СЛ УЖ БЕН И ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА
Година XXXIX - Број 17

НОВИ САД, 22. мај 2020.

примерак 80,00 динара

ГРАД НОВИ САД

Града Новог Сада за 2020. годину у укупном износу од
36.656.030,00 динара.

Градско веће

Средства из става 1. ове тачке планирана су за пројекте
вишег квалитета образовања и васпитања за основне и
средње школе у Разделу 11, Глава 11.01, и то за:
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На основу члана 4. Одлуке о обезбеђивању средстава
установама образовања и васпитања на територији Града
Новог Сада за виши квалитет образовања и васпитања
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 48/18) на предлог Градоначелника Града Новог Сада, Градско веће Града
Новог Сада, на 315. седници од 21. маја 2020. године,
доноси

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
ЗА ВИШИ КВАЛИТЕТ ОБРАЗОВАЊА
И ВАСПИТАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ
Тачка 1.
Овим програмом утврђује се коришћење средстава
за виши квалитет основног и средњег образовања и
васпитања за 2020. годину.
Тачка 2.

- Програм 9:Основно образовање и васпитање,
Пројекат:Виши квалитет образовања и васпитања–ОШ,
трансфери осталим нивоима власти на извору финансирања
01-Општи приходи и примања буџета у укупном износу од
32.589.190,00 динара и
- Програм 10: Средње образовање и васпитање,
Пројекат:Виши квалитет образовања и васпитања–СШ,
трансфери осталим нивоима власти на извору финансирања
01-Општи приходи и примања буџета у укупном износу од
4.066.840,00 динара.
Тачка 3.
Градска управа за образовање (у даљем тексту: Градска управа) може да врши прерасподелу планираних средстава између појединачних намена и носиоца реализације
Програма, уз претходну сагласност Градоначелника Града
Новог Сада (у даљем тексту: Градоначелник).
Тачка 4.
Средства из тачке 2. став 1. користиће се за:

Средства за реализацију Програма коришћења средстава за виши квалитет образовања и васпитања за 2020.
годину (у даљем тексту: Програм) планирана су у буџету

- Пројекат: Виши квалитет образовања и васпитања –
ОШ, средства у износу од 32.589.190,00 динара, распоређују
се за:

1. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ЕКОНОМСКА
УКУПНО У
КЛАСИФИДИНАРИМА
КАЦИЈА

Р. Б.

НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОЈЕКТА

НАМЕНА

ИЗНОС
У ДИНАРИМА

1.

СВЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
НОВОГ САДА

ПОСЕТА СРПСКОЈ КУЋИ НА
КРФУ ЗА 92 НАЈБОЉА
УЧЕНИКА И 20 ПРАТИЛАЦА

3.680.000,00
100.000,00
700.000,00

4224
4221
4222

4.480.000,00

2.

СВЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
НОВОГ САДА

ПОСЕТА ПОЗОРИШНОЈ
ПРЕДСТАВИ У ПОЗОРИШТУ
МЛАДИХ ЗА СВЕ УЧЕНИКЕ
НИЖИХ РАЗРЕДА

1.841.440,00

4242

1.841.440,00

3.

СВЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ НА ПОСЕТА НАРОДНОМ МУЗЕЈУ
У БЕОГРАДУ ЗА СВЕ
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
НОВОГ САДА
УЧЕНИКЕ ШЕСТИХ РАЗРЕДА

567.750,00

4242

567.750,00
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СВЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
НОВОГ САДА

НАБАВКА УЏБЕНИКА ЗА
УЧЕНИКЕ ПРВИХ РАЗРЕДА
КОЈИ ОВО ПРАВО НИСУ
ОСТВАРИЛИ ПУТЕМ
МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ
РАЗВОЈА

22. мај 2020.

25.700.000,00

4266

УКУПНО (1)

25.700.000,00

32.589.190,00

- Пројекат: Виши квалитет образовања и васпитања – СШ, средства у износу од 4.066.840,00 динара, распоређују се за:

2. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
Р.Б.

НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОЈЕКТА

НАМЕНА

ИЗНОС У
ДИНАРИМА

ЕКОНОМСКА
КЛАСИФИКАЦИЈА

1.

ГИМНАЗИЈА
"ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ
ЗМАЈ " НОВИ САД

ПОСЕТА СРПСКОЈ КУЋИ НА КРФУ
ЗА 8 НАЈБОЉА УЧЕНИКА
СЕДМОГ И ОСМОГ РАЗРЕДА ПРИ
ГИМНАЗИЈИ "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ
ЗМАЈ " НОВИ САД И 2 ПРАТИОЦА

320.000,00
10.000,00
70.000,00

4224
4221
4222

400.000,00

2

СВЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
НОВОГ САДА

ПОСЕТА ПОЗОРИШНОЈ
ПРЕДСТАВИ У ПОЗОРИШТУ
МЛАДИХ

1.841.440,00

4242

1.841.440,00

3

СВЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
НОВОГ САДА

ПОСЕТА НАРОДНОМ МУЗЕЈУ
БЕОГРАД ЗА СВЕ УЧЕНИКЕ
ПРВОГ, ОДНОСНО ДРУГОГ
РАЗРЕДА

625.400,00

4242

825.400,00

ГИМНАЗИЈА
"ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ
ЗМАЈ " НОВИ САД

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
ПРОФЕСОРА НА СМЕРУ
"МЕЂУНАРОДНА МАТУРА"
НАБАВКА ЛИТЕРАТУРЕ И УЧИЛА
ЗА УЧЕНИКЕ УПИСАНЕ НА СМЕР
"МЕЂУНАРОДНА МАТУРА"

637.200,00

4233

362.800,00

4266

4.

УКУПНО У
ДИНАРИМА

1.000.000,00

УКУПНО (2)

4.066.840,00

УКУПНО ( 1+2)

36.656.030,00

Тачка 5.
Надзор над реализацијом Програма врши Градска
управа.
Тачка 6.
Захтев за пренос средстава из тачке 2. овог програма
основне и средње школе достављају Градској управи са
неопходном документацијом и рачуноводственим исправама, у складу са прописима којима се уређује буџетски
систем.
Пренос средстава на рачун основних и средњих школа
ради реализације овог програма врши се на основу захтева које припрема Градска управа, у складу са прописима
којима се уређује буџетски систем.

реализације средстава утврђених Програмом, путем Градске управе, најкасније до 31.03.2021. године.
Тачка 8.
Овај програм објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-2/2020-103-II
21. мај 2020. године
НОВИ САД

Тачка 7.
Основне и средње школе које су обухваћене Програмом подносе годишњи извештај Градоначелнику о начину

Градоначелник
Милoш Вучевић, с.р.

22. мај 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 17 страна 457.
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На основу члана 9. Одлуке о обављању комуналне делатности одржавање јавних зелених површина („Службени
лист Града Новог Сада“, бр. 69/13, 13/14, 28/14, 63/14, 74/16,
16/18, 31/19 и 59/19), Градско веће Града Новог Сада, на
315. седници одржаној 21. маја 2020. године, доноси

На основу члана 67. тачка 64. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 315. седници од 21. маја 2020.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ
ПОВРШИНА ПОД АМБРОЗИЈОМ
ЗА 2020. ГОДИНУ
I. Даје се сагласност на Програм одржавања јавних зелених површина под амброзијом за 2020. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, донео на 226. седници од 18. марта 2020.
године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2020-123-II
21. мај 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милoш Вучевић, с.р.

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ
ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ АКЦИОНОГ ПЛАНА
ЗА ЗЕЛЕНИ ГРАД- GCAP
I. Овим решењем образује се и именује Радна група за
израду Акционог плана за зелени град – GCAP (у даљем
тексту: Радна група – GCAP).
II. Задатак Радне групе – GCAP је да у току израде Акционог плана за зелени град омогући сарадњу између Града
Новог Сада и консултанта, како би Град Нови Сад:
- проценио изазове у вези са животном средином и одредио приоритете,
- израдио акциони план који би се бавио изазовима кроз
процедуралне интервенције и инвестиције у одрживу
инфраструктуру и
- идентификовао пројекте у оквиру зелених градова
којима се предвиђа систематски и свеобухватни приступ питањима климатских промена и изазовима
животне средине при урбанистичком планирању и
инвестицијама у одрживу инфраструктуру.
III. У Радну групт – GCAP именују се:
За координатора:
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На основу члана 25. став 1. Правилника о начину
коришћења купалишта „Штранд“ у Новом Саду („Службени
лист Града Новог Сада“, бр. 18/14, 39/14, 19/15, 24/15, 13/18
и 17/18), Градско веће Града Новог Сада, на 315. седници
од 21. маја 2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ТЕКСТ
ОГЛАСА О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ
ОБЈЕКТА НА КУПАЛИШТУ „ШТРАНД“ У
НОВОМ САДУ
I. Даје се сагласност на текст Огласа о давању у закуп
пословног објекта на купалишту „Штранд“ у Новом Саду,
који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад утврдио на 228. седници од 14.
маја 2020. године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2020-170-II
21. мај 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милoш Вучевић, с.р.

АДРИЈАНА МЕСАРОВИЋ, помоћник Градоначелника
Града Новог Сада.
За чланове:
1. МИЉА ГОЛИЋ, Јавно комунално предузеће „Чистоћа“
Нови Сад,
2. МИША ЛОВРИЋ, Јавно комунално предузеће
„Чистоћа“ Нови Сад,
3. ДУШАН МАЦУРА, Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад,
4. ДУШАН МИЛАДИНОВИЋ, Јавно предузеће „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад,
5. ДУШКО НОВАКОВИЋ, ЈКП „Информатика“ Нови Сад,
6. БОЈАНА ШАШИЋ, Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад,
7. ЈЕЛЕНА БУДИМЧИЋ, Јавно комунално предузеће
„Градско зеленило“ Нови Сад,
8. БИЉАНА СТОЈКОВИЋ, Јавно градско саобраћајно
предузеће „Нови Сад“ Нови Сад,
9. МИЛИЦА ВЛАИСАВЉЕВИЋ, Јавно комунално
предузеће „Водовод и канализација „ Нови Сад,
10. ДЕЈАН ИЛИЋ, Јавно комунално предузеће „Паркинг
сервис“ Нови Сад,
11. СЛОБОДАН ПРПА, Градска управа за финансије,
12. ЕЛМА БЈЕЛИЦА, Градска управа за заштиту животне
средине,
13. ЂОРЂЕ БАСАРИЋ, Градска управа за саобраћај и
путеве,
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14. МИЛАНКА ЛАКУШИЋ, Градска управа за комуналне
послове,
15. ВАСИЉ ПОПОВИЋ, Градска управа за грађевинско
земљиште и инвестиције и
16. ВАЛЕРИЈА ЕМБЕР, Агенција за енергетику Града
Новог Сада.
IV. Стручне и административне послове за потребе
Радне групе – GCAP обавља Градска управа за заштиту
животне средине.
V. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2020-74-II
21. мај 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милoш Вучевић, с.р.
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На основу члана 17. Одлуке о прибављању, располагању
и управљању непокретностима у јавној својини Града Новог
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 31/19 и 61/19),
Градско веће Града Новог Сада, на 315. седници од 21.
маја 2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
ГРАДА НОВОГ САДА, ПРИКУПЉАЊЕМ
ПИСАНИХ ПОНУДА
I. Образује се Комисија за отуђење непокретности из
јавне својине Града Новог Сада, прикупљањем писаних
понуда (у даљем тексту: Комисија), и то 2/6 идеалног дела
пословног простора – једна просторија за који није утврђена
делатност, број 1, укупне површине 83 m2, који се налази
у приземљу стамбено–пословне зграде, подрум + приземље
+ спрат, број зграде 1, у Новом Саду, Улица Светозара
Милетића број 1, изграђене на парцели број 10053 К. О.
Нови Сад I, уписана у Препис листа непокретности број:
14137 КО Нови Сад I.
II. Задатак Комисије је да:
- спроведе поступак отуђења непокретности у јавној
својини Града Новог Сада из тачке I. овог решења,
- води записник о току поступка отуђења непокретности
у јавној својини Града Новог Сада,
- сачини образложен предлог за отуђење непокретности у јавној својини Града Новог Сада са нацртом
решења о отуђењу непокретности у јавној својини Града
Новог Сада и
- достави предлог са нацртом решења о отуђењу непокретности у јавној својини Града Новог Сада, Градском већу Града Новог Сада, путем Градске управе
за имовину и имовинско-правне послове.

22. мај 2020.

III. Комисија има председника, заменика председника,
два члана и њихове заменике.
IV. Стручне и административне послове за потребе
Комисије 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
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-95/2020-1-II
21. мај 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милoш Вучевић, с.р.
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На основу члана 17. Одлуке о прибављању, располагању
и управљању непокретностима у јавној својини Града Новог
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 31/19 и 61/19),
Градско веће Града Новог Сада, на 315. седници од 21.
маја 2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА
ЧЛАНОВА ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ
ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА,
ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА
I. У Комисију за отуђење непокретности из јавне својине
Града Новог Сада, прикупљањем писаних понуда, (у даљем
тексту: Комисија), и то 2/6 идеалног дела пословног простора – једна просторија за који није утврђена делатност,
број 1, укупне површине 83 m2, који се налази у приземљу
стамбено–пословне зграде – подрум + приземље + спрат,
број зграде 1, у Новом Саду, Улица Светозара Милетића
број 1, изграђене на парцели број 10053 КО Нови Сад 1,
уписана у Препис листа непокретности број: 14137 КО Нови
Сад I, именују се:
за председника:
НАТАША ТЕОФИЛОВИЋ, помоћник начелника за
пословни простор у Градској управи за имовину и имовинско-правне послове,
за заменика председника:
ЈОВАНА РАДОЈЧИЋ ДУКИЋ, шеф Одсека за имовину
Града у Градској управи за имовину и имовинско-правне
послове,
за чланове:
1. ВЕСНА БАБИЋ, помоћник начелника за имовину и
имовинско-правне послове у Градској управи за имовину и имовинско-правне послове,
за заменика:
ЈОВАНА БЕРОЊА, извршилац за нормативно и
студијско-аналитичке послове у области пословног
простора у Градској управи за имовину и имовинскоправне послове,
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2. МАЈА ГРЛИЋ, помоћник начелника за финансијске
послове у Градској управи за имовину и имовинско-правне
послове и

Градоначелник

за заменика.
ГОРДАНА ДУДУКОВИЋ, шеф одељења за финансијске
послове у Градској управи за имовину и имовинско-правне
послове.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.

На основу члана 61. став 1. тачка 28. Статута Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19),
Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-95/2020-2-II
21. мај 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милoш Вучевић, с.р.
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РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ
ГРУПЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ РУШЕЊА
ПОСТОЈЕЋИХ ОБЈЕКАТА, ПРОЈЕКТОВАЊЕ
И ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ПОЛИЦИЈСКЕ
УПРАВЕ У НОВОМ САДУ, УЛИЦА РАДНИЧКА
I. Овим решењем образује се и именује Радна група за
координацију рушења постојећих објеката, пројектовање
и изградњу објекта Полицијске управе у Новом Саду, Улица
радничка (у даљем тексту: Радна група).
II. Задатак Радне групе је:
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На основу члана 67. тачка 64. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и члана 5.
став 2. Одлуке о прибављању, располагању и управљању
непокретностима у јавној својини Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 31/19 и 61/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 315. седници од 21. маја 2020.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ
ГРАДА НОВОГ САДА НЕПОСРЕДНОМ
ПОГОДБОМ ПУТЕМ РАЗМЕНЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ СА ИНВЕСТИТОРОМ
„ГАРДИ“ ДОО НОВИ САД
I. У Решењу о именовању председника, заменика председника, чланова и заменика чланова Комисије за
прибављање непокретности у јавну својину Града Новог
Сада непосредном погодбом путем размене непокретности са инвеститором „ГАРДИ“ ДОО Нови Сад из Новог
Сада, које је донело Градско веће Града Новог Сада на
301. седници од 21. фебруара 2020. године, број: 02026/2020-II од 21. фебруара 2020. године у тачки I. алинеји
трећој име „Маја Субаков“ замењује се именом „Јована
Радојчић – Дукић“, а у алинеји четвртој име „Јована Остојић“
замењује се именом „Весна Бабић“.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 36-1/2020-24-II
21. мај 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милoш Вучевић, с.р.

- координација рушења постојећих објеката, пројектовање
и изградња објекта Полицијске управе у Новом Саду,
Улица радничка.
III. У Радну групу именују се:
- за координатора:
МИРА РАДЕНОВИЋ, члан Градског већа Града Новог
Сада.
- за чланове:
1. БИЉАНА ВРБАШКИ, Јавно предузеће „Урбанизам“
Нови Сад,
2. НЕМАЊА МАРТИНОВИЋ, Градска управа за имовину и имовинско-правне послове,
3. МИЛАНА СУЧЕВИЋ, Градска управа за грађевинско
земљиште и инвестиције и
4. БОЈАНА ДАБИЋ, Градска управа за урбанизам и
грађевинске послове.
IV. Стручне и административне послове за потребе
Комисије 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: 020-93/2020-II
18. мај 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милoш Вучевић, с.р.
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На основу члана 61. став 1. тачка 28. Статута Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19)
и поглавља XI. став 2. Акционог плана запошљавања Града
Новог Сада за 2020. годину („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 1/20, 3/20 и 11/20), Градоначелник Града Новог
Сада доноси

страна 460. – Броj 17
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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).

VII
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-332/2020-II
8. мај 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милoш Вучевић, с.р.

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
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На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр. и
6/20), 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“, број 105/16 и 112/17), 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 ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ
КОМИСИЈE ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА
У ОБЛАСТИ КЊИЖЕВНОСТИ
(СТВАРАЛАШТВО И ПРЕВОДИЛАШТВО)
И ИЗДАВАШТВА У 2020. ГОДИНИ

- 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. СУЗАНА МИТРОВИЋ, Руководилац групе за запошљавање, предузетништво и привредни развој у Градској
управи за привреду
3. СМИЉАНА ГАРДИНОВАЧКИ, начелник Одељења
за додатно образовање и обуке 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“, број 15/19).

I. Образује се Комисија за спровођење поступка Јавног
конкурса за избор пројеката у области књижевности (стваралаштво и преводилаштво) и издаваштва у 2020. години
(у даљем тексту: Комисија).
II. Задатак Комисије је да:
- спроведе поступак Јавног конкурса за избор пројеката
у области књижевности (стваралаштво и преводилаштво) и издаваштва у 2020. години (у даљем тексту: Јавни конкурс),
- изврши стручну процену пројеката пристиглих на Јавни
конкурс и да сваки члан Комисије оцени сваки пројекат
појединачно на основу вредновања критеријума
утврђених у Уредби 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
- сачини образложени предлог о додели средстава за
суфинансирање пројеката средствима из буџета Града
Новог Сада, са износима финансијских средстава за
реализацију сваког појединачног пројекта.
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III. Комисија има три члана.
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Комисија на првој седници бира председника Комисије.

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр. и
6/20), 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 61. став 1. тачка 28. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градоначелник
Града Новог Сада доноси

Председник Комисије координира рад Комисије и води
седнице.
Комисија доноси и усваја Пословник о раду.
IV. У Комисију се именују:
1. МИРОСЛАВ АЛЕКСИЋ, књижевник, Библиотека
Матице српске, Нови Сад
2. ВЕСНА ЖИВКОВИЋ, библиотекар, Градска библиотека у Новом Саду, и
3. ЈОВАН ПОПОВИЋ, дизајнер графике и фотографије.
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, ставља се ван снаге
Решење о образовању Комисије за спровођење поступка
Јавног конкурса за избор пројеката у култури који
представљају значајна остварења у области књижевног
стваралаштва и издаваштва („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 16/17 и 14/18), Решење о разрешењу председника, заменика председника, чланова и заменика чланова
Комисије за спровођење поступка Јавног конкурса за избор
пројеката у култури који представљају значајна остварења
у области књижевног стваралаштва и издаваштва и
именовању чланова Комисије за спровођење поступка
Јавног конкурса за избор пројеката у култури који
представљају значајна остварења у области књижевног
стваралаштва и издаваштва („Службени лист Града Новог
Сада“, број 16/17), Решење о разрешењу и именовању
чланова Комисије за спровођење поступка Јавног конкурса
за избор пројеката у култури који представљају значајна
остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштва („Службени лист Града Новог Сада“, број 14/18), и
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 („Службени лист
Града Новог Сада“, број 15/19).
VIII. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-6/2020-131-II
14. мај 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милoш Вучевић, с.р.

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ
У ОБЛАСТИ НЕМАТЕРИЈАЛНОГ КУЛТУРНОГ
НАСЛЕЂА У 2020. ГОДИНИ
I. Образује се Комисија за спровођење поступка Jавног
конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у
култури у области нематеријалног културног наслеђа у
2020. години (у даљем тексту: Комисија).
II. Задатак Комисије је да:
- спроведе поступак Jавног конкурса за финансирање
и суфинансирање пројеката у култури у области
нематеријалног културног наслеђа у 2020. години (у
даљем тексту: Јавни конкурс);
- 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
- сачини образложени предлог о додели средстава за
финансирање и суфинансирање пројеката средствима
из буџета Града Новог Сада, са износима финансијских
средстава за реализацију сваког појединачног пројекта.
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. Александра Рајак, директор Установе за културу и
образовање Културни центар „Младост“ Футог,
2. Оља Магловски, професор историје, кустос-историчар у Музеју Града Новог Сада, Петроварадин, и
3. Биљана Милорадов, шеф протокола и организатор
општих послова у Српском народном позоришту,
Нови Сад.
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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 у
области нематеријалног културног наслеђа („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: 6-4/2020-614-II
14. мај 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милoш Вучевић, с.р.
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На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 13/16 , 30/16 - испр. и
6/20), 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 61.
став 1. тачка 28. Статута Града Новог Сада („Службени
лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градоначелник Града
Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ
У ОБЛАСТИ САВРЕМЕНОГ СТВАРАЛАШТВАПОЗОРИШНА УМЕТНОСТ И УМЕТНИЧКА
ИГРА - КЛАСИЧАН БАЛЕТ, САВРЕМЕНА
ИГРА, МАНИФЕСТАЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА
ФИЛМСКУ УМЕТНОСТ И ОСТАЛО АУДИОВИЗУЕЛНО СТВАРАЛАШТВО, ДИГИТАЛНО
СТВАРАЛАШТВО И МУЛТИМЕДИЈА
У 2020. ГОДИНИ
I. Образује се Комисија за спровођење поступка Jавног
конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у
култури у области савременог стваралаштва - позоришна
уметност и уметничка игра - класичан балет, савремена
игра, манифестације везане за филмску уметност и остало
аудио-визуелно стваралаштво, дигитално стваралаштво
и мултимедија у 2020. години (у даљем тексту: Комисија).

22. мај 2020.

II. Задатак Комисије је да:
- спроведе поступак Јавног конкурса за финансирање
и суфинансирање пројеката у култури у области савременог стваралаштва - позоришна уметност и уметничка игра - класичан балет, савремена игра (стваралаштво, продукција, интерпретација), манифестације
везане за филмску уметност и остало аудио-визуелно
стваралаштво, дигитално стваралаштво и мултимедија
у 2020. години (у даљем тексту: Јавни конкурс), - 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
- сачини образложени предлог о додели средстава за
финансирање и суфинансирање пројеката средствима
из буџета Града Новог Сада, са износима финансијских
средстава за реализацију сваког појединачног пројекта.
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. ИГОР БУРИЋ, новинар у дневном листу „Дневник“,
2. МИЉАНА КОЗАРОВ, мастер инжењер менаџмента
у медијима, руководилац за односе са јавношћу и
маркетинг у Културном центру Новог Сада, Нови Сад,
и
3. БОЈАН МИЛОСАВЉЕВИЋ, дипломирани позоришни
редитељ.
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. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-4/2020-611-II
14. мај 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милoш Вучевић, с.р.

22. мај 2020.
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На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 13/16 , 30/16 - испр. и
6/20), 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 61. став 1. тачка 28. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градоначелник
Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ
У ОБЛАСТИ САВРЕМЕНОГ СТВАРАЛАШТВА
- МУЗИКА, ЛИКОВНЕ, ПРИМЕЊЕНЕ И
ВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ, ДИЗАЈН И
АРХИТЕКТУРА У 2020. ГОДИНИ
I. Образује се Комисија за спровођење поступка Jавног
конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у
култури у области савременог стваралаштва – музика,
ликовне, примењене и визуелне уметности, дизајн и архитектура у 2020. години (у даљем тексту: Комисија).
II. Задатак Комисије је да:
- спроведе поступак Jавног конкурса за финансирање
и суфинансирање пројеката у култури у области савременог стваралаштва: музика (стваралаштво,
продукција, интерпретација), ликовне, примењене и
визуелне уметности, дизајн и архитектура (стваралаштво, продукција, интерпретација) у 2020. години (у
даљем тексту: Јавни конкурс);
- 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
- сачини образложени предлог о додели средстава за
финансирање и суфинансирање пројеката средствима
из буџета Града Новог Сада, са износима финансијских
средстава за реализацију сваког појединачног пројекта.
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, професор ликовне културе,
директор Установе за израду таписерија „Атеље 61“,
Петроварадин,
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2. ИКОНИЈА РАДЕВИЋ ВУЈОВИЋ, мастер теоретичар
уметности, и
3. ПАВЕЛ СУРОВИ, пословни информатичар, директор
Установе за културу и образовање Културни центар
„Кисач“, Кисач.
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. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-4/2020-610-II
14. мај 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милoш Вучевић, с.р.
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На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 13/16 , 30/16 - испр. и
6/20), 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 61. став 1. тачка 28. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градоначелник
Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ
У ОБЛАСТИ САВРЕМЕНОГ СТВАРАЛАШТВА
- ОСТАЛА ИЗВОЂЕЊА КУЛТУРНИХ
ПРОГРАМА И КУЛТУРНИХ САДРЖАЈА:
ФЕСТИВАЛИ, МАНИФЕСТАЦИЈЕ, МЈУЗИКЛ,
ЦИРКУС, ПАНТОМИМА, УЛИЧНА УМЕТНОСТ
И СЛ. У 2020. ГОДИНИ
I. Образује се Комисија за спровођење поступка Јавног
конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у
култури у области савременог стваралаштва - остала
извођења културних програма и културних садржаја: фестивали, манифестације, мјузикл, циркус, пантомима, улична
уметност и сл. у 2020. години (у даљем тексту: Комисија).
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II. Задатак Комисије је да:
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- спроведе поступак Јавног конкурса за избор пројеката
у култури у области савременог стваралаштва – остала
извођења културних програма и културних садржаја:
фестивали, манифестације, мјузикл, циркус, пантомима, улична уметност и сл. у 2020. години (у даљем
тексту: Јавни конкурс),

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 13/16, 30/16 - испр. и
6/20), 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 61. став 1. тачка 28. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градоначелник
Града Новог Сада доноси

- 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
- сачини образложени предлог о додели средстава за
финансирање и суфинансирање пројеката средствима
из буџета Града Новог Сада, са износима финансијских
средстава за реализацију сваког појединачног пројекта.
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, дипломирани професор српске
књижевности и језика,
2. ИВАНА БОРОЈА, Покрајински секретаријат за високо
образовање и научноистраживачку делатност АП
Војводине, и
3. ДРАГАНА МИЛОШЕВИЋ, мастер професор српске
књижевности и језика, директор Културног центра
„Руменка“, Руменка.
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. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-4/2020-612-II
14. мај 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милoш Вучевић, с.р.

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ
КОМИСИЈE ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И
УМЕТНОСТИ КОЈИ СУ ПОДРЖАНИ КРОЗ
МЕЂУНАРОДНЕ ФОНДОВЕ У 2020. ГОДИНИ
I. Образује се Комисија за спровођење поступка Конкурса за суфинансирање пројеката у области културе и
уметности који су подржани кроз међународне фондове у
2020. години (у даљем тексту: Комисија).
II. Задатак Комисије је да:
- спроведе поступак Конкурса за суфинансирање пројеката у области културе и уметности који су подржани
кроз међународне фондове у 2020. години (у даљем
тексту Конкурс),
- изврши стручну процену пројеката пристиглих на Конкурс и да сваки члан Комисије оцени сваки пројекат
појединачно на основу вредновања критеријума
утврђених у Уредби 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 Конкурса;
- за сваки пројекат који разматра сачини писмено образложење у коме ће навести разлоге за прихватање
или неприхватање пројекта, и
- сачини образложени предлог о додели средстава за
суфинансирање пројеката средствима из буџета Града
Новог Сада, са износима финансијских средстава за
реализацију сваког појединачног пројекта.
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. ВЕСНА ЛАТИНОВИЋ, мастер менаџер – култура и
медији
2. ВУК РАДУЛОВИЋ, мастер правник и
3. АЛЕКСАНДРА ДОБРИН, професор разредне наставе
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
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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. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-4/2020-613-II
14. мај 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милoш Вучевић, с.р.
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На основу 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 ДОПУНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ И
ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА РЕШАВАЊЕ
СВИХ ОТВОРЕНИХ ПИТАЊА И ПОСТИЗАЊЕ
СПОРАЗУМА О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ ГРАДА
НОВОГ САДА И ХРВАТСКОГ НАЦИОНАЛНОГ
ВИЈЕЋА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
I. У Решењу о образовању и именовању Радне групе за
решавање свих отворених питања и постизање споразума
о сарадњи између Града Новог Сада и Хрватског националног вијећа у Републици Србији ("Службени лист Града
Новог Сада", број 12/20), у тачки V. алинеја трећа, после
подтачке 4. додају се подтач. 5. и 6. које гласе:
„5. ПЕТАР ЂУРЂЕВ, директор Историјског архива Града
Новог Сада, Нови Сад.
6. ГОРАН КАУРИЋ, вијећник Хрватског националног
вијећа у Републици Србији, Суботица. “
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-3/2020-75/1-II
13. мај 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милoш Вучевић, 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, 42/18,
59/18 и 61/19), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ
ПОСЕБНИХ ПАРКИРАЛИШТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
I. У Решењу о одређивању посебних паркиралишта на
територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог
Сада", бр. 6/20 и 13/20), у тачки IV. подтачка 14. се мења
и гласи:
„у Радничкој улици, са 309 паркинг-места, према
Пројектима бр. ПС0241 из јуна 2013. године, ПС0276 из
марта 2015. године и ПС0233-01 од 29.4.2020. године, које
је израдио Паркинг сервис, и према Пројекту број 2342 од
8. септембра 2005. године, који је израдио Завод ,“
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.
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 10.6.2020. 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-34-2394/2020
20. мај 2020. 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, 42/18,
59/18 и 61/219), доноси
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РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ
ПРИВРЕМЕНОГ ПАРКИРАЛИШТА У
РАДНИЧКОЈ УЛИЦИ У НОВОМ САДУ
I. У Решењу о одређивању привременог паркиралишта
у Радничкој улици у Новом Саду ("Службени лист Града
Новог Сада", бр. 54/2012) тачка I. се мења и гласи:
„Одређује се привремено паркиралиште за путничке
аутомобиле у Радничкој улици, између кућних бројева 30
и 34 у Новом Саду (у даљем тексту: паркиралиште), на
катастарској парцели бр. 741/1 К.О. Нови Сад II, до
привођења намени утврђеној урбанистичким планом.
Паркиралиште из става 1. ове тачке ће се користити као
посебно паркиралиште које припада III зони - Белој зони,
у којој време паркирања није ограничено.“
У тачки III. алинеја један се мења и гласи:
„паркиралиште из тачке I. овог решења уреди, опреми
и постави саобраћајну сигнализацију у складу са
саобраћајним пројектима број 4351 од 21. јула 2009. године,
које је израдило Јавно предузеће "Завод за изградњу Града"
у Новом Саду - Служба за развој и управљање саобраћајем
и број ПС0158 од априла 2010. године, који је израдило
Јавно комунално предузеће "Паркинг сервис" Нови Сад;“
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.
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 10.6.2020. 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-34-2395/2020
20. мај 2020. 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, 42/18,
59/18 и 61/19), доноси

22. мај 2020.

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ
ПРИВРЕМЕНОГ ПАРКИРАЛИШТА НА
ПРОСТОРУ КУЋНИХ БРОЈЕВА 26-28 У УЛИЦИ
БРАНИМИРА ЋОСИЋА У НОВОМ САДУ
I. У Решењу о одређивању привременог паркиралишта
на простору кућних бројева 26-28 у улици Бранимира
Ћосића у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада",
бр. 24/15 и 34/18), у тачки I. после става 2. додаје се нов
став који гласи:
„На паркиралишту из става 1. овог члана одређују се
два паркинг места за паркирање возила особа са инвалидитетом.“
У тачки II. речи „број ПС0279 од 4. маја 2013. године“ се
мењају и гласе „број ПС0279-01 од 6.4.2020. године“
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.
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 3.6.2020. 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-34-2164/2020
13. мај 2020. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

Јавно градско саобраћајно предузеће
„Нови Сад“, Нови Сад
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На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ бр. 88/11,104/16 и 95/18),
члана 34. тачка 18. Статута Јавног градског саобраћајног
предузећа „Нови Сад“ Нови Сад бр. 10134 од 26.10.2016.
године и Решења Градског већа Града Новог Сада број:
34-1553-1/2020-II од 21.05.2020. године, Надзорни одбор
Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови
Сад на 26. ванредној седници одржаној дана 21. маја 2020.
године доноси
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ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ ЦЕНА ПРЕВОЗА ПУТНИКА У
ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ
САОБРАЋАЈУ
Овом одлуком утврђују се цене превоза путника у градском и приградском саобраћају (у даљем тексту: цене превоза) према зонама утврђеним Одлуком о зонско – тарифном систему, са коефицијентима и границама зона у градском и приградском саобраћају на територији Града Новог
Сада («Службени лист Града Новог Сада», број 8/2020) у
следећим износима:

1. Цене превоза за I зону
Зонско – тарифног система:

* за пензионере изнад просечне
пензије старости до 65 година

2.772,00 динара

* за ученике и студенте до
26 година старости

1.870,00 динара

- годишња карта
* за запослене грађане

46.848,60 динара

3. Цене превоза за III зону
Зонско – тарифног система:
- појединачна возна карта
(купљена у возилу)

110,00 динара

- појединачна возна карта за децу
од 6-10 година старости и пратиоци
слепих лица

- појединачна возна карта
(купљена у возилу)

60,00 динара

65,00 динара

- појединачна возна карта за децу од
6-10 година старости и пратиоце
слепих лица

- месечна маркица
38,00 динара

- дневна возна карта

278,00 динара

- недељна возна карта

841,00 динара

- месечна маркица
* за запослене грађане

2.296,50 динара

* за грађане

2.523,00 динара

* за носиоце права на новчану
социјалну помоћ

880,00 динара

* за пензионере до просечне пензије
старости до 65 година

935,00 динара

* за пензионере изнад просечне
пензије старости до 65 година

1.386,00 динара

* за ученике и студенте до 26 година
старости за једну линију

770,00 динара

* за ученике и студенте до 26 година
старости за све линије

935,00 динара

- годишња карта
* за запослене грађане
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27.558,00 динара

2. Цене превоза за II зону
Зонско – тарифног система:
- појединачна возна карта
(купљена у возилу)
- појединачна возна карта за децу
од 6-10 година старости и пратиоци
слепих лица

* за запослене грађане

4.822,65 динара

* за грађане

5.298,00 динара

* за носиоце права на новчану
социјалну помоћ

2.200,00 динара

* за пензионере до просечне пензије
старости до 65 година
2.337,00 динара
* за пензионере изнад просечне
пензије старости до 65 година

3.465,00 динара

* за ученике и студенте старости
до 26 година

2.337,00 динара

- годишња карта
* за запослене грађане

57.871,80 динара

4. Цене превоза за IV зону
Зонско – тарифног система:
- појединачна возна карта
(купљена у возилу)

110,00 динара

- појединачна возна карта за децу
од 6-10 година старости и пратиоци
слепих лица

60,00 динара

- месечна маркица
110,00 динара

60,00 динара

- месечна маркица
* за запослене грађане

3.904,00 динара

* за грађане

4.289,00 динара

* за носиоце права на новчану
социјалну помоћ

1.760,00 динара

* за пензионере до просечне пензије
старости до 65 година
1.870,00 динара

* за запослене грађане

5.741,25 динара

* за грађане

6.307,00 динара

* за носиоце права на новчану
социјалну помоћ

2.640,00 динара

* за пензионере до просечне пензије
старости до 65 година
2.805,00 динара
* за пензионере изнад просечне
пензије старости до 65 година

4.158,00 динара

* за ученике и студенте до 26 година
старости
2.805,00 динара
- годишња карта
* за запослене грађане

68.895,00 динара
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5. За све зоне Зонско - тарифног система
у градском и приградском саобраћају:
- годишња карта за децу
од 6-10 година старости
- годишња карта за ученике и
студенте до 26 година старости

8. Утврђују се ценe превоза путника на
релацијама између приградских насеља
Града Новог Сада у следећим износима:

2.541,00 динара

- појединачне возне карте (купљена у возилу):

5.000,00 динара.

КАЋ - БУДИСАВА
КАЋ - КОВИЉ
БУДИСАВА - КОВИЉ
ВЕТЕРНИК - ФУТОГ
ВЕТЕРНИК - БЕГЕЧ
ФУТОГ– БЕГЕЧ
РИМСКИ ШАНЧЕВИ – ЧЕНЕЈ
РАСКРСНИЦА
РИМСКИ ШАНЧЕВИ – ЧЕНЕЈ
РИМСКИ ШАНЧЕВИ – ЧЕНЕЈ ЛИС
НОВИ ЛЕДИНЦИ – СТАРИ ЛЕДИНЦИ
РУМЕНКА – КИСАЧ
РУМЕНКА – СТЕПАНОВИЋЕВО
КИСАЧ – СТЕПАНОВИЋЕВО

6. Годишња карта за превоз путника у градском
и приградском саобраћају износи 1.650,00
динара за следеће категорије корисника:
6.1.

слепа и слабовида лица, особе оболеле од
параплегије, дистрофије и сродних обољења,
церебралне и дечије парализе, мултипле склерозе и реуматоидног артритиса, као и пратиоци
особа са инвалидитетом које, у складу са актом
изабраног лекара, имају право на пратиоца,
6.2. деца са сметњама у развоју која похађају основну
и средњу школу или дневни боравак и омладина
са инвалидитетом која похађа дневни боравак на
територији Града Новог Сада, као и пратиоци за
личну помоћ детета ангажовани на основу решења
Центра за социјални рад Града Новог Сада или
на основу акта изабраног лекара уколико је пратилац родитељ или члан породичног домаћинства,
6.3. особе на дијализи и са трансплантираним органима које користе туђу негу и помоћ,
6.4. ратни, војни инвалиди и цивилни инвалиди рата,
и корисници породичне инвалиднине, као и чланови породица погинулих у оружаним сукобима
после 17. августа 1990. године,
6.5. учесници оружаних акција после 17. августа 1990.
године и рата 1999. године који имају пребивалиште и расељена лица која имају боравиште на
територији Града Новог Сада, уколико нису остварили то право по другом основу,
6.6. избегла, прогнана и расељена лица којима је због
тешке болести потребна чешћа контрола лекара
по критеријумима градског органа надлежног за
здравство и социјалну заштиту,
6.7. грађани Града Новог Сада који су старији од 65
година који имају пребивалиште, односно боравиште, на територији Града Новог Сада,
6.8. добровољни даваоци крви који су дали крв преко
50 пута – жене, односно 100 пута-мушкарци,
6.9. деца из породице са троје и више деце, која имају
пребивалиште и расељена лица која имају боравиште на територији Града Новог Сада на истој
адреси, до краја редовног школовања, а најдуже
до 26 године живота,
6.10. студентима са инвалидитетом на предлог Новосадског удружења студената са инвалидитетом,
6.11. особама оболелим од хемофилије, цистичне
фиброзе и других ретких болести.
Пратиоцима особа наведених у подтач. 6.1. и 6.2. ове
тачке годишња карта важи и када се те особе не налазе у
возилу.

7. Цене посебне возне карте:
- за све зоне Зонско-тарифног
система
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1.650,00 динара

110,00 динара
110,00 динара
110,00 динара
110,00 динара
110,00 динара
110,00 динара
110,00 динара
110,00 динара
110,00 динара
110,00 динара
110,00 динара
110,00 динара
110,00 динара

- Појединачна возна карта за децу од
6 – 10 година старости и пратиоце
слепих лица
КАЋ - БУДИСАВА
КАЋ - КОВИЉ
БУДИСАВА - КОВИЉ
ВЕТЕРНИК - ФУТОГ
ВЕТЕРНИК - БЕГЕЧ
ФУТОГ– БЕГЕЧ
РИМСКИ ШАНЧЕВИ – ЧЕНЕЈ
РАСКРСНИЦА
РИМСКИ ШАНЧЕВИ – ЧЕНЕЈ
РИМСКИ ШАНЧЕВИ – ЧЕНЕЈ ЛИС
НОВИ ЛЕДИНЦИ – СТАРИ ЛЕДИНЦИ
РУМЕНКА – КИСАЧ
РУМЕНКА – СТЕПАНОВИЋЕВО
КИСАЧ – СТЕПАНОВИЋЕВО

60,00 динара
60,00 динара
60,00 динара
60,00 динара
60,00 динара
60,00 динара
60,00 динара
60,00 динара
60,00 динара
60,00 динара
60,00 динара
60,00 динара
60,00 динара

9. Утврђују се цене појединачне возне карте
(купљена у возилу) кроз насељено место у
приградском насељу Града Новог Сада у
следећим износима:
- Појединачна возна карта
(купљена у возилу)
65,00 динара
- Појединачна возна карта за децу
од 6 – 10 година старости и пратиоце
слепих лица
38,00 динара.

10. Правним лицима се може одобрити попуст
за купљене месечне маркице за запослене
грађане или годишње карте за запослене
грађане под следећим условима:

22. мај 2020.
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Број запослених Проценат попуста Проценат броја запослених за које правно лице мора да купи маркице да би
у правном лицу
остварило право на попуст
Од 50 до 499
запослених

10%

80%

Од 500 до 1499
запослених

13%

80%

Преко 1500
запослених

15%

Без обзира на проценат запослених за које је купљена маркица уколико је
правно лице купило 1500 или више маркица

Право на попуст остварује се само уколико правно лице
редовно извршава своје обавезе у року назначеном у фактури.
Правно лице које испуњава наведене услове из ове
тачке закључује уговор о попусту са Јавним градским
саобраћајним предузећем ''Нови Сад'' Нови Сад.
11. У цене превоза путника у градском и приградском
саобраћају урачунат је и порез на додату вредност у складу
са Законом.
12. Доношењем ове Одлуке престаје да важи Одлука о
промени цена превоза путника у градском и приградском

саобраћају („Службени лист Града Новог Сада“ број: 64/2017
и 14/2019).
13. Ова oдлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у ,,Службеном листу Града Новог Сада, а
примењиваће се од 25. маја 2020. године.
ЈГСП „НОВИ САД“, НОВИ САД
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 120/2020
21. мај 2020. године
НОВИ САД
Председник
Миладин Зуровац, с.р.

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна

ГРАД НОВИ САД

Рег. бр.
245

Градско веће
239

240

241

242

243

244

Програм коришћења средстава за виши
квалитет образовања и васпитања за
2020. годину
Решење о давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених површина под амброзијом за 2020. годину
Решење о давању сагласности на текст
Огласа о давању у закуп пословног објекта на купалишту „Штранд“ у Новом Саду

455

Решење о изменама Решења о именовању председника, заменика председника, чланова и заменика чланова Комисије за прибављање непокретности
у јавну својину Града Новог Сада непосредном погодбом путем размене непокретности са инвеститором „Гарди“ доо
Нови Сад

Страна

459

Градоначелник
457
246
457

Решење о образовању и именовању
Радне групе за израду Акционог плана
за зелени град- GCAP

457

Решење о образовању Комисије за отуђење непокретности из јавне својине
Града Новог Сада, прикупљањем писаних понуда

458

Решење о именовању председника, заменика председника, чланова и заменика чланова за отуђење непокретности
из јавне својине Града Новог Сада,
прикупљањем писаних понуда

Предмет

247

248

458

Решење о образовању и именовању
Радне групе за координацију рушења
постојећих објеката, пројектовање и
изградњу објекта полицијске управе у
Новом Саду, Улица Радничка

459

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

459

Решење о образовању и именовању
Комисијe за спровођење поступка Јавног конкурса за избор пројеката у области књижевности (стваралаштво и преводилаштво) и издаваштва у 2020. години

460
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249

250

251

252
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Предмет

Решење о образовању и именовању
Комисије за спровођење поступка Јавног
конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у култури у области
нематеријалног културног наслеђа у
2020. години
Решење о образовању и именовању
Комисије за спровођење поступка Јавног
конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у култури у области савременог стваралаштва-позоришна уметност и уметничка игра - класичан балет,
савремена игра, манифестације везане
за филмску уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво, дигитално стваралаштво и мултимедија у 2020. години
Решење о образовању и именовању
Комисије за спровођење поступка Јавног
конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у култури у области савременог стваралаштва - музика, ликовне, примењене и визуелне уметности,
дизајн и архитектура у 2020. години
Решење о образовању и именовању
Комисије за спровођење поступка Јавног
конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у култури у области савременог стваралаштва - остала извођења културних програма и културних
садржаја: фестивали, манифестације,
мјузикл, циркус, пантомима, улична
уметност и сл. у 2020. години

Страна

Рег. бр.

253

461
254
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Предмет

Страна

Решење о образовању и именовању
Комисијe за спровођење поступка конкурса за суфинансирање пројеката у
области културе и уметности који су
подржани кроз међународне фондове
у 2020. години

464

Решење о допунама решења о образовању и именовању Радне групе за решавање свих отворених питања и постизање споразума о сарадњи између Града
Новог Сада и Хрватског националног
вијећа у Републици Србији

465

Градска управа за саобраћај и путеве
462

255

256

463

257

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

465

Решење о измени Решења о одређивању привременог паркиралишта у Радничкој улици у Новом Саду

465

Решење о измени Решења о одређивању привременог паркиралишта на простору кућних бројева 26-28 у Улици Бранимира Ћосића у Новом Саду

466

Јавно градско саобраћајно предузеће
„Нови Сад“, Нови Сад
463

258

Одлука о промени цена превоза путника
у градском и приградском саобраћају

466

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

