СЛ УЖ БЕН И ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА
Година XXXIX - Број 2

НОВИ САД, 23. јануар 2020.

ГРАД НОВИ САД

примерак 40,00 динара

Градоначелник
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Скупштина
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На основу члана 11. став 1. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и члана 3.
став 1. Одлуке о Фебруарској награди Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 16/98), Скупштина Града Новог Сада на LX седници од 22. јануара
2020. године, доноси

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ФЕБРУАРСКЕ НАГРАДЕ
ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2019. ГОДИНУ
I
Фебруарска награда Града Новог Сада за 2019. годину
додељује се:
ЈОЛАНД КОРОРИ
Председници Националног удружења родитеља
деце оболеле од рака (НУРДОР)
За изузетно посвећен, несебичан и дугогодишњи хуманитарни, волонтерски и едукативан рад на подршци деци
и породицама која воде животну битку против малигних
обољења, храбрости и истрајности у реализацији акција
којима се унапређује квалитет лечења и живота ове деце,
као и подстицању и ширењу хуманости и емпатије у друштву.
II
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-15/2020-I
22. јануар 2020. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

На основу члана 10. Правилника о суфинансирању програма и пројеката из области заштите животне средине
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 45/14), на предлог в.д. начелника Градске управе за заштиту животне средине, Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ
СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
ЗА 2020. ГОДИНУ
I. Образује се Комисија за спровођење поступка Јавног
конкурса за доделу средстава за суфинансирање програма
и пројеката из области заштите животне средине на
територији Града Новог Сада за 2020. годину (у даљем
тексту: Комисија).
II. Задатак Комисије је да:
- испита благовременост и уредност поднетих пријава,
- прегледа и оцени све предлоге програма и пројеката
пријављених на Јавни конкурс,
- сачини записник о благовремености и уредности поднетих пријава и о прегледу и оцени пријављених програма и пројеката,
- сачини предлог Листе вредновања и рангирања
пријављених програма и пројеката и објави је на интернет страници Градске управе за заштиту животне средине, у року од 60 дана од дана истека рока за
подношење пријава,
- донесе одлуку о приговору на предлог Листе вредновања
и рангирања пријављених програма и пројеката у року
од седам дана од дана пријема приговора,
- достави Градоначелнику Града Новог Сада извештај
о спроведеном поступку Јавног конкурса са записником и предлогом Листе вредновања и рангирања
пријављених програма и пројеката са висином средстава за сваки од предложених програма и пројеката,
као и предлог закључка о избору програма и пројеката
са износом средстава за суфинансирање , у року од
15 дана од дана њеног доношења и
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- прати реализацију уговора који су закључени са корисницима средстава и о томе обавештава начелника
Градске управе за заштиту животне средине.
III. Комисија има председника, заменика председника,
два члана и два заменика члана.
IV. У Комисију се именују:

23. јануар 2020.

I. Образује се Комисија за спровођење поступка Јавног
конкурса за доделу средстава за суфинансирање истраживачких и развојних пројеката и програма из области
заштите животне средине на територији Града Новог Сада
за 2020. годину (у даљем тексту: Комисија).
II. Задатак Комисије је да:

- Председник

- испита благовременост и уредност поднетих пријава,

СЛОБОДАН ЦВЕТКОВИЋ, самостални саветник у
Градској управи за заштиту животне средине.
- Заменик председника
мр ДРАГИЦА БРАНКОВИЋ, самостални саветник у
Градској управи за заштиту животне средине.
- Члан
ЈЕЛЕНА МОРАВСКИ, самостални саветник у Градској
управи за заштиту животне средине.
- Заменик члана
РАДМИЛА РАКОВИЋ, самостални саветник у Градској
управи за заштиту животне средине.
- Члан
ЈЕЛЕНА ШИМАЛА, млађи саветник у Градској управи
за заштиту животне средине.
- Заменик члана
БОЈАНА ПАЂЕН, саветник у Градској управи за заштиту
животне средине
V. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 501-2/2020-10-II
21. јануар 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

- прегледа и оцени све предлоге програма и пројеката
пријављених на Јавни конкурс,
- сачини записник о благовремености и уредности поднетих пријава и о прегледу и оцени пријављених
пројеката и програма,
- сачини предлог Листе вредновања и рангирања
пријављених пројеката и програма и објави је на интернет страници Градске управе за заштиту животне средине, у року од 60 дана од дана истека рока за
подношење пријава,
- донесе одлуку о приговору на предлог Листе вредновања
и рангирања пријављених пројеката и програма у року
од седам дана од дана пријема приговора,
- достави Градоначелнику Града Новог Сада извештај
о спроведеном поступку Јавног конкурса са записником и предлогом Листе вредновања и рангирања
пријављених пројеката и програма са висином средстава за сваки од предложених пројеката и програма,
као и предлог закључка о избору пројеката и програма
са износом средстава за суфинансирање , у року од
15 дана од дана њеног доношења и
- прати реализацију уговора који су закључени са корисницима средстава и о томе обавештава начелника
Градске управе за заштиту животне средине.
III. Комисија има председника, заменика председника,
два члана и два заменика члана.
IV. У Комисију се именују:
- Председник
мр ДРАГИЦА БРАНКОВИЋ, самостални саветник у
Градској управи за заштиту животне средине.
- Заменик председника
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На основу члана 10. Правилника о суфинансирању истраживачких и развојних пројеката и програма из области
заштите животне средине („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 5/17 и 29/17), на предлог в.д. начелника Градске управе за заштиту животне средине, Градоначелник
Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИСТРАЖИВАЧКИХ И
РАЗВОЈНИХ ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА ИЗ
ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
ЗА 2020. ГОДИНУ

ЕЛМА БЈЕЛИЦА, в.д. заменика начелника Градске
управе за заштиту животне средине.
- Члан
БОЈАН ПАЂЕН, саветник у Градској управи за заштиту
животне средине.
- Заменик члана
РАДМИЛА РАКОВИЋ, самостални саветник у Градској
управи за заштиту животне средине.
- Члан
ЈЕЛЕНА МОРАВСКИ, самостални саветник у Градској
управи за заштиту животне средине.
- Заменик члана
ВЕСНА БУДИНЧЕВИЋ ЂУРЂЕВ, саветник у Градској
управи за заштиту животне средине

23. јануар 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 2 – страна 31.

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

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 501-2/2020-12-II
21. јануар 2020. године
НОВИ САД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 020-607/2019-II
21. јануар 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 6. Одлуке о давању у закуп пословног
простора у јавној својини Града Новог Сада („Службени
лист Града Новог Сада“, број 61/19) и члана 61. став 1.
тачка 28. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града
Новог Сада“, број 11/19), Градоначелник Града Новог Сада
доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА, ЗАМЕНИКА
ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У
ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА
I. Назив Решења о именовању председника, заменика
председника, чланова, заменика чланова и секретара
Комисије за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада („Службени
лист Града Новог Сада“, број 39/19) мења се и гласи:
„Решење о именовању председника, заменика председника, чланова, заменика чланова, секретара и заменика
секретара Комисије за спровођење поступка давања у закуп
пословног простора у јавној својини Града Новог Сада“.
II. У Решењу о именовању председника, заменика председника, чланова, заменика чланова и секретара Комисије
за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада у тачки I. речи:
„за секретара:
- ГОРДАНА КЕРАЦ, извршилац за нормативне и
студијско-аналитичке послове у области пословног
простора, Градска управа за имовину и имовинскоправне послове“ замењује се речима:

22
На основу члана 45. став 1. Одлуке о социјалној заштити
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог сада“, бр.
38/11, 10/12, 34/17-др. одлука, 42/18 и 55/19), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСА СРЕДСТАВА
ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАДА И
ПОЈЕДИНАЧНИХ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ
КРСТА НОВОГ САДА – ГРАДСКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ У 2020. ГОДИНИ
I. Утврђују се средства из буџета Града Новог Сада за
реализацију програма рада и појединих програма којима
се развија солидарност међу људима, организују различити облици међусобне помоћи грађана и спроводе програми помоћи деци, особама са инвалидитетом, старим и
немоћним лицима, са територије Града, у сарадњи са донаторима и надлежним државним органима и органима
територијалне аутономије и локалне самоуправе, које
реализује Црвени крст Новог Сада – Градска организација
(у даљем тексту: Црвени крст), у 2020. години у укупном
износу од 50.000.000,00 динара и то:
1. у износу од 9.200.000,00 динара, за реализацију програма рада који Црвени крст обавља на територији
Града Новог Сада у вршењу јавних овлашћења,
2. укупном износу од 40.800.000,00 динара, за
реализацију програма које Црвени крст у континуитету више година реализује за потребе Града Новог
Сада и то:
- 28.300.000,00 динара, за програм: „Кухиње за
социјално угрожена лица“,

„за секретара:

- 7.600.000,00 динара, за програм: „Подела помоћи
за директно ублажавање сиромаштва и други
видови помоћи социјално угроженим грађанима“,

- МАРИЈАНА ДАНИЛОВИЋ, извршилац за правнотехничке послове у области пословног простора, Градска
управа за имовину и имовинско-правне послове,

- 2.700.000,00 динара, за програм: „Програми и активности за помоћ деци и младима у стању социјалне
потребе“,

- за заменика:

- 2.200.000,00 динара, за програм: „Програми и активности за старе“.

- ЈОВАНА БЕРОЊА, извршилац за нормативне и
студијско-аналитичке послове у области пословног
простора, Градска управа за имовину и имовинскоправне послове“.

II. Средства за реализацију програма из тачке I. подтач.
1. и 2. овог решења, планирана су Одлуком о буџету Града
Новог Сада за 2020. годину („Службени лист Града Новог
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Сада“, број 58/19) у разделу 15. глава 15.01. Градска управа
за социјалну и дечију заштиту, у оквиру Програма 11.
Социјална и дечија заштита, у функцији 090 – Социјална
заштита некласификована на другом месту, Програмска
активност 0901-0005 ПА: Подршка реализацији програма
Црвеног крста, позиција буџета 455, економска
класификација 481 Дотације невладиним организацијама,
на позицијама Финансијског плана, и то:
- средства из подтачке 1. планирана су на позицији
455.01.02 Програм рада Црвеног крста у вршењу јавних
овлашћења на територији Града Новог Сада, из извора
финансирања 01,
- средства из подтачке 2. алинеја прва планирана су на
позицији 455.01.01 Кухиња за социјално угрожена лица,
из извора финансирања 01,
- средства из подтачке 2. алинеја друга до четврта планирана су на позицији 455.01.03 Програми и помоћ за
ублажавање сиромаштва социјално угроженим породицама, деци, младима и старијим лицима.
III. Средства из тачк I. подтач. 1. и 2. овог програма преносе се на основу уговора који са Црвеним крстом, за програм рада и сваки појединачни програм, закључује начелник Градске управе за социјалну и дечију заштиту.
IV. Црвени крст за реализацију појединачних програма
из овог решења спроводи јавну набавку добара и услуга у
складу са законом.
V. Надзор над реализацијом овог програма спроводиће
Градска управа за социјалну и дечију заштиту, а Црвени
крст ће доставити извештај о реализацији програма рада
и појединачних програма у роковима предвиђеним уговором из тачке III. овог решења.
VI. Износи средстава за појединачне програме из тачке
I. подтач. 1. и 2. овог програма могу се умањити уколико
се приходи буџета Града Новог Сада не остварују у планираном обиму.
VII. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 5-78/2020-II
20. јануар 2020. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве
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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-УС, 24/18, 41/18,
41/18-др. Закон, 87/18 и 23/19) 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

23. јануар 2020.

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У ЗОНИ
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „НИКОЛА ТЕСЛА“ У
НОВОМ САДУ
I. Одређује се измена режима саобраћаја у зони Основне
школе „Никола Тесла“ у Новом Саду, у складу са Техничким регулисањем саобраћаја број: С487/19 од 26. новембра 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. април 2020.
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-34-172/2020
17. јануар 2020. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

24
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-УС, 24/18, 41/18,
41/18-др. Закон, 87/18 и 23/19) 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
ПРЕРАДОВИЋЕВОЈ УЛИЦИ У
ПЕТРОВАРАДИНУ
I. Одређује се измена режима саобраћаја у Прерадовићевој улици у Петроварадину у складу са Техничким
регулисањем саобраћаја број: С-467/19 од 18. новембра
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. април 2020.
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-34-169/2020
17. јануар 2020. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

23. јануар 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
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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-УС, 24/18, 41/18,
41/18-др. Закон, 87/18 и 23/19) 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 ОПРЕМЕ
У КОВИЉУ
I. Одређује се постављање саобраћајне опреме-огледала у Ковиљу, у складу са Техничким регулисањем
саобраћаја број: С514/19 од 11. децембра 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. април 2020.
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-34-176/2020
17. јануар 2020. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

Број 2 – страна 33.

Стручна служба организује се и врши послове из свог
делокруга као јединствена служба.
Члан 2
Стручном службом руководи шеф Стручне службе који
организује и обезбеђује рад Стручне службе, и за свој рад
одговара Локалном омбудсману и његовом заменику.
За шефа Стручне службе може се поставити лице које
има стечено високо образовање из научне области правне
науке 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, да
испуњава услове за рад у органима локалне самоуправе
и најмање пет година радног искуства у струци.
Члан 3
Локални омбудсман доноси предлог акта о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места у Стручној
служби Локалног омбудсмана на основу кадровског плана
и доставља га надлежним органима ради обједињавања
и усвајања.
Изузев акта из става 1. овог члана Локални омбудсман
доноси остала акта о начину рада, извршавању послова,
као и правима и обавезама запослених у Стручној служби.
Члан 4
Радно време Стручне службе одређује Локални омбудсман посебном одлуком.
Члан 5
Права и дужности послодавца у Стручној служби врши
Локални омбудсман, као лице које руководи органом.
Члан 6
За законито и благовремено извршавање послова запослени одговарају Локалном омбудсману, његовом заменику и шефу Стручне службе.

Локални омбудсман
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На основу члана 50. став 3. Одлуке о Локалном омбудсману („Службени лист Града Новог Сада“ бр. 59/2019),
Локални омбудсман је дана 15. јануара 2020. године донео

ОДЛУКУ О ОБРАЗОВАЊУ И РАДУ
СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ ЛОКАЛНОГ
ОМБУДСМАНА
Члан 1
Овом одлуком образује се Стручна служба Локалног
омбудсмана (у даљем тексту: Стручна служба) ради
обављања стручних, административно-техничких и других
послова од значаја за остваривање надлежности Локалног омбудсмана за територију Града Новог Сада (у даљем
тексту: Локални омбудсман), уређују се организација и рад
Стручне службе, као и друга питања од значаја за њен рад.

Поред запослених у Стручној служби, уговорно се могу
ангажовати и друга лица у циљу пружања експертских,
преводилачких, техничких, маркетиншких и других услуга,
у складу са потребама обављања послова из надлежности Локалног омбудсмана.
Члан 7
Распоређивање запослених у Стручној служби врши
Локални омбудсман у складу са Правилником.
Запослени у Стручној служби стичу звања у складу са
законом.
Посебни услови за стицање звања у Стручној служби
утврђују се у складу са актом којим се уређују посебни
услови за стицање звања у градским управама, посебним
организацијама и службама.
О правима, обавезама и одговорностима шефа Стручне
службе и запослених одлучује Локални омбудсман у складу
са прописима којима се уређују права и дужности запослених у јединицама локалне самоуправе.

страна 34. – Броj 2
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Члан 8

Члан 10

Локални омбудсман је одговоран за преузимање обавеза, њихову верификацију издавање налога за плаћање
које треба извршити из средстава Локалног омбудсмана,
као и за издавање налога за уплату средстава која припадају
буџету Града.

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о образовању и раду Стручне службе Заштитника
грађана ("Службени лист Града Новог Сада", број 37/2010).

Локални омбудсман је одговоран за закониту, наменску,
економичну и ефикасну употребу буџетских средстава.
Захтеве и друге акте за исплату средстава из буџета
Града за финансирање послова из надлежности Локалног
омбудсмана, потписује Локални омбудсман или лице које
он овласти.
Члан 9
Финансијске послове за потребе Локалног омбудсмана
обавља Служба за заједничке послове Града Новог Сада.

Члан 11
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ”Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН
Број: XXII-020-12/2020-7
15. јануар 2020. године
НОВИ САД
Локални омбудсман
Марина Попов Иветић, с.р.

23. јануар 2020.
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страна 36. – Броj 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

23. јануар 2020.

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна

ГРАД НОВИ САД

Рег. бр.
21

Скупштина
18

Одлука о додели Фебруарске награде
Града Новог Сада за 2019. годину
(Јоланд Корора)

22
29

Градоначелник
19

20

Решење о образовању и именовању
Комисије за спровођење поступка Јавног
конкурса за доделу средстава за суфинансирање програма и пројеката из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2020. годину
Решење о образовању и именовању
Комисије за спровођење поступка Јавног
конкурса за доделу средстава за суфинансирање истраживачких и развојних
пројеката и програма из области заштите животне средине на територији Града
Новог Сада за 2020. годину

Предмет

Страна

Решење о изменама Решења о именовању председника, заменика председника, чланова, заменика чланова и секретара Комисије за спровођење поступка давања у закуп пословног простора
у јавној својини Града Новог Сада

31

Решење о утврђивању износа средстава
из буџета Града Новог Сада за реализацију програма рада и појединачних програма Црвеног крста Новог Сада – Градске организације у 2020. години

31

Градска управа за саобраћај и путеве
23

29

24
25

Решење о измени режима саобраћаја у
зони Основне школе „Никола Тесла“ у
Новом Саду
Решење о измени режима саобраћаја у
Прерадовићевој улици у Петроварадину
Решење о постављању саобраћајне
опреме у Ковиљу

32
32
33

Локални омбудсман
30

26

Одлука о образовању и раду Стручне
службе Локалног омбудсмана

33

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

