку о додели локација 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
локација, који је Учесник Конкурса дужан да уплати, не урачунава се у износ накнаде, која се кориснику утврђује
засебно за сваку календарску годину.
Учесник конкурса коме су додељене локације дужан је
да понуђени новчани износ за стицање права на доделу
локација, 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
локација Учеснику конкурса који је следећи на ранг-листи.
Учесник конкурса коме су додељене локације дужан је
да поднесе захтев путем Писарнице Градске управе за
грађевинско земљиште и инвестиције, Стевана Брановачког број 3 или путем Писарнице Градске управе за опште
послове, Трг слободе број 1 (шалтер сала у Градској кући)
у Новом Саду за издавање решења којим се одобрава
коришћење локација за постављање електронског дисплеја
без тона. Уз захтев је потребно приложити Извод из Елабората о постављању електронског дисплеја без тона и
доказ о уплати понуђеног новчаног износа за стицање права
за доделу локација као и другу документацију прописану
Одлуком о уређењу Града Новог Сада.
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Учесник конкурса коме су додељене локације дужан је
да у року од 60 дана од коначности решења Градске управе
за грађевинско земљиште и инвестиције о коришћењу
локација, постави електронски дисплеј без тона.
Табела са локацијама електронског дисплеја без тона,
површином, почетним новчаним износом за стицање права
за доделу локација и гарантним износом за учешће на конкурсу, је саставни део Конкурса.
Остала обавештења у вези са Конкурсом могу се добити
радним даном од 10,00 до 13,00 часова, у просторијама

5. април 2019.

Скупштине Града Новог Сада, Жарка Зрењанина број 2,
IV спрат, канцеларија 106, или на телефон 021/4882-895.
КОМИСИЈА
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА
ЗА ДОДЕЛУ ЛОКАЦИЈА ЗА
ПОСТАВЉАЊЕ
ЕЛЕКТРОНСКОГ ДИСПЛЕЈА
БЕЗ ТОНА НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ
Број: XXIV-351-1/19-254
5. април 2019. године
Председник
Снежана Срећков с.р.

ТАБЕЛА СА ЛОКАЦИЈАМА - НОВИ САД
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.

Локалитет
Браће Рибникар
(код Credit agricole banka)
Угао Булевара Европе и
Футошког пута
Корнелија Станковића
(кружни ток)
Булевар Јаше Томића (код
железничке станице)
Угао Темеринске и Партизанске
улице

Почетни новчани износ
за стицање права на
доделу локације

Гаранти износ за
учешће на конкурсу

12m2

166.440,00

83.220,00

12m2

153.300,00

76.650,00

12m2

153.300,00

76.650,00

12m2

166.440,00

83.220,00

12m2

131.400,00

65.700,00

Површина
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5. април 2019.

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна

ГРАД НОВИ САД

Рег. бр.
257

Градско веће
245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

Програм инвестиционих активности Школе
за основно и средње образовање „Милан
Петровић“ са домом ученика Нови Сад
за 2019. годину

258
569

Програм инвестиционих активности Дома
„Ветерник“ у Ветернику којe се финансирају из средстава буџета Града Новог
Сада за 2019. годину

569

Програм инвестиционих активности и
текућег одржавања Завода за здравствену
заштиту радника Нови Сад за 2019. годину

570

260

Правилник о изменама и допуни Правилника о техничким и другим условима
за постављање објеката и уређаја на
јавној површини

571

Решење о измени Програма инвестиционих активности за потребе органа Града
Новог Сада у 2019. години

571

Решење о давању сагласности на Одлуку
о висини накнаде за издавање сагласности за укрштање са вреловодним инсталацијама и цени услуге пражњења /
пуњења кућне инсталације

259

261

262

573

Решење о давању сагласности на Одлуку
о измени Финансијског плана ”Новосадског позоришта - Újvidéki Színház”, Нови
Сад за 2019. годину

574

Решење о давању сагласности на Одлуку
о изменама и допунама Програма рада
”Новосадског позоришта - Újvidéki Színház”,
Нови Сад за 2019. годину

574

263

Решење о продужењу дужности в.д.
шефа Службе за заједничке послове
(Војислав Јоксовић)

574

Закључак о утврђивању програма удружења грађана у области социјалне
заштите, који су од интереса за Град
Нови Сад за 2019. годину

575

264

Градоначелник
255

256

265

Решење о одобравању да се у Одлуци
о буџету Града Новог Сада за 2019.
годину распореде средства Градској
управи за културу

577

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

577

Предмет

Страна

Решење о давању сагласности на
Програм рада Фонда за унапређење
вокалне уметности младих ”Меланије
Бугариновић и ћерке Мирјане Калиновић
- Калин у Новом Саду за 2019. годину

578

Решење о давању сагласности на
Финансијски план Фонда за унапређење
вокалне уметности младих ”Меланије
Бугариновић и ћерке Мирјане Калиновић
- Калин у Новом Саду за 2019. годину

578

Решење о образовању Комисије за давање сагласности за извођење радова

578

Решење о именовању председника, заменика председника, чланова и заменика
чланова Комисије за давање сагласности
за извођење радова

579

Решење о образовању и именовању
председника, заменика председника и
чланова Комисије за реализацију мера
запошљавања из Акционог плана запошљавања Града Новог Сада

579

Решење о разрешењу и именовању
члана Комисије за спровођење поступка
јавног конкурса за избор пројеката у
култури који представљају значајна остварења у области књижевног стваралаштва
и издаваштва

580

Решење о образовању и именовању
Комисије за спровођење поступка јавног
конкурса за избор пројеката у култури
из области савременог стваралаштва позоришна уметност и уметничка игра,
класичан балет, савремена игра, филмска уметност и остало аудио-визуелно
стваралаштво, дигитално стваралаштво
и мултимедија

580

Решење о образовању и именовању
Комисије за спровођење поступка јавног
конкурса за избор пројеката у култури
из области савременог стваралаштваостала извођења културних програма и
културних садржаја: фестивали, манифестације, мјузикл, циркус, пантомима,
улична уметност и слично

581

Решење о образовању и именовању
Комисије за спровођење поступка јавног
конкурса за избор пројеката у култури
из области савременог стваралаштва музика, ликовне, примењене, визуелне
уметности, дизајн и архитектура

582
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Предмет

Решење о допуни Решења о именовању
председника и чланова Комисије за спровођење конкурса за доделу локације за
постављање електронског дисплеја без
тона

Страна

274

583

Градска управа за саобраћај и путеве
267

268

269

270

271

272

273

Решење о одређивању паркинг-места за
возила особа са инвалидитетом на јавном
паркиралишту у Улици Милеве Марић
бр. 42 у Новом Саду
Решење о одређивању паркинг-места за
возила особа са инвалидитетом на јавном
паркиралишту у Улици Стевана Момчиловића бр. 14а у Новом Саду

275

276

583

583

Решење о одређивању паркинг-места за
возила особа са инвалидитетом на јавном
паркиралишту у Улици Ђорђа Рајковића
бр. 40 у Новом Саду

584

Решење о измени Решења о одређивању
посебних паркиралишта на територији
Града Новог Сада

584

Решење о измени Решења о одређивању
привременог паркиралишта у Улици
Јосифа Руњанина у Новом Саду

585

Решење о измени режима саобраћаја
у раскрсници Улице Бранислава Нушића, Улице Боре Продановића и Ћирпанове улице у Новом Саду

585

Решење о измени режима саобраћаја у
блоку омеђеном Булеваром цара Лазара,
Булеваром ослобођења, Стражиловском
улицом и Улицом Максима Горког у
Новом Саду

Рег. бр.

277

278

Предмет

Страна

Решење о постављању стубића и саобраћајне сигнализације у Мажуранићевој
улици у Петроварадину

586

Решење о постављању саобраћајне
сигнализације у зони Основне школе
„Душан Радовић“ у Новом Саду

586

Решење о постављању саобраћајне
сигнализације у Партизанској улици у
Ченеју

587

Решење о обележавању хоризонталне
саобраћајне сигнализације на Булевару
ослобођења и у Улици Народног фронта
у Новом Саду

587

Решење о допуни Решења о одређивању аутобуских стајалишта у приградском превозу путника на територији
Града Новог Сада

587

Савет за праћење кретања оболевања
од хроничних незаразних болести
становништва Града Новог Сада
279

Јавни конкурс за доделу средстава из
буџета Града Новог Сада за реализацију
пројеката превенције хроничних незаразних болести за 2019. годину

588

Комисија за спровођење конкурса за
доделу локација за постављање
електронског дисплеја без тона на
јавној површини
280

586

5. април 2019.

Конкурс за доделу локација за постављање електронског дисплеја без тона
на јавној површини

590

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

