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На основу члана 6. Одлуке о остваривању потреба и 

интереса младих у областима омладинског сектора на 
териториј Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 22/19), и члана 67. тачка 48. Статута Града 
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), 
на предлог Градоначелника Града Новог Сада, Градско 
веће Града Новог Сада,  на 239. седници од 28. маја 2019. 
године, доноси

ПРОГРАМ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ 
ПЛАНА ПОЛИТИКЕ ЗА МЛАДЕ ГРАДА 
НОВОГ САДА ЗА ПЕРИОД 2019 – 2022. 

ГОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ

I. Овим програмом утврђују се активности на реализацији 
Локалног акционог плана политике за младе Града Новог 
Сада за период 2019-2022. године („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 7/19) (у даљем тексту: ЛАП) које ће се 
реализовати у 2019. години путем програма и пројеката 
који имају за циљ активно учешће младих у друштвеном 
животу, обезбеђивање остваривања права младих на 
једнаке шансе, информисање младих, подстицање и 
вредновање толеранције, демократије, изузетних постигнућа 
младих, подстицање и развијање формалног и неформал-
ног образовања, подстицање и стимулисање запошљавања 
и самозапошљавања младих и омладинског предузет-
ништва, унапређивање безбедности младих, одрживог 
развоја и здраве животне средине, очување и унапређивање 
здравља младих и других активности и области од значаја 
за младе.

II. За реализацију овог програма планирана су средства 
у буџету  Града Новог Сада за 2019. годину за дотације 
невладиним организацијама  у оквиру  Програма 14: Развој 
спорта и омладине (шифра 1301) којим ће се финансирати  
програмска активност ПА:  Спровођење омладинске поли-
тике (шифра 1301-0005) у укупном износу од 24.611.576,00 
динара, и то:

-  износ од 23.600.000,00 динара из буџета Града Новог 
Сада (ИФ 01-Приход из буџета) 

- износ од 1.011.576,00 динара из неутрошених сред-
става претходних година (ИФ 13-Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година).      

III. Средства из тачке 2. овог програма у износу од 
20.000.000,00 динара распоредиће се за имплементацију, 
мониторинг и евалуацију програма и пројеката којима се 
остварују циљеви и мере дефинисане ЛАП-ом:

1)  Програми и пројекти којима се остварују циљеви 
дефинисани ЛАП-ом из следећих области:
- Програми и пројекти из области Образовање 
младих који за циљ имају: обезбеђивање услова 
за развој компетенција потребних за активно 
укључивање више младих у друштво, запошљавање 
и даље образовање, кроз квалитетне програме 
неформалног образовања и омладинског рада који 
прате потребе младих; подстицање развоја ванна-
ставних активности у школама и факултетима кроз 
сарадњу установа формалног образовања и 
удружења младих и за младе; промоцију науке и 
истицање значаја образовања за друштвену заје-
дницу, подршку програмима радне праксе кроз 
међусекторску сарадњу (владин, цивилни и при вре-
дни сектор).                                                                                                                  

- Програми и пројекти из области Запошљавање 
младих који за циљ имају: информисање и 
подстицање младих да унапређују знања и вештине 
запошљивости, са посебним акцентом на повећање 
обухвата младих људи, а посебно младих из 
осетљивих група; подизање капацитета младих за 
ефикасно управљање каријером кроз едукације, 
кампање и развој програма каријерног вођења и 
саветовања; континуирано спровођење активно-
сти којима се доприноси популаризацији предузет-
ништва младих и свих облика самозапошљавања 
и фриленсинга, кроз промоцију примера добре 
праксе младих предузетника и савремених облика 
самозапошљавања у областима као што су „креа-
тивна индустрија“ и ИКТ индустрија.

- Програми и пројекти из области Здравље младих 
који за циљ имају: у сарадњи са здравственим 
институцијама подстицање програма унапређења 
и заштите менталног здравља кроз директну 
подршку младима; едуковање младих о штетно-
сти употребе психоактивних супстанци кроз креи-
рање иновативних превентивних програма; пове-
ћање нивоа знања младих о репродуктивном 
здрав љу кроз едукацију иновативним каналима 
комуникације, који су пријемчиви и доступни мла -
дима; развијање знања и вештина младих о здра-
вим стиловима живота кроз пружање инфор мација 
и директне услуге за младе и повећање доступно-
сти примарне здравствене заштите за младе из 
посебно осетљивих група кроз инфор мисање и 
подршку младима.
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- Програми и пројекти из области Култура и 
слободно време младих који за циљ имају: 
развијање организационе капацитете удружења 
за младе и удружења младих која се баве култу-
ром, кроз едукативне програме, програме мобил-
ности и програме организационог развоја; подршку 
програмима културе који активно укључују младе, 
кроз пројекте у чијој реализацији учествују млади; 
подстицање квалитетно провођеног слободног 
времена младих повећањем видљивости програма 
који обезбеђују квалитетно провођење слободног 
времена.

- Програми и пројекти из области Волонтирање и 
активизам младих који за циљ имају: повећање 
систематски утицај на успостављање подстицајног 
окружења за волонтирање и активизам код младих 
кроз промоцију вредности и добробити волонтирања 
и активизма за појединца  и заједницу; омогућавање 
континуиране системске подршке организацијама 
и  институцијама да креирају и реализују квали-
тетне волонтерске програме који прате принципе 
волонтерског управљања, развијање програма 
едукације младих за стицање вештина и знања за 
активно учешће у друштву и волонтирање.

- Програми и пројекти из области Безбедност 
младих који за циљ имају: унапређивање безбед-
носне културе младих кроз рад са удружењима; 
унапређивање степена информисаности младих 
о узроцима, појавним облицима и последицама 
безбедносних ситуација и ризика; унапређење 
знања и развијање вештина младих у области 
безбедности; подстицање отварања саветова-
лишта за помоћ жртвама насиља; израду локал-
ног стратешког документа за безбедност младих.

- Програми и пројекти из области Информисање 
младих који за циљ имају: развијање инфраструк-
турне и кадровске услове за омладинске инфо 
центре и омладинске инфо раднике како би се 
подстицао квалитет информација, њихова сигур-
ност и доступност правовремених и проверених 
информација за младе; повећање нивоа инфор-
мисаности младих о мoгућнoстима и начинима 
зaпoшљaвaња и личног усавршавања, као мoгућнo-
стима зa мoбилнoст и квaлитeтниje прoвoђeњe 
слoбoднoг врeмeнa кроз механизме информисања 
прилагођене; повећање нивоа информационе и 
медијске писмености младих и омогућавање адек-
ватног приступа и знања за коришћење нових 
технологија и интернета код осетљивих група 
младих младима.

- Програми и пројекти из области Млади у заштити 
животне средине и одрживом развоју који за 
циљ имају: омогућавање стицања практичних 
знања која се спроводе у циљу побољшања стања  
животне средине и обезбеђивање подршке за 
примену знања и запошљавање младих у овим 
областима; промовисање неформалног образовања 
из области заштите животне средине и одрживог 
развоја информисањем о програмима који се нуде 
и то на начин који је пријемчив младима; повећање 
активног учешћа младих у области заштите животне 
средине и одрживог развоја у процесима доношења 
одлука и оснаживање и обучавање младих да се 
укључе у развој јавних политика усмерених на 

заштиту животне средине и одрживи развој; поди-
зање капацитета удружења младих и удружења 
за младе који се баве овом области кроз едука-
тивне програме, и подстицање умрежавања удру-
же ња кроз заједничко спровођење пројеката са 
образовним институцијама.

- Програми и пројекти из области Социјална поли-
тика према младима који за циљ имају: повећање 
нивоа информисаности младих о услугама које се 
реализују на локалном нивоу и успостављање меха-
низама информисања младих о услугама које могу 
користити, посебно младих из маргинализованих 
група; подстицање умрежавања организација и 
институција које се баве пружањем социјалних 
услуга према младима; подстицање развоја волон-
терских програма пре свега у институцијама 
социјалне заштите и удружењима кроз едукације 
и подршку из области волонтерског менаџмента; 
подстицање развоја превентивне подршке и 
примарне заштите кроз јачање подршке савето-
давним сервисима за младе (саветовалишта, СОС 
телефони, вршњачке едукације...) као подршка 
одрживости постојећих услуга које су развијене 
кроз раније пројекте; подстицање организовања 
додатних програма за младе из угрожених група 
који више нису корисници система услуга социјалне 
заштите у процесу успешне инклузије у друштвене 
токове; подстицање превенције дискриминације 
социјално осетљивих група младих кроз истражи-
вања, инфоримисање и едукацију о узроцима и 
последицама дискриминације.

2)  Програми и пројекти којима се врши мониторинг и 
евалуација програма и пројеката којима су додељена 
средства из буџета Града, а којима се остварују 
циљеви дефинисани ЛАП-ом.

IV. Средства из тачке 2. овог програма у износу од 
4.611.576,00 динара распоредиће се на програме и пројекте 
којима се  унапређује рад Канцеларије за младе и 
Oмладинског ОК клуба:

1)  У циљу подстицања младих да активно учествују у 
друштевеним токовима кроз афирмацију и подршку 
омладинским активностима, омладинском раду и 
неформалном образовању Канцеларија за младе ће 
самостално или у сарадњи са другим субјектима 
организовати предавања, семинарe,  трибинe, кур-
севе  и вршњачке едукације у омладинском ОК клубу 
ради остваривања права младих на једнаке шансе, 
информисања младих, подстицање формалног и 
неформалног образовања младих, подстицања и 
стимулисање запошљавања и самозапошљавања 
младих, омладинског предузетништва,  изузетних 
постигнућа младих и њиховог активизма и из других 
области од значаја за младе. 

2)  У циљу обележавања значајних датума и догађаја 
Канцеларија за младе ће у сарадњи са другим 
субјектима  реализовати пројекте обележавања 
значајних датума и догађаја (годишњице оснивања 
Канцеларије за младе и Омладинског ОК клуба), 
израду и дистрибуцију едукативног материјала ради 
упознавања младих о раду и активностима, и 
одржавање и иновирање интернет презентације 
Канцеларије за младе (www.kzm.novisad.rs).
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V. Овај програм реализују удружења младих и удружења 
за младе у складу са одредбама Одлуке о остваривању 
потреба и интереса младих у областима омладинског сек-
тора на територији Града Новог Сада („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 22/19).

VI. Надзор над спровођењем овог програма обавља 
Градска управа за спорт и омладину - Канцеларија за младе. 

VII. Градска управа за спорт и омладину-Канцеларија 
за младе подноси  Градском већу Града Новог Сада 
годишњи извештај о реализацији овог програма.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 66-2/2019-46-II
28. мај 2019. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р.
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На основу члана 9. став. 2. и члана 15. Закона о заштити 

ваздуха (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 36/09 
и 10/13) и члана 67. тачка 47. Статута Града Новог Сада 
(''Службени лист Града Новог Сада'', број 11/19), по 
прибављеној сагласности министарства надлежног за 
послове заштите животне средине број: 353-01-00063/1/2019-
03 од 25. априла 2019. године, Градско веће Града Новог 
Сада, на 239. седници од 28. маја 2019. године, доноси

ПРОГРАМ 
КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 
У 2019. И 2020. ГОДИНИ

I. ОСНОВЕ ПРОГРАМА

У циљу ефикасног управљања квалитетом ваздуха, 
Законом о заштити ваздуха је успостављен и јединствен 
функционални систем мониторинга квалитета ваздуха и 

утврђени принципи формирања државне и локалних мрежа 
мерних станица и/или мерних места за фиксна мерења.

За праћење квалитета ваздуха на нивоу Републике 
Србије формирана је државна мрежа, а на нивоу аутономне 
покрајине и јединице локалне самоуправе формирају се 
локалне мреже које чине допунске мерне станице и/или 
мерна места које надлежни орган аутономне покрајине и 
надлежни орган јединице локалне самоуправе одређују на 
основу мерења или поступака процене за зоне и 
агломерације за које нема података о нивоу загађујућих 
материја, у складу са својим потребама и могућностима.

Мониторинг квалитета ваздуха у локалној мрежи обавља 
се према програму који мора бити усклађен са Програмом 
контроле квалитета ваздуха у државној мрежи и који за 
своју територију доноси надлежни орган аутономне 
покрајине и надлежни орган јединице локалне самоуправе, 
уз прибављену сагласност министарства над лежног за 
послове заштите животне средине. 

Средства за реализацију програма контроле квалитета 
ваздуха у локалној мрежи обезбеђују се из буџета ауто-
номне покрајине и буџета јединице локалне самоуправе.

Полазећи од изнетог, Програмом контроле квалитета 
ваздуха на територији Града Новог Сада успоставља се 
Локална мрежа мерних места за мерење нивоа загађујућих 
материја и алергеног полена у ваздуху, одређује број и 
распоред мерних места, као и обим, врста и учесталост 
мерења.

II. ЛОКАЛНА МРЕЖА МЕРНИХ МЕСТА

Локална мрежа мерних места за праћење квалитета 
ваздуха на територији Града Новог Сада дефинисана је 
на основу анализе праћења квалитета ваздуха којом је 
обухваћен петогодишњи период. Анализа је урађена у 
складу са захтевима Уредбе о условима за мониторинг и 
захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник Репу-
блике Србије“, бр. 11/10, 75/10 и 63/13) и Водича за про-
цену мреже мониторинга квалитета ваздуха (Ambient air 
monitoring network assesment guidance, the US EPA, 2007).

Локалну мрежу чине четири мерна места. На свим мер-
ним местима се врше континуирана фиксна мерења нивоа 
загађујућих материја.

Мрежа мерних станица и мерних места у локалној мрежи 
за мерење нивоа загађујућих материја у ваздуху на 
територији града Новог Сада, са типом мерног места и 
загађујућим материјама које се прате дата је у Табели 1.
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Праћење концентрације алергеног полена са динами-
ком праћења дато је у Табели 2.

Табела 2. Динамика праћења концентрације алергеног 
полена

Редни 
број Мерно место Динамика

(узорковање и обрада)

1.
Према договору са 
стручном организа ци-
јом која врши мерење

Сакупљање узорака се 
врши током целе године, 
свакодневно.

Лабораторијска обрада и 
анализа узорака  се врши 
једном седмично за про-
теклих седам дана.

III.  ОБРАДА И АНАЛИЗА ПОДАТАКА И 
  ИЗВЕШТАВАЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА 
  КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

1. Обезбеђење квалитета података

У циљу обезбеђења квалитетних  података, праћење 
квалитета ваздуха, односно обрада и анализа података, 
као и провера валидности резултата добијених мерењем 
и/или узимањем узорака и интерпретација резултата биће 
поверено акредитованој стручној организацији која испуњава 
прописане услове и поседује одговарајућу дозволу мини-
старства надлежног за послове заштите животне средине, 
а која ће бити изабрана кроз поступак јавне набавке.

2. Редовно извештавање

Извештаје о извршеним мерењима, односно о резулта-
тима контроле квалитета ваздуха у оквиру локалне мреже 
мерних места, стручна организација којој је поверено 
праћење концентрације загађујућих материја у ваздуху, 
доставља Градској управи за заштиту животне средине, 
једанпут месечно за претходни месец у року од 15 дана од 
истека претходног месеца, а завршни извештај у року од 
30 дана од истека извештајног периода.

Достављени извештаји треба да садрже опис 
методологије, резултате праћења квалитета ваздуха табе-
ларно и графички приказане и текстуално објашњење, као 
и закључак о квалитету ваздуха на утврђеним мерним 
местима.

Стручна организација којој је поверено праћење 
концентрације алергијског аерополена Градској управи за 
заштиту животне средине, доставља:

- недељне извештаје који садрже табелу са ризиком за 
настанак алергијских реакција - алергијски семафор и 
текстуалну стручну информацију о стању алергеног 
аерополена, са краткорочном прогнозом за 7 дана;

- месечне извештаје са стручном информацијом о стању 
алергеног аерополена за протекли месец и

- годишњи извештај који садржи опис методологије 
праћења, табеларно и графички приказане резултате 

са текстуалним стручним тумачењем и календар 
полена.

Градска управа за заштиту животне средине је дужна 
да извештаје доставља Агенцији за заштиту животне сре-
дине Републике Србије, као и да о квалитету ваздуха 
редовно обавештава јавност, путем електронских и штам-
паних медија, односно путем интернета, а у складу  са 
законском регулативом. 

Поред напред наведеног, овлашћена стручна 
организација је дужна да достави комплетну базу података 
извршених мерења свих загађујућих материја (по напред 
наведеној динамици), у електронској форми (excel формат 
или други електронски формат погодан за даљу обраду), 
Градској управи за заштиту животне средине Града Новог 
Сада, у року од 30 дана од истека извештајног периода.

3.  Извештавање и мере у случају прекорачења 
 концентрација 

У складу са чланом 23. Закона о заштити ваздуха у 
случају прекорачења концентрације утврђене Уредбом о 
условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха 
(''Службени гласник Републике Србије'', бр. 11/10, 75/10 и 
63/13), обавештава се јавност путем радија, телевизије, 
дневних новина, интернета и/или на други погодан начин.

IV. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

О реализацији овог програма стара се Градска управа 
за заштиту животне средине.

V. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Средства за спровођење контроле квалитета ваздуха 
на територији Града Новог Сада у 2019. и 2020. години 
обезбеђују се у буџету Града Новог Сада, на позицији Град-
ске управе за заштиту животне средине за реализацију 
програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту 
животне средине. Програмом коришћења средстава 
Буџетског фонда за заштиту животне средине и Годишњим 
Финансијским планом прихода и примања и расхода и изда-
така Градске управе за заштиту животне средине опредељују 
се средства према ближим наменама и исплаћују на основу 
уговора закључених у складу са законом. 

VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 501-2/2018-73б-II
28. мај 2019. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р.
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На основу члана 5. став 2. Одлуке о такси превозу на 

територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог 
Сада", бр. 12/19, 13/19-испр. и 20/19-испр.) Градско веће 
Града Новог Сада, на 239. седници од 28. маја 2019. године, 
доноси

                                                                                       
ПРАВИЛНИК

О ПРОГРАМУ, НАЧИНУ И ТРОШКОВИМА 
ПОЛАГАЊА ИСПИТА О ПОЗНАВАЊУ ГРАДА 

НОВОГ САДА 

I. ОСНОВНА ОДРЕДБА

 Члан 1.

Овим правилником уређује се програм, начин полагања 
испита о познавању Града Новог Сада (у даљем тексту: 
испит) и утврђују трошкови  полагања испита.

  II.  ПРОГРАМ ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА 

 Члан 2.

Програм за полагање испита, који је саставни део овог 
правилника обухвата следеће области:

- познавање прописа којима се уређује такси превоз; и 
- познавање Града Новог Сада 

 III.  НАЧИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА

Члан 3. 

Захтев за полагање испита кандидат упућује Градској 
управи за саобраћај и путеве (у даљем тексту: Градска 
управа). 

Испит се полаже пред Комисијом за полагање испита о 
познавању прописа којима се уређује такси превоз и област 
о познавању Града Новог Сада (у даљем тексту: Комисија).

Комисија има председника, заменика председника, два 
члана и два заменика члана.

Комисија има секретара који обавља стручне и техничке 
послове за потребе Комисије.

Секретар Комисије има заменика који га замењује у 
случају његове одсутности и спречености.

Испиту присуствују председник Комисије, заменик пред-
седника Комисије, чланови Комисије и секретар Комисије.

Заменик секретара Комисије, поред послова из става 
5. овог члана, обавља и финансијско-рачуноводствене 
послове за потребе Комисије.

Комисију посебним актом именује Градоначелник  Града 
Новог Сада (у даљем тексту: Градоначелник).

Члан 4. 

Задатак Комисије је да:
- испит организује за најмање 10 пријављених канди-
дата, односно најмање четири пута годишње – троме-
сечно,

- обавести сваког кандидата о роковима за полагање 
испита најкасније 15 дана пре дана одређеног за 
полагање испита, и о томе обавести сваког кандидата 
појединачно,

-  обавести сваког кандидата о новчаном износу који се 
уплаћује као трошак  полагања испита, 

-  припреми испитна питања за проверу знања канди-
дата из области познавања прописа којима се уређује 
такси превоз и области познавања Града Новог Сада, 

-  сачини  извештај о резултатима испита који доставља 
Градској управи, и 

-  одлучује о приговору кандидата који је изјављен на 
објављене резултате успеха на испиту. 

Члан 5.

Испит има писмени и усмени део. 
На писменом делу испита кандидат решава тест из обла-

сти познавања прописа којима се уређује  такси превоз и 
области о  познавању Града Новог Сада. 

Одговори на тест вреднују се са укупно 100 бодова. 

Члан 6. 

Време за израду писменог дела испита износи 90 минута, 
рачунајући од тренутка поделе теста. 

Кандидат не може да напусти просторију у којој се полаже 
испит изузев из оправданих разлога. 

Кандидат је дужан да преда одговоре на тест у времену 
предвиђеном за израду. Уколико по истеку овог времена 
не преда одговоре или у току полагања неоправдано оду-
стане, сматраће се да испит није положио. 

Кандидат који преда одговоре дужан је да напусти 
просторију у којој се полаже испит. 

Члан 7.

Кандидат који је израдио тест и чији су одговори вред-
новани са најмање 80 бодова, положио је писмени део и 
позива се на усмени део испита. 

Члан 8. 

О току усменог дела испита води се записник. 
У записник се уноси: 
- састав Комисије, 
- презиме и име кандидата, 
- број и датум обавештења о полагању, 
- дан и час полагања испита, 
- питања постављена кандидату и 
- резултати успеха који је кандидат показао на испиту. 
У записник се уносе и друга запажања од значаја током 

испита. 
Записник потписује председник, сви чланови и секре-

тар Комисије. 

Члан 9. 

По завршеном испиту, Комисија одлучује о успеху кан-
дидата. 

Успех кандидата оцењује се из обе области посебно са 
оценама "задовољава" или "не задовољава". 
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Кандидат је положио испит када је оцењен са оценом 
"задовољава" из обе области.

Резултате успеха кандидатима јавно саопштава пред-
седник Комисије. 

Члан 10.

Кандидат се упућује да понови полагање дела усменог 
испита, уколико је из једне, области оцењен оценом "не 
задовољава". 

Кандидат је дужан да за поновно полагање усменог дела 
испита уплати новчани износ који износи 50% од висине 
уплаћених средстава на име трошкова за полагање испита.

Испит из става 1. овог члана може да се обнови најраније 
за месец дана, а најдуже за три месеца од претходног 
полагања. 

Члан 11. 

На молбу кандидата, Комисија може започети испит да 
одложи до два месеца, ако је кандидат због болести или 
других оправданих разлога спречен да полаже испит у 
утврђеном року. 

Изузетно, уз молбу кандидата започети испит може да 
се одложи и на дужи период, с тим што је кандидат дужан 
да уз молбу приложи доказе који молбу оправдавају. 

Уколико кандидат не приложи доказе из става 2. овог 
члана дужан је да се писаним путем обрати Градској управи 
за повраћај уплаћених средстава из члана 4. став 3. овог 
правилника.

Члан 12. 

Испит није положио кандидат који је оцењен оценом "не 
задовољава" из обе области,  као ни кандидат који прили-
ком поновног полагања не буде оцењен оценом 
"задовољава". 

Испит није положио ни кандидат који изричито или 
прећутно одустане од полагања већ започетог испита (не 
преда одговоре на тест, не приступи испиту у време почетка 
накнадног полагања и слично). 

Кандидат није положио испит ни ако не приступи 
полагању у року за који је испит одложен. 

Члан 13. 

Кандидат који сматра да његов успех није правилно 
оцењен има право да у року од 24 часа после саопштеног 
успеха писмено приговори Комисији. 

Комисија је дужна да о приговору одлучи у року од три 
дана од дана пријема приговора. 

На решење Комисије кандидат може, путем Градске 
управе, да поднесе жалбу Градском већу Града Новог Сада 
у року од 15 дана од дана када је обавештен о решењу.

Члан 14. 

Ако усвоји приговор, Комисија може да понови испит из 
једне или обе области  или да преиначи раније дату оцену. 

Члан 15. 

Кандидат који је испит полагао и није положио, може 
испит поново да полаже кад истекне два месеца од завр-
шетка претходног полагања. 

Кандидат који испит није положио због тога што није 
приступио полагању одложеног испита, може га поново 
полагати после два месеца од истека времена за које је 
испит одложен. 

Члан 16. 

Комисија по одржаном испиту сачињава извештај о 
резултатима испита који доставља Градској управи. 

На основу извештаја Комисије Градска управа издаје 
уверење о положеном испиту. 

Градска управа води евиденцију о издатим уверењима 
из става 2. овог члана.

Образац уверења о положеном испиту прописује Град-
ска управа. 

IV.  ТРОШКОВИ ПОЛАГАЊА ИСПИТА

Члан 17.

Трошкови за полагање испита утврђују се у износу од 
25% од просечне зараде по запосленом у Републици Србији, 
а према објављеном податку републичког органа надлеж-
ног за послове статистике за месец септембар 2018. године. 

Трошкове из става 1. овог члана плаћа кандидат. 
 Председнику Комисије, заменику председника Комисије, 

члановима Комисије и секретару Комисије, за стручни рад 
у Комисији припада накнада у нето износу од 5% од износа 
трошкова за полагање испита, који уплаћује кандидат. 

Председнику Комисије, заменику председника Комисије 
и члановима Комисије, за свако питање које је припремљено 
и употребљено први пут припада накнада у нето износу од 
1,5% од износа трошкова за полагање испита.

Заменику секретара Комисије, за обављање финансијско-
рачуноводствених послова  припада накнада у нето износу 
од 2% од износа трошкова, коју уплаћује кандидат. 

 Члан 18.

Из средстава остварених уплатом трошкова полагања 
испита обезбеђују се средства за исплату накнаде за 
стручни рад у Комисији, као и за остале трошкове одржавања 
испита (компјутерска обрада, штампање и умножавање 
материјала и др.). 

 V.  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНА ОДРЕДБА

 Члан 19.

Ступањем на снагу овог правилника престају да важе 
Правилник о начину полагања испита о познавању про-
писа који регулишу такси превоз и о познавању Града Новог 
Сада (''Службени лист Града Новог Сада'', бр. 76/16 и 7/18), 
Програм за полагање испита из области познавања про-
писа који регулишу такси превоз и области познавања Града 
Новог Сада (''Службени лист Града Новог Сада'', број 69/16) 
и Решење о образовању комисије о познавању прописа 
који регулишу такси превоз и о познавању Града Новог 
Сада (''Службени лист Града Новог Сада'', број 69/16).

 Члан 20.

До доношења акта из члана 3. став 8. овог правилника 
примењиваће се Решење о именовању председника,заменика 
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председника, чланова, њихових заменика, секретара и 
заменика секретара комисије за полагање испита о 
познавању прописа који регулишу такси превоз  и о 
познавању Града Новог Сада (''Службени лист Града Новог 
Сада'', број 69/16).

Члан 21.

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: 34-2870/2019-II
28. мај 2019. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р.

ПРОГРАМ
ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ИЗ ОБЛАСТИ 
ПОЗНАВАЊА ПРОПИСА КОЈИМА СЕ 

УРЕЂУЈЕ  ТАКСИ ПРЕВОЗ И ОБЛАСТИ О  
ПОЗНАВАЊУ ГРАДА НОВОГ САДА

I. Познавање прописа којима се  уређује  такси превоз 
1.  Закон о превозу путника у друмском саобраћају 

- поглавље I. Уводне одредбе 
- поглавље IV. Домаћи превоз 
- поглавље VII. Инспекцијски надзор 
- поглавље VIII. Казнене одредбе 

2.  Закон о безбедности саобраћаја на путевима 
-  поглавље I. Основне одредбе 
-  поглавље II. Основна начела безбедности саобра-
ћаја на путевима 

-  поглавље IV. Правила саобраћаја 
-  поглавље VII. Саобраћајна сигнализација 
-  поглавље X. Дужности учесника у саобраћају у 
случају саобраћајне незгоде 

-  поглавље XI. Возачи. 
3.  Закон о привредним друштвима 

- Део други - Предузетник. 
4.  Закон о поступку регистрације у Агенцији за при-

вредне регистре 
- поглавље I. Основне одредбе 
- поглавље II. Поступак регистрације 
- поглавље IV. Ништавост регистрације оснивања 
привредног друштва и предузетника. 

5.  Одлука о такси превозу на територији Града Новог 
Сада 

6.  Одлука о јавним паркиралиштима на територији Града 
Новог Сада 
- поглавље I. Опште одредбе 
- поглавље II. Уређивање, одржавање и коришћење 
јавних паркиралишта. 

7.  Решење о заштити и утврђивању посебног режима 
саобраћаја у ужем центру Града Новог Сада. 

II. Познавање Града Новог Сада. 
-  објекти органа Града Новог Сада (Скупштина Града 
Новог Сада, Градоначелник Града Новог Сада и 
Градско веће Града Новог Сада), 

-  објекти градских управа, посебних организација и 
служби, 

-  седишта јавних комуналних и других јавних преду-
зећа, 

-  домови здравља, болнице и друге здравствене 
установе, 

-  објекти образовања (објекти предшколских уста-
нова, основне и средње школе, факултети), 

-  хотели и значајнији угоститељски објекти, 
-  седиште установа културе и спортских центара 

(позоришта, музеји, галерије, биоскопи, спортски 
објекти и др.), 

-  историјски и културни споменици, 
-  значајнији привредни, финансијски и трговински 
објекти, 

-  верско-црквени објекти (цркве, манастири, гробља 
и др.), 

-  саобраћајни објекти (мостови, јавна паркиралишта 
и др.) и 

-  ауто-мото друштва и ауто сервиси. 

433
На основу члана 15. став 1. Одлуке о остваривању 

потреба и интереса грађана у области спорта на територији 
Града Новог Сада (''Службени лист Града Новог Сада'', 
број 81/16) и члана 22. став 5. Правилника о одобравању 
и финансирању програма којима се остварују потребе и 
интереси грађана у области спорта на територији Града 
Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 13/17), 
а у вези са чланом 137. став 1. тач. 4, 9, 11. и 15. Закона о 
спорту (''Службени гласник РС'', број 10/16), а поводом 
Јавног позива за доделу средстава за реализацију посеб-
них програма којима се остварују потребе и интереси 
грађана у области спорта на територији Града Новог Сада 
у 2019. години на предлог Комисије за оцену годишњих и 
посебних програма у области спорта на територији Града 
Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада на 239. сед-
ници одржаној 28. маја 2019. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА 
КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ПОТРЕБЕ И 

ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 

У 2019. ГОДИНИ

I. Овим решењем одобравају се посебни програми спорт-
ских организација са територије Града Новог Сада у 2019. 
години и утврђује се појединачан износ средстава за 110 
спортских организација у укупном износу средстава од 
20.000.000,00 динара.
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 Средства из става 1. ове тачке распоређују се на:

Редни 
број Назив Назив програма Време 

реализације
Одобрени 
износ 

1. Кошаркашки савез Нови Сад КСНС летњи кошаркашки камп Штранд 
2019 мај - август 800.000,00

2. КОШАРКАШКИ КЛУБ "SPORT'S 
WORLD" "Гледајте уживо, учествујте активно!" мај - јул 100.000,00

3. КОШАРКАШКИ КЛУБ "ЛД" Летњи кошаркашки камп 
Рожанство 2019 август 250.000,00

4. Кошаркашки клуб "Стар" Кошаркашки таленти јун – август 250.000,00

5. Женски кошаркашки клуб 
"Пролетер"

ВРАТИМО СЕ СПОРТУ, ВРАТИМО СЕ 
КОШАРЦИ мај – децембар 100.000,00

6. Спортско друштво "НИС - 
Рафинерија нафте Нови Сад" КАМП УСПЕШАН НОВОСАЂАНИН мај - септембар 100.000,00

7. Женски рукометни клуб 
"ВОЈВОДИНА"

Камп за спортски развој талентованих 
рукометашица - ЖРК ВОЈВОДИНА 

2019
јун - септембар 400.000,00

8. Куглашки клуб "13. МАЈ" КУГЛАШКИ КАМП „13. МАЈ“ 2019. јун - септембар 200.000,00

9. Атлетски клуб "Борац" са Клисе Дани атлетике на Клиси 4 година мај – децембар 200.000,00

10. Спортско удружење “КОШ 888“ Редован тренажни процес за 
успешнији напредак и развој деце

јун – децембар
150.000,00

11. Планинарско друштво "Фрушка 
гора" Нови Сад „ФРУШКОГОРСКИ  КАМП“ август – децембар 165.000,00

12. Бадминтон клуб Нови Сад

Међународни  тренажни камп 
талентованих такмичара из града 
Новог Сада, Републике Србије и 

држава југоисточне Европе

јун - август 100.000,00

13. Женски Одбојкашки Клуб "Нови 
Сад"

Реализација спортског кампа и 
тренажног рада са талентованим 

одбојкашицама Новог Сада
август - децембар 200.000,00

14. Клизачки клуб "Војводина"
„PICK AND TOE „ – Камп уметничког 
ролања за талентоване уметничке 

клизачице
мај - октобар 50.000,00

15. "Џудо и самбо клуб Југовић" Летњи џудо камп мај - септембар 300.000,00

16. Фудбалски клуб "MERIDIANA"
Обезбеђење услова и организовање 
спортских кампова за спортски развој 

талентованих спортиста
мај - септембар 300.000,00

17. Одбојкашки клуб "ВСТ" (Volleyball 
School Terzin)

Закуп велике сале О.Ш.“Ђорђе 
Натошевић“  за спровођење тренажних 

и такмичарских активности 
Одбојкашког клуба „ВСТ“

мај - децембар 120.000,00

18. НОВОСАДСКИ ЏУДО КЛУБ Пролећни џудо камп април - август 400.000,00

19. Планинарско-смучарско друштво 
"Железничар" Нови Сад „Усмерена деца = успешна деца“ април - август 50.000,00

20. Фудбалски клуб "ЧЕНЕЈ"
Обезбеђење услова и организовање 
спортских кампова за спортски развој 

талентованих спортиста
јун - август 300.000,00
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21. СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА 
ТАИ ЧИ ЧУАН СУН ''НОВИ САД - ТАИ ЧИ ГРАД'' април - децембар 50.000,00

22. Одбојкашки клуб "БОТАФОГО" 
НОВИ САД

1 Обезбеђење услова и организовање 
спортских кампова за спортски развој 

талентованих спортиста
април - септембар 400. 000,00

23. Одбојкашки клуб "НС-ТИМ"
КОРИШЋЕЊЕ СПОРТСКЕ САЛЕ ЗА 
ТРЕНИНГЕ ШКОЛЕ ОДБОЈКЕ ОК 

„НС-ТИМ“
април - децембар 200.000,00

24. Друштво спорта за све “Арена НС“ „Развој спортиста 2.година“ април - децембар 50.000,00

25. Кошаркашки клуб 
"НОВОСАДСКА ЖКА" 1.''ТРЕНИРАМ НА РАСПУСТУ'' јун - август 400.000,00

26. КЛУБ ЗА ГАЂАЊЕ ЛЕТЕЋИХ 
МЕТА "ВИНОГРАДАР" ЛЕДИНЦИ Камп талентованих стрелаца јун - август 100.000,00

27. БОДИ БИЛДИНГ И ФИТНЕС КЛУБ 
"ОЛИМП" Закуп спортске сале април - децембар 100.000,00

28. КОШАРКАШКИ КЛУБ 
"НС БАСКЕТ 07"

  Рационално и наменско коришћење 
спортских сала и спортских објеката у 
државној својини чији је корисник Град 

Нови Сад

април - децембар 100.000,00

29. "ХОКЕЈ КЛУБ ВОЈВОДИНА" Припремни камп за спортски развој 
талентованих хокејаша на леду август - септембар 50.000,00

30. Стрељачки клуб "Виноградар" „Камп талентованих стрелаца 
пиштољем“ јул-  септембар 100.000,00

31. Шаховски клуб"Еђшег" Шаховске лекције за младе таленте мај - новембар 50.000.00

32. Фудбалски клуб “Јуниор 
Петроварадин“ спречавање негативних појава у спорту август - децембар 100.000,00

33. Стонотениски клуб НОВИ САД

Развојни камп талентованих 
стонотенисера и стонотенисерки за 
наставак ниске освајања медаља на 
великим међународним такмичењима

мај - август 200.000,00

34. Спортско удружење "Рода"

Едукативно – практични рад са младим 
спортистима као први степеник у борби 
против допинга и његових штетних 

утицаја по здравље“
јул - септембар

450.000,00

35. Плесни клуб "Фиеста" Камп за талентоване спортске плесаче јун - октобар 150.000,00

36. Спортски клуб "Биатлон" Летњи биатлон камп 2019 август – 
септембар 100.000,00

37. СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНО 
УДРУЖЕЊЕ "CROSSFIT NS"

CrossFit – фитнес без рутине и 
антидопинг образовање

јуни - август
100.000,00

38. Фудбалски клуб "С.М."

Рационално и наменско коришћење 
спортских сала и спортских објеката у 
државној својини чији је корисник Град 

Нови Сад

април - децембар 100.000,00

39. СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНО 
УДРУЖЕЊЕ "SPORTISIMO KIDS" Спортски дан на Детелинари мај - новембар 100.000,00

40. Одбојкашки клуб ''FUTOG - WEST''

 Рационално и наменско коришћење 
спортских сала и спортских објеката у 
државној својини чији је корисник Град 

Нови Сад

април - децембар 100.000,00
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41.
Спортско-рекреативно удружење 
за децу и омладину са посебним 
потребама "ДЕЛФИН"

Спортом до здравља мај - децембар 650.000,00

42. КОШАРКАШКИ КЛУБ "ФУТОГ"

Рационално и наменско коришћење 
спортских сала и спортских објеката у 
државној својини чији је корисник Град 

Нови Сад

април - децембар 100.000,00

43. "клуб одбојке на песку "ŠTRAND 
VOLLEY"" Закуп спортске сале април – децембар 400.000,00

44. КОШАРКАШКИ КЛУБ 
"ДЕФЕНСЕ-ДУО"

Летњи кошаркашки камп 
Лане –Златар 2019 август 150.000,00

45. Џудо и самбо клуб Борац  ''Летњи комбат самбо камп 2019.'' мај - јул 300.000,00

46. АИКИДО И ЈУ ЈУТСУ КЛУБ 
"ВОЈВОДИНА"

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ ТРЕНАЖНОГ 

ПРОЦЕСА

АИКИДО И ЈУ ЈУТСУ КЛУБА 
"ВОЈВОДИНА"

април - децембар 100.000,00

47. Одбојкашки клуб "Младост" Спортски камп Осечина 2019 – Камп за 
талентоване одбојкашице јун - јул 150.000,00

48. КЛУБ КОШАРКЕ "БУДУЋНОСТ" Летњи камп Кк Будућност за 
кошаркашке таленте јун - август 100.000,00

49. Кошаркашки клуб "КЛИСА 
Пролетер" Спречимо насиље, играјмо на фер плеј мај – децембар 50.000,00

50. СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ 
РЕАЛНОГ АИКИДОА ФУТОГ

14.спортски камп реалног Аикидоа и 
ЈУ ЈУТСУ а мај –јун 100.000,00

51. ОМЛАДИНСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ 
"СЛАВИЈА", Нови Сад

Летњи камп за талентоване фудбалере 
- Славија 2019 јун - август 150.000,00

52. КЛУБ МАЛОГ ФУДБАЛА "НОВИ 
САД"

Унапређење здравља младих 
спортиста 2019. мај – децембар 100.000,00

53. Спортско удружење за рекреацију 
и кинезитерапију "БАЛАНС"

Унапређење здравља деце и омладине 
– Баланс 2019. мај - децембар 100.000,00

54. СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ 
"ВОЈВОДИНА" Квалитетан рад за бољу будућност јун – септембар 50.000,00

55. ФУДБАЛСКИ КЛУБ РФКН.С 1921 Фудбалски камп за талентоване 
фудбалере старије од 18 година јун 200.000,00

56. Голф Клуб Нови Сад Закуп термина за спровођење 
активност  Golf City Centar април - новембар 150.000,00

57. Фудбалски клуб "Железничар"
Обезбеђење услова и организовање 
спортских кампова за спортски развој 

талентованих спортиста
април - децембар 300.000,00

58. КЛУБ РЕАЛНОГ АИКИДОА И 
ЈУ-ЈУТСУ “НОВИ САД“

Коришћење објекта за обављање 
спортских активности април – децембар 150.000,00

59. Хокеј савез Новог Сада Коришћење дворане Спенс за 
тренажне активности април – децембар 100.000,00

60. Хокеј клуб "НС Старс" Камп за развој талентованих 
хокејаша 2019

октобар – 
децембар 100.000,00

61. ОДР „Нови Сад – Град фудбала 2019“ јун – децембар 200.000,00
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62. Фудбалски клуб "DERBY 2015" Едукација о зрављу спортиста 2019 јун – децембар 200.000,00

63. Одбојкашки клуб "NS VOLLEY" ''БУДИТЕ НАЈБОЉИ ШТО МОЖЕТЕ, 
НИКО НЕ МОЖЕ БОЉЕ ОД ТОГА'' април - децембар 100.000,00

64. КАРАТЕ КЛУБ "ВЕТЕРНИК"
Обезбеђење услова и организовање 
спортских кампова за спортски развој 

талентованих спортиста јун - децембар
100.000,00

65. КАРАТЕ КЛУБ "021"
Обезбеђење услова и организовање 
спортских кампова за спортски развој 

талентованих спортиста
јун - децембар 150.000,00

66. КОШАРКАШКИ КЛУБ "БЕЕ БАЛЛ" ''КАМП ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ 
КОШАРКАШЕ И КОШАРКАШИЦЕ'' јун – јул 100.000,00

67. КОШАРКАШКИ КЛУБ 
"ВОЈВОДИНА"

РАЗВОЈ ТАЛЕНТОВАНИХ ИГРАЧАОД 
ЈУНИОРА ДО ПРВОЛИГАШКОГ 
ИГРАЧА– кошаркашки кампови  
ЗЛАТИБОР и КОПАПОНИК

април - август 150.000,00

68. Фудбалски клуб "ДИНАМО"
Обезбеђење услова и организовање 
спортских кампова за спортски развој 

талентованих спортиста
март - децембар 100.000,00

69. Самбо Савез града Новог Сада Самбо камп мај –јун 350.000,00

70. СПОРТСКИ КЛУБ "СПОРТИКУС" Семинар Борилачких спортова – 
Сачувајмо спортисте април – јул 100.000,00

71. Женски одбојкашки клуб "Футог"

Рационално и наменско коришћење 
спортских сала и спортских објеката у 
државној својини чији је корисник Град 

Нови Сад

април - децембар 294.600,00

72. ПЛЕСНИ КЛУБ "NEO-DANCE" 
НОВИ САД ЗЛАТИБОРСКИ ПЛЕСНИ КАМП јул 200.000,00

73. Шаховски клуб "64" Шах као средство за спречавање 
негативних појава у спорту мај - новембар 100.000,00

74. Коњички клуб Доњон Камп талентованих возача запрега август 100.000,00

75. Фудбалски клуб "Борац"
Обезбеђење услова и организовање 
спортских кампова за спортски развој 

талентованих спортиста
мај - септембар 300.000,00

76. ФУДБАЛСКИ КЛУБ "ВЕТЕРНИК"
Обезбеђење услова и организовање 
спортских кампова за спортски развој 

талентованих спортиста мај - септембар
150.000,00

77. Футсал удружење "МИЋКО 
ТРЕНД"

Обезбеђење услова и организовање 
спортских кампова за спортски развој 

талентованих спортиста
мај – септембар 80.000,00

78. Раднички шаховски клуб 
''Детелинара" Шах-више од игре,мање од науке јун – август 50.000,00

79. Спортски клуб "Стар"
Камп за спортски развој талентованих 
одбојкашица и унапређење квалитета 

стручног рада са њима.
август 200.000,00

80. Кошаркашки клуб "КАДЕТ" КОШАРКАШКО ЛЕТО  – кошаркашки 
камп  ЗЛАТАР 2019

јул – август
100.000,00

81. Џудо клуб "Војводина" ''КАМП ЏУДО КЛУБА ВОЈВОДИНА 
2019'' јул – август 150.000,00
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82. СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ ОСОБА 
СА ИНВАЛИДИТЕТОМ "СПИН"

Едукација особа са инвалидитетом 
2019 јун – октобар 100.000,00

83. Одбојкашки клуб "Младост"
Рационално и наменско коришћење 
спортских сала за ОК „Младост“ за 

2019. годину
април – децембар 200.000,00

84.
СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ ОСОБА 
СА ИНВАЛИДИТЕТОМ "ТВРЂАВА 
00211"

Стонотениске радионице у служби 
спортско-здравственог 

образовањамладихстонотенисера 
особа саинвалидитетом 2019.г.

август 500.000,00

85. Одбојкашки клуб "NS VOLLEY 
TEAM"

Термини у спортској сали за тренажно 
такмичарски процес одбојке април - децембар 100.000,00

86. Спортско кошаркашко удружење 
“БАСКЕТ ЛИМАНС“

Рационално и наменско коришћење 
спортских сала у 2019 мај - децембар 100.000,00

87. Кошаркашки клуб "021" Кошаркашке радионице у служби 
спортско-здравственог образовања јул - август 400.000,00

88. РУКОМЕТНИ КЛУБ "АДУТ" Лоптом против насиља мај - децембар 185.000,00

89. Удружење Спорт за све "Релакс" Камп за талентоване одбојкашице Каћ 
2019 јул 100.000,00

90. Клуб борилачких спортова "Нови 
Сад" ПРИПРЕМНИ ТРЕНИНГ КАМП април - октобар 200.000,00

91. КЛУБ МАЛОГ ФУДБАЛА "ТАНГО" Здраво тело и здрав дух мај - децембар 100.000,00

92. ФУДБАЛСКИ КЛУБ “ПЕТАР 
ПУАЧА“

Фудбалске радионице у служби 
спортско-здравственог образовања 

младих фудбалера 2019
јул 250.000,00

93. КОШАРКАШКИ КЛУБ "НЕОС" ''КОШАРКАШКИ КАМП КК НЕОС 2019“ мај – август 200.000,00

94. КОШАРКАШКИ КЛУБ "СЛОБОДА 
- НС" ''Здрављем до победе'' јун - август 200.000,00

95. Спортски клуб "КБС ВОЈВОДИНА" ''Развојни кик бокс камп'' јун 80.000,00

96. Карате клуб "Маваши" ''Спортом до здравља'' август – новембар 80.000,00

97. ЈУ ЈУТСУ КЛУБ ''СТУДЕНТ'' ''ЛЕТЊИ ЈУ ЈУТСУ  КАМП 2019'' август 300.000,00

98. КАРАТЕ КЛУБ "СТУДЕНТ" ''ЛЕТЊИ КАРАТЕ  КАМП 2019'' мај – август 350.000,00

99. Мушки рукометни клуб "Славија" ''Рукометно лето 2019'' јун - август 190.000,00

100. Фудбалски клуб "КАБЕЛ" Нови Сад Фудбалски камп за таленте – Нови Сад 
2019. јун 350.000,00

101. Рукометни клуб "Нови Сад" Мини рукомет и рукомет су мој спорт април – децембар 100.000,00

102. Рукометни клуб "Растимо" Рукометни камп Растимо-Творац 
нових асова мај – септембар 300.000,00

103. Академски пливачки клуб "Индекс" Здрави, сигурни, безбедни на води мај - децембар 100.000,00

104. Шаховски клуб "Југовић" Шаховски камп и припрема 
Талентованих младих шахиста јун 200.000,00

105. Фудбалски клуб "Младост" Нови 
Сад Камп Талентованих фудбалера 2019 јул - август 100.000,00

106. СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ 
"РАДНИЧКИ" НОВИ САД

Стонотениске радионице у служби 
спортско-здравственог образовања 

младих стонотенисера
август 100.000,00

107. Фудбалски клуб "МОСКВА" Фудбал је игра-не насиљу мај - јул 350.000,00
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108. Мачевалачки клуб "Војводина" Закуп сале специјализоване за 
спортско мачевање у Новом Саду мај - децембар 100.000,00

109. ОДБОЈКАШКИ КЛУБ "DUNAV 
VOLLEY"

Рационално и наменско коришћење 
спортских хала април - децембар 300.000,00

110. Рукометни клуб "Туарег" ''ПЕШЧАНИМ КОРАКОМ КА ЗДРАВЉУ'' мај - децембар 55.400,00

УКУПНО: 20.000.000,00

II. Средства за реализацију програма из тачке I. овог 
решења обезбеђена су у оквиру Програма 1301 - Програм 
14: Развој спорта и омладине, Програмска активност 1301-
0001-ПА: Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима и рекреативни спорт, са позиције 
439 - Дотације невладиним организацијама - економска 
класификација 481, извор финансирања 01, а по 
Финансијском плану прихода и примања и расхода и изда-
така Градске управе за спорт и омладину за 2019. годину 
са позиције 439.01 – Дотације осталим непрофитним 
институцијама, синтетички конто 4819 у износу од 
409.341.830,00 динара.   

III. У случају када се носиоцу програма за реализацију 
одобреног посебног програма доделе мања средства од 
средстава наведених у финансијском плану програма, носи-
лац програма је обавезан да пре закључења уговора о 
реализовању посебног програма усклади финансијски план 
програма и план реализације програмских активности са 
висином додељених средстава и одобреним активностима 
на реализацији програма, и да достави Градској управи за 
спорт и омладину допуну, односно измену предложеног 
програма усаглашену са висином одобрених средстава.

 IV. Средства за реализацију посебних програма из тачке 
I. овог решења преносиће се на основу овог решења и уго-
вора о реализовању посебног програма закљученог са 
Градском управом за спорт и омладину сразмерно оства-
реним приходима и примањима буџета Града Новог Сада.

V. Ово решење објавити у ''Службеном листу Града 
Новог Сада''.

                                                                                                           
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 66-1/2019-219-II
28. мај 2019. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р.
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На основу члана 4. став 4. Правилника о методологији 

формирања цене услуге дневног боравка за децу и младе 
који су у сукобу са законом, родитељима, школом или 
заједницом, и учешћу корисника у трошковима услуге 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 8/17), Градско 
веће Града Новог Сада, на 239. седници од 28. маја 2019. 
године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГЕ ДНЕВНОГ 
БОРАВКА ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ КОЈИ СУ У 
СУКОБУ СА ЗАКОНОМ, РОДИТЕЉИМА, 

ШКОЛОМ ИЛИ ЗАЈЕДНИЦОМ У ЦЕНТРУ ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА НОВОГ САДА

1. Утврђује се цена услуге дневног боравка за децу и 
младе који су у сукобу са законом, родитељима, школом 
или заједницом у Центру за социјални рад Града Новог 
Сада, у износу 39.480,00 динара месечно просечно по корис-
нику.

2. Цена услуге дневног боравка за један дан утврђује 
се дељењем месечне цене просечно по кориснику са про-
сечним месечним бројем радних дана у календарској години.

3. Цена услуге дневног боравка за децу и младе, из 
тачке 1. овог решења, примењиваће се почев од 1. јуна 
2019. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 5-703/2019-II
28. мај 2019. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.
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На основу члана 67. тачка 64. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), а у вези 
са тачком 8. Плана квалитета ваздуха у Агломерацији „Нови 
Сад“ за период 2017-2021. године ("Службени лист Града 
Новог Сада", број 49/18), Градско веће Града Новог Сада 
на 239. седници одржаној 28. маја 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

КООРДИНАЦИОНОГ ТИМА ЗА ПРАЋЕЊЕ 
СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА КВАЛИТЕТА 

ВАЗДУХА У АГЛОМЕРАЦИЈИ „НОВИ САД“ 
ЗА ПЕРИОД 2017-2021. ГОДИНЕ

I. Овим решењем образује се и именује Координациони 
тим за праћење спровођења Плана квалитета ваздуха у 
Агломерацији „Нови Сад“ за период 2017-2021. године (у 
даљем тексту: Координациони тим).
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 II. Задатак Координационог тима је да прати спровођење 
Плана квалитета ваздуха у Агломерацији „Нови Сад“ за 
период 2017-2021. године (у даљем тексту: План), 
реализацију планираних мера за спречавање и смањење 
загађења ваздуха и мера за побољшање квалитета ваз-
духа (у даљем тексту: Планиране мере), по потреби пред-
лаже измене и допуне Плана и Планираних мера, као и да 
припреми и предложи план квалитета ваздуха у 
Агломерацији „Нови Сад“ за наредни период од пет година.

III. Координациони тим подноси Градском већу Града 
Новог Сада најмање једном годишње извештај о спровођењу 
Плана и реализацији Планираних мера, а најкасније три 
месеца пре истека рока за реализацију Плана, Градском 
већу Града Новог Сада и Скупштини Града Новог Сада 
подноси извештај о спровођењу Плана и предлаже план 
квалитета ваздуха у Агломерацији „Нови Сад“ за наредни 
период од пет година.

IV. Координациони тим има: шефа Координационог тима, 
15 чланова и секретара.

V. У Координациони тим за за праћење спровођења 
Плана квалитета ваздуха у Агломерацији „Нови Сад“ за 
период 2017-2021. године именују се:

За шефа Координационог тима:
  Елма Бјелица, в.д. заменика начелника Градске управе 
за заштиту животне средине.

За чланове Координационог тима:
1.  Зорана Георгијев, самостални саветник у Покра-

јинском секретаријату за урбанизам и заштиту 
животне средине,

2.  др Саша Игић, помоћник покрајинског секретара за 
саобраћај и инспекцијски надзор у Покрајинском 
секретаријату за енергетику, грађевинарство и 
саобраћај,

3.  Миљана Јањић, извршилац за праћење стања 
животне средине, вођење локалног регистра извора 
загађивања, информисање и други стручни послови 
у Градској управи за заштиту животне средине Града 
Новог Сада,

4.  Сенка Секулић, извршилац за послове из области 
зоохигијене, прихватилишта и карантина, одржавање 
јавне расвете, одржавања и уређења јавних зелених 
површина, купалишта, гробаља, пијаца, јавне хигијене 
и послове заштите од елементарних и других већих 
непогода и заштите од пожара у Градској управи за 
комуналне послове Града Новог Сада,

5.  Браниславa Недељковић, извршилац за финансиј-
ско-материјалне послове из области јавног здравља 
у Градској управи за здравство,

6.  Радован Гашпаровић, шеф Одсека инспекције за 
заштиту животне средине, Сектор инспекције за 
заштиту животне средине у Градској управи за 
инспекцијске послове Града Новог Сада,

7.  Владимир Вујовић, шеф Одсека за урбанистичко 
планирање у Градској управи за урбанизам и 
грађевинске послове Града Новог Сада,

8.  Зоран Митровић, извршилац за стручно-техничке 
послове управљања пословним простором у Сектору 
пословног простора у Градској управи за имовину и 
имовинско-правне послове,

9.  Ђорђе Басарић, в.д. начелника Градске управе за 
саобраћај и путеве Града Новог Сада,

10.  Вања Момчиловић, шеф Одељења заштите на раду 
и заштите животне средине у Јавном градском 
саобраћајном предузећу „Нови Сад“,

11.  Младен Коњовић, стручни сарадник за правне 
послове у Агенцији за енергетику Града Новог Сада,

12.  Вељко Добранић, менаџер система управљања 
заштитом животне средине и енергетске ефикасно-
сти у Јавном комуналном предузећу „Чистоћа“ Нови 
Сад,

13. Неда Плавањац, дипломирани инжењер заштите 
животне средине у Јавном комуналном предузећу 
„Градско зеленило“ Нови Сад,

14.  Јулка Петровић, руководилац Одсека за безбед-
ност и здравље на раду, заштиту од пожара и заштиту 
животне средине у Јавном комуналном предузећу 
„Новосадска топлана“ Нови Сад,

15.  Златко Дујаковић, виши самостални референт за 
безбедност, здравље на раду и противпожарну 
заштиту у Јавном комуналном предузећу „Новосад-
ска топлана“ Нови Сад,

За секретара: 
  Дуња Смиљанић, извршилац за вођење управних 
поступака у области животне средине и други стручни 
послови у Градској управи за заштиту животне сре-
дине Града Новог Сада.

VI. Стручне, административне и техничке послове за 
потребе Координационог тима, обављаће Градска управа 
за заштиту животне средине Града Новог Сада.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 501-2/2017-33-д-II
28. мај 2019. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, 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 239. седници 
од 28. маја 2019. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О 
ОДРЕЂИВАЊУ МЕСТА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ 
ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА НА СУНЧАНОМ 

КЕЈУ, КЕЈУ ЖРТАВА РАЦИЈЕ И 
БЕОГРАДСКОМ КЕЈУ

I. У Решењу о одређивању места за постављање објеката 
и уређаја на Сунчаном кеју, Кеју жртава рације и Београд-
ском кеју („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 17/13 и 
34/16) у тачки I. после речи: „у смислу Одлуке о уређењу 
Града Новог Сада“, брише се тачка и додају речи: „и место 
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за постављање наменског киоска-сувенирнице, у смислу 
Одлуке о управљању кејом у Граду Новом Саду („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, бр. 51/11, 26/13, 65/13, 13/14 
и 50/17)“.

II. У тачки II. подтачка 3. после алинеје пете додаје се 
нова алинеја шеста која гласи: „- на Кеју жртава рације 
на поплочаној површини, између бициклистичке стазе и 
шеталишта уз пешачки прелаз у правцу улице Максима 
Горког,     1“.

Досадашња алинеја шеста постаје алинеја седма.
У подтачки 4. запета, наводници и речи: „hot-dog“, бришу 

се.
Подтачка 5. брише се.

III. После тачке II. додаје се нова тачка III. која гласи:

„III. Наменски киоск-сувенирница поставља се на Бео-
градском кеју, између бициклистичке стазе и шеталишта, 
наспрам Улице Милоша Бајића“.

IV. Ово решење 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: 352-1/2019-215-II
28. мај 2019. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р.
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На основу члана 9. Одлуке о обављању комуналне делат-

ности одржавање јавних зелених површина („Службени 
лист Града Новог Сада“, бр. 69/13, 13/14, 28/14, 63/14, 74/16 
и 16/18), Градско веће Града Новог Сада, на 239. седници 
одржаној 28. маја 2019. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ 
ПОВРШИНА ПОД АМБРОЗИЈОМ 

ЗА 2019. ГОДИНУ

I.  Даје се сагласност на Програм одржавања јавних 
зелених површина под амброзијом за 2019. годину, који је 
Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско 
зеленило“ Нови Сад донео на 205. седници од 20. маја 
2019. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 352-1/2019-231-II
28. мај 2019. године
НОВИ САД                          Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р.

Градоначелник

438
На основу поглавља XI. тачка 2. Акционог плана 

запошљавања Града Новог Сада за 2019. годину („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, бр. 5/19, 6/19 и 7/19), пово-
дом Јавног позива за реализацију програма стручне праксе 
на територији Града Новог Сада у 2019. години, на пред-
лог Комисије за реализацију мера запошљавања, Градо-
начелник Града Новог Сада доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ 

ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 

У 2019. ГОДИНИ

1. У Одлуци о спровођењу програма стручне праксе на 
територији Града Новог Сада у 2019. години („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 20/19) у тачки 1. у табели 
„Табела са послодавцима за учешће у програму стручне 
праксе и број лица са високом стручном спремом (најмање 
четири године факултета или мастер)“ у редном броју 21. 
послодавац Библиотека Матице српске, колона „Одобрени 
број лица“, мења се и гласи: „1“.

У редном броју 25. послодавац HOMEPAGE DOO NOVI 
SAD, колона „Број предмета“ мења се и гласи: „0403-15424-
235/2019“.

У редном броју 36. послодавац Градска управа за имо-
вину и имовинско-правне односе Града Новог Сада, колона 
„Одобрени број лица“ мења се и гласи: „2“.

У тачки 5. став 2. речи: „с тим да стручно оспособљавање 
започне 13. маја 2019. године“ замењује се речима: „с тим 
да стручно оспособљавање започне до 24. маја 2019. 
године”.

2. Ову одлку објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-212/2019-1-II
17. мај 2019. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу поглавља XI. тачка 1. Акционог плана 

запошљавања Града Новог Сада за 2019. годину („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, бр. 5/19, 6/19 и 7/19), пово-
дом Јавног позива за стручно оспособљавање приправ-
ника на територији Града Новог Сада у 2019. години, на 
предлог Комисије за реализацију мера запошљавања, Гра-
доначелник Града Новог Сада доноси
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О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОДОБРАВАЊУ 

СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
ПРОГРАМА ПРИПРАВНИКА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 
У 2019. ГОДИНИ

1. У Одлуци о одобравању средстава за финансирање 
програма пиправника на територији Града Новог Сада у 
2019. години („Службени лист Града Новог Сада“, број 
20/19) у тачки 1. у табели у редном броју 12. послодавац 
„Савез самосталних синдиката Града Новог Сада и општина“ 
колона: „Број одобрених лица“, мења се и гласи: „1“.

Редни број 16. брише се.
Редни бројеви од броја 17. до броја 65. постају редни 

бројеви од броја 16. до броја 64.
У досадашњем редном броју 41, а садашњем 40. посло-

давац EIPIX ENTERTAINMENT DOO NOVI SAD, колона: 
„Број одобрених лица“, мења се и гласи: „3“.

У досадашњем редном броју 47, а садашњем 46. посло-
давац: „Фондација Нови Сад 2021 – Европска престоница 
културе“, колона: „Број одобрених лица“, мења се и гласи: 
„4“.

У тачки 4. речи: „с тим да радни однос почне 13. маја 
2019. године“, замењују се речима: „с тим да радни однос 
почне до 24. маја 2019. године“.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-211/2019-1-II
16. мај 2019. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

440
На основу члана 61. тачка 28. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градонач-
леник Града новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ 
ГРУПЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЧИЊЕНИЧНОГ 

СТАЊА У ПРЕДМЕТУ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА 
НА ПАРЦЕЛАМА 9723/1, 9723/2, 9723/3 И 
9723/4 КО НОВИ САД I, У НОВОМ САДУ, 
УЛИЦА ПАШИЋЕВА И УТВРЂИВАЊА 
ПОСТОЈАЊА УСЛОВА И НАЧИНА 

ПРИВОЂЕЊА УРБАНИСТИЧКОЈ НАМЕНИ 
ПРЕДМЕТНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

I Образује се Радна група са следећим задацима:
 - изврши увид у сву расположиву документацију у вези 
са давањем на коришћење парцела бр. 9723/1, 9723/2, 

9723/3 и 9723/4 све у КО Нови Сад I, у Новом Саду, 
Ули ца Пашићева, као и исходновану урбанистичко-
техни чку документацију за изградњу објекта на пред-
метним парцелама,

 - утврди да ли постоје потраживања трећих лица према 
Граду Новом Саду, Заводу за заштиту споменика кул-
туре Града Новог Сада и Јавном предузећу „Завод за 
изградњу Града“ у Новом Саду – у ликвидацији,

 - да ли су покренути судски поступци,
 - да на основу утврђених чињеница, а имајући у виду 
одредбе Закона о планирању и изградњи и друге 
важеће прописе, утврди да ли су испуњени услови за 
привођење намени предметног земљишта.

II У Радну рупу именују се:

-    За координатора:
 САЊА ЗАВРТАНИК ПАРОШКИ, Служба извршних 

органа,

-    За чланове:
 ЛИДИЈА ЈАРАМАЗ ЛИСИЦА, Правобранилаштво 

Града Новог Сада,
 МАРИЈАН ПЕТРОВИЋ, Правобранилаштво Града 

Новог Сада,
 мр СИНИША ЈОКИЋ, Завод за заштиту споменика 

културе Града Новог Сада,
 МИРОСЛАВ МАТИЋ, Завод за заштиту споменика 

културе Града Новог Сада,
 МИЛАНА СУЧЕВИЋ, Градска управа за грађевинско 

земљиште и инвестиције,
 ПРЕДРАГ ДАШИЋ, Градска управа за грађевинско 

змљиште и инвестиције,
 ВЕСНА МИЈАТОВИЋ КОНДИЋ, Градска управа за 

грађевинско земљиште и инвестиције,
 ДОБРИЛА ВИГЊЕВИЋ, Градска управа за имовину 

и имовинско-правне послове и 
 ГОРДАНА ЂИЛАС, ЈП „Урбанизам“ Завод за урба-

низам Нови Сад.
III Радна група је овлашћена да у поступку утврђивања 

чињеница затражи податке од надлежних градских управа 
и да позове представнике других градских управа да 
учествују у раду радне групе.

IV Административне послове за потребе радне групе 
обавља Градска управа за грађевинско земљиште и 
инвестиције.

V Извештај о извршеним задацима из тачке I овог 
решења доставља се Градоначелнику Града Новог Сада. 
Рок за достављање извештаја је 1. август 2019. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 021-7/2017-534-II
27. мај 2019. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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441
На основу члана 7. став 4. Одлуке о Служби извршних 

органа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 48/08, 5/12, 67/13 и 58/17), Градоначелник Града 
Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I МИЛЕНКО МАЛЕШЕВ, дипломирани економиста, раз-
решава се дужности заменика шефа Канцеларије за локални 
економски развој у Служби извршних органа Града Новог 
Сада, са 15. мајем 2019. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2019-3952
15. мај 2019. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

442
На основу члана 7. став 3. Одлуке о Служби извршних 

органа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 48/08, 5/12, 67/13 и 58/17), Градоначелник Града 
Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I МИЛЕНКО МАЛЕШЕВ, дипломирани економиста, 
поставља се за шефа Канцеларије за локални економски 
развој у Служби извршних органа Града Новог Сада, почев 
од 16. маја 2019. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2019-3954
15. мај 2019. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р

443
На основу члана 7. став 5. Одлуке о Служби извршних 

органа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 48/08, 5/12, 67/13 и 58/17), Градоначелник Града 
Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I ЗОРАН ИВОШЕВИЋ, дипломирани економиста, раз-
решава се дужности помоћника шефа Канцеларије за 
локални економски развој, Одсек за припрему, израду и 
промоцију пројеката у Служби извршних органа Града Новог 
Сада, са 15. мајем 2019. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2019-3953
15. мај 2019. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

444
На основу члана 7. став 4. Одлуке о Служби извршних 

органа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 48/08, 5/12, 67/13 и 58/17), Градоначелник Града 
Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I ЗОРАН ИВОШЕВИЋ, дипломирани економиста, 
поставља се за заменика шефа Канцеларије за локални 
економски развој у Служби извршних органа Града Новог 
Сада, почев од 16. маја 2019. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2019-3955
15. мај 2019. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Oдговорни уредник: Данило Дурутовић.
Уредништво: Градска управа за прописе Града Новог Сада,

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

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

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

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

С А Д Р Ж А Ј

ГРАД НОВИ САД

Градско веће

430 Програм реализације Локалног акционог 
 плана политике за младе Града Новог 
 Сада за период 2019 – 2022. године у 
 2019. години 945

431 Програм контроле квалитета ваздуха на 
 територији Града Новог Сада у 2019. и 
 2020. години 947

432 Правилник о програму, начину и трошко-
 вима полагања испита о познавању Гра-
 да Новог Сада  951

433 Решење о одобравању средстава за реа-
 лизацију посебних програма којима се 
 остварују потребе и интереси грађана у 
 области спорта на територији Града Но-
 вог Сада у 2019. години 953

434 Решење о утврђивању цене услуге дне-
 вног боравка за децу и младе који су у 
 сукобу са законом, родитељима, школом 
 или заједницом у Центру за социјални 
 рад Града Новог Сада 959

435 Решење о образовању и именовању 
 Координационог тима за праћење спро-
 вођења плана квалитета ваздуха у агло-
 мерацији „Нови Сад“ за период 2017-
 2021. године 959

436 Решење о изменама и допунама Реше-
 ња о одређивању места за постављање 
 објеката и уређаја на Сунчаном кеју, Кеју 
 жртава рације и Београдском кеју 960

437 Решење о давању сагласности на Про-
 грам одржавања јавних зелених повр-
 шина под амброзијом за 2019. годину 961

Градоначелник

438 Одлука о изменама одлуке о спровође-
 њу Програма стручне праксе на терито-
 рији Града Новог Сада у 2019. години 961

439 Одлука о изменама Одлуке о одобрава-
 њу средстава за финансирање Програ-
 ма приправника на територији Града 
 Новог Сада у 2019. години 961

440 Решење о образовању и именовању 
 Радне групе за утврђивање чињеничног 
 стања у предмету изградње објекта на 
 парцелама 9723/1, 9723/2, 9723/3 и 
 9723/4 КО Нови Сад I, у Новом Саду, 
 Улица Пашићева и утврђивања постоја-
 ња услова и начина привођења урбани-
 стичкој намени предметног грађевинског 
 земљишта 962

441 Решење о разрешењу дужности заме-
 ника шефа Канцеларије за локални еко-
 номски развој у Служби извршних органа 
 Града Новог Сада (Миленко Малешев) 963

442 Решење о постављењу шефа Канцела-
 рије за локални економски развој у Слу-
 жби извршних органа Града Новог Сада
 (Миленко Малешев) 963

443 Решење о разрешењу дужности помо-
 ћника шефа Канцеларије за локални 
 економски развој, Одсек за припрему, 
 израду и промоцију пројеката у Служби 
 извршних органа Града Новог Сада
 (Зоран Ивошевић) 963

444 Решење о постављењу заменика шефа 
 Канцеларије за локални економски раз-
 вој у Служби извршних органа Града 
 Новог Сада (Зоран Ивошевић) 963


