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На основу члана 13. став 3. Одлуке о одржавању 

чистоће („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 25/10, 
37/10-испр. и 3/11-испр.), Градско веће Града Новог Са-
да, на 127. седници од 31. јануара 2011. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ ЗА 2011. ГОДИНУ

I. Даје се сагласност на Програм јавне хигијене за 
2011. годину, који је Управни одбор Јавног комуналног 
предузећа „Чистоћа“ Нови Сад, донео на 41. седници 
одржаној 31. јануара 2011. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-172/2011-II 
31. јануар 2011. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Игор Павличић,с.р.

Градоначелник
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На основу члана 13. тачка 11.а у вези са чланом 16. 

Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службе-
ни лист Града Новог Сада“, број 43/08), Градоначелник 
Града Новог Сада доноси

АКЦИОНИ ПЛАН РАЗВОЈА ОРГАНСКЕ 
ПРОИЗВОДЊЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 
2011. ГОДИНУ

1.  УВОД

Акционим планом развоја органске производње у 
пољопривреди на територији Града Новог Сада за 2011. 
годину (у даљем текст: Акциони план) утврђују се при-
оритети и мере за унапређење органске производње у  
пољопривреди на територији Града Новог Сада (у 
даљем тексту: Град).

 Основна начела Акционог плана су:

-  начело управљања природним и биолошким про-
цесима, који се односе на управљање природним и 
биолошким процесима заснованим на еколошким сис-
темима коришћења природних ресурса,

- начело ограничене употребе улазног репромате-
ријала (спољашњи инпут), који се односи на ограни-
чење употребе улазног репроматеријала у органској 
производњи,

- начело строгог ограничења употребе хемиjских 
синтетизованих инпута, који се односи на строго 
ограничење употребе синтетизованих инпута у 
органској пољопривреди,

- начело прилагођавања, које се односи на 
прилагођавање метода органске производње 
регионалним и локалним климатским и агроеколошким 
условима,   санитарном стању, степену развоја и 
специфичностима традиционалног начина узгоја,

- начело одржавања и побољшања живота у 
земљишту и природне плодности тла, стабилност тла и 
биолошке разноврсности која спречава и онемогућује 
сабијање и ерозију земљишта, као и храњење биљака 
првенствено кроз еко систем тла.

Европска унија је још 1991.године препознала значај 
органске производње, очувања животне средине и одр-
живог развоја на пољопривредним површинама и уре-
дила правни оквир за органску производњу.

 У Републици Србији 2010.године донет је Закон о 
органској производњи којим је уређена производња 
пољопривредних и других производа методама органс-
ке производње.  

У Србији је данас покривено око 500 ха органском 
производњом, а у процесу конверзије је око 2.400 ха.  
Укупан број пољопривредних газдинстава која при-
мењују методе органске производње износи 224. На на-
шем тржишту нема сертификованог семена, расада и 
садног материјала у складу са методама органске про-
изводње. 
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Град са својим природно-географским и друштвеним 
каракетристикама и ресурсима пружа могућност за раз-
вој органске производње. На територији Града постоје 
бројна пољопривредна газдинства и привредни субјек-
ти који се баве конвенционалном пољопри вредном про-
изводњом. Привредне активности у руралном подручју 
Града везане су за ратарство, повртарство, сточарство 
и воћарство. Од укупне површине територије Града 
пољопривредне површине покривају више од 60% 
земљишта, од тога је обрадиво 92% пољопривредних 
површина.

На територији Града органска производња различи-
тих органских производа је у складу са захтевима пот-
рошача за органском храном, уз примену поступака који 
нису штетни за здравље људи, биљака, животиња и жи-
вотну средину. 

Према јединственој евиденцији Министарства 
пољопривреде шумарства и водопривреде  о произ-
вођачима органских производа, а на основу извештаја 
овлашћених контролних организација, један пољопри-
вредни произвођач са територије Града је сертифико-
вао неке од својих производа и бави се органском про-
изводњом на површини од 20ха.

На територији Града, још од 2002.године започеле су 
активности у правцу развоја органске производње, па 
се већ седам година одржавају пијаце под називом "Мој 
салаш", на којима се продају органски производи.Током 
година ова акција је обухватала све више произвођача 
и потрошача, и постала  је највеће дистрибутивно мес-
то органских производа у Србији.

2.  СЕРТИФИКАЦИЈА ОРГАНСКИХ 
 ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА

Сертификација јесте поступак на основу кога овла-
шћена контролна организација издаје писано уверење 
(сертификат) којим потврђује да је органски производ 
произведен у складу са овим законом и прописима до-
нетим на основу њега.

Временски период потребан за прелазак са конвен-
ционалне  производње на органску производњу је пери-
од конверзије, а производи из овог периода имају озна-
ку „Производи из периода конверзије“. 

3.  ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ УНАПРЕЂЕЊА 
 ОРГАНСКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ 
 НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗА 2011. ГОДИНУ

Циљеви и задаци органске пољопривредне произ-
водње на територији Града, за 2011. годину су:

- производња квалитетне и здравствено безбедне 
хране,

- повећање броја призвођача органских производа,

- повећање површина земљишта под органском про-
изводњом,

- успостављање органске производње као целовитог 
система управљања и производње хране која се базира 
на еколошкој пракси, биодиверзитету, очувању природ-
них ресурса и високих стандарда за добробит живо-
тиња,

- уравнотежена биљна и сточарска производња која 
уважава природне системе и циклусе, побољшава ква-
литет земљишта, воде и ваздуха,

- рационално коришћење енергије и природних ре-
сурса: земље, воде, органских материја и другог,

- производња различитих органских пољопривред-
них производа уз примену поступака који нису штетни 
за здравље људи, биљака, животиња и животну среди-
ну,

- економска одрживост кроз повећање компететив-
ности, јачања тржишне оријентисаности, већа и ефи-
каснија помоћ и подршка произвођачима,

- социјална одрживост кроз већу одговорност према 
захтевима потрошача, подстицање производње квали-
тетније хране, њене безбедности и равномернији ру-
рални развој и

- еколошка одрживост кроз ефикасније усвајање и 
развој еколошких и осталих стандарда за добробит за-
једнице.

Акционим планом се утврђују приоритети за реали-
зацију циљева и задатака органске пољопривредне 
производње на територији Града и то:

- установљавање мера за унапређење органске 
пољопривредне производње,

- спровођење стручног усавршавања и стицања до-
датних знања произвођача,

- подстицање повећања пољопривредних површина 
са органским производима,

- помоћ у процесу сертификације органске произ-
водње и 

- популаризација, промоција и презентација органскe 
производњe на територији Града.

Успешнa реализација Акционог плана, подразумева 
активно учешће и сарaдњу свих релевантних чинилаца 
из области органске производње: Градске управе за 
привреду Града Новог Сада, oрганизација и удружења, 
Регионалне агенције за развој малих и средњих 
предузећа „Алма Монс“, Пољопривредног факултета, 
произвођача органских производа и других.

4.  МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ОРГАНСКЕ 
 ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ НА 
 ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗА 2011. ГОДИНУ

Приоритети, циљеви и задаци из Акционог плана 
постижу се спровођењем мера за унапређење органске 
пољопривредне производње. 

Мере за унапређење органске пољопривредне про-
изводње, реализује Градска управа за привреду Града 
Новог Сада у сарадњи са релеватним институцијама, 
организацијама, удружењима и регистрованим пољпри-
вредним газдинствима из области органске пољопри-
вредне производње, а у оквиру пројекта органске про-
изводње.

Пројекат органске пољопривредне производње 
обухвата следеће мере:

1.) Евидентирање и одабир пољопривредних про-
извођача који ће бити обухваћени пројектом произ-
водње органских производа као и оцена могућности 
органске производње на одабраном земљишту



31. januar  2011. SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA Broj 6 – Strana 67.    

Ова мера обухвата организовање састанака са по-
тенцијалним произвођачима како би се извршила се-
лекција и евиденција произвођача који ће приступити 
пројекту органске пољопривредне производње и конт-
ролу земљишта са оценом могућности за органску про-
изводњу.

Јавни позив за подношење пријава за учешће у про-
јекту  производње органских производа расписаће Гра-
доначелник Града Новог Сада(у даљем тексту:Градона-
челник). Право учешћа на конкурсу имају 
пољопривредни произвођачи(физичка лица), који имају 
регистровано пољопривредно газдинство. Поднете 
пријаве разматра комисија коју образује и именује Гра-
доначелник. Комисију чине председник и два члана. За-
датак ове комисије је  да размотри благовремене прија-
ве и сачини предлог одлуке о одабиру пољопривредних 
произвођача који ће учествовати у пројекту производње 
органских производа. Одлуку о избору пољопоривред-
них произвођача који ће учествовати у овом пројекту, 
на предлог комисије доноси Градоначелник.

Са изабраним пољопривредним произвођачима за-
кључује се уговор којим се уређују међусобна права и 
обавезе пољопривредних произвођача и Града. Овај 
уговор закључује Градоначелник или начелник Градске 
управе за привреду  уз сагласност Градоначелника.

Овом мером биће обухваћено око 30 пољопривред-
них произвођача који би отпочели производњу органс-
ких производа на површини од око 15 ха.           

За реализацију ове мере планирана су средства у 
буџету Града за 2011.годину у износу од 1.600.000,00 
РСД.

Носилац реализације ове мере је Градска управа за 
привреду у сарадњи са релевантним институцијама и 
удружењима из ове области, а у складу са Законом 
којим се уређују јавне набавке. 

2.)     Програм стручног усавршавања и образо-
вања изабраних пољопривредних произвођача ра-
ди стицања додатних знања и вештина из области 
органске производње

 Основни циљ ове мере јесте да се подигне свест, 
унапреди знање и повећа продуктивност из области ор-
ганске производње.Имајући у виду захтеве тржишта за 
здравом и природном храном,  неопходна је стручна 
едукација изабраних пољопривредних произвођача. 

За реализацију ове мере средства су планирана у 
буџету Града за 2011. годину у износу од 3.400.000,00 
РСД.

Носиоце реализације ове мере одабраће Градска уп-
рава за привреду у складу са законом којим се уређују 
јавне набавке.

3.) Субвенционисање изабраних пољопривред-
них произвођача у процесу сертификације органс-
ких производа

Субвенције за сертификовање органских пољопри-
вредних производа, намењене су изабраним пољопри-
вредним произвођачима са којима су закључени угово-
ри из подтачке 1. ове тачке.

За реализацију ове мере средства су планирана у 
буџету Града за 2011. годину у износу од 1.500.000,00 
РСД. 

 Носилац ове мере је Градска управа за привреду.
 
4.) Организовање и учествовање на сајмовима, 

семинарима,  радионицама и стручним екскурзија-
ма о органској производњи

             
Реализација ове мере подразумева организован на-

ступ пољопривредних  произвођача органске хране на 
сајмовима органске производње као и одласке на 
стручне екскурзије у циљу обезбеђивања непосредних 
контаката, потребних информација, праћења трендова 
и стицања позитивних искустава која би се применила 
за ефикаснију реализацију Акционог плана.

Ова мера обухвата: наступе на сајмовима (Нови 
Сад, Нинберг, Аугсбург, Велс), учешће на семинарима и 
радионицама у земљи и у иностранству, као и стручним 
екскурзијама. Трошкови наступа на сајмовима, семина-
рима, радионицама и стручним екскурзијама обухватају 
делимично финансирање простора – закуп штандова и 
опреме, дневнице за службена путовања у земљи и 
иностранству, трошкове превоза, смештаја и осигу-
рања, а у складу са расположивим средствима.

За реализацију ове мере средства су планирана у 
буџету Града за 2011. годину у износу од 3.160.000,00 
РСД.

Носилац реализације ове мере је Градска управа за 
привреду и друге релевантне институције из органске 
производње у складу са законским прописима.

5.) Популаризација, промоција и презентација ор-
ганских производа на територији Града

Промоција и презентација органских производа на 
територији Града врши се путем штампаних и визуел-
них средстава. За промовисање и даљу афирмацију ор-
ганске производње планира се израда публикације и 
другог информативно-пропагандног материјала.

За реализацију ове мере средства су планирана у 
буџету Града за 2011. годину у износу од 340.000,00 
РСД.

Носилац ове мере је Градска управа за привреду.

5.  СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА ЗА 
 УНАПРЕЂЕЊЕ ОРГАНСКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ
 ПРОИЗВОДЊЕ

Средства за реализацију Акционог плана, планирана 
су Одлуком буџета Града Новог Сада за 2011. годину 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 59/10) у укуп-
ном износу од 10.000.000,00 РСД на разделу Градске 
управе за привреду, у оквиру Буџетског фонда који је 
отворен у складу са чланом 64. став 1. Закона о буџетс-
ком систему (“Службени гласник Републике Србије” број 
54/09 и 73/10) а у вези са чланом 25. и 71. Закона о 
пољопривредном земљишту (“Службени гласник Ре-
публике Србије” број 62/06, 65/08 и 41/09) и у складу са 
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Стратегијом привредног развоја Града Новог Сада 
(“Службени лист Града Новог Сада” број 49/09). 

Градска управа за привреду  према Решењу Градо-
начелника о отварању Буџетског фонда за унапређење 
пољопривреде, број 3-191/2010-II од 10.11.2010. године 
управља Буџетским фондом.

Распоред средстава за реализацију мера за унап-
ређење органске пољопривредне производње Града, за 
2011. годину:

Бр.
Мере за унапређење 

органске пољопривреде Средства у 
РСД

1. Oдабир произвођача и оцена 
одабраног земљишта 1.600.000,00

2. Стручно усвршавање и обра-
зовање 3.400.000,00

3. Субвенције пољопривредним 
произвођачима 1.500.000,00 

4. Сајмови, семинари, радиони-
це, стручне екскурзије 3.160.000,00

5. Промоција и презентација 340.000,00

         У К У П Н О                               
                                                          

10.000.000,00

На захтев Градоначелника, а најмање једанпут го-
дишње, Градска управа за привреду подноси извештај о 
реализацији Акционог плана.

 6. ОБЈАВЉИВАЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА

Овај акциони план објавиће се у „Службеном листу 
Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-359/2010-II 
27. јануар 2011. године
НОВИ САД 

Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић,с.р.

99
На основу члана 9. став 1. Правилника о начину и 

поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада 
за програме којима се обезбеђују посебни облици со-
цијалне заштите („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 10/10), Градоначелник Града Новог Сада, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСА СРЕДСТАВА 
ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАДА И 

ПОЈЕДИНАЧНИХ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ 
КРСТА НОВОГ САДА - ГРАДСКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ, У 2011. ГОДИНИ

I. Утврђују се средства из буџета Града Новог Сада 
за програме рада и појединачне програме којима се 
обезбеђују посебни облици социјалне заштите, које ре-
ализује Црвени крст Новог Сада - Градска организација 
(у даљем тексту: Црвени крст), у складу са чланом 7. 
Правилника о начину и поступку доделе средстава из 
буџета Града Новог Сада за програме којима се обез-
беђују посебни облици социјалне заштите, у 2011. годи-
ни, у укупном износу од 56.508.000,00 динара, и то:

1. у износу од 6.360.000,00 динара, за реализацију 
програма рада који Црвени крст обавља на територији 
Града Новог Сада у вршењу јавних овлашћења,

2. у укупном износу од 50.148.000,00 динара, за реа-
лизацију програма које Црвени крст у континуитету ви-
ше година рализује за потребе Града Новог Сада, и то:

- 20.000.000,00 динара, за програм „Кухиње за со-
цијално угрожена лица“,

- 13.200.000,00 динара, за програм „Подела помоћи 
за директно ублажавање сиромаштва социјално угро-
женим грађанима и други видови помоћи грађанима и 
установама у ванредним ситуацијама“,

- 7.900.000,00 динара за програм „Летовање и други 
видови помоћи деци и младима у стању социјалне пот-
ребе“,

- 818.000,00 динара, за програм „Пројекат за старе“,
- 200.000,00 динара, за програм „Сунчана јесен жи-

вота“,
- 530.000,00 динара, за програм „За лепши свет“ пси-

хосоцијална подршка деци са посебним потребама,
- 2.500.000,00 динара, за програм „Центар за помоћ 

старим лицима“, и
- 5.000.000,00 динара, за програм „Помоћ за збриња-

вање, повратак и интеграцију избеглица“.
II. Решење објавити у „Службеном листу Града Новог 

Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2011-32-Г 
28. јануар 2011. године
НОВИ САД 

Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић,с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09 и 
53/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА НА 

РАСКРСНИЦИ УЛИЦА ИЛАРИОНА РУВАРЦА 
И ЈОВАНА ПОПОВИЋА У НОВОМ САДУ
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1. Одређује се измена режима саобраћаја на раскрс-
ници улица Илариона Руварца и Јована Поповића у Но-
вом Саду.

2. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу 
Града“ у Новом Саду, да изврши усклађивање сигнали-
зације према Саобраћајном пројекту, број 5511 од 17. ја-
нуара 2011. године, који је израдило Одељење за развој 
и управљање саобраћајем Јавног предузећа „Завод за 
изградњу Града“ у Новом Саду, и да постављену сигна-
лизацију унесе у Катастар саобраћајне сигнализације и 
опреме.

3. Рок за извршење овог решења је 28. фебруар 
2011. 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-34-204/2011 
24. јануар 2011. године
НОВИ САД 

    Начелник
Радивој Павлов,с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09 и 
53/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ЗАШТИТИ ПЕШАЧКИХ ПОВРШИНА У 

УЛИЦАМА ВУКА КАРАЏИЋА И ЛУКИЈАНА 
МУШИЦКОГ У НОВОМ САДУ

1. Одређује се заштита пешачких површина у улица-
ма Вука Караџића и Лукијана Мушицког у Новом Саду, 
на делу између Улице Масарикове и Улице војводе 
Бојовића, постављањем металних стубића.

2. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Пар-
кинг сервис“ Нови Сад, да постави металне стубиће 
према Саобраћајном пројекту, број ПС0169 од 25. јануа-
ра 2011. године, који је израдио Сектор за развој, инвес-
тиције и одржавање паркиралишта Јавног комуналног 
предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад.

3. Рок за извршење овог решења је 28.  фебруар 
2011. 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-34-277/2011 
27. јануар 2011. године
НОВИ САД 

 Начелник
Радивој Павлов,с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09 и 
53/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНИХ 
ЗНАКОВА III-92  У НОВОМ САДУ

1. Одређује се постављање саобраћајних знакова III-
92 (контрола брзине) у Новом Саду.

2. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу 
Града“ у Новом Саду, да изврши постављање сигнали-
зације према Саобраћајном пројекту, број 5506 од 31. 
децембра 2010. године, који је израдило Одељење за 
развој и управљање саобраћајем Јавног предузећа „За-
вод за изградњу Града“, у Новом Саду, и да постављену 
сигнализацију унесе у Катастар саобраћајне сигнализа-
ције и опреме.

3. Рок за извршење овог решења је 15. март 2011. го-
дине.

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-34-9/2011 
28. јануар 2011. године
НОВИ САД 

     Начелник
Радивој Павлов,с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09 и 
53/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ЗАБРАНИ ЗАУСТАВЉАЊА И 
ПАРКИРАЊА НА КОЛОВОЗУ НА 

РЕЖИЈСКОЈ САОБРАЋАЈНИЦИ У ЗАЛЕЂУ 
ПОСЛОВНО СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА У УЛИЦИ 
НАРОДНОГ ФРОНТА 53А У НОВОМ САДУ

1. Одређује се забрана заустављања и паркирања 
на коловозу на режијској саобраћајници у залеђу пос-
ловно стамбеног објекта у Улици Народног фронта 53а 
у Новом Саду.

2. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу 
Града“ у Новом Саду, да изврши усклађивање сигнали-
зације према Саобраћајном пројекту, број 5402 од 24. 
јануара 2011. године, који је израдило Одељење за раз-
вој и управљање саобраћајем Јавног предузећа „Завод 
за изградњу Града“ у Новом Саду, и да постављену сиг-
нализацију унесе у Катастар саобраћајне сигнализације 
и опреме.
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3. Рок за извршење овог решења је 28. фебруар 
2011. 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-34-275/2011 
27. јануар 2011. године
НОВИ САД 

    Начелник
Радивој Павлов,с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 9. Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист 
Града Новог Сада”, бр. 4/10, 5/10, 19/10 и 50/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ ПОСЕБНИХ 

ПАРКИРАЛИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА НОВОГ САДА

I. Овим решењем одређују се посебна паркиралишта 
у I зони и посебна паркиралишта са контролом уласка - 
изласка, као стална паркиралишта за путничке аутомо-
биле на територији Града Новог Сада.

II. Посебна паркиралишта у I зони, одређују се, пре-
ма дозвољеном времену паркирања, на Црвену зону и 
Плаву зону.

У Црвеној зони коришћење паркиралишта може да 
траје најдуже 120 минута.

У Плавој зони, као и на паркиралиштима са контро-
лом уласка - изласка коришћење паркиралишта у току 
дана није временски ограничено.

III. У Црвеној зони одређују се паркиралишта која се 
налазе:

1. у Улици Модене, са 24 паркинг-места, према Про-
јекту техничког регулисања саобраћаја (у даљем текс-
ту: Пројекат), број 2226 од 10. јуна 2005. године, који је 
израдило Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“ у 
Новом Саду - Служба за развој и управљање саоб-
раћајем (у даљем тексту: Завод),

2. у Улици Игњата Павласа, са 103 паркинг-места, 
према пројектима број 1513 од 24. априла 2003. године 
и 2998 од 2. фебруара 2007. године, које је израдио За-
вод,

3. у Улици Илије Огњановића, са 135 паркинг-мес-
том, према пројектима број 2062 од 1. марта 2005. годи-
не, 2998 од 2. фебруара 2007. године, 4347 од 4. јула 
2009. године и 5553 од 20.01.2011. године, које је изра-
дио Завод, 

4. у Улици Исе Бајића, са 13 паркинг-места, према 
Пројекту број 2998 од 2. фебруара 2007. године, који је 
израдио Завод,

5. у Улици Константина Данила, са 11 паркинг-места, 
према Пројекту број 2998 од 2. фебруара 2007. године, 
који је израдио Завод,

6. на Булевару Михајла Пупина, са 147 паркинг-мес-
та, према пројектима број 1632 од 7. октобра 2003. го-
дине, и 2057 од 16. фебруара 2005. године, које је изра-
дио Завод,

7. у Улици народних хероја, са 26 паркинг-места, пре-
ма Пројекту број 1633 од 30. септембра 2003. године, 
који је израдио Завод,

8. у Грчкошколској улици, са 16 паркинг-места, према 
Пројекту број 2731 од 28. јуна 2006. године, који је изра-
дио Завод,

9. на Булевару ослобођења, од Улице Новосадског 
сајма до Улице Максима Горког, са 335 паркинг-места, 
према Пројекту број 1637 од 28. новембра 2003. године, 
који је израдио Завод,

10. на Трифковићевом тргу, са 80 паркинг-места, пре-
ма Пројекту број 3769 од 6. августа 2008. године, који је 
израдио Завод,

11. у Улици Његошевој, са 29 паркинг-места, према 
Пројекту број 3769 од 6. августа 2008. године, који је из-
радио Завод,

12. у Улици Светозара Милетића, са 49 паркинг-мес-
та, према пројектима број 1520 од 12. маја 2003. године, 
3488 од 29. фебруара 2008. године и 3769 од 6. августа 
2008. године, које је израдио Завод,

13. у Улици златне греде, са 23 паркинг-места, према 
Пројекту број 1516 од 13. маја 2003. године, који је изра-
дио Завод,

14. у Сутјеској улици, са леве и десне стране од Ули-
це Максима Горког до Радничке улице, са 44 паркинг-
места, према Пројекту број 4773 од 11. фебруара 2010. 
године и 4797 од 11. фебруара 2010. године, који је из-
радио Завод, и

15. у Јеврејској улици, са 67 паркинг-места, према 
Пројекту број 2056 од 17. фебруара 2005. године, који је 
израдио Завод.

IV. У Плавој зони одређују се паркиралишта која се 
налазе:

1. у Улици Мирослава Антића, са 121 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, 

2. у Улици Жарка Зрењанина, са 58 паркинг-места, 
према Пројекту број 1634 од 1. октобра 2003. године, 
који је израдио Завод,
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3. у Улици Жарка Васиљевића, са 42 паркинг-места, 
према пројектима број 2050 од 7. фебруара 2005. годи-
не и 2458 од 21. новембра 2005. године, које је израдио 
Завод,

4. у Улици др Лазе Станојевића, у дворишту зграде 
Скупштине Града Новог Сада, са 78 паркинг-места, пре-
ма Пројекту број 4336 од 9. марта 2010. године, који је 
израдио Завод, 

5. у Дунавској улици, са 67 паркинг-места, према 
пројектима бр. 1636 од 2. октобра 2003. године, 3109 од 
18. априла 2007. године, 4386 од 17. јула 2009. године и 
5350 од 21.10.2010. године, које је израдио Завод, 

6. на Тргу Републике, са 38 паркинг-места, према 
Пројекту број 2174 од 16. маја 2005. године, који је изра-
дио Завод,

7. у Поштанској улици, са 12 паркинг-места, према 
Пројекту број 3961/1 од 10. децембра 2008. године, који 
је израдио Завод,

8. у Пионирској улици, са 22 паркинг-места, према 
Пројекту број 2145 од 19. априла 2005. године, који је 
израдио Завод,

9. у Даничићевој улици, са 16 паркинг-места, према 
Пројекту број 2129 од 10. априла 2005. године, који је 
израдио Завод,

10. на Тргу Марије Трандафил, са 87 паркинг-места, 
према Пројекту број 3731 од 16. јуна 2008. године и 
5499 од 23.12.2010. године, који је израдио Завод, 

11. у Пашићевој улици, са 23 паркинг-места, изузев 
паркиралишта у делу између Скерлићеве и Улице Ма-
тице српске, према пројектима број 1535 од 22. маја 
2003. године и 2496 од 19. децембра 2005. године, које 
је израдио Завод,

12. на Тргу царице Милице, са 121 паркинг-местом, 
према пројектима број 1512 од 21. априла 2003. године, 
који је израдио Завод, и ПС0111 из марта 2006. године, 
који је израдило Јавно комунално предузеће „Паркинг 
сервис“ Нови Сад (у даљем тексту: ЈКП „Паркинг сер-
вис“ Нови Сад),

13. у Улици Петра Драпшина, са 110 паркинг-места, 
према пројектима број 2184 од 19. маја 2005. године и 
2451 из новембра 2005. године, које је израдио Завод, и 
ПС0122 из априла 2006. године, који је израдило ЈКП 
„Паркинг сервис“ Нови Сад,

14. у Улици Милоша Бајића, са 59 паркинг-места, 
према Пројекту број 2173 од 13. маја 2005. године, који 
је израдио Завод,

15. у Сутјеској улици, на платоу испред службеног 
улаза у Јавно предузеће „Спортски и пословни центар 
Војводина“ Нови Сад (у даљем тексту: Спортски цен-
тар), са 26 паркинг-места, према Пројекту број 2337 од 
6. септембра 2005. године, који је израдио Завод,

16. у Улици Максима Горког, са 178 паркинг-места, 
према пројектима број 2338 од 6. септембра 2005. годи-
не и 3706 од 1. јула 2008. године, изузев паркиралишта 
на коловозу на парној страни улице између Стражилов-
ске и Улице СоЊе Маринковић, који је израдио Завод, и 
ПС0109 из маја 2006. године, који је израдило ЈКП „Пар-
кинг сервис“ Нови Сад,

17. у Радничкој улици, са 239 паркинг-места, према 
пројектима број 2341 од 8. септембра 2005. године, 
2342 од 8. септембра 2005. године и 3707 од 30. јуна 
2008. године, које је израдио Завод,

18. у Шафариковој улици, са 37 паркинг-места, према 
пројектима број 1579 од 30. јула 2003. године и 2468 од 
28. новембра 2005. године, које је израдио Завод,

19. у Улици Павла Папа, са 81 паркинг-местом, пре-
ма Пројекту број ПС0124-01 из јануара 2007. године, 
који је израдило ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад,

20. у Улици Лазе Костића, са 17 паркинг-места, пре-
ма Пројекту број ПС0123 из априла 2006. године, који је 
израдило ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад,

21. у Улици Васе Пелагића, са 16 паркинг-места, пре-
ма Пројекту број ПС0120 из маја 2006. године, који је 
израдило ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад,

22. на Тргу младенаца и у железничкој улици, са 110 
паркинг-места, према пројектима број ПС0119 из маја 
2006. године и ПС0102-02 из октобра 2010. године, који 
је израдило ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад“,

23. у Улици Васе Стајића, са 191 паркинг-местом, 
према Пројекту број ПС0105 из маја 2006. године, који 
је израдило ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад,

24. у Улици војвођанских бригада, са 84 паркинг-мес-
та, према Пројекту број ПС0108-01 из септембра 2006. 
године, који је израдило ЈКП „Паркинг сервис“ Нови 
Сад,

25. у Улици Павла Симића, са 18 паркинг-места, пре-
ма Пројекту број ПС0106 из марта 2006. године, који је 
израдило ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад,

26. у Улици Милете Јакшића, са 21 паркинг-местом, 
према Пројекту број ПС0107 из марта 2006. године, који 
је израдило ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад,

27. у Николајевској улици, са 13 паркинг-места, пре-
ма Пројекту број 2691 из маја 2006. године, који је изра-
дио Завод,

28. у Стражиловској улици, са 31 паркинг-местом, 
према пројектима бр. ПС0110 из јуна 2006. године и 
ПС0110-01 из октобра 2007. године, које је израдило 
ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад,

29. у Улици Димитрија Туцовића, са 112 паркинг-мес-
та, према Пројекту број ПС 0113-03 из јуна 2010. године, 
који је израдило ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад, 
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30. у Ловћенској улици, са 33 паркинг-места, према 
Пројекту број 3977 од 24. децембра 2008. године, који је 
израдио Завод,

31. на платоу испред железничке станице, са 77 пар-
кинг-места, према Пројекту број ПС0148 од 27. фебруа-
ра 2008. године, који је израдило ЈКП „Паркинг сервис“ 
Нови Сад,

32. у Улици Хајдук Вељковој, са 105 паркинг-места, 
према Пројекту број 1977 од 22. фебруара 2005. године, 
који је израдио Завод,

33. на платоу између Стадиона „Карађорђе“ и 
„Спортског и пословног центра Војводина“, са 101 пар-
кинг-местом, према Пројекту број 2376 од 5. октобра 
2005. године и број 5023 од 20. маја 2010. године, који је 
израдио Завод,

34. у Улици владике Платона, са 49 паркинг-места, 
према Пројекту број 2322 од 26. августа 2006. године и 
Пројекту број 2664 од 5. маја 2006. године, које је изра-
дио Завод, 

35. у Улици Огњена Прице, са 115 паркинг-места, 
према Пројекту број ПС0104 од 10. јануара 2006. годи-
не, који је израдио ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад,

36. у Улици Алберта Томе, са 106 паркинг-места, 
према Пројекту број ПС0112 из априла 2006. године, 
који је израдило ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад,

37. у Улици Стевана Сремца, са 25 паркинг-места, 
према Пројекту број ПС0125 из августа 2006. године, 
који је израдило ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад,

38. у Словачкој улици, са 48 паркинг-места, према 
Пројекту број ПС0127 из јуна 2006. године, који је изра-
дило ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад,

39. у Улици Валентина Водника, са 14 паркинг-места, 
према Пројекту број ПС0128 из јуна 2006. године, који је 
израдило ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад,

40. у Хиландарској улици, са 53 паркинг-места, пре-
ма Пројекту број ПС0130-01 из новембра 2009. године, 
који је израдило ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад, 

41. на Житном тргу, са 36 паркинг-места, према Про-
јекту број ПС0131-01 из јануара 2007. године, који је из-
радило ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад, 

42. у Улици Вука Караџића, са 20 паркинг-места, пре-
ма Пројекту број ПС0132 из септембра 2006. године, 
који је израдило ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад,

43. у Улици Лукијана Мушицког, са 19 паркинг-места, 
према Пројекту број ПС0133 из јула 2006. године, који је 
израдило ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад,

44. на Булевару ослобођења, од Улице Максима Гор-
ког до Улице Народног фронта, са 236 паркинг-места, 
изузев дела паркиралишта према огради „Електровој-
водине“, према пројектима број 3469 од 29. јануара 

2008. године и 3961-3 од 11. децембра 2008. године, 
који је израдио Завод,

45. у Улици војводе Бојовића, са 18 паркинг-места, 
према Пројекту број ПС0141 из септембра 2006. године, 
који је израдило ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад,

46. у Масариковој улици, са 50 паркинг-места, према 
Пројекту број 4794 од 12. фебруара 2010. године, који је 
израдио Завод,

47. у Гајевој улици, са 36 паркинг-места, према Про-
јекту број 2529 из јануара 2006. године, који је израдио 
Завод,

48. у Улици Арсе Теодоровића, са 29 паркинг-места, 
према Пројекту број 4618 из новембра 2009. године, 
који је израдио Завод, 

49. у Улици Стевана Милованова, са 16 паркинг-мес-
та, према Пројекту број 2827 од 21. септембра 2006. го-
дине, који је израдио Завод,

50. у Улици Душана Васиљева, са 16 паркинг-места, 
према Пројекту број 2827 од 21. септембра 2006. годи-
не, који је израдио Завод,

51. у Улици Козачинског, са 11 паркинг-места, према 
Пројекту број 2827 од 21. септембра 2006. године, који 
је израдио Завод,

52. у Улици Ива Лоле Рибара, са 33 паркинг-места, 
према пројектима број 3352 од 29. октобра 2007. године 
и 5257 од 1. септембра 2010. године, које је израдио За-
вод,

53. на Кеју жртава рације и Београдском кеју, од рас-
крснице са Радничком улицом до раскрснице са Улицом 
Козачинског, са 63 паркинг-места, према Пројекту број 
3429 из децембра 2007. године, који је израдио Завод,

54. у Улици Јована Бошковића, са 29 паркинг-места, 
према Пројекту број 3712 од 30. јуна 2008. године, који 
је израдио Завод,

55. у Улици Стевана Брановачког, од Улице Јована 
Ђорђевића до Улице војводе Мишића, са 42 паркинг-
места, према Пројекту број 3961/4 од 10. децембра 
2008. године и 3961/5 од 10. децембра 2008. године, 
који је израдио Завод, 

56. у Улици Илије Вучетића, са 18 паркинг-места, 
према Пројекту број 3710 од 1. јула 2008. године, који је 
израдио Завод,

57. у Улици Соње Маринковић, са 52 паркинг-места, 
према Пројекту број 3713 од 30. јуна 2008. године, који 
је израдио Завод,

58. у Улици војводе Мишића, од Улице Максима Гор-
ког до Трга незнаног јунака, са 65 паркинг-места, према 
Пројекту број 3714 од 30. јуна 2008. године, који је изра-
дио Завод,
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59. на Тргу Ференца Фехера, са 18 паркинг-места, 
према Пројекту број 3705 од 27. јуна 2008. године, који 
је израдио Завод,

60. у Улици Јована Ђорђевића, са 26 паркинг-места, 
према Пројекту број 4354 од 7. јула 2009. године, који је 
израдио Завод,

61. у Улици војводе Путника, са 17 паркинг-места, 
према Пројекту број 4459 од 28. августа 2009. године, 
који је израдио Завод, 

62. у Сутјеској улици, од Радничке улице до Булева-
ра цара Лазара, са 158 паркинг-места, према Пројекту 
број 4018 од 28. јануара 2009. године, који је израдио 
Завод,

63. у Улици Стевана Мусића, са 58 паркинг-места, 
према Пројекту број 3708 од 1. јула 2008. године, који је 
израдио Завод,

64. у Улици Ђуре Јакшића, са 10 паркинг-места, пре-
ма Пројекту број 4556 од 21. октобра 2009. године, који 
је израдио Завод,

65. у Натошевићевој улици, са 3 паркинг-места, пре-
ма Пројекту број 4569 од 22. октобра 2009. године, који 
је израдио Завод,

66. на Булевару ослобођења, од Булевара краља 
Петра I до Булевара Јаше Томића, са 149 паркинг-мес-
та, према Пројекту број 5191 од 28. јула 2010. године, 
који је израдио Завод,

67. на Булевару ослобођења, од Улице Павла Папа 
до Булевара краља Петра I, са 244 паркинг-места, пре-
ма Пројекту 5178 од 28. јула 2010. године, који је изра-
дио Завод, 

68. на Булевару цара Лазара, од Булевара осло-
бођења до Улице Шекспирове, са 124 паркинг-места, 
према Пројекту 4952 од 11. маја 2010. године, који је из-
радио Завод,

69. у Улици Вере Павловић, са 51 паркинг-местом, 
према Пројекту 4956 од 28. априла 2010. године, који је 
израдио Завод,

70. у Улици војвођанској са 192 паркинг-места, према 
Пројекту 5141 од 25. јуна 2010. године, који је израдио 
Завод, 

71. у Улици војвођанској, колско-пешачки прилаз кбр. 
1 и 3, са 29 паркинг-места, према Пројекту 5142 од 24. 
јуна 2010. године, који је израдио Завод,

72. у Улици Ласла Гала, са 80 паркинг-места, према 
Пројекту 5144 од 25. јуна 2010. године, који је израдио 
Завод, 

73. у Улици Пушкиновој са 76 паркинг-места, према 
Пројекту 5053 од 4. јуна 2010. године, који је израдио 
Завод,

74. на Тргу незнаног јунака, са 8 паркинг-места, пре-
ма Пројекту број 5257 од 1. септембра 2010. године, који 
је израдио Завод.

V. Посебна паркиралишта са контролом уласка - из-
ласка, одређују се:

1. на Тргу галерија, са 54 паркинг-места, према про-
јектима бр. 1510 од 21. априла 2003. године и 4397 од 
28. јула 2009. године, који је израдио Завод,

2. уз Булевар цара Лазара, преко пута прилаза 
Спортском центру, поред базена, са 122 паркинг-места, 
према Пројекту број 2316 од 22. августа 2005. године, 
који је израдио Завод.

VI. Наплата накнаде за коришћење посебних парки-
ралишта из тачке III. и IV. овог решења, вршиће се у 
складу са важећом Одлуком о утврђивању цена парки-
рања и уклањања моторних возила, радним даном у 
времену од 7,00 до 21,00 сата и суботом у времену од 
7,00 до 14,00 сата, осим за посебна паркиралишта из 
тачке IV. подтачка 68. и 73. где се наплата накнаде за 
25 паркинг-места на Булевару цара Лазара испред Ли-
манске пијаце и за 15 паркинг-места у Пушкиновој уз 
Лиманску пијацу, врши радним даном у времену од 
14,00 до 21,00 сати, као и за посебна паркиралишта са 
контролом уласка - изласка из тачке В. овог решења, 
где се наплата накнаде за коришћење врши сваког да-
на у времену од 00,00 до 24,00 сата.

Наплату накнаде из става 1. ове тачке, обавља ЈКП 
„Паркинг сервис“ Нови Сад, путем овлашћеног лица, 
паркомата, мобилне телефоније или паркинг-карте 
купљене код дистрибутера.

VII. Налаже се ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад, да:

- паркиралишта уреди, опреми и постави саобраћај-
ну сигнализацију у складу са пројектима из тачке III, IV. 
и V. овог решења,

- на постојећим саобраћајним знацима III-32 (парки-
ралиште) постави допунску таблу IV-5 (ознака зоне) и 
обавештење (симбол) о начину наплате и временском 
ограничењу коришћења паркиралишта.

VIII. Налаже се Заводу да постављене саобраћајне 
знаке унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

IX. Надзор над извођењем радова из тачке VII. овог 
решења, врши Јавно предузеће „Завод за изградњу 
Града“ у Новом Саду.

X. Рок за извршење овог решења је 15. фебруар 
2011. године.

XI. Доношењем овог решења престају да важе: Ре-
шење о одређивању посебних паркиралишта на терито-
рији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 45/08, 6/09, 23/09, 33/09, 36/09, 50/09, 55/09, 
7/10, 22/10, 28/10, 36/10 и 44/10), Решење о одређивању 
општег паркиралишта у Сутјеској улици у Новом Саду 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 7/2010), Ре-
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шење о одређивању општег паркиралишта у Улици Јо-
вана Ђорђевића у Новом Саду („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 22/2010), Решење о одређивању опш-
тег паркиралишта у улици Димитрија Туцовића у Новом 
Саду („Службени лист Града Новог Сада“, број 28/2010), 
Решење о одређивању општег паркиралишта на Буле-
вару ослобођења к.бр.71 у Новом Саду („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 44/2010), Решење о одређи-
вању општег паркиралишта у делу улице Илије Огњано-
вића 12-14 у Новом Саду („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 44/2010), Решење о одређивању општег пар-
киралишта на тротоару у улици владике Платона у Но-
вом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 
5/2007 и 22/2010), Решење о одређивању општег парки-
ралишта у Јеврејској улици у Новом Саду („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 45/2006), Решење о од-
ређивању општег паркиралишта у улици Мирослава Ан-
тића у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 27/2009), Решење о одређивању општег паркира-
лишта у Улици Стевана Брановачког у Новом Саду 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 2/2009)

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРА]АЈ И ПУТЕВЕ
БРОЈ: IV-34-12/2011                                                               
31. јануар 2011. године
НОВИ САД

    
  Начелник

Радивој Павлов,с.р.

Редакција „Службеног листа Града 
Новог Сада“

—

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

И С П Р А В К А
РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, 
ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА КОМИСИЈЕ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ 

ЛОКАЦИЈА ЗА ПРИВРЕМЕНО 
ПОСТАВЉАЊЕ УРЕЂАЈА ЗА КОКИЦЕ НА 

ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА КОЈЕ СУ У 
ЗОНАМА ПОД ПОСЕБНИМ РЕЖИМОМ 
ЗАШТИТЕ У ГРАДУ НОВОМ САДУ

У Решењу о именовању председника, чланова и сек-
ретара Комисије за спровођење конкурса за доделу ло-
кација за привремено постављање уређаја за кокице на 
јавним површинама које су у зонама под посебним ре-
жимом заштите у Граду Новом Саду („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 3/11), у тачки I. подтачка 2. реч: 
„ТБОВИЋ“ замењује се речју „ТРБОВИЋ“.

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: 012-01/2011-85-XVI
31. јануар 2011. године
НОВИ САД

    Редакција
                           „Службеног листа Града Новог Сада“
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ГРАД НОВИ САД

Градско веће

97 Решење о давању сагласности на 
 Програм јавне хигијене за 2011. годину 65

Градоначелник

98 Aкциони план развоја органске 
 производње у пољопривреди на терито   -
     рији Града Новог Сада за 2011. годину 65

99  Решење о утврђивању износа средстава 
 из буџета Града Новог Сада за реализа-
 цију Пограма рада и појединачних про-
   грама Црвеног крста Новог Сада - Градске
 организације, у 2011. години 68

Градска управа за саобраћај и путеве

100  Решење о измени режима саобраћаја 
 на раскрсници улица Илариона Руварца 
 и Јована Поповића у Новом Саду 68

101  Решење о заштити пешачких површина
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 Мушицког у Новом Саду 69

102  Решење о постављању саобраћајних 
 знакова III-92  у Новом Саду 69

103 Решење о забрани заустављања и 
 паркирања на коловозу на режијској 
 саобраћајници у залеђу пословно 
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Редакција “Службеног листа Града Новог Сада”

— Исправка Решења о именовању 
 председника, чланова и секретара 
 Комисије за спровођење конкурса за
 доделу локација за привремено поста-
 вљање уређаја за кокице на јавним 
 површинама које су у зонама под 
 посебним режимом заштите у Граду
 Новом Саду 74


