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NOVI SAD, 29. januar 2010.

ГРАД НОВИ САД
Скупштина

8
На основу члана 35. став 10. и члана 215. став 6. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 72/2009 и 81/2009 – испр.) и члана
24. тачка 6. Статута Града Новог Сада – пречишћен
текст (''Службени лист Града Новог Сада'', број 43/2008),
Скупштина Града Новог Сада на XX седници 29. децембра 2009. године, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
БИСТРИЦЕ У НОВОМ САДУ
Члан 1.
Овом одлуком врше се измене и допуне ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БИСТРИЦЕ У НОВОМ САДУ
(“Службени лист Града Новог Сада”, број 19/2007) (у
даљем тексту: План).
Члан 2.
У Плану одељак “ 2.0. ПОДЕЛА ГРАЂЕВИНСКОГ
РЕЈОНА НА ЈАВНО И ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ" став 1. у алинеји 10, после запете додаје
се везник: "и".
Алинеја 11 брише се.
Досадашња алинеја 12 постаје алинеја 11.
У ставу 2. додаје се нова алинеја три која гласи:
"- спортске центре,".
Досадашње алинеје три и четири постају алинеје четири и пет.
У ставу 5. у алинеји један, после броја: " 8340/16,"
додаје се број:" 8340/39," а после броја :"10718," додаје
се број "10719/3,".
Алинеја два мења се и гласи:
"- делови парцела у КО Нови Сад I: 811, 3576, 3638,
5813/1, 5813/2, 5838, 5843/2, 5843/4, 5843/5, 5844,
5845/1, 5852/1, 5853, 5854, 5872, 7740/3, 7741/1, 7797/2,
7800/1, 7800/2, 7800/3, 7818/4, 7863, 7877/1, 7879, 7959,
7974, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983,
7984, 7985, 7986, 7991, 7992/1, 7995, 7996, 7997, 7998,
8000, 8002/1, 8003/1, 8003/2, 8006/1, 8142/3, 8195, 8197,

primerak 100,00 dinara

8198, 8200, 8203, 8205, 8206, 8208, 8220, 8222, 8223,
8225, 8226, 8227, 8228, 8229, 8230, 8231, 8232, 8235,
8236, 8239, 8240, 8241, 8242, 8243, 8246, 8247, 8249,
8254, 8255, 8256, 8257, 8258, 8279, 8281, 8282, 8283,
8284, 8292, 8293, 8294, 8302, 8305, 8306, 8312, 8313,
8315, 8317, 8318, 8319, 8327, 8328, 8329, 8330, 8331,
8334, 8335, 8339, 8340/1, 8340/6, 8340/38, 10195/1,
10453, 10498, 10500/2, 10501/1, 10502/2, 10619/1,
10619/8, 10620, 10621, 10622, 10714/1, 10716/1, 10716/2,
10716/14, ".
У ставу 7. у алинеји један, после броја:"8275," додаје
се број "8340/31," а после броја: "10769/18," слово "s"
брише се.
У ставу 10. у алинеји један, после броја: ''10714/2,''
додаје се број: ''10719/1''
У алинеји два, број:"10719" брише се.
У ставу 11. у алинеји један број:"8340/38," брише се,
а после броја:"10714/3," додаје се број: "10719/2,".
Алинеја два мења се и гласи:
"- делови парцела у КО Нови Сад I: 8227, 8228,
8340/1, 8340/38, 10501/1, 10714/1, ".
Став 13. брише се.
Досадашњи ст. 14. до 21. постају ст. 13. до 20.
У одељку “ 4.0. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА”
пододељак “4.1. Планирана намена површина и организација простора” у ставу 4. број: “17.266 “ замењује
се бројем:”17.591 “.
У ставу 6. број: “42.853 “ замењује се бројем: “43.178”,
а број: “15.572 “ замењује се бројем:”15.687 “.
У ставу 7. број: “102,26 ha " замењује се бројем:
"102,32 ha ", а број: " 97,22 ha " замењује се бројем:
"97,28 ha ".
У ставу 9. број: "70,15 ha " замењује се бројем:"70,18 ha ".
У ставу 10. број: "15,26 ha " замењује се бројем:"15,09
ha ", а број: "7,8%" замењује се бројем: "7,7%".
Став 11. мења се и гласи:
" Објекти и садржаји општеградских центара (трговина, угоститељство, услуге, занатство, јавне службе –
култура, наука, органи локалне самоуправе) планирани
су у источном делу подручја (уз градску магистралу), у
посебним објектима и у приземљима вишепородичних
стамбених објеката."
У ставу 13. број: “54,64 ha” замењује се бројем:”54,71
ha”, а број: “27,94%” замењује се бројем: “27,97%”.
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Табела “Намена површина” мења се и гласи:
Намена површина

ha

Становање

%

102,32

52,3

Спортски центри

5,52

2,82

Општеградски центри

8,02

4,10

Пословање

2,16

1,10

Тргови

0,75

0,38

Средње школе

2,88

1,47

Основне школе

5,48

2,81

Дечије установе

4,19

2,14

Геронтолошки центар

1,03

0,52

Црква с парохијским домом

0,90

0,46

4,6

2,35

Тргови

0,56

0,29

Дом здравља

0,58

0,29

Пијаце

0,37

0,19

54,71

27,97

Заштитно зеленило

0,73

0,37

Бензинске пумпе

0,76

0,39

195,54

100

Вишепородично
- Заједничке блоковске површине
(блоковске саобраћајнице, паркинзи дечија игралишта,
зелене површине, склоништа слободностојећа)
- Површине под објектима
Породично становање

97,28
70,18
27,12
4,99

Парковске површине

Простор у регулацији (саобраћајнице, паркинзи
зеленило, тротоари)

Укупна површина грађевинског рејона

"

У пододељку " 4.2. Правила уређења за јавне површине и јавне објекте" у подтачки "4.2.1. Образовање"
број "42.853" замењује се бројем: "43.178".

услови за проширење садашњег капацитета (могућа
доградња и надоградња до максималне спратности
П+1).''

У подтачки "4.2.1.2. Комплекси средњих школа"
став 2. друга реченица мења се и гласи:

У подтачки " 4.2.4. Објекти културе" став 2. у првој
реченици реч: "четири" брише се, а реч: "објекта" замењује се речју: "објеката".

"Планирани школски комплекси у блоковима број
16/2А (1.13 ha) и 16/16 (1,75 ha) су укупне површине 2.88 ha,
што је знатно испод норматива од 25 m2 по ученику."
У подтачки ''4.2.1.3. Комплекси предшколских установа'' став 5. мења се и гласи:
''Постојеће предшколске установе могуће је реконструисати, надоградити и доградити у границама планираних урбанистичких параметара за ту врсту објеката и
комплекса. У оквиру планиране реконструкције насеља
"Мали Сателит" планирано је проширење постојећег
комплекса предшколске установе, чиме ће се створити

У ставу 3. уводна реченица, речи: "следећим блоковима у" бришу се.
Алинеја један брише се.
Досадашње алинеје два и три постају алинеје један
и два.
У пододељку "4.3. Правила уређења за остале просторе" подтачка "4.3.1. Становање" подтачка "4.3.1.1.
Вишепородично становање" став 2. мења се и гласи:
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''Просецањем продужетка улице Бате Бркића ка југу
и изградњом седам вишепородичних стамбених објеката спратности П+4+Пк и П+5+Пк (у блоковима бр. 15/2,
15/4, 15/10 и 15/25) извршиће се комплетна реконструкција овог дела рејона за нова 792 стана и 2.218 становника.''
Став 4. мења се и гласи:
"У блоку број 15/24 планира се изградња једног вишепородичног стамбеног објекта у улицама Стевана
Дејана и Светозара Ћоровића (П+4+Пк). Могућа је изградња подземне етаже уколико за то постоји интерес
инвеститора. Неизграђене површине се припајају постојећој заједничкој блоковској површини. Планирана изградња обухвата 277 станова и 776 становника."
У ставу 5. друга реченица мења се и гласи:
''Стамбено-пословни објекат је полуатријумске форме, спратности П+4(5).''
Став 9. мења се и гласи:
"Спратност планираних објеката је П+4+Пк и П+5+Пк
на делу реконструкције уз продужетак Улице Бате Бркића, а П+4+Пк уз Булевар кнеза Милоша и уз Футошки
пут."
У ставу 14. у првој реченици број: "15.572" замењује
се бројем: "15.678".
У трећој реченици број: "2.712" замењује се бројем:
"2.827".
У подтачки "4.3.2. Општеградски центри" подтачка
"4.3.2.1. Општеградски линијски центри" став 4. мења
се и гласи:
"Планира се изградња пословног објекта у блоку
мањи пословни анекс,
број 15/12, спратности П+1,
спратности П, уз планирани објекат у Улици Стевана
Христића (блок број 15/25) и пословног објекта у блоку
бр. 16/5, спратности Су+П+2, са делом спратности
Су+П+4 и гаражом у сутерену објекта у који би се обезбедио улазак са отвореног паркинг простора уз планирани објекат."
У подтачки "4.3.2.2. Општеградски центар у блоковима бр. 16/17 и 16/18" став 7. трећа реченица, текст у
загради мења се и гласи: " (П+10) ".
Став 13. мења се и гласи:
'' Утврђује се обавеза провере решења источног блока (број 16/18) архитектонско урбанистичким конкурсом
и израдом урбанистичког пројекта.''
У подтачки "4.3.3. Простор за рад и пословање"
став 1. мења се и гласи:
"Простор на углу Булевара војводе Степе и градске
магистрале, величине 2,16 ha, намењен је делатностима из области јавних служби и терцијарног сектора ."
Став 2. мења се и гласи:
"Пословање ће се у даљњој реализацији организовати на парцелама чија минимална величина се ограничава на 1250 m2."
После става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
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''На парцелама бр. 5843/2,10495/2,10753/1 и 10754
планира се комплекс јавних служби.''
У досадашњем ставу 3. који постаје став 4. тачка на
крају брише се и додају се речи: "до П+4.".
Досадашњи став 4. постаје став 5.
У пододељку "4.4. Мрежа саобраћајне инфраструктуре" после става 9. додаје се нови став 10. који гласи:
"Укрштање улица Хаџи Рувимове и Корнелија Станковића са будућим булеваром (трасом Суботичке пруге)
планира се у два нивоа, односно денивелисано.".
Досадашњи став 10. постаје став 11.
У пододељку "4.5. Мрежа комуналне инфраструктуре" подтачка "4.5.1. Водопривредна инфраструктура"
у делу "Одвођење отпадних и атмосферских вода"
став 4. мења се и гласи:
" На планираном булевару дуж бивше трасе Суботичке пруге планира се изградња примарне канализационе мреже профила ∅ 900 mm, као и секундарне профила ∅ 500 mm и ∅ 300 mm.".
После става 7. додаје се нови став 8. који гласи:
"Планира се изградња секундарне канализационе
мреже, профила ∅ 250 mm, за одвођење атмосферских
вода са коловоза и паркинга у планираној улици која
повезује режијску саобраћајницу уз Футошки пут и Улицу Антона Урбана.".
Досадашњи ст. 8. и 9. постају ст. 9. и 10.
У подтачки "4.5.2. Енергетска инфраструктура”
подтачка “4.5.2.2. Снабдевање топлотном енергијом”
у ставу 2. после последње реченице додаје се текст
који гласи:
“Нова вреловодна мрежа ће се градити у новопланираним деловима улица Бате Бркића и Анђе Ранковић,
као и у регулацији новог Булевара на траси бивше Суботичке пруге. Постојећу вреловодну мрежу у Улици
Стевана Хладног је потребно изместити у регулацију
планиране саобраћајнице.”.
У пододељку “4.6. Уређење зелених и слободних
површина” став 14. мења се и гласи:
“На северном делу насеља уз Булевар Војводе Степе подигнут је зелени заштитни појас-дрворед у три реда, а са супротне стране планира се дупли дрворед уз
објекте мале привреде и јавних служби.”.
У пододељку ‘’4.7. Локације за које се тражи даља
разрада конкурсом или урбанистичким пројектом’’
став 1. мења се и гласи
‘’ На простору намењеном општеградском центру у
блоку број 16/18 обавезна је провера решења урбанистичко-архитектонским конкурсом и израдом урбанистичког пројекта.’’
Пододељак “4.8. Средњорочни програм уређивања
јавног грађевинског земљишта” мења се и гласи:
“4.8. Средњорочни програм уређивања јавног
грађевинског земљишта
У средњорочном периоду приоритетни су следећи
планирани радови :
- изградња планиране саобраћајнице у продужетку
Улице Бате Бркића, од Булевара Јована Дучића
до Футошког пута;
- изградња булевара трасом Суботичке пруге.
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Табела: Потребна средстава за приоритетне радове на уређивању саобраћајница и изградњи комуналне
инфраструктуре
Редни
брoj
1.

Oпис радова

Јед.
мере

Количина

Цена по јед.
мере у дин.

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

Укупна
цена
479.295.200

1.1.

Коловоз 2-TТВ

m2

13.750

6.020

82.775.000

1.2.

Коловоз 2-СТВ

m2

6.720

5.160

34.675.200

1.3.

Тротоари

m2

5.400

3.010

16.254.000

1.4.

Бициклистичке стазе

m2

4.300

3.010

12.943.000

1.5.

Паркинзи

m2

2.200

3.440

7.568.000

1.6.

Надвожњак

m

4.200

77.400

325.080.000

2.

2

ХИДРОТЕХНИКА

94.475.300

2.1.

Канализациони вод Ø 900 mm

m

550

34.400

18.920.000

2.2.

Канализациони вод Ø 600 mm

m

170

21.500

3.655.000

2.3.

Канализациони вод Ø 500 mm

m

500

17.200

8.600.000

2.4.

Канализациони вод Ø 400 mm

m

1.000

12.900

12.900.000

2.5.

Канализациони вод Ø 300 mm

m

1.650

10.750

17.737.500

2.6.

Канализациони вод Ø 250 mm

m

680

9.460

6.432.800

2.7.

Водоводна мрежа Ø 150 mm

m

1.500

6.450

9.675.000

2.8.

Водоводна мрежа Ø 100 mm

m

3.500

4.730

16.555.000

3.

ПРИПРЕМА ЗЕМЉИШТА

142.879.230

3.1.

Трошкови прибављања
земљишта

m2

8.743

2.610

22.819.230

3.2.

Накнада за објекте

m2

2.000

58.310

116.620.000

3.3.

Рушење објеката

m2

2.000

1.720

3.440.000

4.

УКУПНО

716.649.730

Процена средстава дата је по ценама за децембар 2008. године.

Финансирање планираних радова на уређивању
јавног грађевинског земљишта обезбедиће се из следећих извора:
- накнаде за уређивање грађевинског земљишта,
- закупнинe за грађевинско земљиште,
- накнаде за коришћење грађевинског земљишта,
- других извора у складу са Законом.".
У одељку " 5.0. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА" пододељак "
5.1. Правила за изградњу објеката по планираним
наменама" подтачка " 5.1.2. Вишепородично становање" део Г) став 3. друга реченица мења се и гласи:

''Планирана спратност у делу стамбено-пословне
намене је П+4(5), а у делу планиране гараже П.''
У делу Ж) став 2. прва реченица мења се и гласи:
''Реконструкција подразумева рушење постојећих
породичних стамбених зграда на парцели, просецање
продужетка улице Бате Бркића, спајање делова улице
Анђе Ранковић, и изградњу седам (7) вишепородичних
полуотворених стамбених блокова спратности П+4+Пк
и П+5+Пк.''
Део З) мења се и гласи:
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"З) Реконструкцијом делова блокова бр. 15/24 и 15/25
планира се, на деловима постојећег породичног становања, изградња два вишепородична стамбена објекта,
са једним мањим пословним анексом. Објекти су спратности П+4+Пк, а пословни анекс П. Могућа је изградња
подземне етаже уколико за то постоји интерес инвеститора."
У подтачки ''5.1.3. Основне школе’’ став 7. мења се и
гласи:
‘’Две постојеће основне школе, са припадајућим комплексима, у блоковима бр. 15/27 и 16/7 могуће је реконструисати, надоградити и доградити у границама
урбанистичких параметара планираних за ту намену
објеката и комплекса.’’
У подтачки “5.1.4. Средње школе” у ставу 2. друга
реченица мења се и гласи:
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у графичком приказу "План поделе на јавно и остало
земљиште са условима за формирање грађевинских
парцела" у Р 1 : 1000.".
У подтачки "5.1.11.2. Општеградски центар у блоковима бр. 16/17 и 16/18" став 2. мења се и гласи:
"Планирана спратност објеката је од П+4+Пк до
П+6+Пк, са могућим висинским акцентима до П+10."
Став 21. брише се.
У подтачки " 5.1.12. Простор за рад и пословање"
став 1. брише се.
Досадашњи став 2. постаје став 1.
Став 3. брише се.
Досадашњи став 4. постаје став 2.

“Степен заузетости је 30% за школу у блоку број
16/16, 45-50% за школу у блоку број 16/2А,а индекс изграђености 0,9.”.

Досадашњи став 5. који постаје став 3. мења се и
гласи:

У подтачки ‘’5.1.5. Предшколске установе’’ став 1.
мења се и гласи:

"Спратност објеката је П+2 до П+4 (уз Суботички булевар и Булевар војводе Степе обавезно).".

‘’Постојеће предшколске установе блоковима бр.
16/7 и 16/16 могуће је реконструисати, надоградити и
доградити у границама урбанистичких параметара планираних за ту намену објеката и комплекса. Након проширења комплекса установе у блоку бр. 15/3, које је
планирано у оквиру реконструкције насеља “Мали Сателит”, повећање капацитета ове установе могуће је
реализовати и доградњом (степен заузетости 30%, индекс изграђености 0,6).’’

После досадашњег став 6. који постаје став 4. додаје
се нови став 5. који гласи:

Подтачка “ 5.1.7. Објекти културе” мења се и гласи:
“5.1.7. Објекти културе

''За планирани комплекс јавних служби степен заузетости је 50% за површине које су покривене и намењене за рад и пословање; око 25% укупне површине
комплекса је намењено саобраћајним површинама ( саобраћајнице и мирујући саобраћај), а око 25% површине комплекса ће бити под зеленилом. Индекс изграђености је до 1,5.''
Досадашњи ст. 7. до 9. постају ст. 6. до 8.

Садржаји културе су обавезан садржај планираног
општеградског центра у блоковима бр. 16/17 и 16/18
(друштвени дом, позориште, биоскоп, музеј, галерија).
Планом се предвиђа да се за уређење овог простора
распише урбанистичко-архитектонски конкурс.".

У пододељку ''5.2. Посебна правила грађења која
се примењују у поступку прибављања накнадног
одобрења за бесправно изграђене објекте или изведене друге грађевинске радове унутар грађевинског
рејона плана'' после става 8. додаје се став 9. који гласи:

У подтачки "5.1.11. Општеградски центри" подтачка
"5.1.11.1. Општеградски линијски центри" став 3. мења
се и гласи:

''У стамбено-пословном објекту у Улици Светозара
Ћоровића број 48 (парцела број 7792/8) могуће је припајање дела равног крова приземног пословног простора у Улици партизанских база број 11, стану број 3 у
Улици Светозара Ћоровића број 48, који би се користио
као отворена тераса.''

"Планирани садржаји ове намене су лоцирани у
приземљима планираних вишепородичних стамбених
објеката у блоковима бр. 15/4, 15/2, 15/10, 15/25, 15/24 и
15/20 и у приземном анексу уз стамбени објекат у блоку број 15/25. Зона изградње приземног анекса дата је

У пододељку " 5.3. Биланс површина и капацитети
Табела "ПОДАЦИ ПО БЛОКОВИМА" мења се и гласи:

8,16

9,43

2,83

12,82

5,20

5,48

5,83

2,89

2,80

2,80

3,89

11,56

5,16

7,18

6,08

2,70

4,90

6,89

12,30

5,54

124,44

16/2

16/2a

16/3

16/4

16/5

16/6

16/7

16/8

16/9

16/10

16/11

16/12a

16/13

16/14

16/15

16/16

16/17

16/18

16/20

16

ɛɪɭɬɨ

16/1

Ȼɥɨɤ

ɧɟɬɨ

63,87

4,75

-

5,12

-

1,64

4,70

3,12

-

5,68

2,89

2,06

2,06

-

4,15

3,30

3,53

8,62

-

8,25

4,00

ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ

23,90

-

5,92

0,20

3,88

-

-

-

3,84

1,66

-

-

-

2,41

-

0,52

-

2,48

1,96

-

1,03

ɜɚɧɫɬɚɦɛ.

25.587

1.455

-

3.547

-

882

2.204

1.411

-

1.030

899

810

790

-

1.495

2.098

1.115

3.783

-

3.282

786

ɭɤɭɩɧɨ

401

306

-

666

-

537

469

452

-

140

311

393

383

-

360

635

315

438

-

397

205

262

-

514

-

326

362

180

-

89

231

289

282

-

256

382

214

295

-

348

ɫɬ/hɚ
ɧɟɬɨ
ɛɪɭɬɨ
197
96

Ȼɪɨʁ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ

8.907

613

-

1.267

-

381

819

546

-

378

262

244

244

-

417

623

341

1.486

-

1.006

280

ɛɪɨʁ

492.660

31.010

-

76.100

-

18.956

43.486

28.841

-

21.443

16.134

15.440

15.286

25.472

37.099

19.443

72.331

-

55.649

15.970

m2

55,3

50,6

-

60,0

-

49,8

53,1

52,8

-

56,7

61,6

63,3

62,6

61,1

59,5

57,0

48,7

-

55,3

57,0

m2

ɩɨɜɪɲ. ɩɪɨɫ.ɫɬɚɧ

ɋɬɚɧɨɜɢ

19,30

21,3

-

21,45

-

21,5

19,7

20,4

-

20,8

17,9

19,1

19,3

-

17,0

17,7

17,4

19,1

-

17,0

20,3

m / ɫɬ

2

171.477

12.800

28.000

21.100

11.220

4.139

16.997

10.986

-

8.867

6.138

6.969

7.000

7.535

5.818

7.703

6.024

29.399

5.500

17.652

6.655

m2

ɉɨɜɪɲ.
ɩɨɞ ɨɛʁ.

19,5

26,9

50,0

41,0

28,9

25,2

36,2

35,2

19,0

12,1

21,2

33,8

34,0

31,3

14,0

20,2

17,1

26,5

28,1

21,4

13,2

ɋɬɟɩɟɧ
ɢɡɝɪɚɻɟɧɨɫɬɢ

Ɉɩɲɬɟɝɪɚɞɫɤɢ ɰɟɧɬɚɪ

Ȼɟɧɡɢɧɫɤɚ ɩɭɦɩɚ

23,90

5,92

0,20

1,36
0,77
1,75

0,75
2,16
0,73
0,20
Ɍɪɚɮɨɫɬɚɧɢɰɚ
Ɇɚɥɚ ɩɪɢɜɪɟɞɚ
Ɂɚɲɬɢɬɧɨ ɡɟɥɟɧɢɥɨ
Ȼɟɧɡɢɧɫɤɚ ɩɭɦɩɚ

Ɉɫɧɨɜɧɚ ɲɤɨɥɚ
Ⱦɟɱɢʁɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ
ɋɪɟɞʃɚ ɲɤɨɥɚ

1,30
0,36

1,58
0,83

0,52

0,77
1,19
1,08
0,50
0,90

1,03

(ha)

ɩɨɜɪɲ.

ɉɚɪɤ
Ȼɟɧɡɢɧɫɤɚ ɩɭɦɩɚ

ɉɚɪɤɨɜɫɤɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ

ɉɚɪɤɨɜɫɤɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ

ɉɚɪɤɨɜɫɤɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ

Ɉɫɧɨɜɧɚ ɲɤɨɥɚ
Ⱦɟɱɢʁɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ

ɉɚɪɤ ɫɚ ɩɨɫɥɨɜɧɢɦ
ɨɛʁɟɤɬɨɦ

Ⱦɟɱɢʁɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ
ɋɪɟɞʃɚ ɲɤɨɥɚ
Ɉɫɧɨɜɧɚ ɲɤɨɥɚ
Ⱦɟɱɢʁɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ
ɋɩɨɪɬ ɢ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɚ

ɉɚɪɤɨɜɫɤɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ

Ƚɟɪɨɧɬɨɥɨɲɤɢ ɰɟɧɬɚɪ

ɧɚɦɟɧɚ

ȼɚɧɫɬɚɦɛɟɧɢ ɫɚɞɪɠɚʁɢ
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87,77

4,75

5,92

5,32

3,88

1,64

4,70

3,12

3,84

7,34

2,89

2,06

2,06

2,41

4,15

3,82

3,53

11,10

1,96

8,25

ɭɤɭɩɧɨ
5,03

ɉɨɜɪɲɢɧɚ (ha)

Ɍɚɛɟɥɚ ɉɈȾȺɐɂ ɉɈ ȻɅɈɄɈȼɂɆȺ
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51,84

139,61

3,17

1,28

1,71

0,86

1,62

8,21

7,36

2,73

2,83

71,10

15/21

15/22

15/23

15/24

15/25

15/26

15/27

15/28

15

ɍɤɭɩɧɨ 195,54

2,20

2,35

5,19

5,80

0,85

0,70

1,51

1,11

2,31

6,90

3,12

4,42

1,25

2,06

15/20

1,95

15/11

8,83

2,81

15/10

3,01

0,97

15/14

3,75

15/7

6,22

1,63

15/4

2,35

1,12

4,35

1,85

15/3

15/13

3,19

15/2

4,62

ɭɤɭɩɧɨ

15/12

6,57

ɛɪɭɬɨ

15/1

Ȼɥɨɤ

105,44

41,57

2,20

0,35

5,19

5,18

0,85

0,70

1,51

1,11

2,31

6,00

2,54

4,42

1,15

2,06

3,01

0,64

-

2,35

-

ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ

ɧɟɬɨ

ɉɨɜɪɲɢɧɚ (ha)

34,17

10,27

-

2,00

-

0,62

-

-

-

-

-

0,90

0,58

-

0,10

-

-

0,33

1,12

-

4,62

ɜɚɧɫɬɚɦɛ.

43.178

17.591

1.085

150

2.086

3.154

566

53

130

100

579

1.706

1.254

1.818

710

1.239

1.475

345

-

1.141

-

ɭɤɭɩɧɨ

407

419

493

428

401

608

591

76

86

91

250

284

493

411

617

601

490

356

-

486

-

ɧɟɬɨ

219

242

383

55

283

384

309

62

76

78

182

193

288

292

364

440

393

212

-

358

-

ɛɪɭɬɨ

ɫɬ/hɚ

Ȼɪɨʁ ɫɬɚɧɨɜɧɢɤɚ

15.687

6.780

384

64

797

1.235

201

17

50

32

240

820

448

687

226

442

586

123

-

428

-

ɛɪɨʁ

823.020

330.360

15.097

2.355

30.565

54.639

10.743

1.411

2.925

1.800

12.428

42.411

27.000

34.446

12.701

26.538

27.701

7.382

-

20.218

-

m

2

52,5

48,7

39,3

36,8

38,4

44,2

53,4

83,0

59,0

56,3

51,8

51,7

60,2

50,1

56,2

60,0

47,3

60,0

-

47,2

-

m

2

ɩɨɜɪɲ. ɩɪɨɫ.ɫɬɚɧ

ɋɬɚɧɨɜɢ

19,1

18,8

13,9

15,7

14,7

17,3

19,0

26,6

22,5

18,0

21,2

24,9

21,5

18,9

17,9

21,4

18,8

21,4

-

17,7

-

m / ɫɬ

2

310.343

138.866

4.903

1.597

10.799

18.412

3.102

2.153

3.443

2.873

6.517

21.268

8.720

8.005

2.511

6.710

11.075

2.982

2.400

5.711

15.685

m

2

ɉɨɜɪɲ.
ɩɨɞ ɨɛʁ.

22,2

26,7

22,3

7,0

20,9

31,7

36,5

30,8

23,7

25,9

28,2

30,8

27,9

18,1

20,0

32,6

36,7

30,7

19,4

24,3

34,0

ɋɬɟɩɟɧ
ɢɡɝɪɚɻɟɧɨɫɬɢ

Ɉɫɧɨɜɧɚ ɲɤɨɥɚ
Ɂɟɥɟɧɢɥɨ ɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁ

34,57

10,67

1,46
0 54

0,62

0,90

Ⱦɟɱɢʁɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ

0,58
ɐɪɤɜɚ

0,10

0,33

0,75
0,37

4,62

(ha)

ɩɨɜɪɲ.

Ⱦɨɦ ɡɞɪɚɜʂɚ

ɉɨɥɢɰɢʁɫɤɚ ɫɬɚɧɢɰɚ

ɉɨɲɬɚ, ɛɚɧɤɚ

Ⱦɟɱɢʁɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ
ɉɢʁɚɰɚ

ɋɩɨɪɬɫɤɢ ɰɟɧɬɚɪ

ɧɚɦɟɧɚ

ȼɚɧɫɬɚɦɛɟɧɢ ɫɚɞɪɠɚʁɢ

29. januar 2010.
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У пододељку " 5.5. Правила за изградњу саобраћајних површина" став 1. у другој реченици скраћеница: "ЈУС" замењује се скраћеницом: "SRPS".
У пододељку ''5.6. Услови прикључења на комуналну инфраструктуру'' у подтачки ''5.6.4. Услови
прикључења на телекомуникациону мрежу'' после
става 1. додаје се став 2. који гласи:
''Приликом постављања антенских система и базних
станица мобилне телефоније потребно је придржавати
се препоруке светске здравствене организације да се
антенски системи не постављају на удаљености мањој
од 300m од школа, предшколских установа и здравствених установа.''
Члан 3.
Саставни део ове одлуке су следећи графички прикази:
1. Извод из Генералног плана Града Новог
Сада до 2021. године
А4
2. Катастарска подлога са границом грађевинског рејона обухваћеног планом Р 1 : 2500
3. План намене површина, саобраћаја,
нивелације и регулације са обележеним локалитетима измена и допуна
Р 1 : 2500
4.1. План поделе на јавно и остало грађевинско земљиште са условима за
формирање грађевинских парцела
Р 1 : 1000
4.2. План поделе на јавно и остало грађевинско земљиште са условима за
формирање грађевинских парцела
Р 1 : 1000
4.3. План поделе на јавно и остало грађевинско земљиште са условима за
формирање грађевинских парцела
Р 1 : 1000
5. План водне инфраструктуре
Р 1 : 2500
6. План енергетске инфраструктуре
Р 1 : 2500
Остали прилози:
- Карактеристични профили
саобраћајница
Р 1 : 100
Одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације Бистрице у Новом Саду израђена је у четири
примерка у аналогном и у пет примерака у дигиталном
облику, који ће се после потписивања и овере, чувати у

29. januar 2010.

Скупштини Града Новог Сада, Градској управи за урбанизам и стамбене послове, министарству надлежном
за послове урбанизма и у Јавном предузећу “Урбанизам” Завод за урбанизам Нови Сад.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада.”
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-283/2009-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.
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На основу члана 24. тачка 23. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада, на
XXII седници 29. јануара 2010. године, доноси

ОДЛУКУ
O ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ЛИСЈЕ” НОВИ
САД И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ГРОБАЉА
ЗА 2010. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о Програму инвестиционих активности
Јавног комуналног предузећа “Лисје” Нови Сад и текућег одржавања гробаља за 2010. годину, (“Службени
лист Града Новог Сада”, број 54/2009) у Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа
“Лисје” Нови Сад и текућег одржавања гробаља за
2010. годину, који је саставни део ове одлуке, табела
“ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ”, мења се и гласи:

“ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

Број
позиције

ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА

Вредност

I РАДОВИ:
1.

Комплетирање и израда пројектно-техничке документације за постојеће и нове
објекте на Градском гробљу и Спољним гробљима

1.500.000,00

2.

Реконструкција капеле и осталих објеката на Градском гробљу – II фаза
(реконструкција крова на капели и Спомен кући)

3.450.000,00

3.

Реконструкција улазног трга, приступних и осталих колско-пешачких стаза на
Градском гробљу

4.

Изградња бунара и система за наводњавање – I фаза

10.000.000,00
500.000,00
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5.

Изградња паркинга за путничка возила на Градском гробљу – наставак II фазе

11.100.000,00

6.

Реконструкција унутрашњих стаза у комплексу Католичког гробља – наставак

3.750.000,00

7.

Санација пешачких површина на Алмашком гробљу – наставак

4.000.000,00

8.

Ревитализација Јеврејског гробља – наставак

1.000.000,00

9.

Ревитализација (санација и уређење) дела Католичког гробља, тотална
реконструкција чуварске кућице и прикључак за водовод и канализацију

4.950.000,00

10.

Радови на инвестиционом подизању зеленила на Градском гробљу и Спољним
гробљима (Ново гробље у Футогу, Гробља у Петроварадину, Алмашко гробље,
Успенско гробље, Католичко гробље, Јеврејско гробље, Реформаторскоевангелистичко и Назаренско гробље)

7.750.000,00

11.

Реконструкција и изградња објеката за обављање основне делатности и објеката
помоћне делатности у функцији основне делатности на Градском гробљу

12.

Изградња инсталације централног грејања у дограђеном делу столарске радионице
са лакирницом

13.

Гробље у Ветернику- подизање зеленила на новој парцели гробља према постојећем
пројекту – наставак реализације уговорених обавеза из 2009. године

14.

Реконструкција и изградња објеката за обављање основне делантости и објеката
помоћне делатности у функцији основне делатности на Градском гробљу – наставак
реализације уговорених обавеза из 2009. године

3.804.491,17

15.

Изградња зидане ограде са капијама на гробљу у Петроварадину – Мајур – наставак
реализације уговорених обавеза из 2009. године

458.178,66

16.

Реконструкција капеле и осталих објеката на Градском гробљу – наставак
реализације уговорених обавеза из 2009. године

991.598,43

17.

Изградња паркинг простора на Градском гробљу према Плану детаљне регулације
Градског гробља – наставак реализације уговорених обавеза из 2009. године

106.154,92

18.

Изградња санитарног чвора при капели на гробљу у Петроварадину – Мајур –
наставак реализације уговорених обавеза из 2009. године

2.984.995,32

19.

Јеврејско гробље – изградња по пројекту реконструкције, санације и ревитализације
– I фаза – наставак реализације уговорених обавеза из 2009. године

2.461.966,61

УКУПНО:

10.300.000,00
1.200.000,00
370.113,60

70.677.498,71

II опрема
1.

Набавка опреме за обављање основне и помоћне делатности у функцији основне
делатности

20.822.511,29

УКУПНО:

20.822.501,29

(I+II) УКУПНО:

91.500.000,00"

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-79/2010-I
29. јануар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.
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На основу члана 8. став 2. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима (“Службени гласник Републике
Србије” број 41/2009), Градско веће Града Новог Сада,
на 82. седници од 21. децембра 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА
КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
I. Образује се Савет за координацију послова
безбедности саобраћаја на путевима на територији
Града Новог Сада (у даљем тексту: Савет) као радно
тело Градског већа Града Новог Сада.
II. Задатак Савета је да:
− остварује сарадњу са органима и организацијама
из области безбедности саобраћаја и усклађује
послове у функцији унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог
Сада,
− иницира и прати превентивне и друге активности
у области безбедности саобраћаја на путевима
на територији Града Новог Сада,
− учествује у изради стратегије и годишњег плана
безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада,
− извештава Градско веће Града Новог Сада о
стању безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада,
− покреће иницијативе за унапређење саобраћајног
васпитања и образовања, превентивно - промотивне активности, техничко опремање јединица
саобраћајне полиције које контролишу и регулишу
саобраћај на путевима на територији Града Новог
Сада, усмерава и прати реализацију утврђених
програма и информише јавност и Градско веће
Града Новог Сада о активностима Савета, и
− предлаже Градском већу Града Новог Сада програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на
територији Града Новог Сада.
III. Савет има председника, заменика председника и
пет чланова.
IV.Савет има секретара који обавља техничке послове за потребе Савета, и наредбодавац је за исплату
средстава која се воде на рачуну Градске управе за саобраћај и путеве.
Секретар има заменика који га замењује у случају
његове одсутности или спречености да обавља своју
дужност.
Заменик секретара Савета, поред послова из става
2. ове тачке, обавља и финансијско-рачуноводствене
послове за потребе Савета.

29. januar 2010.

V. За рад у Савету, председнику, заменику председника, члановима, секретару и заменику секретара припада накнада ако нису чланови Градског већа Града Новог Сада или запослени у градској управи, и то:
председнику и заменику председника у висини од 10%,
а члановима, секретару и заменку секретара у висини
од 5% од просечне месечне зараде по запосленом у
привреди Републике Србије, према последњем
објављеном податку републичког органа надлежног за
послове статистике.
Средства за накнаду за рад у Савету обезбедиће се
у буџету Града Новог Сада у оквиру раздела Градска
управа за саобраћај и путеве, из наменских средстава
отварених наплатом новчаних казни за прекршаје предвиђених прописима о безбедности саобраћаја.
VI. Административне и стручне послове за потребе
Савета обављаће Градска управа за саобраћај и путеве.
VII. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 34-2488/2009-II
21. децембар 2009. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић, с.р.
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На основу члана 8. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник Републике
Србије" број 41/2009), Градско веће Града Новог Сада,
на 82. седници од 21. децембра 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА, СЕКРЕТАРА И
ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА САВЕТА ЗА
КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
I. У Савет за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада,
именују се:
- За председника:
1. СИНИША БУБЊЕВИЋ, члан Градског већа Града
Новог Сада,
- за заменика председника:
ЗОРИЦА УРОШЕВИЋ, заменик начелника Градске
управе за инспекцијске послове,
за чланове:
2. РАДИВОЈ ПАВЛОВ, начелник Градске управе за
саобраћај и путеве,
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3. АЛЕКСАНДАР ЈЕВЂЕНИЋ, Јавно предузеће "Урбанизам", Завод за урбанизам Нови Сад,
4. СРБИСЛАВ ГУГЛЕТА, Јавно предузеће "Завод за
изградњу Града" у Новом Саду,
5. ЗОРАН АЛИМПИЋ, Министарство унутрашњих
послова Републике Србије,
6. Др ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ, доцент, Факултет техничких наука.
- за секретара:
ДУШАН КРАКАНОВИЋ, виши сарадник у Градској
управи за саобраћај и путеве,
- за заменика секретара:
ГОРДАНА СИМОВИЋ МАРКОВИЋ, виши референт у Градској управи за саобраћај и путеве.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 34-2584/2009-II
21. децембар 2009. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 17. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог
Сада", број 43/2008), а у вези са чланом 6. Закона о
штрајку ("Службени лист СРЈ", број 29/96 и "Службени
гласник Републике Србије", број 101/2005 - др. закон)
поводом разматрања Одлуке о ступању у штрајк, коју су
донели одбори синдиката у ЈКП "Новосадска топлана",
ЈКП "Градско зеленило", ЈКП "Лисје", ЈКП "Пут", ЈП "Пословни простор", ЈКП за стамбене услуге "Стан", ЈКП
"Тржница", ЈП "Спортски и пословни центар Војводина",
ЈП "Завод за изградњу Града", ЈКП "Чистоћа", ЈКП "Информатика", ЈКП "Паркинг сервис", ЈГСП "Нови Сад" и
ЈКП "Водовод и канализација", и Градски одбор Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности
Новог Сада, 28. децембра 2009. године, Градско веће
на 87. седници 6. јануара 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за споразумно решавање
спора са Штрајкачким одбором јавних комуналних и
других јавних предузећа Града Новог Сада, који су удружени у Синдикат запослених у комунално-стамбеној
делатности Новог Сада, (у даљем тексту: Комисија), поводом Одлуке о ступању у штрајк од 28. децембра 2009.
године.
II. Задатак Комисије је да у име Града Новог Сада,
споразумно са Штрајкачким одбором, из тачке I. овог
решења, покуша да реши захтеве из Одлуке о ступању
у штрајк, коју су 28. децембра 2009. године, донели одбори синдиката у ЈКП "Новосадска топлана", ЈКП "Град-

ско зеленило", ЈКП "Лисје", ЈКП "Пут", ЈП "Пословни
простор", ЈКП за стамбене услуге "Стан", ЈКП "Тржница", ЈП "Спортски и пословни центар Војводина", ЈП "Завод за изградњу Града", ЈКП "Чистоћа", ЈКП "Информатика", ЈКП "Паркинг сервис", ЈГСП "Нови Сад" и ЈКП
"Водовод и канализација", и Градски одбор Синдиката
запослених у комунално-стамбеној делатности Новог
Сада, као и да у складу са законом предузима и друге
мере и радње у вези са Одлуком о ступању у штрајк.
III. Комисија има председника и четири члана.
У Комисију именују се:
- за председника
МИЛАН ЂУКИЋ, члан Градског већа Града Новог
Сада
- за чланове:
1. АЛЕКСАНДАР КРАВИЋ, члан Градског већа Града
Новог Сада
2. ЖИВКО МАКАРИЋ, члан Градског већа Града Новог Сада
3. РАДИВОЈ ПАВЛОВ, начелник Градске управе за
саобраћај и путеве
4. ВЛАДИСЛАВА ТУРЧИНОВИЋ, заменик начелника
Градске управе за здравство
IV. Стручне, административне и техничке послове за
Комисију обављаће Градска управа за саобраћај и путеве.
V. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2010-1-ГВ/1
6. јануар 2010. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

Градоначелник
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На основу члана 22. став 2. Одлуке о градским управама Града Новог Сада("Службени лист Града Новог
Сада", број 52/2008), Градоначелник Града Новог Сада
доноси

ПРАВИЛНИК
О МЕСНИМ КАНЦЕЛАРИЈАМА
I. Опште одредбе
Члан 1.
Овим правилником одређују се послови месне канцеларије и уређују друга питања од значаја за њен рад.
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Члан 2.

Члан 8.

Месна канцеларија обавља послове на подручју за
које је образована.
Месна канцеларија обавља послове из свог делокруга у оквиру овлашћења утврђених законом, другим прописима и овим правилником.

Надзор над организацијом рада и извршавањем послова из делокруга месне канцеларије врши начелник
Градске управе за опште послове.

II. Послови месне канцеларије
Члан 3.
Месне канцеларије обављају послове који се односе на:
- пријем захтева и других поднесака странака;
- вођење матичних књига за насељено место за
које је образовано матично подручје и издавање
извода и уверења из матичних књига и књига
држављана;
- оверу потписа, рукописа и преписа;
- издавање и упис промене података у радну књижицу;
- прикупљање и достављање података за ажурирање бирачког списка;
- прикупљање и достављање података за потребе
државних органа и органа Града Новог Сада;
- поступање по замолницама државних и других
органа;
- доставаљање странкама писмена у складу са Законом о општем управном поступку; и
- пријем, завођење и експедицију поште.
Члан 4.
Градоначелник Града Новог Сада (у даљем тексту:
Градоначелник) може одредити да се месној канцеларији, из разлога целисходности и ефикаснијег
обављања послова, пренесу и други послови из делокруга градских управа Града Новог Сада (у даљем тексту: градске управе).
Члан 5.
Градске управе су дужне да стварају услове да се у
месној канцеларији обављају стручни и управни послови из делокруга градских управа, како би се обезбедило да грађани из насељених места већи део својих права и обавеза остварују у месној канцеларији.
Члан 6.
У месној канцеларији обављају се стручни и административни послови за месну заједницу у насељеном
месту.

III. Руковођење и надзор
Члан 7.
Радом месне канцеларије руководи шеф месне канцеларије.
Шеф месне канцеларије организује рад месне канцеларије и одговоран је за законито и благовремено извршавање послова месне канцеларије.

Члан 9.
Градске управе из чијег делокруга месна канцеларија
обавља послове, дужне су:
- да месној канцеларији дају писане инструкције и
упутства за поступање у извршавању послова;
- да обезбеде прописе по којима треба да поступа
месна канцеларија у обављању послова;
- да припреме и обезбеде обрасце захтева и других поднесака које у поступку користи месна канцеларија,
- да сагласно потребама обезбеде стручно оспособљавање запослених у месној канцеларији за
обављање послова.
Надзор над обављањем послова месне канцеларије
из делокруга градских управа врши градска управа, односно орган из чијег делокруга месна канцеларија
обавља послове.
Члан 10.
Месне канцеларије су дужне да начелнику Градске
управе за опште послове
доставе месечни извештај о извршеним пословима у
месној канцеларији најкасније до 2. у текућем месецу за
претходни месец.
Члан 11.
Месна канцеларија остварује сарадњу са органима
месне заједнице у месту свог седишта и са другим месним канцеларијама.

IV. Радно време и друга питања везана
за рад месне канцеларије
Члан 12.
Радно време месне канцеларије утврђује Градоначелник у складу са радним временом органа Града Новог Сада.
Изузетно од става 1. овог члана, Градоначелник може, због природе послова, као и потреба грађана са
подручја за које је образована месна канцеларија, другачије распоредити радно време.
Члан 13.
На згради у којој је смештена месна канцеларија истиче се табла са називом месне канцеларије.
Назив и седиште месне канцеларије и текст Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина, Град Нови Сад, Градска управа за опште послове, исписују се
на српском језику ћириличКим писмом и на језицима и
писмима који су у службеној употреби у Граду Новом
Саду.
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Члан 14.

У просторијама месне канцеларије поставља се огласна табла на коју се истичу обавештења, упутства и
објаве намењене грађанима.
Члан 15.
У месној канцеларији врши се склапање брака у просторији која је посебно предвиђена за ту намену, и која
мора бити пригодно уређена и опремљена.
О уређењу и опремању ових просторија у месној
канцеларији стара се начелник Градске управе за опште послове.

2009. годину, са позиције 246.01.02. одобравају се
средства Градској управи за образовање у укупном износу од:
9.520.000,00 динара
(деветмилионанапетстодвадесетхиљададинара)
на име обезбеђивања средстава за непланиране намене за ПУ "Радосно детињство".
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се
у оквиру раздела 11 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, глава 11.02- ПУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО", функција 911-Предшколско образовање, на нову позицију
буџета 287_1, економска класификација 541 - земљиште, извор финансирања 01- приходи из буџета.
3. За реализацију овог решења задужују се:
- Градска управа за образовање и
- Градска управа за финансије.

V. Завршне одредбе
Члан 15.

4. Решење доставити:
- Градској управи за образовање и
- Градској управи за финансије:
- Сектору за трезор,
- Одсеку за буџет.

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о месним канцеларијама ("Службени
лист Града Новог Сада", број 6/1993).
Члан 16.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 012-02/2009-1513-II
14. децембар 2009. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић, с.р.
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На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број:
54/2009) и члана 7. став 2. Одлуке о буџету Града Новог
Сада за 2009. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 51/2008, 28/2009 и 53/2009), Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 40112/2009-II од 31. децембра 2009. године и закључка број
420-1/2009-1090- II од 31. децембра 2009. године, Градоначелник Града Новог Сада утврђује

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ - пречишћен текст
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града
Новог Сада за 2009. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 51/2008, 28/2009 и 53/2009) за раздео 09.
главу 09.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, са позиције буџета 246, економска класификација 499 – Средства резерве – Текућа
резерва, а по Финансијском плану прихода и примања
и расхода и издатака Градске управе за финансије за

5. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 401-12/2009-II/1
19. јануар 2010. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Др Саша Игић, с.р.
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На основу члана 10б. Одлуке о установама културе
чији је осннивач Град Нови Сад (“Службени лист Града
Новог Сада”, бр. 20/2003, 21/2003, 27/2005, 4/2007 и
54/2008), Градоначелник Града Новог Сада, доноси

РЕШЕЊЕ
I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на члан 14. Правилника о
организацији и систематизацији послова у Позоришту
младих, Нови Сад, који је донео директор Позоришта
младих, Нови сад, 25. децембра 2009. године.
II Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6/2009-685-II
31. децембар 2009. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Др Саша Игић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(“Службени гласник Републике Србије” број 41/2009),
доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ЛОКАЛНОМ ПУТУ
ЧЕНЕЈ – КИСАЧ
1. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације на Локалном путу Ченеј – Кисач.
2. Налаже се Јавном предузећу “Завод за изградњу
Града” у Новом Саду, да изврши усклађивање хоризонталне и вертикалне сигнализације према Саобраћајном
пројекту, број 3012 од 9. фебруара 2007. године, који је
израдила Служба за САУС Јавног предузећа “Завод за
изградњу Града” у Новом Саду, и да постављену сигнализацију унесе у Катастар саобраћајне сигнализације и
опреме.
3. Рок за извршење овог решења је 28. фебруар
2010. године.
4. 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-34-292/2010
25. јануар 2010. године
НОВИ САД
Начелник
Радивој Павлов, с.р.

Служба за скупштинске послове

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

ИСПРАВКА ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ
УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ЗА 2010. ГОДИНУ
I. У Одлуци о Програму уређивања грађевинског
земљишта за 2010. годину ("Службени лист Града Новог
Сада" број 54/2009), у Програму уређивања грађевинс-
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ког земљишта за 2010. годину, који је саставни део ове
одлуке, у тачки "2 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ", подтачка "2.1
ПРОСТОРНО-ПЛАНСКА И ДРУГА ДОКУМЕНТАЦИЈА", у
делу "НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ", после алинеје 17, додаје се нова алинеја 18 која гласи: "-План детаљне регулације Официрске плаже".
У тачки "6 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИЈА",
после алинеје 14, додаје се нова алинеја 15 која гласи:
"-Трошкови превода докумената".
У делу "НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ", после
алинеје 7, додаје се нова алинеја 8 која гласи: "- Технички пријем објеката".
II. Ову исправку објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Служба за скупштинске послове
Број: 44/2010-I
22. јануар 2010. године
НОВИ САД
Секретар
Дејан Кнежевић, с.р.

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

ИСПРАВКА ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ
ФИНАНСИРАЊА ОДРЕЂЕНИХ
КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ ОД ЛОКАЛНОГ
ИНТЕРЕСА ЗА 2010. ГОДИНУ
У Одлуци о Програму финансирања одређених комуналних делатности од локалног интереса за 2010. годину ("Службени лист Града Новог Сада" број 54/2009), у
Програму финансирања одређених комуналних делатности од локалног интереса за 2010. годину, у делу "ОПШТЕ ПОЗИЦИЈЕ" назив: "Одржавање визуелне комуникације" замењује се називом "Одржавање елемената
визуелне комуникације" .
Ову исправку објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Служба за скупштинске послове
Број: 49/2010-I
26. јануар 2010. године
НОВИ САД
Секретар
Дејан Кнежевић, с.р.
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На основу члана 23.став 1. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник Републике Србије" број
16/97) и члана 33. тачка 11. Статута Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад" и Решења о давању
сагласности на цене превоза путника у градском и приградском саобраћају број 34-256-2010-34-11 од 25. јануара 2010. године Градског већа Града Новог Сада Управни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа
"Нови Сад" је на 33. ванредној седници одржаној 26. јануара 2010. године донео

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА ПРЕВОЗА ПУТНИКА
У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ
САОБРАЋАЈУ
Овом одлуком утврђује се цена превоза путника у
градском и приградском саобраћају (у даљем тексту цене превоза) према зонама и коефицијентима утврђеним
у одлуци о зонско - тарифном систему, ("Службени лист
Града Новог Сада" број 19/2006), са коефицијентима и
границама зона у градском и приградском саобраћају, у
следећим износима:
1. Цене превоза за I зону Зонско-тарифног система
- појединачна карта
(купљена у возилу)

40,00 динара

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

29,00 динара

- дневна карта

173,00 динара

- недељна карта

523,00 динара

- месечна маркица
* за запослене

3.224,00 динара

* за грађане

3.538,00 динара

* за кориснике материјалног
обезбеђења

1.240,00 динара

* за пензионере до просечне
пензије

1.284,00 динара

* за пензионере изнад просечне
пензије

1.980,00 динара

* за ученике и студенте

1.284 ,00 динара

- годишња карта
* за запослене

38.688,00 динара

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

100,00 динара

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

58,00 динара

- месечна маркица
* за запослене

4.030,00 динара

* за грађане

4.422,00 динара

* за кориснике материјалног
обезбеђења

1.550,00 динара

* за пензионере до просечне
пензије

1.605,00 динара

* за пензионере изнад просечне
пензије

2.475,00 динара

* за ученике и студенте

1.605,00 динара

- годишња карта
* за запослене

48.360,00 динара

4. Цене превоза за IV зону Зонско-тарифног система

- месечна маркица
* за запослене

1.612,00 динара

* за грађане

1.769,00 динара

* за кориснике материјалног
обезбеђења
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620,00 динара

* за пензионере до просечне пензије 642,00 динара

- појединачна карта
(купљена у возилу)

120,00 динара

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

74,00 динара

* за пензионере изнад просечне
пензије

990,00 динара

- месечна маркица

* за ученике и студенте за једну
линију

* за запослене

4.836,00 динара

470,00 динара

* за грађане

5.307,00 динара

* за ученике и студенте за све
линије

642,00 динара

* за кориснике материјалног
обезбеђења

1.860,00 динара

* за пензионере до просечне
пензије

1.926,00 динара

* за пензионере изнад просечне
пензије

2.970,00 динара

* за ученике и студенте

1.926,00 динара

- годишња карта
* за запослене

19.344,00 динара

2. Цене превоза за II зону Зонско-тарифног система
- појединачна карта (купљена у возилу) 80,00 динара
- појединачна карта за децу од 6-10
година старости и пратиоце слепих
лица
43,00 динара

- годишња карта
* за запослене

58.032,00 динара

5. За V зону Зонско-тарифног система
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- појединачна карта
(купљена у возилу)
- појединачна карта за децу од
6-10 година старости и пратиоце
слепих лица
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140,00 динара

89,00 динара

- месечна маркица
* за запослене
* за грађане
* за кориснике материјалног
обезбеђења
* за пензионере до просечне
пензије
* за пензионере изнад просечне
пензије
* за ученике и студенте
- годишња карта
* за запослене

5.642,00 динара
6.191,00 динара
2.170,00 динара
2.247,00 динара
3.465,00 динара
2.247,00 динара

29. januar 2010.

Јавно комунално предузеће
“Водовод и канализација” Нови Сад

18
На основу члана 29. тачка 11. Статута Јавног
комуналног предузећа “Водовод и канализација” Нови
Сад (“Службени лист Града Новог Сада”, број 15/2009) и
Решења Градског већа Града Новог Сада о давању
сагласности на цене производње и испоруке воде и
одвођења отпадних вода путем канализационе мреже,
број 352-101/2010-II од 25. јануара 2010. године, Управни
одбор Јавног комуналног предузећа “Водовод и
канализација” Нови Сад, на 16. ванредној седници
одржаној 26. јануара 2010. године, донео је

ОДЛУКУ
I

67.704,00 динара

6. Цене доплатне карте:

Утврђују се цене производње и испоруке воде и
одвођења отпадних вода путем канализационе мреже у
следећим износима:
II

- за I зону Зонско – тарифног
система
1.300,00 динара
- за остале зоне Зонско-тарифног
система
2.600,00 динара
7. За све зоне Зонско-тарифног система
- годишња карта за ученике до
10 година старости

1.815,00 динара

8. У цене превоза путника у градском и приградском
саобраћају урачунат је и порез на додату вредност по
посебној стопи од 8%.
9. Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о утврђивању цена превоза путника у градском
и приградском саобраћају број 76 од 31. децембра 2008.
године ("Службени лист Града Новог Сада", број
55/2008).
10. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада", а примењиваће се од 1. фебруара 2010. године.

Цене производње и испоруке воде:
1. За кориснике ових услуга у пословним
просторијама у износу од
2. За кориснике у индивидуалном
становању у износу од
3. За кориснике у колективном
становању (скупштине станара)
у износу од
4. За кориснике у колективном и
индивидуалном становању преко
рационалне потрошње у износу од

69,16 дин/m3
29,35 дин/m3

29,35 дин/m3

69,16 дин/m3

III
Цене услуга одвођења отпадних вода путем канализационе мреже:
1. За кориснике ових услуга у пословним
просторијама у износу од
43,51 дин/m3
2. За кориснике у индивидуалном
становању у износу од
18,50 дин/m3
3. За кориснике у колективном
становању (скупштине станара)
у износу од
18,50 дин/m3
IV

ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО
ПРЕДУЗЕЋЕ "НОВИ САД"
ГРАД НОВИ САД
УПРАВНИ ОДБОР
Број: 218/2010
26. јануар 2010. године
НОВИ САД
Председник Управног одбора
Богдан Коларски, с.р.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада"
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
УПРАВНИ ОДБОР
Број: 7.1.-1200/1
26. јануар 2010. године
Заменик председника
Управног одбора
Јован Стошић, с.р.

29. januar 2010.
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Градска управа за образовање

Градска управа за урбанизам и стамбене послове

—

—

ГРАД НОВИ САД
Градска управа за образовање
Жарка Зрењанина бр. 2
НОВИ САД

ГРАД НОВИ САД
Градска управа за урбанизам и стамбене послове
Радничка бр. 2
НОВИ САД

Објављује

Објављује

ОГЛАС

ОГЛАС

за пријем у радни однос радника на неодређено време за радно место
1. Извршилац за предшколску
делатност
1 извршилац

за пријем у радни однос радника на неодређено време за радно место
1. Извршилац за давање стручних
упутстава и информација
1 извршилац
Услови:
Стечено високо образовање из научне области правне науке или архитектура на студијама другог степена
(дипломске академске студије-мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године, положен државни стручни испит и најмање једна година радног искуства у струци.
Учесник огласа треба да испуњава услове утврђена
чланом 6. Закона о радним односима у државним органима и то:
- да је лице држављанин Републике Србије,
- да има општу здравствену способност
- да није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу.
Оглас остаје отворен осам дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".
Уз пријаву са биографијом, кандидат доставља: Доказ о завршеном факултету, Уверење о положеном
државном стручном испиту, Доказ о радном искуству,
Уверење о држављанству Републике Србије и Уверење
од суда да није под истрагом, на следећу адресу:
Градска управа за опште послове Града Новог Сада
– Писарница, или лично у зграду на Тргу слободе бр. 1 Писарница.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Услови:
Средња школа друштвеног или природног смера у
трајању од четири године, положен државни стручни
испит, познавање рада на рачунару и шест месеци радног искуства у струци.
Учесник огласа треба да испуњава услове утврђене
чланом 6. Закона о радним односима у државним органима и то:
- да је лице држављанин Републике Србије,
- да има општу здравствену способност
- да није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу.
Оглас остаје отворен осам дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".
Уз пријаву са биографијом, кандидат доставља: Доказ о завршеној средњој школи, Уверење о положеном
државном стручном испиту, Доказ о радном искуству,
Уверење о држављанству Републике Србије и Уверење
од суда да није под истрагом, на следећу адресу:
Градска управа за опште послове Града Новог Сада
– Писарница, или лично у зграду на Тргу слободе бр. 1 Писарница.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за образовање
Број: IX-111/2010-3
21. јануар 2010. године
НОВИ САД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за урбанизам и стамбене послове
Број: V-111/2010-6
25. јануар 2010. године
НОВИ САД
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ГРАД НОВИ САД
Градска управа за урбанизам и стамбене послове
Радничка бр. 2
НОВИ САД
Објављује

ОГЛАС
за пријем у радни однос радника на неодређено време за радно место
1. Извршилац за просторне и
урбанистичке планове
1 извршилац
2. Извршилац за правне послове за
просторне и урбанистичке планове 1 извршилац
3. Извршилац за на пословима издавања акта о урбанистичким условима
и извода из урбанистичког плана
1 извршилац

29. januar 2010.

За 3. Стечено високо образовање из научне области
архитектура или грађевинско инжењерство на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године, положен државни
стручни испит и најмање једна година радног искуства
у струци.
За радно место под 1., 2. и 3. кандидат треба да испуњава услове утврђена чланом 6. Закона о радним односима у државним органима и то:
- да је лице држављанин Републике Србије,
- да има општу здравствену способност
- да није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу.

За 1. Стечено високо образовање из научне области
архитектура на студијама другог степена (дипломске
академске студије-мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит и најмање једна година радног искуства у струци.

Оглас остаје отворен осам дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".
Уз пријаву са биографијом, кандидат доставља: Доказ о испуњењу услова који се траже из тачке 1., 2. и 3.,
Уверење о држављанству Републике Србије и Уверење
од суда да није под истрагом, на следећу адресу:
Градска управа за опште послове Града Новог Сада
– Писарница, или лично у зграду на Тргу слободе бр. 1 Писарница.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

За 2. Стечено високо образовање из научне области
правне науке на студијама другог степена (дипломске
академске студије-мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит и најмање једна година радног искуства у струци.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за урбанизам и стамбене послове
Број: V-111/2010-7
28. јануар 2010. године
НОВИ САД

Услови:

29. januar 2010.
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ УЗ
ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
БИСТРИЦЕ У НОВОМ САДУ
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ГРАД НОВИ САД

Служба за скупштинске послове

Скупштина

—

8

9

Одлука о изменама и допунама плана
детаљне регулације Бистрице у Новом
Саду
Одлука o измени Одлуке о Програму
инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа “Лисје” Нови Сад и
текућег одржавања гробаља за
2010. годину

49

56

11

12

Решење о образовању Савета за координацију послова безбедности саобраћаја
на путевима на територији Града Новог
Сада
Решење о именовању председника, заменика председника, чланова, секретара и заменика секретара Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији Града
Новог Сада
Решење о образовању Комисије за споразумно решавање спора са Штрајкачким одбором јавних комуналних и других јавних предузећа Града Новог Сада,
који су удружени у Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности
Новог Сада

58

15

Правилник о месним канцеларијама
Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве - пречишћен текст
Решење о давању сагласности на члан
14. Правилника о организацији и систематизацији послова у Позоришту младих, Нови Сад

18

Решење о постављању саобраћајне
сигнализације на локалном путу Ченеј
– Кисач

Исправка одлуке о програму финансирања одређених комуналних делатности од локалног интереса за 2010. годину

62

Одлука о утврђивању цена превоза
путника у градском и приградском
саобраћају

63

Одлука о утврђивању цене производње
и испоруке воде и одвођења отпадних
вода путем канализационе мреже

64

Градска управа за образовање
58

—

Оглас за пријем у радни однос радника
на неодређено време за радно место
- Извршилац за предшколску делатност
- 1 извршилац

65

Градска управа за урбанизам и стамбене послове
59

59

—

61

61

2. Извршилац за правне послове за
просторне и урбанистичке планове
- 1 извршилац

62

—

Оглас за пријем у радни однос радника
на неодређено време за радно место
- Извршилац за давање стручних упутстава и информација - 1 извршилац
Оглас за пријем у радни однос радника
на неодређено време за радно место
1. Извршилац за просторне и
урбанистичке планове - 1 извршилац

Градска управа за саобраћај и путеве
16

62

Јавно комунално предузеће
“Водовод и канализација” Нови Сад

Градоначелник
13
14

Исправка одлуке о програму уређивања грађевинског земљишта за
2010. годину

Јавно градско саобраћајно предузеће
"Нови Сад" Нови Сад
17

Градско веће
10

—

Strana

3. Извршилац за на пословима издавања акта о урбанистичким условима
и извода из урбанистичког плана
- 1 извршилац

65
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Izdava~: Grad Novi Sad, Gradska uprava za propise Grada Novog Sada. Odgovorni urednik: Igor Ba{nec.
Uredni{tvo: Gradska uprava za propise Grada Novog Sada,
21000 Novi Sad, @arka Zrewanina 2, Telefon: 021/451-726.
Godi{wa pretplata: 3.500,00 dinara. Uplatni ra~un broj: 840-742341843-24;
Po modelu 97 sa pozivom na broj 20-511, Ministarstvo finansija - Uprava za trezor, Filijala Novi Sad.
Primalac: Prihodi gradskih organa uprave
Svrha pla}awa: Za "Slu`beni list Grada Novog Sada".
Ra~unarska obrada i {tampa:
Slu`ba za zajedni~ke poslove organa Grada Novog Sada, @arka Zrewanina 2, 21000 Novi Sad, telefon 021/420-299.

