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ГРАД НОВИ САД

3) регулисање начина коришћења земљишта за извориште на Ратном острву,

Градско веће

4) издавања налога Јавном предузећу „Водовод и
канализација“ Нови Сад за предузимање конкретних оперативних мера, и
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На основу члана 52. тачка 17. Статута Града Новог
Сада-пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008) и члана 13в Одлуке о организовању
Комуналне радне организације “Водовод и канализација” у Новом Саду као јавног комуналног предузећа
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 29/2005-пречишћен текст и 53/2008) Градско веће Града Новог Сада
на 41. седници од 12. фебруара 2009. године, доноси

ПЛАН ОПЕРАТИВНИХ МЕРА
РАДИ ОТКЛАЊАЊА ПОРЕМЕЋАЈА У
ВОДОСНАБДЕВАЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА НОВОГ САДА

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
План оперативних мера ради отклањања поремећаја
у водоснабдевању на територији Града Новог Сада (у
даљем тексту: План) се доноси ради отклањања узрока
поремећаја у снадбедању водом на територији Града
Новог Сада и утврђују оперативне мере које је у том
циљу потребно спровести. Применом оперативних мера
обезбедио би се приближно исти квалитет снабдевања
водом на територији Града Новог Сада који је постојао
у 2008. години, који се такође не може сматрати задовољавајићим због смањеног притиска и ограничене испоруке воде у насељеним местима као и у појединим
деловима градског подручја. Поремећај у снабдевању
водом настао је као последица непредузимања неопходних радова на: извориштима, доградњи линије
технолошког процеса прераде воде, изградњи резервоарског простора и низ других планираних, а нереализованих пројеката и радова за које је Град Нови Сад обезбедио потребна финансијска средства.

5) обављање других послова по налогу носилаца
реализације оперативних мера.
Утврђивање хитних мера и њихова реализација у
циљу обезбеђивања додатне количине сирове воде обухвата:
- изградњу до 12 цевастих бунара на изворишту
"Ратно острво" и повезивање на постојећи систем
сирове воде, којим се обезбеђује око 200 l/sek, као
и израду неопходне техничке документације и извођење неопходних радова на изградњи бунара;
- изградњу нових цевастих бунара на изворишту
"Петроварадинска ада" и повезивање на постојећи систем сирове воде, којим се обезбеђује
око 150 l/sek, као и израду неопходне техничке документације и извођење неопходних радова на
изградњи бунара;
- санацију (чишћење, испирање, ревитализација или
регенерација) и оспособљавање за коришћење
свих БХД и бушених бунара код којих је регистровано опадање капацитета. У оквиру ових радова
потребно је извршити замену неисправне или дотрајале опреме.
Утврђивање неопходних радова и њихово извршење
на извориштима „Штранд“, „Петроварадинска ада“ и
„Ратно острво“, обухвата:
- активности на откривању узрока загађења (снимање канализационе мреже и прикључака, откривање осталих потенцијалних извора загађења,
хемијске и микробиолошке анализе узорака сирове воде);
- успостављање услова и критеријума за укључивање бунара у рад;
- прописивање посебног режим рада бунара на изворишту „Штранд“; и
- предузимање осталих мера за заштиту изворишта.

1) утврђивање хитних мера и њихову реализацију у
циљу обезбеђивања додатне количине сирове воде,

У циљу утврђивања хитних мера и њихове реализације за обезбеђивање додатне количине сирове воде и
утврђивања неопходних радова и њиховог извршења на
извориштима „Штранд“, „Петроварадинска ада“ и „Ратно острво“, потребно је прописати режим рада сваког
појединачног бунара на свим извориштима, ради омогућавања континуиране експлоатације.

2) утврђивање неопходних радова и њихово извршење на извориштима „Штранд“, „Петроварадинска ада“ и „Ратно острво“,

Послови из тачке II. подтач. 1) и 2) се морају хитно
спровести, од стране Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад (у даљем тексту: Јавно

II. ОПЕРАТИВНЕ МЕРЕ
Оперативне мере обухватају:
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предузеће) и ангажовањем других предузећа, а у складу са прописима који регулишу јавне набавке.
У оквиру регулисања начина коришћења земљишта
за извориште на "Ратном острву" потребно је предузети
неопходне мере ради стварања услова да Град Нови
Сад и Јавно предузеће га несметано и наменски користите.
Носиоци реализације оперативних мера могу издавати налоге Јавном предузећу за предузимање оперативних мера у циљу отклањања поремећаја у водоснабдевању на територији Града Новог Сада, у складу
са законом и овим планом.
У оквиру овлашћења утврђених овим планом носиоци реализације оперативних мера могу обављати и
друге послове у циљу отклањања поремећаја у водоснабдевању на територији Града Новог Сада, у складу
са законом и овим планом.

III. НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОПЕРАТИВНИХ МЕРА
Ради реализације оперативних мера образује се
Штаб за реализацију Плана оперативних мера ради отклањања поремећаја у водоснабдевању на територији
Града Новог Сада, и Оперативни тим за реализацију
Плана оперативних мера ради отклањања поремећаја
у водоснабдевању на територији Града Новог Сада.

1) Штаб за реализацију Плана оперативних
мера ради отклањања поремећаја у водоснабдевању на територији Града Новог Сада
Штаб за реализацију Плана оперативних мера ради
отклањања поремећаја у водоснабдевању на територији Града Новог Сада (у даљем тексту: Штаб) обавља
следеће послове у циљу отклањања узрока поремећаја
у водоснадбедању на територији Града Новог Сада:
- координира реализацију оперативних и других
мера,
- издаје налоге Јавном предузећу и Оперативном
тиму за предузимање оперативних мера,
- издаје налоге осталим носиоцима реализације
оперативних мера,
- ангажује стручна лица за обављање одређених
послова, на предлог Оперативног тима,
- обавља послове по налогу Градског већа Града
Новог Сада, и
- обавља друге послове у циљу обезбеђивања услова за трајно и континуирано водоснабдевање и
друге послове у складу са законом.
Штаб има председника и четири члана, које именује
Градско веће Града Новог Сада.
Штаб је обавезан да на захтев Градског већа Града
Новог Сада доставља извештаје о предузетим оперативним мерама.

2) Оперативни тим за реализацију Плана оперативних мера ради отклањања поремећаја у водоснабдевању на територији
Града Новог Сада
Оперативни тим за реализацију Плана оперативних
мера ради отклањања поремећаја у водоснабдевању
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на територији Града Новог Сада (у даљем тексту: Оперативни тим) обавља следеће послове у циљу отклањања узрока поремећаја у водоснабдевању на територији Града Новог Сада:
- израђује Динамички план реализације оперативних мера,
- утврђује пројектне задатаке,
- припрема конкурсну документацију,
- врши надзор над извођењем радова који се
обављају по налогу Штаба,
- координира активности са Штабом, надлежним
градским управама и јавним комуналним и другим
јавним предузећима, и
- друге послове по налогу Штаба и Градског већа
Града Новог Сада.
Оперативни тим је обавезан да на захтев Градског
већа Града Новог Сада и Штаба доставља извештаје о
предузетим оперативним мерама.
Оперативни тим има координатора, заменика координатора и седам чланова које на предлог Штаба именује Градско веће Града Новог Сада, из реда запослених у Јавном предузећу.
Координатор, заменик координатора и чланови Оперативног тима заједнички обављају послове на реализацији Плана у току радног времена. У случају потребе,
радно време члановима Оперативног тима може бити
продужено, о чему одлуку доноси координатор Оперативног тима. Евиденцију о прековременом раду, односно о обављању послова у времену дужем од пуног радног времена врши члан Оперативног тима кога одреди
координатор. За прековремени рад, односно рад дужи
од пуног радног времена члану Оперативног тима припада одговарајућа накнада, у складу са законом и колективним уговором у Јавном предузећу.
Расподелу послова из надлежности Оперативног тима врши координатор, а у случају његовог одсуства или
спречености заменик координатора, усменим налогом.
У случају потребе, координатор и његов заменик могу привремено ангажовати запосленог у Јавном предузећу који није члан Оперативног тима, без претходног
одобрења непосредног руководиоца.
Разрешење и именовање члана Оперативног тима
врши се на начин за њихово именовање. Иницијативу
за разрешење и именовање члана може да поднесе и
координатор.
Координатор организује свакодневне састанке Оперативног тима и чланови Оперативног тима дужни су да
им присуствују. Састанци се одржавају у свечаној сали
Јавног предузећа у Улици Масарикова 17, са почетком у
8 часова.
Директор Јавног предузећа је, у оквиру реализације
Плана, обавезан да: обезбеди несметан рад Оперативног тима, као и простор, неопходна средства за рад,
расположиву документацију, подлоге и податке, као и
ангажовање других запослених; омогући употребу објеката, постројења и опреме Јавног предузећа; привременом прерасподелом запослених и радних задатака обезбеди реализацију Плана који има приоритет над
осталим пословима у предузећу; и друге послове по налогу Штаба.
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Састанци Оперативног тима и Штаба се одржавају
по потреби, а најмање једном недељно, о чему одлучује Штаб.
Саставни део Плана су: Решење о именовању Штаба за реализацију Плана оперативних мера ради отклањања поремећаја у водоснабдевању на територији
Града Новог Сада, и Решење о именовању Оперативног
тима за реализацију Плана оперативних мера ради отклањања поремећаја у водоснабдевању на територији
Града Новог Сада.
IV . Рок за извршење Плана је 120 дана од дана
ступања на снагу.
V. Овај план ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-230/2009-II
12. фебруар 2009. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Мр Саша Игић, с.р.
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Наиме, извориште “Штранд” које треба да обезбеди
min. 20 - 25 % сирове воде, тј. око 300 l/sek, a чијом експлоатацијом би се обезбедио задовољавајући обим,
врста и квалитет услуге, не испуњава техничке и друге
услове за испоруку воде; бунари БХД 10 на изворишту
"Ратно острво" већ дужи период имају вишеструко
умањен капацитет, односно око 15-20 l/sek, уместо око
80 l/sek, као бунари БХД 8 на изворишту "Петрoварадинска ада", који треба да обезбеде 80 l/sek. Наведени
недостаци, као и низ других одобрених, а нереализованих радова на извориштима, указују да је у фебруару
2009. године количина сирове воде потребне за нормално снабдевање грађана, правних лица и предузетника чије су кућне инсталације прикључене на техничке
системе за испоруку воде на територији Града Новог
Сада (у даљем тексту: корисници), 20-35 % мања од
неопходне количине сирове воде.
Пред наступајући пролећни и летњи период, када су
потребе грађана за водом веће него у зимском периоду,
ниво задовољавања услуге снабдевања водом би могао бити још нижи у односу на тренутни.

II. ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ
Превентивне мере обухватају:
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На основу члана 52. тачка 16. Статута Града Новог
Сада-пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008) и члана 13б Одлуке о организовању Комуналне радне организације “Водовод и канализација” у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 29/2005-пречишћен текст и 53/2008), Градско веће Града Новог
Сада на 41. седници од 12. фебруара 2009. године, доноси

ПЛАН ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА
У ЦИЉУ ТРАЈНОГ И НЕСМЕТАНОГ
ПРУЖАЊА УСЛУГЕ ИСПОРУКЕ ВОДЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
План превентивних мера у циљу трајног и несметаног пружања услуге испоруке воде на територији Града
Новог Сада (у даљем тексту: План превентивних мера),
се доноси како би се обезбедило редовно, квалитетно и
поуздано пружање услуге испоруке воде на територији
Града Новог Сада и утврђују превентивне мере које је у
том циљу потребно спровести. Низак притисак воде и
недостатак воде у насељеним местима, као и у појединим деловима градског подручја, показатељи су ниског
нивоа задовољавања услуге снабдевања водом.
Низак ниво задовољавања услуге снабдевања водом настао је као последица непоштовања рокова за
санацију и пуштање у рад изворишта “Штранд” и санацију БХД бунара и бушених бунара на извориштима
“Ратно острво” и “Петроварадинска ада”, а за које је
Град Нови Сад обезбедио потребна финансијска средства.

1) проширење изворишта „Ратно острво“ извориштем типа инфилтрационих базена,
2) санитарну заштиту изворишта,
3) доградњу технолошког процеса и изградњу новог
резервоара на локалитету "Штранд", и
4) друге радове на системима одвођења и пречишћавања отпадних вода предвиђених Планом
превентивних мера, који се извршавају и по налогу носилаца реализације превентивних мера.
Проширење изворишта „Ратно острво“ извориштем
типа инфилтрационих базена предвиђено је Генералним планом града Новог Сада до 2021. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 24/2000, 18/2001,
12/2003 и 10/2006), а обухвата простор у залеђу постојећег изворишта. Процењено је да се изградњом овог
изворишта може добити додатних око 1 000 l/sek сирове воде. На овај начин се питање захвата сирове воде
за потребе водоснабдевања Града Новог Сада решава
за дужи временски период, те је у том циљу потребно
извршити неопходне претходне, припремне и истражне
радове и започети израду техничке документације, у
складу са Генералним планом града Новог Сада до
2021. године. Такође, неопходно је истовремено решавати имовинско-правне односе на овом локалитету.
Санитарна заштита изворишта вршиће се на свим
постојећим и планираним извориштима. У том циљу
потребно је израдити елаборате санитарне заштите изворишта, којим ће се извршити регистровање свих загађивача и прописати начин санирања изворишта. На
тај начин би се постигао задовољавајући квалитет подземне воде на извориштима.
Доградњом технолошког процеса и изградњом новог
резервоара на локалитету "Штранд" значајно ће се поправити квалитет прерађене воде која се испоручује ко-
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рисницима и решити проблем акцидентних загађења. Изградња резервоара обазбедиће потребну запремину за
равномерно снабдевање водом и омогућити равномеран
рад изворишта, чиме би се продужио њихов рок употребе. Унапређење технологије на постројењу “Штранд“,
увођењем озона и филтера са активним угљем, значајно
ће поправити квалитет прерађене воде која се испоручује
корисницима. За реализацију ове превентивне мере
потребно је урадити одговарајућу студију оправданости
за постојећи идејни пројекат којим се разрађује доградња технолошког процеса и изградња новог резервоара на локалитету "Штранд", извршити стручну контролу од стране покрајинске ревизионе комисије, и извести
пилот-испитивања и започети израду конкурсне документације.
Превентивне мере обухватају и постављање и
обављање послова видео надзора на свим извориштима, као и друге послове у циљу обезбеђивања редовног, квалитетног и поузданог пружања услуге испоруке
воде на територији Града Новог Сада.

III. НОСИЛАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА
Носилац реализације превентивних мера утврђених
овим планом је Јавно комунално предузеће "Водовод и
канализација" Нови Сад, у сарадњи са надлежним покрајинским и градским органима управе, Јавним предузећем „Воде Војводине“, Нови Сад, Јавним предузећем
„Војводинашуме“ Нови Сад и Јавним предузећем „Урбанизам“ Завод за урбанизам, Нови Сад.
Координацију активности и њихову динамику у циљу
реализације превентивних мера између Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и
покрајинских и градских органа и организација обавља
Штаб за реализацију Плана оперативних мера ради отклањања поремећаја у водоснабдевању на територији
Града Новог Сада (у даљем тексту: Штаб), образован
Планом оперативних мера ради отклањања поремећаја
у водоснабдевању на територији Града Новог Сада, који
је донело Градско веће Града Новог Сада на 41. седници од 12. фебруара 2009. године.
Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад је обавезно да на захтев Градског већа
Града Новог Сада и Штаба доставља извештаје о предузетим превентивним мерама.
IV. Рок за извршење Плана превентивних мера у
циљу трајног и несметаног пружања услуге испоруке
воде на територији Града Новог Сада је шест месеци
од дана његовог ступања на снагу.
V. Овај план ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-246/2009-II
12. фебруар 2009. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Мр Саша Игић, с.р.

12. februar 2009.
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На основу тачке III подтачка 2) став 3. Плана оперативних мера ради отклањања поремећаја у водоснабдевању на територији Града Новог Сада, које је донело
Градско веће Града Новог Сада на 41. седници од 12.
фебруара 2009. године, Градско веће Града Новог Сада
доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КООРДИНАТОРА,
ЗАМЕНИКА КООРДИНАТОРА И ЧЛАНОВА
ОПЕРАТИВНОГ ТИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПЛАНА ОПЕРАТИВНИХ МЕРА РАДИ
ОТКЛАЊАЊА ПОРЕМЕЋАЈА У
ВОДОСНАБДЕВАЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА НОВОГ САДА
I. У Оперативни тим за реализацију Плана оперативних мера ради отклањања поремећаја у водоснабдевању на територији Града Новог Сада, именују се:
за координатора:
- ДРАГАН ИВАНОВИЋ, запослен у Јавном комуналном предузећу “Водовод и канализација”, Нови
Сад;
за заменика координатора:
- МИЛЕНКО ЂУКИЋ, запослен у Јавном комуналном предузећу “Водовод и канализација”, Нови
Сад;
за чланове:
1) НИКИЦА ИВИЋ, запослен у Јавном комуналном
предузећу “Водовод и канализација” Нови Сад;
2) СЛОБОДАН БУРСАЋ, запослен у Јавном комуналном предузећу “Водовод и канализација”, Нови Сад;
3) ДРАГОСЛАВ БРДАРИЋ, запослен у Јавном комуналном предузећу “Водовод и канализација”, Нови Сад;
4) СТЕВАН ВАСИН, запослен у Јавном комуналном
предузећу “Водовод и канализација”, Нови Сад;
5) МИРОСЛАВ ПОПОВИЋ, запослен у Јавном комуналном предузећу “Водовод и канализација”, Нови Сад;
6) САВА САВИН, запослен у Јавном комуналном
предузећу “Водовод и канализација”, Нови Сад; и
7) БИЉАНА ГЛУМАЦ, запослена у Јавном комуналном предузећу “Водовод и канализација”, Нови
Сад.
II. Координатор, заменик координатора и чланови
Оперативног тима за реализацију Плана оперативних
мера ради отклањања поремећаја у водоснабдевању
на територији Града Новог Сада, имају право на накнаду за учешће у раду Оперативног тима за реализацију
Плана оперативних мера ради отклањања поремећаја
у водоснабдевању на територији Града Новог Сада, за
време дуже од пуног радног времена, у складу са евиденцијом о прековременом раду, односно раду дужем
од пуног радног времена.
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Висина накнаде за рад из тачке II. став 1. овог решења, утврђује се у додатом коефицијенту од 2.0, у
складу са колективним уговором.

Градска управа за саобраћај и путеве

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

Градска управа за саобраћај и путеве на основу члана 7. Одлуке о јавним паркиралиштима (“Службени лист
Града Новог Сада”, бр. 7/2004 и 5/2006), доноси

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-248/2009-II
12. фебруар 2009. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Мр Саша Игић, с.р.
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На основу тачке III подтачка 1) став 2. Плана
оперативних мера ради отклањања поремећаја у
водоснабдевању на територији Града Новог Сада, које
је донело Градско веће Града Новог Сада на 41. седници
од 12. фебруара 2009. године, Градско веће Града Новог
Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА ШТАБА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПЛАНА ОПЕРАТИВНИХ МЕРА РАДИ
ОТКЛАЊАЊА ПОРЕМЕЋАЈА У
ВОДОСНАБДЕВАЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА НОВОГ САДА
I. У Штаб за реализацију оперативних мера ради отклањања поремећаја у водоснабдевању на територији
Града Новог Сада, именују се:
- за председника
ГОРДАНА ПУШИЋ, члан Градског већа;
- за члана
1) ЛИДИЈА ТОМАШ, в.д. начелника Градске управе
за комуналне послове;
- за члана
2) ЖИВКО МАКАРИЋ, члан Градског већа;
- за члана
3) ВИТОМИР ВУЧКОВИЋ, помоћник Градоначелника;
- за члана
4) ЈОВАН СТОШИЋ, члан Управног одбора Јавног
комуналног предузећа “Водовод и канализација”
Нови Сад.
II. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-247/2009-II
12. фебруар 2009. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Мр Саша Игић, с.р.
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РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ
ПОСЕБНИХ ПАРКИРАЛИШТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
I. У Решењу о одређивању посебних паркиралишта
на територији Града Новог Сада (“Службени лист Града
Новог Сада”, број 46/2008), у тачки IV. подтачка 1. мења
се и гласи:
“1. у Улици Мирослава Антића, са 117 паркинг-места,
према пројектима број 1511 од 21. априла 2003. године,
1510 од 21. априла 2003. године и 3704 од 27. јуна 2008.
године, који је израдио Завод,”.
Подтачка 14. мења се и гласи:
“30. у Ловћенској улици, са 33 паркинг-места, према
Пројекту број 3977 од 24. децембра 2008. године, који је
израдио Завод,”.
Подтачка 44. мења се и гласи:
“44. на Булевару ослобођења, од Улице Максима
Горког до Улице Народног фронта, са 236 паркинг-места, изузев дела паркиралишта према огради “Електровојводине”, према пројектима број 3469 од 29. јануара
2008. године и 3961-3 од 11. децембра 2008. године,
који је израдио Завод,”.
Подтачка 55. мења се и гласи:
“55. у Улици Стевана Брановачког, од Улице Јована
Ђорђевића до Улице војводе Мишића, са 32 паркингместа, према Пројекту број 3961/4 од 10. децембра
2008. године, који је израдио Завод,”.
Подтачка 57. мења се и гласи:
“57. у Улици Соње Маринковић, са 40 паркинг-места,
према Пројекту број 3713 од 30. јуна 2008. године, који
је израдио Завод,”.
Подтачка 58. мења се и гласи:
“58. у Улици војводе Мишића, од Улице Максима Горког до Трга незнаног јунака, са 65 паркинг-места, према
Пројекту број 3714 од 30. јуна 2008. године, који је израдио Завод,”.
После подтачке 61. додаје се нова подтачка 62. која
гласи:
“62. у Сутјеској улици, од Радничке улице до Булевара цара Лазара, са 158 паркинг-места, према Пројекту
број 4018 од 28. јануара 2009. године, који је израдио
Завод,”.
У тачки V. подтачке 2. и 3. се бришу, а досадашња
подтачка 4. постаје подтачка 2.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу “Паркинг сервис”, да:
- паркиралишта уреди, опреми и постави саобраћајну сигнализацију у скалду са пројектима техничког регулисања саобраћаја, и
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- путем средстава јавног информисања обавести
учеснике у саобраћају о условима и могућностима за коришћење паркиралишта.
III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог
решења врши ЈП “Завод за изградњу Града” у Новом
Саду (у даљем тексту: Завод).
IV. Налаже се Заводу да постављене саобраћајне
знаке унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.
V. Рок за извршење овог решења је 28. фебруар
2009. године.
VI. Доношењем овог решења престаје да важи
Решење о изменама и допунама решења о одређивању
посебних паркиралишта на територији Града Новог
Сада, број 34-4223/2008-IV од 18. децембра 2008.
године.
VII. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: 34-603/2009-IV
12. фебруар 2009. године
НОВИ САД
Начелник
Владимир Стојковић, с.р.

12. februar 2009.

Редакција “Службеног листа Града Новог Сада”

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

ИСПРАВКА
РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА
ОЦЕНУ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА
I. У Решењу о разрешењу и именовању председника
и чланова Комисије за оцену програма у области спорта (“Службени лист Града Новог Сада” број 5/2009), у
потпису уместо: “Заменик Градоначелника, Мр Саша
Игић, с.р.”, треба да стоји: “Начелник Бранко Новаковић,
с.р.”.
II. Ову исправку објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: 012-01/2009-120-XVI
12. фебруар 2009. године
НОВИ САД
Редакција
“Службеног листа Града Новог Сада”

12. februar 2009.
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149

Градска управа за саобраћај и путеве
127

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

149

Редакција “Службеног листа Града Новог Сада”
—

Исправка Решења о разрешењу и
именовању председника и чланова
Комисије за оцену програма у области спорта

150

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, Uprava za javna pla}awa - Filijala Novi Sad,
pri Ministarstvu finansija Republike Srbije
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.

