СЛ УЖ БЕН И ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА
Година XXXIII - Број 6

НОВИ САД, 25. фебруар 2014.

примерак 60,00 динара

Пренос средстава из става 1. овог члана на рачун Завода
врши се на основу захтева који припрема Градска управа
у складу са прописима.

ГРАД НОВИ САД
Скупштина

Члан 5.
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На основу члана 137. став 5. Закона о рударству и
геолошким истраживањима („Службени гласник Републике
Србије“, број 88/11) и члана 24. тачка 55. Статута Града
Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града
Новог Сада“, број 43/08) Скупштина Града Новог Сада, на
XXV седници од 27. децембра 2013. године доноси

ОДЛУКУ
О ПРОГРАМУ МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ
УСЛОВА ЖИВОТА У НАСЕЉЕНИМ
МЕСТИМА ЛЕДИНЦИ И СТАРИ ЛЕДИНЦИ
ЗА 2014. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се Програм мера за унапређење
услова живота у насељеним местима Лединци и Стари
Лединци за 2014. годину (у даљем тексту: Програм), који
је саставни део ове одлуке.

Надзор над пружањем услуга у оквиру Програма врши
Завод.
Трошкови послова надзора из става 1. овог члана,
обухваћени су у укупним трошковима пословања Завода,
исказаним у оквиру Програма уређивања грађевинског
земљишта за 2014. годину.
Ближи услови за обављање послова надзора из става
1. овог члана, регулишу се уговором из члана 3. став 2. ове
одлуке.
Члан 6.
Градска управа подноси Скупштини Града Новог Сада
шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма,
са исказаним физичким и финансијским показатељима о
пруженим услугама.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном листу Града Новог Сада“, а објавиће се по
добијању сагласности Покрајинског секретаријата за
енергетику и минералне сировине.

Члан 2.
Програм обухвата радове на одржавању саобраћајница
на територији насељених места Лединци и Стари Лединци,
а у циљу унапређења услова живота на територији истих.
Програм ће реализовати Јавно предузеће „Завод за
изградњу Града“ у Новом Саду (у даљем тексту: Завод) из
средстава буџета Града Новог Сада за 2014. годину, у
износу од 4.200.000,00 динара.
Члан 3.
За пружање услуга на пословима одржавања саобраћајница
на територији насељених места Лединци и Стари Лединци,
одређује се Јавно комунално предузеће „Пут“ Нови Сад (у
даљем тексту: Предузеће).
Ближи услови за пружање услуга из члана 2. став 1. ове
одлуке, као и међусобна права и обавезе између Завода
и Предузећа, уредиће се посебним уговором.
Члан 4.
Захтев за пренос средстава из члана 2. став 2. ове
одлуке, уз приложену документацију, Завод доставља
Градској управи за комуналне послове (у даљем тексту:
Градска управа).

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2013-6044-I
27. децембар 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

ПРОГРАМ
МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЖИВОТА У
НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ЛЕДИНЦИ И СТАРИ
ЛЕДИНЦИ ЗА 2014. ГОДИНУ
Позиција
1.

НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ

Износ

Одржавање саобраћајница на
територији насељених места
Лединци и Стари Лединци
4.200.000,00
УКУПНО:

4.200.000,00
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Градско веће
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На основу члана 12. став 1. Одлуке о обављању делатности зоохигијене (”Службени лист Града Новог Сада”, број
65/13), Градско веће Града Новог Сада на 95. седници од
12. фебруара 2014. године доноси

ПРОГРАМ КОНТРОЛЕ И СМАЊЕЊА
ПОПУЛАЦИЈЕ НАПУШТЕНИХ ПАСА
И МАЧАКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
НОВОГ САДА
I. Овим Програмом уређује се контрола и смањење
популације напуштених паса и мачака на територији Града
Новог Сада (у даљем тексту: Град) према специфичности
средине.
II. Велики број напуштених паса и мачака на територији
Града у највећој мери представља последицу понашања
власника, грађана и природне репродукције. Тачан број
напуштених паса и мачака је веома тешко одредити, јер
постоји велики број власника паса или мачака који своје
кућне љубимце свесно или несвено пуштају без контроле,
што доприноси повећању њихове репродукције.
Неселективна еутаназија напуштених паса и мачака
представља чин који није у складу са цивилизацијским
тековинама и није ефикасно средство за контролу беснила,
нити за дугорочно смањивање броја напуштених паса и
мачака, јер не доводи до решавања узрока проблема неодговорног власништва. Еутаназија представља нехумано
поступање са осећајним бићима, док истовремено постоји
хумана алтернатива.
У циљу решавања проблема напуштених паса и мачака
неопходно је остварити потпуну сарадњу надлежног
министарства, Града, јавних комуналних и других јавних
предузећа Града Новог Сада, ветеринарских служби и
удружења за заштиту животиња и грађана.
III. Циљеви доношења овог програма су:
1. социјално-безбедносни – смањење напада на
грађане као и нарушавања јавног реда и мира,
2. економски – смањење трошкова у случају одштетних захтева грађана,
3. здравствени – спречава се ширење и
преношење заразних болести, као и болести
које су заједничке људима и животињама (зоонозе),
4. хигијенско-еколошки – спречава се растурање
отпада из посуда за сакупљање отпада и спречава се прљање површина јавне намене,
5. едукативни – подизање укупне свести свих
грађана, и
6. хумани однос према животињама - хумано
поступање са животињама је мера која је у интересу и људи и животиња.
IV. Циљеви утврђени у тачки III. овог програма реализоваће
се следећим мерама:
1. регистрација и обележавање напуштених паса
и мачака,
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2.
3.
4.
5.

побољшање услова у Прихватилишту,
стерилизација напуштених паса и мачака,
удомљавање,
промовисање одговорног власништва над животињама путем медијске кампање
6. едукација и информисање власника или држалаца животиња о особинама и потребама
животиња и законским обавезама власника,
односно држалаца (едукација и информисање),
7. поновно хватање, контрола паса и мачака и
ревакцинација,
8. друге мере у складу са законом.
1. Популација напуштених паса и мачака повећава се
због неадекватног односа власника, односно држалаца
паса и мачака. С обзиром на то да велики број
власника, односо држалаца паса и мачака напушта
своје животиње, неопходно је да се спроведе
регистрација и обележавање ових животиња, као и
стимулација власника,односно држалаца паса и
мачака, да их обележе и чипују. Одлуком о држању
домаћих животиња предвиђено је да је власник,
односно држалац пса и мачке, дужан да их обележи
и региструје. Грађани, власници, односно држаоци
паса и мачака, треба да се упознају са наведеном
обавезом, и то путем средстава јавног информисања,
кроз поделу обавештења, трибине, едукације у
школама итд. Обележавањем и регистровањем паса
и мачака стварају се повољнији услови за једноставно
проналажење њихових власника, односно држалаца.
2. Побољшање услова у прихватилишту представља
обавезу јединице локалне самоуправе да, по изградњи
прихватилишта, ради на проширивању капацитета и
побољшању услова за смештај напуштених паса и
мачака. Под побољшањем услова у прихватилишту
подразумева се и стално унапређивање односа и
третмана збринутих паса и мачака. Надаље, подразумева се обезбеђивање услова за поступање са
напуштеним псима и мачкама у складу са савременим принципима, прописима, стандардима и
начелима, побољшање здравственог стања свих паса
и мачака у Граду, смањење могућности злоупотребе
паса и мачака, допринос заштити животне средине
и посредно повећање безбедности становништва.
3. Стерилизација је најефикаснија мера којом се смањује
популација напуштених паса и мачака, регулише
бројност популације у прихватилиштима, као и њихова
неконтролисана репродукција.
4. Удомљавање напуштених паса и мачака из прихватилишта је најхуманији начин њиховог збрињавања,
и том приликом морају бити вакцинисани, стерилисани и обележени.
5. Промовисање одговорног власништва над животињама
путем медијске кампање обухвата подизање свести
грађана и власника, односно држалаца животиња, о
обавезама које повлачи држање животиња. Такође,
промовисање одговорног власништва над животињама
путем медијске кампање подразумева и утицај на
свест грађана и власника, односно држалаца животиња,
о битности стерилизације као најефикаснијег начина
контроле нежељене популације животиња. Промоција
одговорног власништва врши се како путем телевизије
и радија тако и путем друштвених мрежа.
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6. Власници, односно држаоци паса и мачака, едукацијом и информисањем упознају се са особинама
и потребама паса и мачака, сопственим мотивима
држања паса и мачака, као и законским обавезама
власника паса и мачака.
7. Поновно хватање, контрола и ревакцинација паса и
мачака у Прихватилишту вршиће се једанпут годишње,
по Закону о ветеринарству, као и у складу са програмом
преветивних мера Управе за ветерину.
Послови ревакцинације паса и мачака враћених на
станиште и паса и мачака у Прихватилишту вршиће
се у процењеном годишњем обиму од 775 животиња.
8. Друге мере у складу са законом подразумевају
еутаназију, тј. лишавање живота паса и мачака на
хуман начин, у околностима и на начин предвиђен
Законом о добробити животиња, као и друге мере
које за циљ имају смањење популације напуштених
паса и мачака.
Стратегија „ухвати-стерилиши-пусти“ је метод који је
уведен као хумана алтернатива еутаназији, а за ограничавање
бројности популације напуштених паса и мачака.
Светстка огранизација за здравље животиња (OIE)
препоручује да програми контроле бројности популације
уличних животиња морају да се заснивају на хуманим
методама, пре свега на стерилизацији.
Заступници CNR стратегије истичу да је овај метод за
ограничавање популације напуштених паса и мачака
делотворнији од лишавања живота, јер када се уклоне сви
напуштени пси и мачке с једне територије, пси и мачке из
околних области почеће да се насељавају у тој области, у
којој постоје склоништа и храна, и почеће да се размножавају.
С друге стране, стерилисани напуштени пси и мачке враћени
на првобитна станишта не могу да се размножавају, чувају
територију и спречавају долазак нестерилисаних паса и
мачака. Бројност популације може да се контролише ако
се придошли напуштени пси и мачке стерилишу пре него
што почну да се размножавају.
V. На територији Града послове прикупљања, превоза
и збрињавања напуштених паса и мачака, њихове тријаже,
вакцинисања, стерилисања, чиповања и поновна пуштања
из прихватилишта обавља Јавно комунално предузеће
„Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад, коме су ти
послови поверени.
VI. Средства за реализацију планираних активности у
оквиру Програма контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији Града Новог Сада,
обезбеђује се у буџету Града Новог Сада, кроз годишњи
програм инвестиционих активности и услуга из делатности
Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и ветерина Нови
Сад“ Нови Сад.
VII. Oвaj Програм ступа на снагу наредног дана од дaнa
доношења и биће објављен у ”Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2014-590-II
12. фебруар 2014. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Број 6 – Страна 47.

45
На основу чл. 18. став 2. и 19. став 2. Одлуке о обављању
делатности зоохигијене („Службени лист Града Новог Сада“,
број 65/13), Градско веће Града Новог Сада на 95. седници
од 12. фебруара 2014. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ И ПОСЛОВА У
ОКВИРУ КАРАНТИНА ЗА 2014. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Програм делатности зоохигијене
и послова у оквиру карантина за 2014. годину, који је
Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена
и ветерина Нови Сад“ Нови Сад донео на 3. седници
одржаној 7. фебруара 2014. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2014-589-II
12. фебруар 2014. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градоначелник
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На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13) и члана
5. став 2. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2014. годину
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 70/13), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града Новог
Сада за 2014. годину („Службени лист Града Новог Сада“,
број 70/13) за раздео 09, главу 09.01 – ГРАДСКА УПРАВА
ЗА ФИНАНСИЈЕ, функцију 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, са позиције буџета 286,
економска класификација 499 – Средства резерве – Текућа
резерва, а по Финансијском плану прихода и примања и
расхода и издатака Градске управе за финансије за 2014.
годину, са позиције 286.01.02. одобравају се средства
Градском јавном правобранилаштву у износу од:
530.000,00 динара
(петстотридесетхиљададинара00/100)

48. страна – Број 6
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ради обезбеђивања недовољно планираних средстава
за изсплату отпремнина за запослене у 2014. години.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру раздела 22, глава 22.01 – ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО, у функцији 130 – Опште услуге, на позицију
буџета 522, економска класификација 414 – Социјална
давања запосленима, тако да укупан план средстава из
буџета за ову апропријацију износи 970.000,00 динара.
3. За реализацију овог решења задужују се:
- Градска управа за финансије и
- Градско јавно правобранилаштво.
4. Решење доставити:
- Градској управи за финансије:
- Сектору за трезор,
- Сектору за буџет,
- Градском јавном правобранилаштву и
- Служби за заједничке послове.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 401-5/2014-II
21. фебруар 2014. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

25. фебруар 2014.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру раздела 11, глава 11.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ, у функцији 912 – Основно образовање,
на позицију буџета 312, економска класификација 463 –
Трансфери осталим нивоима власти, тако да укупан
план средстава из буџета за ову апропријацију износи
857.654.459,20 динара, а у тачки 2. износ „113.150.000,00“
замењује се износом „147.810.469,20“.
3. За реализацију овог решења задужују се:
- Градска управа за финансије и
- Градска управа за образовање.
4. Решење доставити:
- Градској управи за финансије:
- Сектору за трезор,
- Сектору за буџет,
- Градској управи за образовање
5. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 401-4/2014-II
10. фебруар 2014. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

48
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На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13) и члана
5. став 2. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2014. годину
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 70/13), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града Новог
Сада за 2014. годину („Службени лист Града Новог Сада“,
број 70/13) за раздео 09, главу 09.01 – ГРАДСКА УПРАВА
ЗА ФИНАНСИЈЕ, функцију 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, са позиције буџета 286,
економска класификација 499 – Средства резерве – Текућа
резерва, а по Финансијском плану прихода и примања и
расхода и издатака Градске управе за финансије за 2014.
годину, са позиције 286.01.02. одобравају се средства
Градској управи за образовање у износу од:
34.660.469,20 динара
(тридесетчетиримилионашестошездесетхиљадачетиристошездесетдеветдинара20/100)
ради обезбеђивања средстава за неизмирене обавезе
из 2013. године за капитално одржавање зграда и објеката
основних школа на територији Града Новог Сада.

На основу члана 47. став 1. тачка 3. Статута Града Новог
Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог
Сада“, број 43/08), Градоначелник Града Новог Сада доноси

ЗАКЉУЧАК
I. У Решењу Градоначелника Града Новог Сада, број
401-4/2014-II од 10. фебруара 2014. године, у тачки 2. врши
се исправка тако што се износ: „857.654.459,20“ замењује
износом: „857.654.469,20“.
II. Закључак доставити:
- Градској управи за финансије:
- Сектору за трезор,
- Сектору за буџет и
- Градској управи за образовање.
III. Овај закључак објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 401-14/2014-2-II
13. фебруар 2014. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.

25. фебруар 2014.
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На основу члана 19. став 3. Одлуке о уређењу Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Садањ“, бр. 56/12,
9/13, 26/13 и 69/13) и члана 106. став 2. Статута Града
Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града
Новог Сада“, број 43/08), Градоначелник Града Новог Сада
доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ СЕКРЕТАРА
И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ОПШТЕ
И КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ ГРАДА
I. Разрешавају се дужности у Комисији за опште и
комунално уређење Града:
секретар:
- НАДА БАЊАЦ, Градска управа за комуналне послове,
заменик члана:
- ЂОРЂЕ ПИСАРОВ, Градска управа за урбанизам и
стамбене послове.
II. У Комисију за опште и комунално урешење Града
именују се:
за секретара:
- МИРЈАНА МАРКОВИЋ, Градска управа за комуналне
послове,
за заменика члана:
- КАТАРИНА МАКСИМОВ, Завод за заштиту споменика
културе Града Новог Сада.
III. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 352-1/2014-700-II
21. фебруар 2014. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

50
На основу члана 92. став 1. Закона о психоактивним
контролисаним супстанцама („Службени гласник Републике
Србије“, број 99/10) и члана 47. став 1. тачка 15, а у вези
са чланом 16. став 2. Статута Града Новог Сада – пречишћен
текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08),
Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ
ПОСЛЕДИЦА НАСТАЛИХ ЗЛОУПОТРЕБОМ
ПСИХОАКТИВНИХ КОНТРОЛИСАНИХ
СУПСТАНЦИ И ПРЕДЛАГАЊЕ МЕРА ЗА
УНАПРЕЂЕЊЕ СТАЊА У ОВОЈ ОБЛАСТИ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 6 – Страна 49.

I. Проф. др АЛЕКСАНДАР КИРАЉ разрешава се дужности
председника комисије за праћење последица насталих
злоупотребом психоактивних понтролисаних супстанци и
предлагање мера за унапређење стања у овој области на
територији Града Новог Сада.
II. Проф. др сц. мед. ЗОЛТАН ХОРВАТ, члан Градског
већа Града Новог Сада задужен за здравство, именује се
за председника Комисије за праћење последица насталих
злоупотребом психоактивних контролисаних супстанци и
предлагање мера за унапређење стања у овој облсти на
територији Града Новог Сада.
III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 51-15/2014-II
21. фебруар 2014. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

51
На основу члана 10. став 1. Правилника о начину и
поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за
програме и пројекте из области здравства („Службени лист
Града Новог Сада“, бр. 9/12 и 3/14), Градоначелник Града
Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА СТРУЧНУ
ПРОЦЕНУ И ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ
ЈАВНОГ ЗДРАВЉА КОЈИМА СЕ
ДОПРИНОСИ ПРОМОЦИЈИ ЗДРАВЉА
И ПРЕВЕНЦИЈИ БОЛЕСТИ
I. Прим. др ПЕТАР НОВАКОВИЋ разрешава се дужности
председника Комисије за стручну процену и избор пројеката
у области јавног здравља којима се доприноси промоцији
здравља и превенцији болести.
II. Проф. др сц. мед. ЗОЛТАН ХОРВАТ, члан Градског
већа Града Новог Сада задужен за здравство, именује се
за председника Комисије за стручну процену и избор
пројеката у области јавног здравља којима се доприноси
промоцији здравља и превенцији болести.
III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 51-9/2014-II
21. фебруар 2014. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

50. страна – Број 6
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На основу члана 47. став 1. тачка 15. Статута Града
Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града
Новог Сада“, број 43/08), Градоначелник Града Новог Сада
доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА ЗА ПРАЋЕЊЕ
КРЕТАЊА ОБОЛЕВАЊА ОД ХРОНИЧНИХ
НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ СТАНОВНИШТВА
ГРАДА НОВОГ САДА
I. Прим. др ПЕТАР НОВАКОВИЋ разрешава се дужности
председника Савета за праћење кретања оболевања од
хроничних незаразних болести становништва Града Новог
Сада.
II. Проф. др сц. мед. ЗОЛТАН ХОРВАТ, члан Градског
већа Града Новог Сада задужен за здравство, именује се
за председника Савета за праћење кретања оболевања
од хроничних незаразних болести становништва Града
Новог Сада.
III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 51-8/2014-II
21. фебруар 2014. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

53
На основу члана 15. Правилника о начину и поступку
доделе средстава из буџета Града Новог Сада за програме
којима се обезбеђују посебни облици социјалне заштите
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 10/10), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ РЕШЕЊА О
ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СТРУЧНУ
ПРОЦЕНУ И ИЗБОР ПРОГРАМА КОЈИМА
СЕ ОБЕЗБЕЂУЈУ ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
1. У решењу о образовању Комисије за стручну процену
и избор програма којима се обезбеђују посебни облици
социјалне заштите („Службени лист Града Новог Сада“,
бр. 17/10 и 11/13), у тачки 3. речи: „десет чланова“, замењују
се речима: „9 чланова“.
2. У тачки 4. брише се тачка и додају речи: „- Канцеларија
за особе са инвалидитетом“.

25. фебруар 2014.

3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2014-257
18. фебруар 2014. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.

54
На основу члана 15. Правилника о начину и поступку
доделе средстава из буџета Града Новог Сада за програме
којима се обезбеђују посебни облици социјалне заштите
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 10/10), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА
СТРУЧНУ ПРОЦЕНУ И ИЗБОР ПРОГРАМА
КОЈИМА СЕ ОБЕЗБЕЂУЈУ ПОСЕБНИ
ОБЛИЦИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
I. У Комисију за стручну процену и избор програма којима
се обезбеђују посебни облици социјалне заштите именују
се:
- за председника 1. БЕЛА КУРИНА, члан Градског већа Гада Новог Сада
- за заменика председника 2. АЛЕКСАНДАР ПЕТРОВИЋ, шеф Кабинета Градоначелника Града Новог Сада.
- за чланове 3. ЉУПКА МАНДИЋ, шеф Канцеларије за особе са
инвалидитетом Градске управе за социјалну и дечију
заштиту,
4. ВАЊА ВУЧЕНОВИЋ, помоћник Градоначелника Града
Новог Сада,
5. ЈАДРАНКА НОВАКОВ, координатор Канцеларије за
особе са инвалидитетом,
6. КОВИЉКА ПЕЧЕНИЦА, шеф Групе за управно и
аналитичко-истраживачке послове Градске управе
за социјалну и дечију заштиту,
7. ЕРЖЕБЕТ ВАРГА, извршилац за социјалну заштиту
расељених лица Градске управе за социјалну и дечију
заштиту,
8. ЉИЉАНА МАШИРЕВИЋ, библиотекар Градске библиотеке Нови Сад,
9. СЛАЂАНА ВУЛИН, референт ЈКП „Паркинг сервис“
Нови Сад,
10. ЈАСЕНКА БОЈОВИЋ, дипл. социјални радник Центра
за социјални рад Града Новог Сада,
11. РУЖИЦА ЗЕЋИРОВ СРБЉИН, социјални рандник
Центра за социјални рад Града Новог Сада.

25. фебруар 2014.
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II. Доношењем овог решења престаје да важи Решење
о разрешењу и именовању председника, заменика председника
и чланова Комисије за стручну процену и избор програма
којима се обезбеђују посебни облици социјалне заштите
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 13/13).
III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2014-257/а
18. фебруар 2014. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.
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На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Фонда
за унапређење вокалне уметности младих „Меланије
Бугариновић и ћерке Мирјане Калиновић-Калин“ у Новом
Саду („Службени лист Општине Нови сад, број 11/78 и
„Службени лист Града Новог Сада“, број 49/07), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Финансијски план Фонда за унапређење вокалне уметности младих „Меланије Бугариновић
и ћерке Мирјане Калиновић-Калин“ у Новом Саду за 2014.
годину, који је донео Управни одбор Фонда за унапређење
вокалне уметности младих „Меланије Бугариновић и ћерке
Мирјане Калиновић-Калин“ у Новом Саду на XII седници
одржаној 29. јануара 2014. године.
II
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На основу члана 47. став 1. тачка 15. Статута Града
Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града
Новог Сада“, број 43/08) Градоначелник Града Новог Сада
доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРЗАОВАЊУ ПРОЈЕКТНОГ ТИМА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА „LIME TREES &
HONEY BEES FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF THE DANUBE
MICROREGION“

Број 6 – Страна 51.

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-5/2014-5-II
13. фебруар 2014. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.
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I. Овим решењем образује се Пројектни тим за реализацију
пројекта „Lime Trees & Honey Bees for Sustainable Development
of the Danube Microregion“ (у даљем тексту: Пројектни тим).
II. Задатак Пројектног тима је да спроводи све неопходне
активности у циљу благовремене и правилне реализације
пројекта „Lime Trees & Honey Bees for Sustainable Development
of the Danube Microregion“.
III. Пројектни тим има: менаџера пројекта, асистента
менаџера пројекта, финансијског менаџера, асистента
финансијског менаџера, координатора за видљивост, три
краткорочна експерта, и администратора.
IV. Пројектни тим подноси Градоначелнику Града Новог
Сада шестомесечне извештаје о активностима предвиђеним
пројектом.
V. Стручне, административне и техничке послове за
потребе Пројектног тима обављаће Канцеларија за локални
економски развој Града Новог Сада.
VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2013-747/д
2. септембар 2013. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Фонда
за унапређење вокалне уметности младих „Меланије
Бугариновић и ћерке Мирјане Калиновић-Калин“ у Новом
Саду („Службени лист Општине Нови сад, број 11/78 и
„Службени лист Града Новог Сада“, број 49/07), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм рада Фонда за унапређење
вокалне уметности младих „Меланије Бугариновић и ћерке
Мирјане Калиновић-Калин“ у Новом Саду за 2014. годину,
који је донео Управни одбор Фонда за унапређење вокалне
уметности младих „Меланије Бугариновић и ћерке Мирјане
Калиновић-Калин“ у Новом Саду на XII седници одржаној
29. јануара 2014. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-5/2014-4-II
13. фебруар 2014. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.

52. страна – Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Градска управа за саобраћај и путеве
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9.
Одлуке о јавним паркиралиштима (”Службени лист Града
Новог Сада”, бр. 4/10, 5/10, 19/10, 50/10, 44/11, 38/12 и 7/13)
доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ
ПОСЕБНИХ ПАРКИРАЛИШТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
I. Овим решењем одређују се посебна паркиралишта у
I зони (у даљем тексту: Црвена зона), II зони (у даљем
тексту: Плава зона) и III зони (у даљем тексту: Бела зона)
и посебна паркиралишта са контролом уласка - изласка,
као стална паркиралишта за путничке аутомобиле на
територији Града Новог Сада.
II. У Црвеној зони коришћење паркиралишта може да
траје најдуже 120 минута.
У Плавој и Белој зони, као и на паркиралиштима са
контролом 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 Пројекту
техничког регулисања саобраћаја (у даљем тексту: 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 саобраћајем (у даљем тексту: Завод),
2. у Улици Игњата Павласа, са 81 паркинг-местом, према
пројектима број 2998 од 2. фебруара 2007. године, који је
израдио Завод и ПС0244 из јула 2013. године, који је израдио
Паркинг сервис,
3. у Улици Илије Огњановића, са 135 паркинг-места,
према пројектима број 2062 од 1. марта 2005. године, 2998
од 2. фебруара 2007. године, 5553 од 20. јануара 2011.
године и 6424 од 18. јануара 2012. године, које је израдио
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 6150 од 3. октобра 2011. године, који
је израдио Завод,
6. на Булевару Михајла Пупина, са 147 паркинг-места,
према пројектима број 1632 од 7. октобра 2003. године и
2057 од 16. фебруара 2005. године, које је израдио Завод,
7. у Улици народних хероја, са 40 паркинг-места, према
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 израдио
Завод,
9. на Булевару ослобођења, од Улице Новосадског сајма
до Улице Максима Горког, са 314 паркинг-места, према
пројектима број 7328 и 7329 од 11. фебруара 2013. године,
који је израдио Завод,
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10. на Трифковићевом тргу, са 80 паркинг-места, према
Пројекту број 3769 од 6. августа 2008. године, који је израдио
Завод,
11. у Његошевој улици, са 29 паркинг-места, према
Пројекту број 3769 од 6. августа 2008. године, који је израдио
Завод,
12. у Улици Светозара Милетића, са 49 паркинг-места,
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 израдио
Завод,
14. у Сутјеској улици, са леве и десне стране од Улице
Максима Горког до Радничке улице, са 44 паркинг-места,
према пројектима број 4773 од 11. фебруара 2010. године
и 4797 од 11. фебруара 2010. године, који је израдио Завод,
и
15. у Јеврејској улици, са 58 паркинг-места, према
Пројекту број ПС0220 од 7. јуна 2012. године, који је израдило
Јавно комунално предузеће ”Паркинг сервис” Нови Сад (у
даљем тексту: Паркинг сервис),
IV. У Плавој зони одређују се паркиралишта која се
налазе:
1. у Улици Мирослава Антића, са 73 паркинг-места,
према пројектима број 1511 од 21. априла 2003. године и
3704 од 27. јуна 2008. године, које је израдио Завод, и
Пројекту број ПС0237 из јануара 2013. године, који је израдио
Паркинг сервис,
2. у Улици Жарка Зрењанина, са 58 паркинг-места, према
Пројекту број 1634 од 1. октобра 2003. године, који је израдио
Завод,
3. у Улици Жарка Васиљевића, са 42 паркинг-места,
према пројектима број 2050 од 7. фебруара 2005. године
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, према
Пројекту број 4836 од 9. марта 2010. године, који је израдио
Завод,
5. у Дунавској улици, са 63 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. октобра 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 израдио 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 59 паркинг-места,
према Пројекту број ПС0188 од 7. децембра 2011. године,
који је израдио Паркинг сервис,
11. у Улици Николе Пашића, са 14 паркинг-места, према
Пројекту број ПС0202 од 22. новембра 2011. године, који
је израдио Паркинг сервис,
12. на Тргу царице Милице, са 121 паркинг-местом,
према пројектима број 1512 од 21. априла 2003. године,
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који је израдио Завод, и ПС0111 из марта 2006. године, који
је израдио Паркинг сервис,
13. у Улици Петра Драпшина, са 109 паркинг-места,
према Пројекту број 2184 од 19. маја 2005. године, који је
израдио Завод и пројектима ПС0122-01 из маја 2013. године
и ПС0252 од 3. децембра 2013. године, које је израдио
Паркинг сервис,
14. у Сутјеској улици, на платоу испред службеног улаза
у Јавно предузеће ”Спортски и пословни центар Војводина”
Нови Сад (у даљем тексту: Спортски центар), са 26 паркингместа, према Пројекту број 2337 од 6. септембра 2005.
године, који је израдио Завод,
15. у Улици Максима Горког, са 172 паркинг-места, према
пројектима број 2338 од 6. септембра 2005. године и 3706
од 1. јула 2008. године, изузев паркиралишта на коловозу
на парној страни улице између Стражиловске и Улице Соње
Маринковић, који је израдио Завод, и ПС0109-01 из августа
2013. године, који је израдио Паркинг сервис,
16. у Радничкој улици, са 162 паркинг-места, према
Пројекту број ПС0241 из јуна 2013. године, који је израдио
Паркинг сервис,
17. 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,
18. у Улици Павла Папа, са 81 паркинг-местом, према
Пројекту број ПС0124-01 из јануара 2007. године, који је
израдио Паркинг сервис,
19. у Улици Лазе Костића, са 17 паркинг-места, према
Пројекту број ПС0123 из априла 2006. године, који је израдио
Паркинг сервис,
20. у Улици Васе Пелагића, са 16 паркинг-места, према
Пројекту број ПС0120 из маја 2006. године, који је израдио
Паркинг сервис,
21. на Тргу младенаца и у Железничкој улици, са 114
паркинг-места, према пројектима број ПС0102-02 из октобра
2010. године и ПС0119-01 од 5. децембра 2011. године, који
је израдио Паркинг сервис,
22. у Улици Васе Стајића, са 198 паркинг-места, према
Пројекту број ПС0105-02 из јануара 2013. године, који је
израдио Паркинг сервис,
23. у Улици војвођанских бригада, са 102 паркинг-места,
према Пројекту број ПС0108-03 из јануара 2013. године,
који је израдио Паркинг сервис и Пројекту 8295 од 24.
јануара 2014. године, који је израдио Завод.
24. у Улици Павла Симића, са 18 паркинг-места, према
Пројекту број ПС0106 из марта 2006. године, који је израдио
Паркинг сервис,
25. у Улици Милете Јакшића, са 20 паркинг-места, према
Пројекту број ПС0107-01 из јуна 2013. године, који је израдио
Паркинг сервис,
26. у Николајевској улици, са 12 паркинг-места, према
Пројекту број 6787 из јуна 2012. године, који је израдио
Завод,
27. у Стражиловској улици, са 31 паркинг-местом, према
Пројекту број ПС0011-01 из октобра 2007. године, које је
израдио Паркинг сервис,
28. у Улици Димитрија Туцовића, са 112 паркинг-места,
према Пројекту број ПС 0113-03 из јуна 2010. године, који
је израдио Паркинг сервис,
29. у Ловћенској улици, са 33 паркинг-места, према
Пројекту број 3977 од 24. децембра 2008. године, који је
израдио Завод,
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30. 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 израдио Завод,
31. у Улици Огњена Прице, са 115 паркинг-места, према
Пројекту број ПС0104 од 10. јануара 2006. године, који је
израдио Паркинг сервис,
32. у Улици Алберта Томе, са 82 паркинг-места, према
Пројекту број ПС0112-02 од 21. октобра 2013. године, који
је израдио Паркинг сервис,
33. у Улици Стевана Сремца, са 25 паркинг-места, према
Пројекту број ПС0125 из августа 2006. године, који је израдио
Паркинг сервис,
34. у Словачкој улици, са 48 паркинг-места, према
Пројекту број ПС0127 из јуна 2006. године, који је израдио
Паркинг сервис,
35. у Улици Валентина Водника, са 14 паркинг-места,
према Пројекту број ПС0128 из јуна 2006. године, који је
израдио Паркинг сервис,
36. у Хиландарској улици, са 53 паркинг-места, према
Пројекту број ПС0130-01 из новембра 2009. године, који је
израдио Паркинг сервис,
37. на Житном тргу, са 37 паркинг-места, према Пројекту
број ПС0131-02 из августа 2013. године, који је израдио
Паркинг сервис,
38. у Улици Вука Караџића, са 20 паркинг-места, према
Пројекту број ПС0132 из септембра 2006. године, који је
израдио Паркинг сервис,
39. у Улици Лукијана Мушицког, са 19 паркинг-места,
према Пројекту број ПС0133 из јула 2006. године, који је
израдио Паркинг сервис,
40. 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,
3961-3 од 11. децембра 2008. године, које је израдио Завод
и Пројекту ПС0158 из априла 2010. године, који је израдио
Паркинг сервис,
41. у Улици војводе Бојовића, са 18 паркинг-места, према
Пројекту број ПС0141 из септембра 2006. године, који је
израдио Паркинг сервис,
42. у Масариковој улици, са 20 паркинг-места, према
Пројекту број ПС0196-01 од 24. априла 2012. године, који
је израдио Паркинг сервис,
43. у Гајевој улици, са 36 паркинг-места, према Пројекту
број 2529 из јануара 2006. године, који је израдио Завод,
44. у Улици Арсе Теодоровића, са 25 паркинг-места,
према Пројекту број 7324 из фебруара 2013. године, који
је израдио Завод,
45. у Улици Стевана Милованова, са 53 паркинг-места,
према пројектима број 2827 од 21. септембра 2006. године,
који је израдио Завод и ПС 0212 од 20. фебруара 2012.
године, који је израдио Паркинг сервис,
46. у Улици Душана Васиљева, са 16 паркинг-места,
према Пројекту број 2827 од 21. септембра 2006. године,
који је израдио Завод,
47. у Улици Козачинског, са 11 паркинг-места, према
Пројекту број 2827 од 21. септембра 2006. године, који је
израдио Завод,
48. 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 и 8295 од 24. јануара 2014.
године, које је израдио Завод,
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49. на Кеју жртава рације и Београдском кеју, од раскрснице
са Радничком улицом до раскрснице са Улицом Козачинског,
са 63 паркинг-места, према Пројекту број 3429 из децембра
2007. године, који је израдио Завод и Пројекту ПС0158 из
априла 2010. године, који је израдио Паркинг сервис,
50. у Улици Јована Бошковића, са 28 паркинг-места,
према пројектима бр. 3712 од 30. јуна 2008. године и 6469
од 24. фебруара 2012. године, које је израдио Завод,
51. у Улици Стевана Брановачког, од Улице Јована
Ђорђевића до Улице војводе Мишића, са 42 паркинг-места,
према пројектима број 3961/4 од 10. децембра 2008. године
и 3961/5 од 10. децембра 2008. године, које је израдио
Завод,
52. у Улици Илије Вучетића, са 18 паркинг-места, према
Пројекту број 3710 од 1. јула 2008. године, који је израдио
Завод,
53. у Улици Соње Маринковић, са 52 паркинг-места,
према Пројекту број 3713 од 30. јуна 2008. године, који је
израдио Завод,
54. у Улици војводе Мишића, од Улице Максима Горког
до Трга незнаног јунака, са 65 паркинг-места, према Пројекту
број ПС0253 од 12. новембра 2013. године, који је израдио
Паркинг сервис,
55. на Тргу Ференца Фехера, са 18 паркинг-места, према
Пројекту број 3705 од 27. јуна 2008. године, који је израдио
Завод,
56. у Улици Јована Ђорђевића, са 46 паркинг-места,
према пројектима број 4354 од 7. јула 2009. године и 7316
од 29. јануара 2013. године, које је израдио Завод,
57. у Улици војводе Путника, са 17 паркинг-места, према
Пројекту број 8307 од 15. јануара 2014. године, који је
израдио Завод,
58. у Сутјеској улици, од Радничке улице до Булевара
цара Лазара, са 158 паркинг-места, према пројектима број
4018 од 28. јануара 2009. године и 8295 од 24. јануара 2014.
године, које је израдио Завод и Пројекту ПС0158 из априла
2010. године, који је израдио Паркинг сервис,
59. у Улици Стевана Мусића, са 70 паркинг-места, према
Пројекту број 7385 од 7. марта 2013. године, који је израдио
Завод,
60. у Улици Ђуре Јакшића, са 24 паркинг-места, према
пројектима број 6787 из јуна 2012. године и 7318 из фебруара
2013. године, које је израдио Завод,
61. у Натошевићевој улици, са 3 паркинг-места, према
Пројекту број 4569 од 22. октобра 2009. године, који је
израдио Завод,
62. на Булевару ослобођења, од Булевара краља Петра
I до Булевара Јаше Томића, са 149 паркинг-места, према
Пројекту број 5191 од 28. јула 2010. године, који је израдио
Завод,
63. на Булевару ослобођења, од Улице Павла Папа до
Булевара краља Петра I, са 244 паркинг-места, према
Пројекту 5178 од 28. јула 2010. године, који је израдио
Завод,
64. на Булевару цара Лазара, од Булевара ослобођења
до Шекспирове улице, са 124 паркинг-места, према Пројекту
4952 од 11. маја 2010. године, који је израдио Завод,
65. у Улици Вере Павловић, са 51 паркинг-местом, према
пројектима број 4956 од 28. априла 2010. године и 5926 од
12. августа 2011. године, које је израдио Завод,
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66. у Војвођанској улици, колско-пешачки прилаз кбр. 1
и 3, са 31 паркинг-местом, према Пројекту 7476 од 4. априла
2013. године, који је израдио Завод,
67. у Улици Ласла Гала, са 70 паркинг-места, према
Пројекту број ПС 0224 од 17. августа 2012. године, који је
израдио Паркинг сервис,
68. у Пушкиновој улици са 76 паркинг-места, према
Пројекту 5053 од 4. јуна 2010. године, који је израдио Завод,
69. на Тргу незнаног јунака, са 16 паркинг-места, према
пројектима број 5257 од 1. септембра 2010. године, 5677
од 28. марта 2011. године, које је израдио Завод,
70. у Улици браће Рибникар, са 177 паркинг-места, према
Пројекту број 5049 од 1. јуна 2010. године, који је израдио
Завод,
71. у Улици Данила Киша, са 51 паркинг-местом, према
Пројекту број 6071 од 18. августа 2011. године, који је
израдио Завод,
72. на Тргу Коменског, са 60 паркинг-места, према Пројекту
број 5143 од 28. јуна 2010. године, који је израдио Завод,
73. у Ћирпановој улици, са 170 паркинг-места, према
Пројекту број 5572 од 8. фебруара 2011. године, који је
израдио Завод,
74. у Таковској улици, са 30 паркинг-места, према Пројекту
број 5573 од 8. фебруара 2011. године, који је израдио
Завод,
75. у Улици Лилике Бем, са 25 паркинг-места, према
Пројекту број 5574 од 8. фебруара 2011. године, који је
израдио Завод,
76. у Улици Жике Поповића, са 19 паркинг-места, према
Пројекту број 5841 од 26. маја 2011. године, који је израдио
Завод,
77. у Улици Бранислава Нушића, са 24 паркинг-места,
према Пројекту број 5576 од 8. фебруара 2011. године, који
је израдио Завод,
78. на Булевару Михајла Пупина, са 33 паркинг-места,
према Пројекту број ПС0197 од 29. новембра 2011. године,
који је израдио Паркинг сервис,
79. у Улици Косанчић Ивана, са 51 паркинг-местом,
према Пројекту број 6498 од 1. фебруара 2012. године, који
је израдио Завод,
80. у Улици девет Југовића, са 32 паркинг-места, према
Пројекту број 6499 од 1. фебруара 2012. године, који је
израдио Завод,
81. у Улици Боре Продановића, са 109 паркинг-места,
према Пројекту број 6500 од 1. фебруара 2012. године, који
је израдио Завод,
82. у Улици Уроша Предића, са 20 паркинг-места, према
Пројекту број 6501 од 1. фебруара 2012. године, који је
израдио Завод,
83. у Улици Новосадског сајма, од Мичуринове улице
до Булевара ослобођења, са 209 паркинг-места, према
Пројекту број 6503 од 1. фебруара 2012. године, који је
израдио Завод,
84. у Улици Николе Тесле, са 7 паркинг-места, према
пројектима број 6504 од 1. фебруара 2012. године и 7001
од 6. септембра 2012. године, које је израдио Завод,
85. у Улици Топлице Милана, са 26 паркинг-места, према
пројектима број 6505 од 1. фебруара 2012. године, који је
израдио Завод,
86. на платоу између Стадиона „Карађорђе“ и Спортског
центра „Војводина“, са 35 паркинг-места, према Пројекту
број 5023 од 20. маја 2010. године, који је израдио Завод
и
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87. на Тргу галерија, са 48 паркинг-места, према Пројекту
број ПС0237 од 28. јануара 2013. године, који је израдио
Паркинг сервис.
V. У Белој зони одређују се паркиралишта која се налазе:
1. на платоу испред Железничке станице, са 77 паркингместа, према пројектима број ПС0148 од 27. фебруара
2008. године и ПС0158 из априла 2010. године, које је
израдио Паркинг сервис,
2. на платоу између Стадиона ”Карађорђе” и Спортског
центра „Војводина“, са 66 паркинг-места, према Пројекту
број 2376 од 5. октобра 2005. године, који је израдио Завод
и Пројекту ПС0158 из априла 2010. године, који је израдио
Паркинг сервис,
3. у Војвођанској улици са 192 паркинг-места, према
Пројекту 5141 од 25. јуна 2010. године, који је израдио Завод
и према Пројекту број ПС0234 од 03. децембра 2012. године,
који је израдио Паркинг сервис,
4. у Мичуриновој улици, у делу од Улице Новосадског
сајма до Улице Николе Тесле, са 28 паркинг-места, према
Пројекту број 6502 од 1. фебруара 2012. године, који је
израдио Завод и према Пројекту број ПС0234 од 3. децембра
2012. године, који је израдио Паркинг сервис,
5. у Хајдук Вељковој улици, са 98 паркинг-места, према
Пројекту број 1977 од 22. фебруара 2005. године, који је
израдио Завод и према Пројекту број ПС0234 од 3. децембра
2012. године, који је израдио Паркинг сервис и
6. у Улици Милоша Бајића, са 59 паркинг-места, према
Пројекту број 2173 од 13. маја 2005. године, који је израдио
Завод и Пројекту ПС0158 из априла 2010. године, који је
израдио Паркинг сервис.
VI. Посебна паркиралишта са контролом уласка - изласка,
одређују се:
1. на Тргу галерија, са 58 паркинг-места, према Пројекту
број ПС0238 од 12. фебруара 2013. године, који је израдио
Паркинг сервис и
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.
VII. Наплата накнаде за коришћење посебних паркиралишта из тачке III, IV, V. и VI. овог решења вршиће се у
складу са важећом Одлуком о утврђивању цена паркирања
и уклањања моторних возила, радним даном у време од
7 до 21 сат и суботом у време од 7 до 14 сати, осим за
посебна паркиралишта из тачке IV. подтачка 64. и 68, где
се наплата накнаде за 25 паркинг-места на Булевару цара
Лазара испред Лиманске пијаце и за 15 паркинг-места у
Пушкиновој уз Лиманску пијацу врши радним даном у време
од 14 до 21 сат, као и за посебна паркиралишта са контролом
уласка - изласка из тачке VI. овог решења, где се наплата
накнаде за коришћење врши сваког дана у време од 00 до
24 сата.
Наплату накнаде из става 1. ове тачке обавља Паркинг
сервис, путем овлашћеног лица, паркомата, мобилне
телефоније или паркинг-карте купљене код дистрибутера.
На свим паркиралиштима из тачака III, IV. и V. важи
зонска карта. Поред зонске карте, на делу паркиралишта
из тачке IV. подтачка 40, 49. и 58, као и на свим паркиралиштима у тачки V. важи и дневна карта, у свему према
саобраћајној сигнализацији из наведених пројеката.
VIII. Налаже се Паркинг сервису да:
- паркиралишта уреди, опреми и постави саобраћајну
сигнализацију у складу са пројектима из тачке III, IV,
V. и VI. овог решења,
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- на постојећим саобраћајним знацима III-32 (паркиралиште) постави допунску таблу IV-5 (ознака зоне)
и обавештење (симбол) о начину наплате и временском
ограничењу коришћења паркиралишта.
IX. Налаже се Заводу да постављене саобраћајне знаке
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.
X. Надзор над извођењем радова из тачке VIII. овог
решења врши Завод.
XI. Рок за извршење овог решења је 12. март 2014.
године.
XII. Доношењем овог решења престаје да важи Решење
о одређивању посебних паркиралишта на територији Града
Новог Сада (”Службени лист Града Новог Сада”, бр. 54/12,
6/13, 11/13, 30/13, 43/13, 50/13, 55/13 и 63/13).
XIII. 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-34-363/2014
12. фебруар 2014. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Викторија Пауновић, с.р.

59
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9.
Одлуке о јавним паркиралиштима (”Службени лист Града
Новог Сада”, бр. 4/10, 5/10, 19/10, 50/10, 44/11, 38/12 и 7/13)
доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ
ПАРКИНГ-МЕСТА НА ЈАВНИМ
ПАРКИРАЛИШТИМА ЗА ВОЗИЛА ОСОБА
СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, НА ВИШЕ
ЛОКАЦИЈА У НОВОМ САДУ
I. У Решењу о одређивању паркинг-места на јавним
паркиралиштима за возила особа са инвалидитетом, на
више локација у Новом Саду („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 17/13 и 55/13) у тачки II. речи: „7157 од 1. новембра
2012. године“ замењују се речима „8346 од 4. фебруара
2014. године“.
II. Рок за извршење овог решења је 4. март 2014. године.
III. 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-34-526/2014
13. фебруар 2014. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Викторија Пауновић, с.р.
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Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Oдговорни уредник: Златко Буцало.
Уредништво: Градска управа за прописе Града Новог Сада,
21000 Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, Телефон: 021/451-726.
Годишња претплата: 3.500,00 динара. Уплатни рачун број: 840-742341843-24;
По моделу 97 са позивом на број 20-511, Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Нови Сад.
Прималац: Приходи градских органа управе
Сврха плаћања: За “Службени лист Града Новог Сада”.
Рачунарска обрада и штампа:
Служба за заједничке послове Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, 21000 Нови Сад, телефон: 021/4882-700

