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На основу члана 4. став 1. Одлуке о посебној накнади 

за заштиту и унапређење животне средине на територији 
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 13/14), а у вези са чланом 100. ст. 3. и 5. Закона о 
заштити животне средине („Службени гласник Републике 
Србије“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др. закон 
и 43/11-одлука УС), Градоначелник Града Новог Сада, по 
прибављеној сагласности Министарства пољопривреде и 
заштите животне средине број: 401-00-409/2016 од 23. 
фебруара 2016. године доноси

ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ 

ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
ЗА 2016. ГОДИНУ

1. Овим програмом утврђују се извори, намена и начин 
коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине (у даљем тексту: Фонд), односно финансирање 
Фонда и обавеза ради којих је основан, као и услови за 
употребу средстава Фонда, у складу са Одлуком о буџету 
Града Новог Сада за 2016. годину („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 62/15). 

2. За финансирање Фонда из тачке 1. ово програма пла-
нирана су средстава у укупном износу од 251.210.000,00 
динара, који се очекује од јавних прихода: накнаде за 
заштиту и унапређење животне средине која се наплаћује 
по Одлуци о посебној накнади за заштиту и унапређење 
животне средине на територији Града Новог Сада и Одлуци 
о обвезницима, висини, роковима и начину плаћање посебне 
накнаде за заштиту и унапређење животне средине на 
територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 13/14) и накнаде за загађивање животне сре-
дине која се наплаћује по Закону о заштити животне сре-
дине, и то од: 

-  посебне накнаде за заштиту и унапређење 
животне средине  245.000.000,00 динара

-  накнаде за загађивање животне 
средине                                     6.210.000,00 динара

3. Средства Фонда из тачке 2. овог програма користиће 
се за заштиту и унапређење животне средине на територији 
Града Новог Сада финансирањем или суфинансирањем 
подстицајних, превентивних и санационих програма и 
пројеката: програма и пројеката праћења стања животне 

средине (мониторинг); програма заштите и развоја 
заштићених природних добара, образовних активности и 
јачања свести о потреби заштите животне средине, 
информисања и објављивања података о стању животне 
средине; трошкова реализације програма, као и других 
активности од значаја за заштиту животне средине на 
територији Града Новог Сада, од чега је планиранао за: 

1.  Подстицајне, превентивне и санационе 
програме и пројекте 183.500.000,00 динара  

Укупна средства за реализацију подстицајних, превен-
тивних и санационих програма и пројеката планирана су 
из: 

  извора 01- приходи из буџета, 
  а распоређена су за економску класификацију 424- 
Специјализоване услуге, синтетика 4246 – Услуге 
очувања животне средине, науке и геодетске услуге. 

Средствима из тачке 3. подтачка 1. планира се 
реализација пројеката који се односе на: 

- очување и унапређење зеленила у функцији заштите 
животне средине на јавним површина на територији 
Града Новог Сада, и то: 

1)  Очување и унапређење зеленила дела улице Народ-
ног фронта у Новом Саду; 

2)  Очување и унапређење зеленила дела Булевара 
ослобођења у Новом Саду; 

3)  Очување и унапређење зеленила дела Булевара 
деспота Стефана у Новом Саду; 

4)  Очување и унапређење зеленила на Тргу Марије 
Трандафил у Новом Саду; 

5)  Очување и унапређење зеленила дела Прерадо-
вићеве улице у Петроварадину; 

6)  Очување и унапређење зеленила дела улице 
Змајевац у Сремској Каменици; 

7)  Очување и унапређење зеленила у парку код Желез-
ничке станице у Новом Саду; 

8)  Очување и унапређење зеленила између улица 
Шумске, Славонске, Десанке Максимовић и Жичке 
у Новом Саду; 

9)  Очување и унапређење зеленила у улици Патријарха 
Рајачића у Петроварадину; 

10)  Очување и унапређење зеленила у Кисачкој улици 
у Новом Саду; 

11)  Очување и унапређење зеленила у улици Живојина 
Ћулума у Новом Саду; 

12)  Очување и унапређење зеленила у улици Алексан-
дра Невског у Новом Саду; 
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13)  Очување и унапређење зеленила у улици Антона 
Чехова у Новом Саду; 

14)  Унапређење зеленила у улици Полгар Андраша у 
Новом Саду; 

15)  Очување и унапређење зеленила на делу Булевара 
краља Петра I у Новом Саду; 

16)  Очување и унапређење зеленила на потезу од Буле-
вара кнеза Милоша до Сомборске рампе у Новом 
Саду; 

17)  Очување и унапређење зеленила у улици Душана 
Васиљева у Новом Саду; 

18)  Очување и унапређење зеленила у улици Уроша 
Предића у Новом Саду; 

19)  Oчување и унапређење зеленила у Таковској улици 
и улици Бем Лилике у Новом Саду; 

20)  Очување и унапређење зеленила на Тргу незнаног 
јунака у Новом Саду; 

21)  Очување и унапређење зеленила у улицама Земљане 
ћуприје, Ђорђа Рајковића, Марка Миљанова и 
Милана Ракића у Новом Саду; 

22)  Очување и унапређење зеленила дела улице 
Стевана Милованова у Новом Саду; 

23)  Очување и унапређење зеленила између улица 
Шекспирове, Народног фронта, Балзакове и Буле-
вара деспота Стефана у Новом Саду; 

24)  Очување и унапређење зеленила између улица 
Милоша Црњанског, 1300 каплара, Балзакове и 
Народног фронта у Новом Саду; 

25)  Очување и унапређење зеленила између улица 
Народног фронта, Раваничке, Ресавске и Фрушко-
горске у Новом Саду; 

26)  Очување и унапређење зеленила између улица 
Фрушкогорске, Јиричекове, Драге Спасић и Вељка 
Петровића у Новом Саду; 

27)  Очување и унапређење зеленила између улица др 
Ивана Рибара, Народног фронта, Бошка Бухе и 
Благоја Паровића у Новом Саду; 

28)  Очување и унапређење зеленила између Булевара 
ослобођења, Булевара краља Петра I и дела улице 
Саве Ковачевића у Новом Саду; 

29)  Очување и унапређење зеленила између улица 
Стевана Момчиловића, Стевана Хладног, Футош-
ког пута и Булевара кнеза Милоша у Новом Саду; 

30)  Очување и унапређење зеленила између улица 
Стевана Христића, Анђе Ранковић, Стевана Хлад-
ног и Футошког пута у Новом Саду; 

31)  Очување и унапређење зеленила између улица 
Милеве Марић, Станоја Стојановића и Булевара 
кнеза Милоша у Новом Саду; 

32)  Очување и унапређење зеленила између улица 
Миленка Грчића, Банатске, Руменачке и Корнелија 
Станковића у Новом Саду; 

33)  Очување и унапређење зеленила између улица 
Миленка Грчића, Облачића Рада, Руменачке и Банат-
ске у Новом Саду; 

34)  Очување и унапређење зеленила између улица 
Корнелија Станковића, Јанка Чмелика, Облачића 
Рада и Миленка Грчића у Новом Саду; 

35)  Очување и унапређење зеленила између Булевара 
краља Петра I, Булевара ослобођења и улица Браће 
Јовандић и Димитрија Аврамовића у Новом Саду; 

36)  Очување и унапређење зеленила између улица 
Војвођанске, Пушкинове, Алексе Шантића, Ласла 
Гала, Владимира Николића и Булевара ослобођења 
у Новом Саду; 

37)   Очување и унапређење зеленила између Булевара 
војводе Степе, Булевара кнеза Милоша и улице 
Сељачких буна и Бате Бркића у Новом Саду; 

38)  Очување и унапређење зеленила између улица 
Стражиловске, Радничке, Стевана Мусића и Алеје 
Мике Антића у Новом Саду; 

39)  Очување и унапређење зеленила у Ковиљу; 
40)  Очување и унапређење зеленила у Кисачу; 
41)  Очување и унапређење зеленила у Степановићеву; 
42)  Очување и унапређење зеленила у Футогу; 
43)  Очување и унапређење зеленила у Новим и Старим 

Лединцима; 
44)  Очување и унапређење зеленила у Руменки; 
45)  Очување и унапређење зеленила у Каћу и 
46)  Очување и унапређење зеленила у Ветернику

Пројекте очувања и унапређења зеленила ће реализо-
вати Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови 
Сад коме је Одлуком о усклађивању Одлуке о организовању 
комуналне радне организације „Градско зеленило“  у Новом 
Саду, као јавног комуналног предузећа („Службени лист 
Града Новог Сада“, бр. 9/13 и 28/14) поверено обављање 
услуга очувања и унапређења зеленила у функцији заштите 
животне средине на јавним површинама на територији 
Града Новог Сада, а за које су срества планирана у буџету 
Града Новог Сада на позицији Буџетског фонда за заштиту 
животне средине као искључиво право у складу са пропи-
сима којима се уређују јавне набавке. 

- чишћење и санирање јавних површина на територији 
Града Новог Сада у функцији очувања и унапређења 
животне средине, и то: 

1)  Чишћење и санирање јавних површина насеља 
Мишелук; 

2)  Чишћење и санирање јавних површина насеља 
Транџамент; 

3)  Чишћење и санирање јавних површина на потезу 
Каћ – Будисава; 

4)  Чишћење и санирање јавних површина  на потезу 
Будисава – Ковиљ; 

5)  Чишћење и санирање јавних површина у Старим 
Лединцима; 

6)  Чишћење и санирање јавних површина у Новим 
Лединцима; 

7)  Чишћење и санирање јавних површина насеља Јужни 
Телеп; 

8)  Чишћење и санирање јавних површина насеља 
Северни Телеп; 

9)  Чишћење и санирање јавних површина на потезу 
Рибарског острва; 

10)  Чишћење и санирање јавних површина у Футогу; 
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11)  Чишћење и санирање јавних површина на потезу 
Кисач – Степановићево; 

12)  Чишћење и санирање јавних површина у Ветернику; 
13)  Чишћење и санирање јавних површина на потезу 

Футог – Кисач; 
14)  Чишћење и санирање јавних површина на потезу 

Горња Клиса – Видовданско насеље: 
15)  Чишћење и санирање јавних површина на потезу 

Доња Клиса – Видовданско насеље; 
16)  Чишћење и санирање јавних површина на потезу 

Нови Сад – Ченеј; 
17)  Чишћење и санирање јавних површина на потезу 

Мали Београд – Шангај; 
18)  Чишћење и санирање јавних површина на потезу 

Авијатичарско насеље – Ново гробље – Сајлово; 
19)  Чишћење и санирање јавних површина на потезу 

Боцке – Парагово; 
20)  Чишћење и санирање јавних површина на потезу 

Руменка-Кисач, и
21)  Чишћење и санирање јавних површина на потезу 

Нови Сад – Каћ.

Пројекте чишћења и санирања јавних површина ће реа-
лизовати Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Нови Сад 
коме је Одлуком о усклађивању Одлуке о организовању 
комуналне радне организације „Чистоћа“ у Новом Саду, 
као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 9/13) поверено чишћење и санирање 
јавних површина на територији Града Новог Сада у функцији 
очувања и унапређења животне средине, а за које су сред-
ства планирана у буџету Града Новог Сада на позицији 
Буџетског фонда за заштиту животне средине као искључиво 
право у складу са прописима којима се уређују јавне 
набавке.

II. Програме и пројекте праћења стања животне 
     средине (мониторинг) на територији Града 
     Новог Сада

 7.000.000,00 динара
Укупна средства за реализацију програма и пројеката 

праћења стања животне средине планирана су из:

извора 01 – приходи из буџета,

а распоређена су за економску класификацију 424 – 
Специјализоване услуге, синтетика 4246 – Услуге 
очувања животне средине, науке и геодетске услуге.
Средствима из тачке 3. подтачка II., на основу годишњих, 

односно вишегодишњих програма мониторинга донетих у 
складу са Законом о заштити животне средине и посебним 
законима, планира се финансирање:

- праћења квалитета ваздуха,
- праћења и прогноза аерополена,
- праћења нивоа буке у животној средини,
- праћење квалитета површинских вода.
За реализацију наведених мониторинга закључиће се 

уговори са овлашћеним стручним и научним организацијама 
и установама, у складу са законом.

Резултати мониторинга биће доступни свим грађанима 
Града Новог Сада.

III. Програме заштите и развоја заштићених 
      природних добара на територији Града 
      Новог Сада

15.000.000,00 динара
Укупна средства за реализацију програма заштите и 

развоја заштићених природних добара планирана су из:
извора 01 – приходи из буџета,
а распоређена су за економску класификацију 424 – 
Специјализоване услуге, синтетика 4246 – Услуге 
очувања животне средине, науке и геодетске услуге.
Актима Скупштине Града Новог Сада стављени су под 

заштиту: Парк природе „Бегечка јама“ и споменици при-
роде: „Каменички парк“, „Футошки парк“, „Копривић у цен-
тру Новог Сада“, „Јаворолисни платан у Новом Саду“, „Аме-
рички платан на Сајлову“, „Дуд на Ченејском салашу“, „Пла-
тан у дворишту школе „Милош Црњански“ у Новом Саду“ 
и „Амерички платан у Футогу“.

Активности на заштити, уређењу и унапређењу ових 
заштићених природних добара реализоваће се на основу 
годишњих програма управљања донетих од стране 
управљача у складу са законом.

У оквиру расположивих средстава финансираће се или 
суфинансирати конкретни пројекти понуђени од стране 
управљача који доприносе очувању, унапређењу и 
промоцији заштићених природних добара, као и пројекти 
који обезбеђују научну и стручну основу за предузимање 
мера заштите и унапређења одређеног природног добра.

Осим наведених заштићених природних добара, пла-
нира се и финансирање активности на заштити, уређењу 
и унапређењу подручја за која Скупштина Града Новог 
Сада у 2016. години донесе акт о заштити.

У току 2016. године, планира се и финансирање израде 
Извештаја о стању природе на територији Града Новог 
Сада у складу са чланом 114. став 3. Закона о заштити 
природе („Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/09, 
88/10 и 91/10 – испр.). Извештај ће припремити Покрајински 
завод за заштиту природе који, у складу са чланом 103. 
став 3. Закона о заштити природе, обавља послове заштите 
природе и природних добара на територији Аутономне 
Покрајине Војводине, а који укључују и израду извештаја 
о стању природе.

IV. Образовне активности и јачање свести  
      o потреби заштите животне средине

 40.000.000,00 динара
Укупна средства за реализацију образовних активности 

и јачање свести о потреби заштите животне средине пла-
нирана су из:

извора 01 – приходи из буџета,
а распоређена су за економску класификацију 481 – 
Дотације невладиним организацијама, 
синтетика 4819 – Дотације осталим непрофитним 
институцијама.
У складу са Правилником о суфинансирању програма 

и пројеката из области заштите животне средине („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 45/14) биће расписан и 
спроведен Јавни конкурс за доделу планираних средстава 
којима ће се суфинансирати програми и пројекти из обла-
сти заштите животне средине који се односе на 
популаризацију, подстицање, усмеравање и јачање свести 
о значају заштите животне средине (предавања, скупови, 
трибине, брошуре, кампови, радионице и др.), као и друге 
активности поменутих и сличних садржаја.
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V. Информисање и објављивање података 
     о стању и квалитету животне средине

 4.220.000,00 динара
Део средстава за информисање и објављивање података 

о стању и квалитету животне средине у износу од 850.000,00 
динара планиран је из:

извора 01 – приходи из буџета,
а распоређен je за економску класификацију 423 – 
Услуге по уговору,
синтетика 4234 – Компјутерске услуге.
У циљу редовног, благовременог, потпуног и објективног 

обавештавања јавности о стању животне средине, јавности 
рада Градске управе за заштиту животне средине (у даљем 
тексту: Управа) и јачања свести о значају животне средине, 
наставиће се континуирано одржавање и иновирање Интер-
нет презентације Управе (www.environovisad.org.rs), са 
пратећим трошковима (закуп хостинга и домена и слично). 
За реализацију ове програмске активности закључиће се 
уговор у складу са законом.

Део средстава  у износу од 3.370.000,00 динара 
планиран је из:
извора 01 – приходи из буџета,
а распоређен је за економску класификацију 423 – 
Услуге по уговору,
синтетика 4234 – Услуге информисања.
Овим средствима финансираће се израда публикација 

и другог едукативног материјала на основу уговора 
закључених у складу са законом.

Такође ће се финансирати и пратећи трошкови израде 
публикација, као што су: каталогизација у публикацији (CIP), 
Међународни стандардни број публикације (ISBN) и слично.

VI. Трошкови реализације Програма
 1.490.000,00 динара
Део средстава за трошкове реализације овог програма 

у износу од 1.000.000,00 динара планиран је из:
извора 01 – приходи из буџета,
а распоређен је за економску класификацију 421 – 
Стални трошкови,
синтетика 4216 – Закуп имовине и опреме.
Ова средства ће се користити за закуп простора ради 

учешћа на сајму и закуп опореме
Део средстава у износу од 490.000,00 динара 

планиран је из:
извора 01 – приходи из буџета,
а распоређен је за економску класификацију 423 – 
Услуге по уговору,
синтетика 4234 – Услуге информисања.
Овим средствима ће се финансирати објављивање 

огласа за Јавни конкурс за суфинансирање програма и 
пројеката из области заштите животне средине и других 
огласа у средствима јавног информисања.

4. Преузимање обавеза и плаћања на терет Фонда врше 
се до нивоа остварених средстава Фонда.

Уколико се приходи и примања Фонда у току буџетске 
године не остварују у планираном износу расходи ће се 
извршавати по приоритетима које утврди Градоначелник 

Града Новог Сада, и то: обавезе утврђене законом и раније 
преузете уговорне обавезе.

5. Средства из тачке 2. овог програма могу да се увећају 
за износ нераспоређеног вишка прихода Фонда који се 
утврди по завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 
2015. годину, као и за износ трансфера од других нивоа 
власти и донација, а могу да се користе за намене из тачке 
3. овог програма без претходне сагласности Министарства 
пољопривреде и заштите животне средине на измене овог 
програма.

6. Реализацију овог програма и надзор над извршавањем 
уговорених обавеза и реализацијом појединачних програма 
и пројеката спроводи Управа.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број. 501-2/2016-3-II
7. март 2016. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 8. став 2. Одлуке о усклађивању одлуке 

о оснивању Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ 
Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 9/13), 
Градоначелник Града Новог Сада доноси

П Р О Г Р А М
КОРИШЋЕЊА ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ 
ПОВРШИНА И ПОСЕБНИХ ПРОСТОРА 

ОДРЕЂЕНИХ ЗА ПАРКИРАЊЕ МОТОРНИХ 
ВОЗИЛА, КАО И УКЛАЊАЊЕ И 

ПРЕМЕШТАЊЕ ПАРКИРАНИХ ВОЗИЛА 
И ПОСТАВЉАЊЕ УРЕЂАЈА КОЈИМА 
СЕ СПРЕЧАВА ОДВОЖЕЊЕ ВОЗИЛА 
ПО НАЛОГУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА 

У 2016. ГОДИНИ

1. Програмом коришћења јавних саобраћајних повр-
шина и посебних простора одређених за паркирање мотор-
них возила, као и уклањање и премештање паркираних 
возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење 
возила по налогу надлежног органа у 2016. години (у даљем 
тексту: Програм) планирају се средства за:

-  Одржавање паркиралишта у 
зимском периоду 3.000.000,00 динара
_________________________________________________________________

                                УКУПНО: 3.000.000,00 динара

Надзор над извођењем радова у оквиру Програма врши 
Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду 
(у даљем тексту: Завод). Трошкови послова надзора 
обухваћени су укупним трошковима пословања Завода, 
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исказаним у оквиру Одлуке о Програму уређивања 
грађевинског земљишта за 2016. годину.

2. Програм ће реализовати Јавно комунално предузеће 
„Паркинг сервис“ Нови Сад (у даљем тексту: Јавно 
предузеће) из средстава буџета Града Новог Сада за 2016. 
годину  - текуће субвенције, у укупном износу од 3.000.000,00 
динара.

3. Захтев за пренос средстава из буџета Града Новог 
Сада за 2016. годину, уз приложену документацију, Јавно 
предузеће доставља Градској управи за саобраћај и путеве 
(у даљем тексту: Градска управа), која врши надзор над 
спровођењем Програма.

Пренос средстава из тачке 2. овог програма, на рачун 
Предузећа, врши се на основу захтева који припрема Град-
ска управа у складу са прописима.

4. Јавно предузеће подноси Градоначелнику шестоме-
сечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број. 34-3/2016-II
7. март 2016. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 7. Правилника о начину, мерилима и 

критеријумима за избор пројеката у култури који се 
финансирају и суфинансирају из буџета Града Новог Сада 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 28/10, 37/10, 44/11, 
6/12, 25/12, 35/15 и 42/15), Градоначелник Града Новог 
Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 
ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА 

У КУЛТУРИ, КАО И ПРОЈЕКАТА 
УМЕТНИЧКИХ, ОДНОСНО СТРУЧНИХ И 
НАУЧНИХ ИСТРАЖИВАЊА У КУЛТУРИ 

ГРАДА НОВОГ САДА

I. Разрешава се дужности у Комисији за спровођење 
поступка јавног конкурса за избор пројеката у култури, као 
и пројеката уметничких, односно стручних и научних 
истраживања у култури Града Новог Сада

- Члан:
- Љиљана Маширевић, библиотекар, професор књи-
жевности, Градска библиотека Града Новог Сада.

II. У Комисију за спровођење поступка јавног конкурса 
за избор пројеката у култури, као и пројеката уметничких, 

односно стручних и научних истраживања у култури Града 
Новог Сада, именује се:

- За члана:
-  Далибор Рожић, мастер историчар, Секретаријат за 
културу и информисање Аутономне Покрајине 
Војводине, Нови Сад

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број. 6-3/2016-16-II
4. март 2016. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 47. став 1. тачка 20. Статута Града 

Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 43/08), а у вези са реализацијом поглавља 
11. тачка 9. Акционог плана запошљавања Града Новог 
Сада за 2016. годину („Службени лист Града Новог Сада“, 
бр. 5/16 и 6/16), Градоначелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ И 
ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА ЗАПОШЉАВАЊА ИЗ 

АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА 
ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2016. ГОДИНУ

I

У Решењу о образовању и именовању председника, 
заменика председника и чланова Комисије за реализацију 
мера запошљавања из Акционог плана запошљавања Града 
Новог Сада за 2016. годину („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 11/16), тачка III. мења се и гласи:

„Комисију чине председник, заменик председника и три 
члана, које именује Градоначелник Града Новог Сада“.

II

Тачка IV мења се и гласи:
„У Комисију се именују:

За председника Комисије:
Мр Горан Сечујски, члан Градског већа за привреду

За заменика председника Комисије:
Милан Ђурић, члан Градског већа за управу и прописе

За чланове Комисије:
1. Проф. др Маријана Дукић-Мијатовић, шеф Канцеларије 

за локално економски развој
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2. Милован Амиџић, в.д. заменика начелника Градске 
управе за опште послове

3. Смиљана Радовановић, начелник одељења за про-
граме запошљавања, предузетништво и образовање 
и обуке у Националној служби за запошљавање – 
Филијала Нови Сад“.

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број. 3-62/2016-1-II
3. март 2016. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градска управа за здравство
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На основу члана 5. став 1. Правилника о начину и 

поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада 
за програме и пројекте из области здравства ("Службени 
лист Града Новог Сада", бр. 9/12, 3/14 и 27/14), Градска 
управа за здравство расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за доделу средстава из буџета Града 
Новог Сада за реализацију пројеката 

здравствених установа у области јавног 
здравља којима се доприноси промоцији 

здравља и превенцији болести 
за 2016. годину

I. Расписује  се Јавни конкурс за доделу средстава из 
буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката здрав-
ствених установа у области јавног здравља којима се допри-
носи промоцији здравља и превенцији болести за 2016. 
годину.

II. Средства за реализацију пројеката из тачке I. овог 
јавног конкурса обезбеђена су Одлуком о буџету Града 
Новог Сада за 2016. годину ("Службени лист Града Новог 
Сада", број 62/15), у укупном износу од 7.590.000,00 динара.

III. Пројекти здравствених установа у области јавног 
здравља којима се доприноси промоцији здравља и 
превенцији болести који ће се финансирати из буџета Града 
Новог Сада у 2016. години су: 

1) анализа здравственог стања грађана Града Новог 
Сада са предлогом мера за његово очување и 
унапређење

Анализа здравственог стања грађана Града Новог Сада 
са предлогом мера за његово очување и унапређење је 
пројекат који се реализује у циљу унапређења здравстве-

ног стања становништва, идентификације приоритетних 
здравствених проблема, праћења промена здравственог 
стања становништва током времена, компарације са дру-
гим територијама и одабира и усмеравања стратегија за 
решавање проблема.

Анализа здравственог стања грађана Града Новог Сада 
са предлогом мера за његово очување и унапређење обу-
хвата витално-демографску ситуацију, морбидитет реги-
строван у ванболничкој и болничкој здравственој заштити, 
организацију и коришћење ванболничке и болничке здрав-
ствене службе, остваривање превентивне здравствене 
заштите, епидемиолошку ситуацију заразних болести, 
здравствену исправност намирница, стање животне сре-
дине, као и предлог мера за очување и унапређење стања 
у наведеним областима.

При изради анализе здравственог стања грађана Града 
Новог Сада са предлогом мера за његово очување и 
унапређење потребно је користити податке из медицинске 
документације (рутинске евиденције и извештаји здрав-
ствене службе), пописа становништва, регистра виталних 
догађаја, епидемиолошких истраживања, извештаја о 
квалитету ваздуха, намирница, воде за пиће, воде за пиће 
са јавних бунара, површинских и отпадних вода, квалитета 
животне средине и др.

2) пројекти васпитања за здравље  

Пројекти васпитања за здравље су пројекти који се 
реализују у циљу усвајања знања, ставова и вештина 
појединца, групе или заједнице у вези са здравим стило-
вима живота, детерминантама здравља и смањењем фак-
тора ризика за оболевање од заразних и незаразних боле-
сти.

3) пројекти заштите и унапређења здравља 
осетљивих друштвених група

Пројекти заштите и унапређења здравља осетљивих 
друштвених група су пројекти који се реализују у циљу 
унапређења и очувања здравља осетљивих друштвених 
група које су изложене већем степену ризика од оболевања 
у односу на укупну популацију, било да се ради о 
специфичним здравственим стањима или факторима 
социјално-економског окружења који могу довести до 
оболевања.

4) пројекти превенције и контроле заразних болести

Пројекти превенције и контроле заразних болести су 
пројекти који се реализују у циљу унапређења здравља 
грађана, превенције настанка заразних болести, као и 
успостављања адекватног одговора на њих.

5) пројекти превенције, едукације и подизања свести 
грађана о штетним последицама пушења и 
неконтролисане и редовне употребе алкохола

Пројекти превенције, едукације и подизања свести 
грађана о штетним последицама пушења и неконтроли-
сане и редовне употребе алкохола имају за циљ: 

- едукацију становништва о штетности употребе дуван-
ских производа, излагања дуванском диму и преко-
мерне употребе алкохола;
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- едукацију пушача и зависника од алкохола о доступ-
ним и стручно - препорученим методама одвикавања 
од пушења и злоупотребе алкохола и повећање доступ-
ности наведених метода;

- едукацију свих актера у спровођењу мера контроле 
дувана и контроле злоупотребе алкохола, и

- појачање утицаја националних кампања покренутих 
са сличним циљевима.

6)  пројекти превенције HIV/AIDS-a   

Пројекти превенције HIV/AIDS-a су пројекти који 
доприносе унапређењу превенције HIV инфекција.

7) пројекти унапређења менталног здравља и 
превенција менталних поремећаја

Пројекти унапређења менталног здравља и превенција 
менталних поремећаја су пројекти који имају за циљ 
појачање позитивног менталног здравља.

Програми за ментално здравље треба да укључују пре-
вентивне активности и активности за унапређење ментал-
ног здравља.

Унапређење менталног здравља треба да има за циљ 
да заштити, подржи и одржи емоционалну и социјалну 
добробит кроз унапређење фактора који јачају и штите 
ментално здравље, уз исказивање поштовања према кул-
тури, једнакости, социјалној правди и личном достојанству 
и кроз вођење рачуна о социјалним и економским факто-
рима и акцијама за заштиту људских права.

8)  пројекти у оквиру Европске мреже здравих 
градова Светске здравствене организације за 
2016. годину

Пројекти у оквиру Европске мреже здравих градова 
Светске здравствене организације за 2016. годину су 
пројекти који обухватају активности на реализацији VI фазе 
Европске мреже здравих градова, и то: стручно - техничка 
подршка у раду Координационог одбора у циљу јачања 
капацитета доносилаца одлука и других заинтересованих 
страна, дефинисање индикатора и израда здравственог 
профила града у складу са смерницама Светске здрав-
ствене организације, израда концепта градског плана 
развоја здравља, учешће на састанцима Европске мреже 
здравих градова Светске здравствене организације и израда 
годишњег извештаја Светској здравственој организацији. 

9)  пројекти обележавања значајних датума и јубилеја 
у области здравства и пројекти организовања 
здравствених кампања и стручних састанака

Пројекти обележавања значајних датума и јубилеја у 
области здравства и пројекти организовања здравствених 
кампања и стручних састанака су пројекти који имају за 
циљ обележавање значајних датума и јубилеја у области 
здравства, у складу са календаром здравља, као и 
организовање здравствених кампања и стручних саста-
нака.

IV. Право учешћа на Јавном конкурсу имају здравствене 
установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна 
Покрајина Војводина или Град Нови Сад и чије је седиште 
на територији Града Новог Сада.

V.  Пријава на Јавни конкурс се може преузети са интер-
нет презентације Града Новог Сада (www.novisad.rs) или 
у Градској управи за здравство, Нови Сад, Жарка Зрењанина 
2, канцеларија 46, II спрат.   

VI. Учесник Јавног конкурса, на обрасцу пријаве, под-
носи пројекат који садржи:

- назив пројекта,
- назив, седиште, матични број и порески 
идентификациони број учесника конкурса,

- циљ пројекта,
- опис пројекта (значај пројекта, место, време, начин 
реализације активности и очекивани резултати 
пројекта), као и буџет пројекта и финансијски план 
(преглед појединачних материјалних и нематеријалних 
трошкова који се предвиђају пројектом са износом 
средстава неопходних за реализацију активности и 
спецификацијом износа средстава из сопствених 
прихода, средстава из буџета Града Новог Сада и 
других извора), 

- податке о одговорној особи за реализацију пројекта и 
ангажовање средстава, и

- друге податке у складу са обрасцем пријаве на јавни 
конкурс.

VII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе у Градској 
управи за здравство, Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, 
канцеларија 46, II спрат.

VIII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе од 8. марта 
до 18. марта 2016. године.

IX. Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве 
упућене факсом или електронском поштом, као и пријаве 
које нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица и 
које нису у складу са конкурсном документацијом неће се 
разматрати.

X. Конкурсна  документација се не враћа.
XI. Поступак Јавног конкурса спровешће Комисија за 

стручну процену и избор пројеката у области јавног здравља 
којима се доприноси промоцији здравља и превенцији боле-
сти. 

XII. Средствима обезбеђеним у буџету Града Новог 
Сада за реализацију пројеката из тачке III. овог јавног кон-
курса неће се финансирати набавка основних средстава 
за рад учесника конкурса.

XIII. Комисија за стручну процену и избор пројеката у 
области јавног здравља којима се доприноси промоцији 
здравља и превенцији болести може учеснику Јавног кон-
курса предложити да изврши одређене измене поднетог 
пројекта, у делу буџета пројекта или у делу активности 
планираних у пројекту. 

Комисија за стручну процену и избор пројеката у области 
јавног здравља којима се доприноси промоцији здравља 
и превенцији болести има право да затражи додатна 
објашњења од учесника конкурса у вези са буџетом пројекта, 
односно да предложи измену буџета пројекта, уколико 
сматра да буџет пројекта не одговара планираним 
активностима и резултатима реализације пројекта.

XIV. Комисија за стручну процену и избор пројеката у 
области јавног здравља којима се доприноси промоцији 
здравља и превенцији болести је дужна да у року од 30 
дана од дана истека рока из тачке VIII. овог јавног конкурса, 
утврди листу пројеката, применом следећих критеријума:
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- постојање јасно формулисаних циљева и циљне групе,
- постојање повезаности циљева и активности,
- постојање капацитета и искуства учесника конкурса 
за реализацију активности пројекта,

- економичност буџета пројекта,
- усклађеност предложеног буџета пројекта са 
планираним активностима,

- одрживост пројекта, 
- допринос пројекта унапређењу стања у области у којој 
се пројекат реализује, и

- законитост коришћења средстава из буџета Града 
Новог Сада учесника конкурса за пројекте који су 
реализовали у години која претходи години у којој се 
расписује јавни конкурс.

Листа пројеката ће се објавити на званичној интернет 
презентацији Града Новог Сада (www.novisad.rs).

Учесници конкурса имају право да у року од три дана 
од дана објављивања листе пројеката изврше увид у под-
нете пријаве на јавни конкурс, односно имају право приго-
вора.

Одлуку о приговору доноси Комисија за стручну про-
цену и избор пројеката у области јавног здравља којима 
се доприноси промоцији здравља и превенцији болести у 
року од 15 дана од дана његовог пријема и одлука Комисије 
је коначна.

XV. Комисија за стручну процену и избор пројеката у 
области јавног здравља којима се доприноси промоцији 
здравља и превенцији болести, у року од седам дана од 
дана доношења одлуке о приговору доставља извештај о 
спроведеном поступку конкурса.

Извештај садржи предлог пројеката за чију реализацију 
би се одобрила средства из буџета Града Новог Сада, са 
износом средстава за реализацију сваког појединачног 
пројекта. 

XVI. На основу извештаја из тачке XV. овог јавног кон-
курса, Градска управа за здравство доставља 
Градоначелнику Града Новог Сада предлог акта о 
утврђивању пројеката за чију реализацију се одобравају 
средства из буџета Града Новог Сада, са износом средстава 
за реализацију сваког појединачног пројекта.

Градоначелник Града Новог Сада доноси акт о 
утврђивању пројеката за чију реализацију се одобравају 
средства из буџета Града Новог Сада, са износом сред-
става за реализацију сваког појединачног пројекта, који ће 
се објавити на званичној интернет презентацији Града 
Новог Сада (www.novisad.rs).

XVII. Комисија за стручну процену и избор пројеката у 
области јавног здравља којима се доприноси промоцији 

здравља и превенцији болести писаним путем ће обавестити 
учеснике Јавног конкурса који нису остварили право на 
средства из буџета Града Новог Сада.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО
Број: XII-51-17/2016           
2. март 2016. године                                     
НОВИ САД 

в.д. начелника
Мр сц. мед. Мила Уверић-Радовић, с.р.  

Градска изборна комисија

141
На основу члана 15. став 1. тачка 12. Закона о локалним 

изборима («Службени гласник РС», број 129/07, 34/10 - 
одлука УС и 54/11), Градска изборна комисија на XIV 
седници, одржаној 7. марта  2016. године, утврдила је

Р О К О В Н И К
 ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У 

ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА 
ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ 
САДА КОЈИ СУ РАСПИСАНИ ЗА 24. АПРИЛ 

2016. ГОДИНЕ

Рокови за вршење изборних радњи у поступку 
спровођења избора за одборнике  Скупштине Града Новог 
Сада утврђени су:

1. Одлуком о расписивању избора за одборнике скуп-
штина градова и скупштина општина у Републици 
Србији (”Службени гласник РС”, број 23/16),

2. Законом о локалним изборима (”Службени гласник 
РС”, број 129/07, 34/10 - одлука УС и 54/11),

3. Законом о избору народних посланика (”Службени 
гласник РС”, бр. 35/00, 57/03 - одлука УСРС, 72/03 - 
др. закон, 75/03 - испр. др. закона, 18/04, 101/05 - др. 
закон, 85/05 - др. закон, 28/11 - одлука УС, 36/11 и 
104/09 - др. закон).

Према наведеним прописима рокови су следећи:
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Ред.
број ИЗБОРНЕ РАДЊЕ Р о к о в и

I. Расписивање избора и почетак вршења изборних радњи

1. Расписивање избора 
(Одлука о расписивању избора за одборнике скупштина градова и 
скупштина општина у Републици Србији)

избори су расписани за
24. април 2016. године

2. Почетак тока рокова за вршење изборних радњи 
(У складу са Одлуком)

од 7. марта 2016. године

3. Прописивање облика и садржаја обрасца за потпис бирача који 
подржавају изборну листу и других образаца у вези са подношењем 
изборне листе кандидата 

У складу са Законом и Одлуком 

II. Обавештавање грађана о изборним кампањама подносилаца изборних листа

4. Обавештавање грађана о изборним кампањама подносилаца 
изборних листа и кандидатима са изборних листа и другим 
догађајима значајним за изборе 
(чл. 4. став 1. и 27. Закона о локалним изборима)

све време у поступку избора, осим за 
време трајања "предизборне тишине" -  
забране изборне пропаганде

5. Забрана изборне пропаганде, изборног окупљања и објављивања 
процене резултата
(члан 5. став 3. Закона о избору народних посланика)

од  21. априла 2016. године у 24,00 часа 
до затварања бирачких места 24. априла 
2016. године до 20,00 часова

III. Бирачки спискови

6. Обавештавање грађана да могу извршити увид у бирачки списак и 
тражити упис, брисање, измену, допуну или исправку бирачког списка 
(члан 14. став 1. Закона о јединственом бирачком списку)

од 8. марта 2016. године до закључења 
бирачког списка

7. Закључење бирачког списка
(члан 17. став 1. Закона о јединственом бирачком списку)

8. април 2016. године у 24,00 часа

8. Достављање Републичкој изборној комисији решења о закључењу 
бирачког списка од стране надлежног Министарства
(члан 17. став 2. Закона о јединственом бирачком списку)

у року од 24 часа од часа закључења 
бирачког списка
(9. април 2016. године)

9. Објављивање укупног броја бирача у "Службеном гласнику РС" и за 
Град Нови Сад у „Службеном листу Града Новог Сада“
(члан 18. Закона о јединственом бирачком списку)

по добијању укупног броја бирача

10. Упис бирача у бирачки списак по његовом закључењу, на основу 
акта Министарства надлежног за послове управе 
 (члан 20. став 1. Закона о јединственом бирачком списку)

до 20. априла 2016. године у 24,00 часа

11. Утврђивање и објављивање коначног броја бирача у "Службеном 
гласнику РС" од стране Републичке изборне комисије
(члан 20. став 2. Закона о јединственом бирачком списку)

до 21. априла 2016. године у 24,00 часа

IV. Бирачка места и бирачки одбори

12. Одређивање и оглашавање броја и адреса бирачких места у 
"Службеном гласнику РС" и за Град Нови Сад у „Службеном листу 
Града Новог Сада“
(члан 34. став 1. тачка 7. Закона о избору народних посланика)

до 3. априла 2016. године у 24,00 часа

13. Именовање председника и чланова бирачких одбора у сталном 
саставу 
(члан 16. став 5. Закона о локалним изборима)

до 13. априла 2016. године у 24,00 часа

14. Достављање решења о именовању бирачких одбора у сталном 
саставу свим подносиоцима потврђених изборних листа 
(члан 16. став 6. Закона о локалним изборима)

у року од 48 часова од дана доношења 
решења 
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V. Органи за спровођење избора у проширеном саставу

15. Утврђивање да ли подносилац изборне листе за избор одборника 
испуњава услове за одређивање својих представника у проширени 
састав Градске изборне комисије:
(члан 14. став 6. Закона о локалним изборима)

истовремено даном проглашења изборне 
листе

16. Достављање решења о испуњењу, односно неиспуњењу услова за 
одређивање представника подносилаца изборне листе у 
проширени састав органа за спровођење избора
(члан 14. став 7. Закона о локалним изборима)

у року од 24 часа од доношења решења

17. Доношење решења о одређивању представника подносилаца 
изборних листа за одборнике у проширени састав органа за 
спровођење избора
(члан 14. став 9. Закона о локалним изборима)

у року од 24 часа од пријема 
обавештења о лицима која улазе 
у проширени састав

VI. Изборна листа

18. Подношење изборне листе 
(члан 19. став 1. Закона о локалним изборима)

до 8. априла 2016. године 
у 24,00 часа

19. Повлачење изборне листе 
(члан 21. став 1. Закона о локалним изборима)

до дана утврђивања збирне изборне 
листе, односно до 13. априла 2016. 
године у 24,00 часа

20. Проглашење изборне листе 
(члан 24. став 1. Закона о локалним изборима)

одмах по пријему, а најкасније у року од 
24 часа од пријема изборне листе и 
потребне документације 

21. Достављање решења о проглашењу изборне листе 
(члан 24. став 2. Закона о локалним изборима)

без одлагања

22. Утврђивање и објављивање збирне изборне листе 
(члан 26. ст. 1. и 3. Закона о локалним изборима)

до 13. априла 2016. године 
у 24,00 часа

23. Увид у поднете изборне листе и документацију поднету уз њих
(члан 26. став 4. Закона о локалним изборима)

у року од 48 часова од дана 
објављивања збирне изборне листе

VII. Спровођење избора

24. Достављање обавештења бирачима о дану и времену одржавања 
избора 
(члан 54. став 1. Закона о избору народних посланика)

до 18. априла 2016. године 

25. Примопредаја изборног материјала бирачким одборима 
(члан 62. став 2. Закона о избору народних посланика)

најкасније до 21. априла 2016. године у 
24,00 часа

26. Отварање бирачких места и гласање
(члан 56. став 1. Закона о избору народних посланика)

24. април 2016. године од 7,00 до 20,00 
часова

27. Увид у изборни материјал после избора
(члан 32. Закона о локалним изборима)

до 29. априла 2016. године
у 24,00 часа

VIII. Утврђивање и објављивање резултата избора

28. Утврђивање резултата гласања на бирачком месту и предаја 
изборног материјала Градској изборној комисији
(члан 38. став 1. Закона о локалним изборима)

најкасније до 25. априла 2016. године у 
4,00 часа

29. Утврђивање резултата избора
(члан 39. став 1. Закона о локалним изборима)

25. април 2016. године до
20,00 часова

30. Расподела одборничких мандата од стране Градске изборне 
комисије
(члан 41. став 4. Закона о локалним изборима)

до 25. априла 2016. године до 
20,00 часова
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31. Објављивање резултата избора 
(члан 44. Закона о локалним изборима)

до 25. априла 2016. године до 
20,00 часова

IX. Заштита изборног права

32. Приговор Градској изборној комисији  због неправилности у 
поступку кандидовања, спровођења, потврђивања и објављивања 
резултата избора 
(члан 52. Закона о локалним изборима)

у року од 24 часа од дана када је донета 
одлука, односно извршена радња или 
учињен пропуст

33. Градска изборна комисија доноси и доставља решење 
по приговору
(члан 53. став 1. Закона о локалним изборима)

у року од 48 часова од пријема приговора

34. Жалба Управном суду против решења Градске изборне комисије
(члан 54. став 1. Закона о локалним изборима)

у року од 24 часа од достављања 
решења

35. Достављање Управном суду свих потребних података и списа 
поводом жалбе
(члан 54. став 2. Закона о локалним изборима)

одмах, а најкасније у року од 12 часова 

36. Управни суд доноси одлуку по жалби
(члан 54. став 4. Закона о локалним изборима)

најкасније у року од 48 часова од пријема 
жалбе 

X. Додељивање мандата и издавање уверења о избору за одборника

37. Градска изборна комисија добијене одборничке мандате додељује 
кандидатима са изборне листе по редоследу на изборној листи 
почев од првог кандидата
(члан 43. Закона о локалним изборима)

најкасније 10 дана од дана објављивања 
укупних резултата избора, тј. 5. маја 
2016. године

38. Градска изборна комисија издаје уверење о избору за одборника
(члан 45. Закона о локалним изборима)

после доделе мандата кандидатима са 
изборне листе

XI. Подношење извештаја и потврђивање мандата

39. Градска изборна комисија подноси Скупштини Града Новог Сада 
извештај о спроведеним изборима и Скупштина потврђује мандат 
новоизабраним одборницима на конститутивној седници.
(члан 15. став 1. тачка 10. и члан 56. став 2. Закона о локалним 
изборима)

до 10. маја 2016. године

XII. Објављивање роковника

Овај роковник објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

Број: 020-1/2016-21-I
У Новом Саду, 7. марта 2016. године

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

       ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
        Слободан Милошевић, с.р.
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С А Д Р Ж А Ј
Рег. бр.         Предмет        Страна Рег. бр.         Предмет        Страна

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

ГРАД НОВИ САД

Градоначелник

136 Програм коришћења средстава Буџет-
 ског фонда за заштиту животне среди-
 не за 2016. годину 225

137 Програм коришћења јавних саобраћајних 
 површина и посебних простора одређених 
 за паркирање моторних возила, као и 
 уклањање и премештање паркираних 
 возила и постављање уређаја којима се 
 спречава одвожење возила по налогу 
 надлежног органа у 2016. години 228

138 Решење о разрешењу и именовању 
 члана Комисије за спровођење посту-
 пка јавног конкурса за избор пројеката 
 у култури, као и пројеката уметничких, 
 односно стручних и научних истражи-
 вања у култури Града Новог Сада 229

139 Решење о измени решења о образова-
 њу и именовању председника, замени-
 ка председника и чланова Комисије за 
 реализацију мера запошљавања из 
 Акционог плана запошљавања Града 
 Новог Сада за 2016. годину 229

Градска управа за здравство

140 Јавни конкурс за доделу средстава из 
 буџета Града Новог Сада за реализа-
 цију пројеката здравствених установа 
 у области јавног здравља којима се 
 доприноси промоцији здравља и пре-
 венцији болести за 2016. годину 230

Градска изборна комисија

141 Роковник за вршење изборних радњи 
 у поступку спровођења избора за одбор-
 нике Скупштине Града Новог Сада који 
 су расписани за 24. април 2016. године 232


