СЛ УЖ БЕН И ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА
Година XXXIX - Број 41

НОВИ САД, 1. октобар 2020.

ГРАД НОВИ САД

примерак 30,00 динара

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

Градско веће
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На основу члана 43. ст. 3. и 4. Одлуке о давању у закуп
пословног простора у јавној својини Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 61/19 и 8/20),
Градско веће Града Новог Сада, на 2. седници од 25. септембра 2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. Утврђује се вредност бода за пословне просторе у
јавној својини Града Новог Сада за месец октобар, новембар и децембар 2020. године у вредности од 1,30 динара.
II. За закупце, као најповољније понуђаче по Огласу о
спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за
давање у закуп пословног простора који је објављен дана
7. септембра 2020. године, закупнина ће се утврдити у
складу са датом понудом која ће се ускладити са вредности бода из става I. решења.
III. Одобрава се закупцима и корисницима пословних
простора у јавној својини Града Новог Сада умањење за
плаћање у валутном року, у зависности од пословне зоне
у којој се пословни простор налази и то за:
- Екстра А и Б зону – 20%,
- Екстра Ц зону, прву, другу, трећу, четврту, пету зону
и зону Петроварадинске тврђаве – 30%,
- и за пословни простор у Београду – 10%.
IV. За закупце пословних простора у јавној својини Града
Новог Сада који имају уговорену висину закупнине у еврима,
одобрава се умањење висине закупнине за месец октобар,
новембар и децембар 2020. године у висини од 50% од
уговорене висине закупнине.
V. За фактурисање по овом Решењу утврђује се валута
плаћања 24. у месецу

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 46-2/2020-721-II
25. септембар 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 67. тачка 35. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), на предлог Градоначелника Града Новог Сада, Градско веће Града
Новог Сада, на 2. седници од 25. септембра 2020. године
доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА
УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ
ГРАД НОВИ САД ЗА 2020. ГОДИНУ
I
У Решењу о Програму инвестиционих активности за
установе културе чији је оснивач Град Нови Сад за 2020.
годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 4/20), у
тачки III став 1. износ: „78.898.473,00“, замењује се износом:
„78.928.473,00“, а износ: „76.218.473,00“, замењује се износом: „76.248.473,00“.
II
У Програму инвестиционих активности за установе културе чији је оснивач Град Нови Сад за 2020. годину који је
саставни део Решења о Програму инвестиционих активности за установе културе чији је оснивач Град Нови Сад
за 2020. годину, у ставу 1. износ: „78.898.473,00“, замењује
се износом: „78.928.473,00“, а износ: „76.218.473,00“,
замењује се износом: „76.248.473,00“.

страна 1086. – Броj 41

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

1. октобар 2020.

Тачка „2. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ“, мења се и гласи:

„2. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ
Опис
Опис
Средства из
Средства из (Намена за коју
(Намена за коју ће се
додатних
буџета
ће се средства
средства користити)
прихода
користити)

Укупна
средства

Израда пројектно
-техничке
документације

100.000,00

100.000,00

Градска
2.2 390.02 5114 библиотека у
Новом Саду

Израда пројектно
-техничке
документације

600.000,00

600.000,00

„Новосадско
2.3 390.02 5114 позориште-Ujvideki
Szinhaz“

Израда пројектно –
техничке
документације и
вођење надзора

71.000,00

71.000,00

Културни центар
Новог Сада

Израда пројектно
-техничке
документације

100.000,00

100.000,00

Установа за културу
Израда пројектно
и образовање
2.5 390.02 5114
-техничке
Културни центар
документације
„Младост“ Футог

100.000,00

100.000,00

Културни центар
2.6 390.02 5114 „Руменка“,
Руменка

100.000,00

100.000,00

1.071.000,00

1.071.000,00

Рб

Пфп

Ек.
клас

2.1 390.02 5114

2.4 390.02 5114

Индиректни
корисник

Музеј Града Новог
Сада

Израда пројектно
-техничке
документације

Укупно:

“
У тачки „4. АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА“, подтачка 4.1, у колони „Средства из буџета“, износ: „1.032.000,00“,
замењује се износом: „932.000,00“, а у колони „Укупна средства“, износ: „1.132.000,00“ замењује се износом: „1.032.000,00“.
У подтачки 4.2, у колони „Средства из буџета“, износ: „3.807.000,00“, замењује се износом: „3.907.000,00“, а у колони
„Укупна средства“, износ: „4.207.000,00“ замењује се износом: „4.307.000,00“.
У тачки „6. ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ И СПОРТ“, подтачка 6.2, износ: „1.944.000,00“, замењује
се износом: „2.044.000,00“, на оба места.
У подтачки 6.6, износ: „3.000.000,00“, замењује се износом: „2.900.000,00“, на оба места.
У тачки „7. ОПРЕМА ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ“, подтачка 7.2, износ: „300.000,00“, замењује се износом: „400.000,00“,
на оба места.
У подтачки 7.7, износ: „350.000,00“, замењује се износом: „250.000,00“, на оба места.
Тачка „9. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА“, мења се и гласи:

„9. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
Рб

Пфп

Ек.
Индиректни корисник
клас

Музеј Града Новог
9.1 392.01 5151
Сада

9.2 392.01 5151

Градска библиотека
у Новом Саду

Опис
(Намена за коју ће се
средства користити)
Набавка лиценци за
рачунарске програме,
антивирус програме и
софтверског система
за карте
Набавка књига, остале
књижне и некњижне
грађе

Опис
Средства из
Средства из
(Намена за коју ће се додатних
буџета
средства користити)
прихода

200.000,00

9.130.000,00

Укупна
средства

200.000,00

Набавка књига и
некњижне грађе

480.000,00

9.610.000,00

1. октобар 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Завод за заштиту
9.3 392.01 5151 споменика кулуре
Града Новог Сада

Набавка књига, лиценци и софтверских
програма

„Новосадско
9.4 392.01 5151 позориште-Ujvideki
Szinhaz“

Набавка лиценци за
антивирус програм

Набавка лиценци и
300.000,00 софтверских
програма

250.000,00

98.000,00

550.000,00

98.000,00
Набавка компјутерског софтвера

9.5 392.01 5151 Стеријино позорје

Културни центар
9.6 392.01 5151
Новог Сада

Број 41 – страна 1087.

Набавка књига, лиценци за рачунарске
програме и откуп
ауторских права

Набавка књига,
лиценци за рачу600.000,00 нарске програме и
откуп ауторских
права

100.000,00

100.000,00

100.000,00

700.000,00

9.7 392.01 5151

Културни центар
"Руменка", Руменка

Набавка лиценци за
рачунарске програме и
антивирус програме

150.000,00

150.000,00

9.8 392.01 5151

Новосадски дечији
културни центар

Набавка лиценци за
рачунарске програме и
антивирус програме

400.000,00

400.000,00

10.878.000,00

930.000,00 11.808.000,00

Укупно:

“
III
Oво решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 4-3/2020-17/1-II
25. септембар 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 2. седници од 25. септембра
2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ВОЈИСЛАВУ ЈОКСОВИЋУ, дипломираном економисти,
продужава се дужност в.д. шефа Службе за заједничке
послове, почев од 30. септембра 2020. године, до постављења шефа Службе заједничке послове, по спроведеном
јавном конкурсу, а најдуже још три месеца.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Образложење
Правни основ за доношење Решења, садржан је у одредбама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано

да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17-др закон, 95/18
– др. закон и 86/19- др. закон), прописано је да за начелника
управе за поједине области, када је према посебном закону,
градска односно општинска управа организована у више
управа, може бити, поред лица из става 1. овог члана,
постављено лице које има стечено високо образовање из
одговарајуће научне области у односу на делокруг управе,
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири
године или специјалистичким студијама на факултету,
положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у струци.
Имајући у виду да је Војислав Јоксовић, дипломирани
економиста, показао изузетно залагање и резултате на
пословима које је обављао и да у време постављења за
вршиоца дужности има статус службеника, има положен
државни стручни испит, у смислу Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе,
а у циљу стварања неопходних услова за рад и функционисање Службе за заједниче послове, одлучено је као у
диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-43/č
25. септембар 2020. године
НОВИ САД
Градоначеник
Милош Вучевић, с.р.
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1. октобар 2020.
II

На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско
веће Града Новог Сада, на 2. седници од 25. септембра
2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ВЕРА ГРКАВАЦ разрешава се дужност в.д. начелника
Градске управе за социјалну и дечију заштиту са 30. септембром 2020. године, због стицања права на старосну
пензију.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2020-43/d
25. септембар 2020. године
НОВИ САД
Градоначеник
Милош Вучевић, с.р.

Градоначелник
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На основу члана 61. тачка 28. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), а у вези
са Одлуком Владе Републике Србије – Кабинет министра
за иновације и технолошки развој, о додели средстава за
реализацију Пројекта под називом „Афирмација женског
иновационог предузетништва на територији Новог Сада“
коју је поднео Град Нови Сад – Градска управа за привреду,
број: 401-01-00036/2020-01/1 од 29. маја 2020. године и
Решењем Владе Републике Србије – Кабинет министра
без портфеља задужен за иновације и технолошки развој,
о распореду средстава, број: 401-01-00036/2020-01/2-1 од
3. јуна 2020. године, Градоначелник Града Новог Сада
доноси

Задатак Комисије је да:
- испита благовременост и уредност поднетих пријава
на Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних
средстава за подршку развоја женског иновационог
предузетништва на територији Града Новог Сада за
2020. годину (у даљем тексту: Конкурс);
- прегледа и оцени све пријаве поднете на Конкурс;
- по потреби, врши додатну контролу усаглашености
података из конкурсне пријаве и достављене
документације са чињеничним стањем на лицу места
у просторијама привредног субјекта, о чему ће сачинити
извештај/записник;
- утврди Листу вредновања и рангирања пријављених
привредних субјеката са предлогом одобрених средстава (у даљем тексту: Листа);
- донесе одлуку о приговору на Листу;
- извештај о спроведеном поступку Конкурса са записником и предлогом Одлуке о додели бесповратних
подстицајних средстава за подршку развоја женског
иновационог предузетништва на територији Града
Новог Сада за 2020. годину (у даљем тексту: Одлука)
достави Градоначелнику Града, ради доношења;
- прегледа наративни и финансијски извештај о набавци
основног средства/средстава/услуге са свим доказима
о наменском коришћењу средстава који корисник средстава поднесе Градској управи за привреду (у даљем
тексту: Градска управа), о чему ће сачинити извештај/
записник.
III
Комисија има председника и два члана.
Председник Комисије сазива седнице, координира радом
Комисије и председава седницама.
Комисија може пуноважно да ради уколико седници
присуствује више од половине укупног броја чланова, а
одлука је донета ако се за исту изјасни више од половине
присутних на седници.
IV

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ
КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ
ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ
РАЗВОЈА ЖЕНСКОГ ИНОВАЦИОНОГ
ПРЕДУЗЕТНИШТВА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2020. ГОДИНУ
I
Образује се Комисија за спровођење поступка Јавног
конкурса за доделу бесповратних подстицајних средстава
за подршку развоја женског иновационог предузетништва
на територији Града Новог Сада за 2020. годину (у даљем
тексту: Комисија).

У Комисију се именују:
За председника Комисије:
1. СУЗАНА МИТРОВИЋ, руководилац групе за запошљавање, предузетништво и привредни развој;
за чланове Комисије:
2. ЖАКЛИНА ЈОВАНОВИЋ, извршилац за послове економско-привредног развоја;
3. БРАНИСЛАВА СТАНОЈЕВИЋ, извршилац за послове
запошљавања, привреде и предузетништва.
V
Административне и стручне послове за потребе Комисије
обављаће Градска управа.

1. октобар 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
VI

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-710/2020-II
28. септембар 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Редакција „Службеног листа Града Новог Сада“

—
На основу члана 6. Одлуке о објављивању градских
прописа и других аката („Службени лист Града Новог Сада“,
број 5/93), даје са

ИСПРАВКА
РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА
КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ПОТРЕБЕ И
ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
У 2020. ГОДИНИ
I. У Решењу о одобравању средстава за реализацију
посебних програма којима се остварују потребе и интереси
грађана у области спорта на територији Града Новог Сада
у 2020. години („Службени лист Града Новог Сада“, број
38/20), у тачки I. став 2. у табели редни број 5. у колони
одобрена средства износ: „130.00,00“ замењује се износом:
„130.000,00“.
II. Ову исправку објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 66-1/2020-400-II
25. септембар 2020. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Број 41 – страна 1089.

страна 1090. – Броj 41

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

1. октобар 2020.

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна

Рег. бр.

ГРАД НОВИ САД

Градоначелник

Градско веће

698

694

695

696

697

Решење о утврђивању вредности бода
за пословне просторе у јавној својини
Града Новог Сада за месец октобар,
новембар и децембар 2020. године

1085

Решење о изменама Решења о Програму инвестиционих активности за установе културечији је оснивач Град Нови
Сад за 2020. годину

1085

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

1087

Решење о разрешењу дужност в.д. начелника Градске управе за социјалну и
дечију заштиту (Вера Гркавац)

1088

Предмет

Решење о образовању и именовању
председника и чланова Комисије за
спровођење поступка јавног конкурса
за доделу бесповратних подстицајних
средстава за подршку развоја женског
иновационог предузетништва на територији Града Новог Сада за 2020. годину

Страна

1088

Редакција „Службеног листа Града Новог Сада“
—

Исправка решења о одобравању средстава за реализацију посебних програма
којима се остварују потребе и интереси
грађана у области спорта на територији
Града Новог Сада у 2020. години

1089

Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Oдговорни уредник: Ана Лекић.
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

