
SLU@BENI LIST
GRADA NOVOG SADA

Godina XXIX - Broj 7 NOVI SAD,  1. mart 2010. primerak 60,00 dinara
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На основу члана 11. Одлуке о решавању стамбених 

потреба ратних војних инвалида и породица палих бо-
раца на територији Града Новог Сада (“Службени лист 
Града Новог Сада”, бр. 54/2008, 29/2009 и 4/2010), Град-
ско веће Града Новог Сада, на 91. седници од 24. феб-
руара 2010. године, доноси

П Р А В И Л Н И К
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О 

МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЛИСТЕ РЕДА 
ПРВЕНСТВА ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ 
ПОТРЕБА РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА И 

ПОРОДИЦА ПАЛИХ БОРАЦА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

Члан 1.

У Правилнику о мерилима за утврђивање листе реда 
првенства за решавање стамбених потреба ратних вој-
них инвалида и породица палих бораца на територији 
Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог Сада”, 
број 7/2009) после члана 8. додаје се нови члан 8а који 
гласи:

“Члан 8а

Критеријум датум пријављивања пребивалишта на 
територији Града Новог Сада вреднује се тако што се 
за сваку годину непрекидног пребивалишта на терито-
рији Града Новог Сада добија по један бод.”

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 5-38/2010-II
24. фебруар 2010. године
НОВИ САД

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 23. Статута Града Новог 

Сада – пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада, број 43/2008) и члана 3. став 2. Одлуке о устано-
вама културе чији је оснивач Град Нови Сад (“Службени 
лист Града Новог Сада”, бр. 20/2003, 21/2003, 27/2005, 
4/2007 и 54/2008), на предлог Градоначелника Града 
Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада, на 91. сед-
ници одржаној 24. фебруара 2010. године, доноси

П Р А В И Л Н И К
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА 

ПРАВА НА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА 
ГРАДА НОВОГ САДА ЗА ПРОГРАМЕ-
-ПРОЈЕКТЕ ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

Члан 1.

У Правилнику о начину и поступку остваривања пра-
ва на доделу средстава из буџета Града Новог Сада за 
програме – пројекте из области културе (“Службени 
лист Града Новог Сада”, број 18/2009), у члану 2. али-
неја један и два бришу се.

Досадашње алинеје три и четири постају алинеје је-
дан и два.

Члан 2.

Чл. од 5. до 9. бришу се.

Члан 3.

У члану 10. став 1. речи: “алинеја три”, замењују се 
речима: “алинеја један”.

Члан 4.

У члану 12. став 2. речи: “заменика председника, два 
члана и њихове заменике”, замењују се речима: “осам 
чланова”.

Члан 5.

У члану 18. став 1. речи: “алинеја четири”, замењују 
се речима: “алинеја два”.

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 6-1/2010-645-II
24. фебруар 2010. године
НОВИ САД     Градоначелник

Игор Павличић, с.р.
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87
На основу члана 52. тачка 23. Статута Града Новог 

Сада – пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада, број 43/2008), Градско веће Града Новог Сада, на 
предлог Градоначелника Града Новог Сада, на 91. сед-
ници одржаној 24. фебруара 2010. године, доноси

П Р А В И Л Н И К
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА 
ПРАВА НА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПУТЕМ 
ДОТАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ 
САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 
МАНИФЕСТАЦИЈА И ПРОМОЦИЈА ИЗ 
ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ ОД ЗНАЧАЈА 

ЗА ГРАД НОВИ САД

Члан 1.

Овим правилником уређује се начин и поступак ос-
тваривања права на доделу средстава из буџета Града 
Новог Сада (у даљем тексту: дотације) недобитним ор-
ганизацијама за реализацију програма манифестација 
и промоција из области привреде од значаја за Град Но-
ви Сад (у даљем тексту: Организатор) и одређују мани-
фестације и промоције из области привреде које су од 
значаја за Град Нови Сад (у даљем тексту: Град).

Члан 2.

Дотације из члана 1. овог правилника обезбеђују се 
Организатору за реализацију програма манифестација 
и промоција које се одржавају током године из области 
привреде.

Изузетно, у складу са овим правилником дотације се 
могу доделити и недобитним организацијама које нису 
организатори манифестација и промоција за учешће на 
манифестацијама и промоцијама на покрајинском и ре-
публичком нивоу.

У случају из става 2. овог члана, дотације одобрава 
Градоначелник Града Новог Сада (у даљем тексту: Гра-
доначелник), на захтев организације, а међусобна пра-
ва и обавезе између Града и организације уређују се 
уговором који закључују Градоначелник, или лице које 
он овласти, и овлашћено лице организације којој је 
одобрена дотација.

Члан 3.

Манифестације и промоције из области привреде од 
значаја за Град су:

-  Међународни фестивал иновација, знања и ства-
ралаштва “ТЕСЛА ФЕСТ”,

-  Такмичење металских радника Града,
-  такмичења којима се доприноси развоју пронала-

заштва и иноваторства,
-  манифестације и промоције које се организују у 

циљу едукације младих предузетника и привред-
ника,

-  манифестације и промоције које организују покре-
ти и организације потрошача Града,

-  манифестације и промоције у туризму и пољопри-
вреди, и

-  друге манифестације и промоције у привреди које 
одобри или чије покровитељство у име Града при-
хвата Градоначелник.

Члан 4.

Организатор може да оствари право на дотацију за 
реализацију манифестације или промоције из члана 3. 
овог правилника, на основу програма манифестације 
или промоције (у даљем тексту: Програм) који до-
ставља Градској управи за привреду (у даљем тексту: 
Градска управа), најкасније 15 дана пре дана одржа-
вања манифестације или промоције.

Члан 5.

Програм садржи:
-  назив Програма,
-  назив и седиште Организатора,
-  кратак опис активности на реализацији Програма,
-  место, време и начин реализације Програма,
-  финансијски план Програма,
-  изворе средстава за финансирање Програма са 

износом планираних сопствених и других сред-
става и средстава из буџета Града, и

-  другу одговарајућу документацију, односно подат-
ке од значаја за реализацију Програма.

Члан 6.

Градска управа утврђује испуњеност услова за доде-
лу дотације и предлаже износ дотације који не може би-
ти већи од 50% од укупно планираних средстава за ре-
ализацију Програма.

Програм одобрава Градоначелник и утврђује износ 
дотације намењен за његову реализацију.

Члан 7.

Ако се за исту манифестацију или промоцију пријави 
више организатора, Програм ће вредновати Градска уп-
рава према следећим критеријумима:

-  значај манифестације и промоције за привреду 
Града,

-  валоризовање вредности одређене области при-
вреде, и

-  традиционалност манифестације и промоције.
У случају из става 1. овог чална, предлог за избор 

Програма са износом дотације, утврђује Градска управа 
и предлог доставља Градоначелнику који одобрава 
Програм и утврђује износ дотације.

Члан 8.

Међусобна права и обавезе између Града и Органи-
затора коме је одобрена дотација за реализацију Про-
грама, уређују се уговором који закључују Градоначел-
ник или лице које он овласти и овлашћено лице 
Организатора.

Члан 9.

Организатор коме је одобрена дотација у складу са 
овим правилником, дужан је да Градској управи достави 
извештај о реализацији Програма и рачуне о утроше-
ним средствима, у року од 30 дана од дана његове реа-
лизације.
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Градска управа је обавезна да прати реализацију 
одобрених програма и извршавање уговорних обавеза, 
и о томе доставља извештај Градском већу Града Новог 
Сада два пута годишње.

Члан 10.

Ступањем на снагу овог правилника престаје да ва-
жи Правилник о начину и поступку остваривања права 
на доделу средстава из буџета Града Новог Сада за ре-
ализацију програма манифестација из области привре-
де од значаја за Град Нови Сад (“Службени лист Града 
Новог Сада” број 5/2009).

Члан 11.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 3-9/2010-II
24. фебруар 2010. године
НОВИ САД      Градоначелник

Игор Павличић, с.р.
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На основу члана 52.  тачка  23. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008), Градско веће Града Новог Сада, на 
предлог Градоначелника Града Новог Сада, на 91. сед-
ници од 24. фебруара 2010. године доноси

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА 
ПРАВА НА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПУТЕМ 
ДОТАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ 
САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА 
ИЗ ОБЛАСТИ ПОЛИТИКЕ ЗА МЛАДЕ 
ОД ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД

I.  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником уређује се начин и поступак ос-
тваривања права на доделу средстава путем дотација 
(у даљем тексту: дотације) из буџета Града Новог Сада 
(у даљем тексту: буџет Града) за реализацију пројеката 
из области политике за младе од изузетног значаја за 
Град Нови Сад (у даљем тексту: Град).

Члан 2.

Пројекти из области политике за младе од изузетног 
значаја за Град су:

1. Пројекти чија реализација доприноси изради стра-
тегије и акционог плана политике за младе Града, ње-
ном доношењу и реализацији, као и пројекти чији је циљ 
мониторинг и евалуација свих процеса израде, доно-

шења и реализације стратегије и акционог плана поли-
тике за младе од значаја за Град, а нарочито:

-  пројекти којима се обезбеђује учешће младих у 
изради, доношењу, реализацији, мониторингу и 
евалуацији стратегије и акционог плана политике 
за младе Града,

-  пројекти чијом реализацијом се доприноси промо-
цији процеса израде, доношења и реализације 
стратегије и акционог плана политике за младе, 
као и промоцији саме стратегије и акционог плана 
политике за младе Града,

-  пројекти којима се реализују мере дефинисане 
акционим планом политике за младе Града,

-  пројекти којима се доприноси остваривању опш-
тих и специфичних циљева стратегија за младе 
виших нивоа власти, и

-   други пројекти којима се развија и унапређује по-
литика за младе.

2. Пројекти чијом реализацијом се обележавају да-
туми и јубилеји од значаја за младе и промовише подр-
шка и брига о младима Града (у даљем тесту: манифес-
тације и акције од значаја за младе Града).

II. НАЧИН  И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРАВА 
 НА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПУТЕМ ДОТАЦИЈА 
 ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИ-
 ЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ПОЛИТИКЕ 
 ЗА МЛАДЕ

Члан 3.

Право на доделу дотација из буџета Града за реали-
зацију пројеката  из члана 2. овог правилника, могу да 
остваре организације и удружења која своју активност 
реализују на територији Града и уписана су у регистар 
код надлежног органа.

Члан 4.

Финансирање пројеката из члана 2. тачка 1.  овог 
правилника врши се путем јавног конкурса (у даљем 
тексту: Конкурс) који расписује Градска управа за спорт 
и омладину (у даљем тексту: Градска управа), уз са-
гласност Градоначелника Града Новог Сада (у даљем 
тексу: Градоначелник), најмање једном годишње.

 Члан 5.

Конкурс се објављује у средствима јавног информи-
сања и на званичној интернет презентацији Града.

Конкурс садржи:
-  пројекте за које се спроводи Конкурс,
-  могуће учеснике Конкурса,
-  укупан износ средстава из буџета Града,
-  доказ о упису у регистар код надлежног органа,
-  рокове за подношење пријаве на Конкурс,
-  образац пријаве на Конкурс, 
-  образац пројекта који се подноси уз пријаву на 

Конкурс, и
-  документацију коју је потребно приложити уз при-

јаву на Конкурс.
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Члан 6.

Конкурс спроводи комисија коју образује и именује 
Градоначелник (у даљем тексту: Комисија).

Решењем о образовању и именовању Комисије утврђују 
се задаци Комисије, састав и број чланова и чланица Коми-
сије, као и друга питања од значаја за рад Комисије.

Члан 7.

Пријава на Конкурс подноси се Градској управи на 
посебном обрасцу који је саставни део Конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на Конкурс Ко-
мисија неће разматрати.

Члан 8.

Комисија је дужна да у року од 15 дана од дана исте-
ка рока за подношење пријава на Конкурс достави Град-
ској управи извештај о спроведеном поступку Конкурса. 

Извештај из става 1. овог члана садржи предлог про-
јеката за чију реализацију би се одобрила средства из 
буџета Града, са износом средстава за реализацију 
сваког појединачног пројекта.

Члан 9.

Градска управа након разматрања извештаја Коми-
сије доставља Градоначелнику предлог акта о утврђи-
вању пројеката из члана 2. тачка 1. овог правилника за 
чију реализацију се одобравају средства из буџета Гра-
да, са износом средстава за реализацију сваког поједи-
начног пројекта.

На основу предлога акта из става 1. овог члана, Гра-
доначелник доноси акт о утврђивању пројеката за чију 
реализацију се одобравају средства из буџета Града, 
са износом средстава за реализацију сваког појединач-
ног пројекта.

Члан 10.

Организација односно удружење који су остварили 
право на дотацију из буџета Града закључују са Градо-
начелником или лицем које он овласти, уговор којим се 
уређује начин и рокови реализације пројекта, пренос 
средстава из буџета Града, подношење извештаја о ре-
ализацији пројекта, као и друга права и обавезе уговор-
них страна.

Члан 11.

Организација односно удружење  може да оствари 
право на дотацију из буџета Града за реализацију мани-
фестације односно акције од значаја за младе Града из 
члана 2. тачка 2. овог правилника на основу пројекта 
манифестације односно акције коју одобри или чије 
покровитељство у име Града прихвати Градоначелник.

Пројекат манифестације односно акције из става 1. 
овог члана  садржи:

-  назив манифестације односно акције,
-  назив и седиште организације или удружења које 

реализује манифе стацију односно акцију,
-  доказ о упису у регистар код надлежног органа,
-  опис активности за реализацију манифестације 

односно акције,
-  место, време и начин реализације манифестације 

односно акције,

-  финансијски план манифестације односно акције, 
-  податке о особама које учествују у реализацији 

манифестације односно акције,
-  податке о одговорној особи за реализацију мани-

фестације односно акције и ангажовање средста-
ва, и 

-  другу одговарајућу документацију и податке од 
значаја за реализацију манифестације односно 
акције.

У акту о одобравању манифестације односно акције 
из става 1. овог члана или о прихватању покровитељс-
тва који доноси Градоначелник, утврђује се и износ до-
тације за њену реализацију.

Организација или удружење за реализацију мани-
фестације односно акције из става 1. овог члана дужни 
су да захтев и пројекат манифестације односно акције 
достави Градској управи најкасније 30 дана пре дана 
одржавања манифестације односно акције.

Члан 12.

Организација или удружење који су остварили право 
на дотацију из буџета Града закључују са Градоначел-
ником или начелником Градске управе, уз сагласност 
Градоначелника, уговор којим се уређује начин и рокови 
за реализацију манифестације односно акције, пренос 
средстава из буџета Града, подношење извештаја о ре-
ализацији манифестације односно акције, као и друга 
права и обавезе уговорних страна.

III.  ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 13.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”.
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 6-34/2010-II
24. фебруар 2010. године
НОВИ САД      Градоначелник

Игор Павличић, с.р.

89
На основу члана 52. тачка 25. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 13. став 4. Одлуке о обез-
беђивању средстава за финансирање потреба у облас-
ти спорта на територији Града Новог Сада (“Службени 
лист Града Новог Сада”, број 29/2009), Градско веће 
Града Новог Сада на предлог Градоначелника Града 
Новог Сада на 91. седници, одржаној 24. фебруара 
2010. године, доноси

ПРОГРАМ 
МАНИФЕСТАЦИЈА  ОД ЗНАЧАЈА ЗА 
ГРАД НОВИ САД У ОБЛАСТИ СПОРТА 

У 2010. ГОДИНИ
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1.  Овим програмом одређују се манифестације од 
значаја за Град Нови Сад  у области спорта у 2010. го-
дини и утврђује износ дотација из буџета Града Новог 
Сада за 2010. годину (у даљем тексту: буџет Града) пла-
нираних за њихову реализацију.

2.  Манифестације  од значаја за Град Нови Сад у  
области спорта  у 2010.  години  (у даљем тексту: Мани-
фестација) су:

РЕД.
БР. НАЗИВ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАТОР 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ

ВРЕМЕ 
ОДРЖАВАЊА 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ

МЕСТО ОДРЖАВАЊА 
МАНИФЕСТАЦИЈЕ

ПЛАНИРАНИ
ИЗНОС 

ДОТАЦИЈА
У ДИНАРИМА

1. "Финале купа 2009/2010" Одбојкашки клуб 
"Војводина"

26-28. фебруара 
2010. године

ЈП "СПЦ Војводина" 
Нови Сад 300.000,00

2.

"Међународни 
рукометни турнир 

ветерана и ветеранки 
Нови Сад 2010"

Рукометни клуб 
"Нови Сад 021"

11-14. марта 2010. 
године

Основна школа 
"Јожеф Атила" 
Нови Сад 100.000,00

3. "Отворено првенство 
ШКС Србије"

Карате клуб "Соко 
Нови Сад"

21. март 2010. 
године

Спортски центар 
"Слана бара" 150.000,00

4. "Кошаркашко јуниорско 
првенство Србије"

Кошаркашки клуб 
"Нови Сад"

16-18. априла 2010. 
године

ЈП "СПЦ Војводина" 
Нови Сад 600.000,00

5. "Планинарски маратон 
на Фрушкој гори”

Планинарско-
сму чарско друштво 

“Железничар”

8-9. маја 2010. 
године 

Национални парк 
"Фрушка гора" 200.000,00

6. "Светски дан спорта: 
спорт за све"

Савез за школски 
спорт и олимпијско 

васпитање
15. мај 2010. године

Кампус 
Универзитета у 

Новом Саду и Ђачко 
игралиште, Нови Сад

700.000,00

7. "XVIII Меморијални куп 
Демшар"

Школа и клуб 
кошарке "Кадет" 16. мај 2010. године Спортска хала у 

Футогу 80.000,00

8. "ХI трофеј сајамског 
града”

Бициклистички клуб 
"Вело"

21-23. маја 2010. 
године

Траса - улице Новог 
Сада 1.000.000,00

9.
Првенство Европе за 
жене у body buildingu, 
fi ttnessu i body fi tnessu

Body Building, 
Fittness i aerobik 

savez Novog Sada

28-31. маја 2010. 
године

ЈП "СПЦ Војводина" 
Нови Сад 3.000.000,00

10.

"Спортом против 
девијантног понашања 

младих - III дечје 
спортске игре"

Карате клуб 
"Mawashi"

29-30. маја 2010. 
године

Трг слободе
Нови Сад

200.000,00

11. "Aеромитинг” Аероклуб "Галеб Г4"  мај 2010. године Аеродром "Ченеј" 1.200.000,00

12. "Golf Tournament Novi 
Sad Open 2010." Голф клуб "Центар" мај 2010. године Голф центар 021 1.200.000,00

13. "Вртићијада 2"
Спортска 

асоцијација Новог 
Сада

мај 2010. године Ђачко игралиште, 
Нови Сад 480.000,00

14.
"Међународна 

кајакашка регата-Куп 
Војводине"

Кајак кану клуб 
"Војводина" мај 2010. године Река Дунав

170.000,00

15. "Универзитетска регата 
Нови Сад 2010"

Веслачки клуб 
"Данубиус 1885" 3. јун 2010. године Река Дунав  

600.000,00
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16. "3Д ЕАА Европски куп" Стреличарски клуб 
"НС 2002"

12-13. јуна 2010. 
године

Петроварадинска 
тврђава

Хонверк 22 800.000,00

17. "World league 2010" Одбојкашки клуб 
"Војводина"

1-2. јул 2010. 
године

ЈП "СПЦ Војводина" 
Нови Сад 2.000.000,00

18. "17 меморијал Јован 
Богић-Пуфика"

Рвачки клуб 
"Војводина"

4- 6. јуна 2010. 
године

Спортски центар 
"Слана бара" 300.000,00

19. "12 th Serbia junior Open" Тениски клуб "Нови 
Сад 2002" 

13-18. септембра 
2010. године

Тениски терени у 
Улици Новосадског 

сајма 62 1.000.000,00

20. "Војвођанска златна 
рукавица"

Боксерски клуб 
"Нови Сад"

23-27. септембра 
2010. године

Спортска хала у 
Футогу 300.000,00

21. Конвенција Европске 
атлетике

Атлетски клуб 
"Војводина"

13-17. октобра 2010. 
године

Хотел "Парк" 
Нови Сад 2.000.000,00

22.

"18. Новосадски 
маратон и 17. 
Новосадски 
полумаратон”

Спортско друштво 
"Новосадски 
маратон"

28. март и 10. 
октобар 2010. 

године

Траса - улице 
Новог Сада 1.500.000,00

23.

"IX  ДКМТ - куп и I 
Меморијал Лазе 
Крстића и Марице 

Џелатовић”

Соколско друштво 
"Војводина"

17-19. децембра 
2010. године

Спортски центар 
"Слана бара" 1.000.000,00

24. "Играм за другара 04" Кошаркашки клуб 
"Селекта"

25-26. децембра 
2010. године

Средња школа 
унутрашњих 

послова-Центар за 
основну полицијску 
обуку Сремска 
Каменица

50.000,00

25. "Новогодишњи Joola kup 
за 2010."

Градски 
стонотениски савез 

Новог Сада

10-12. децембра 
2010. године

ЈП "СПЦ Војводина" 
Нови Сад 300.000,00

26. Спортска aсоцијација 
Новог Сада

"Спортиста године 
2010."

децембар 2010. 
године

ЈП "СПЦ Војводина" 
Нови Сад 200.000,00

27.
Кошаркашки клуб 

инвалида у колицима 
"Војводина"

"Трофеј Нови Сад" децембар 2010. 
године

ЈП "СПЦ Војводина" 
Нови Сад 500.000,00

    

УКУПНО:       19.930.000,00           

3.  Уколико се приходи и примања буџета Града не 
остварују у планираном износу,  дотације за реализа-
цију манифестација из тачке 2. овог програма, могу се 
утврдити и у мањем износу од планираног. 

4. Дотације за реализацију манифестација из тачке 
2. овог програма, преносиће се организатору Манифес-
тације на основу уговора који закључују Градоначелник 
Града Новог Сада или лице које он овласти и овлашће-
но лице организатора Манифестације, сразмерно ос-
твареним приходима и примањима буџета Града.

5. Саставни део уговора из тачке 4. овог програма је 
Програм Манифестације.

6. Организатор Манифестације из тачке 2. овог про-
грама, дужан је да у року од 30 дана од дана реализа-
ције Манифестације, Градској управи за спорт и омлади-
ну (у даљем тексту: Градска управа), достави изве штај о 
реализацији Манифестације, фотокопије комплетне до-
кументације о утрошеним средствима оверене печатом 
организатора Манифестације, као и извод из банке о 
стању и променама средстава на свом рачуну.

7. Градска управа је обавезна да прати реализацију 
манифестација и извршавање уговорених обавеза и 
достави Градском већу Града Новог Сада годишњи из-
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вештај о реализацији манифестација из тачке 2. овог 
програма.

8. Овај програм објавити у “Службеном листу Града 
Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број:6-44/2010-II 
24. фебруар 2010. године
НОВИ САД

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

90
На основу члана 52. тачка 11. Статута Града Новог 

Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог 
Сада, број 43/2008), Градско веће Града Новог Сада, на 
91. седници од 24. фебруара 2010. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ 
ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ У БОРБИ 

ПРОТИВ НАРКОМАНИЈЕ

I. Овим решењем се образује и именује Радна група 
за израду Акционог плана за спровођење активности у 
борби против наркоманије (у даљем тексту: Радна гру-
па).

II. Задатак Радне групе је да изради текст за Нацрт 
акционог плана за спровођење активности у борби про-
тив наркоманије и достави га Градском већу Града Но-
вог Сада ради утврђивања Предлога акционог плана за 
спровођење активности у борби против наркоманије.

III. Радна група, у циљу извршења задатка из тачке 
II. овог решења, може образовати подгрупе за области 
здравства, социјалне заштите, образовања, спорта и 
омладине, односно са јавношћу и слично, којима ће ру-
ководити чланови Радне групе задужене за одређену 
област.

IV. Радна група има председника, заменика председ-
ника и девет чланова.

V. У Радну групу се именују:
- за председника:
 ПРОФ. ДР СЦ. МЕД. АЛЕКСАНДРА НОВАКОВ МИ-

КИЋ, члан Градског већа Града Новог Сада,
- за заменика председника:
 ПРОФ. ДР АЛЕКСАНДАР КИРАЉ, председник Са-

вета за здравствену заштиту, социјалну заштиту 
и друштвену бригу о деци и омладини Скупштине 
Града Новог Сада,

- за чланове:
1. ПРОФ. ДР СЦ. МЕД. САЊА СТОЈАНОВИЋ, члан 

Градског већа Града Новог Сада,

2. МИЛАН ЂУКИЋ, члан Градског већа Града Новог 
Сада,

3. АЛЕКСАНДАР КРАВИЋ, члан Градског већа Града 
Новог Сада,

4. ПРОФ. ДР МИКЛОШ БИРО, председник Градског 
одбора за превенцију зависности од психоактив-
них супстанци,

5. ПРОФ. ДР НИКОЛА ВУЧКОВИЋ, управник Инсти-
тута за психијатрију Клиничког центра Војводине,

6. ДР СЛОБОДАН ДРАКИЋ, Институт за психијатрију 
Клиничког центра Војводине,

7. НЕМАЊА СТАРОВИЋ, председник Савета за јавни 
ред и мир и безбедност Скупштине Града Новог 
Сада,

8. ВЛАДИМИР ПОПИЋ, председник Савета за обра-
зовање и спорт Скупштине Града Новог Сада, и 

9. ВИШЊА НЕЖИЋ, извршилац за истраживачко-
аналитичке послове у Градској управи за спорт и 
омладину.

VI. Стручне, административне и техничке послове за 
потребе Радне групе, обављаће Градска управа за 
здравство.

VII. Ово решење објавити у "Службеном листу Града 
Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 51-9/2010-II
24. фебруар 2010. године
НОВИ САД

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

91
На основу члана 13а став 1. тачка 5. Одлуке о орга-

низовању Комуналне радне организације “Градско зе-
ленило” у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа 
(“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 29/2005 – пре-
чишћен текст и 53/2008), Градско веће Града Новог Са-
да на 91. седници од 24. фебруара 2010. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН 
ИЗДАВАЊА ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА И 

ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА НА КУПАЛИШТУ 
“ШТРАНД” У НОВОМ САДУ ЗА ЛЕТЊУ 
КУПАЛИШНУ СЕЗОНУ ЗА 2010. ГОДИНУ

I. Даје се сагласност на План издавања пословних 
објеката и пословних простора на купалишту “Штранд” 
у Новом Саду за летњу купалишну сезону за 2010. годи-
ну, који је донео Управни одбор Јавног комуналног пре-
дузећа “Градско зеленило” Нови Сад, на 55. седници од 
12. фебруара 2010. године.
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II. Ово решење објавити у “Службеном листу Града 
Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 352-386/2010-II
24. фебруар 2010. године
НОВИ САД      Градоначелник

Игор Павличић, с.р.

92
На основу члана 35. став 1. Одлуке о градским упра-

вама (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 52/2008 и 
55/2009), Градско веће Града Новог Сада, на 91. седни-
ци од 24. фебруара 2010. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. МАРИЈАНА ТАРАЈИЋ, на лични захтев, разрешава 
се дужности начелника Градске пореске управе, са 28. 
фебруаром 2010. године, када јој престају и сва права 
из радног односа.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2010-5-ГВ/6
24. фебруар 2010. године
НОВИ САД      Градоначелник

Игор Павличић, с.р.

93 
На основу члана 35. став 1. Одлуке о градским упра-

вама (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 52/2008 и 
55/2009), Градско веће Града Новог Сада, на 91. седни-
ци од 24. фебруара 2010. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. МИЛИЦА РУЊИЋ, поставља се за в.д. начелника 
Градске пореске управе, од 1. марта 2010. године, до 
постављења начелника Градске пореске управе, по 
спроведеном Јавном огласу.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2010-5-ГВ/7
24. фебруар 2010. године
НОВИ САД     Градоначелник

Игор Павличић, с.р.

Градоначелник

94
На основу члана 6. став 1. Правилника о начину и 

поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада 
за програме и пројекте из области здравства (“Службе-
ни лист Града Новог Сада”, број 51/2009), Градоначел-
ник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
КОМИСИЈЕ ЗА СТРУЧНУ ПРОЦЕНУ И ИЗБОР 
ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА 

КОЈИМА СЕ ДОПРИНОСИ ПРОМОЦИЈИ 
ЗДРАВЉА И ПРЕВЕНЦИЈИ БОЛЕСТИ

I. У Комисију за стручну процену и избор пројеката у 
области јавног здравља којима се доприноси промоцији 
здравља и превенцији болести, именују се:

за председника:
1. Проф. др сц. мед. Александра Новаков Микић, 

члан Градског већа Града Новог Сада,
за чланове:
2. Проф. др Драган Драшковић, директор Клиничког 

центра Војводине,
3. Проф. др Нада Чемерлић Ађић, директор Институ-

та за кардиоваскуларне болести Војводине Срем-
ска Каменица,

4. Проф. др Милан Антонић, директор Института за 
плућне болести Војводине Сремска Каменица,

5. Проф. др Душан Јовановић, директор Института 
за онкологију Војводине Сремска Каменица.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 51-11/2010-II
19. фебруар 2010. године
НОВИ САД     Градоначелник

Игор Павличић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве

95
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(“Службени гласник Републике Србије”, број 41/2009), 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ 
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ИРИШКОМ 

И ПАРАГОВСКОМ ПУТУ У 
СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ



1. mart 2010. SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA Broj 7 – Strana 125.    

1. Одређује се постављање саобраћајне сигнализа-
ције на Иришком и Параговском путу у Сремској Каме-
ници.

2. Налаже се Јавном предузећу “Завод за изградњу 
Града” у Новом Саду, да изврши усклађивање хоризон-
талне и вертикалне сигнализације према Саобраћајном 
пројекту, број 4798 од 16. фебруара 2010. године, који је 
израдило Одељење за развој и управљање саоб-
раћајем Јавног предузећа “Завод за изградњу Града” у 
Новом Саду, и да постављену сигнализацију унесе у 
Катастар саобраћајне сигнализације и опреме.

3. Рок за извршење овог решења је 15. март 2010. 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-34-860/2010
19. фебруар 2010. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

96
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 9. Одлуке о јавним паркиралиштима (“Службени лист 
Града Новог Сада”, број 4/2010), доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ 

ПОСЕБНИХ ПАРКИРАЛИШТА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

I. У Решењу о одређивању посебних паркиралишта 
на територији Града Новог Сада (“Службени лист Града 
Новог Сада”, бр. 45/2008, 6/2009, 23/2009, 33/2009, 
36/2009, 50/2009 и 55/2009), у тачки III. подтачка 14. и 
15. мењају се и гласе: 

“14. у Сутјеској улици, са леве и десне стране од 
Улице Максима Горког до Радничке улице, са 30 пар-
кинг-места, према Пројекту број 4797 од 11. фебруара 
2010. године, који је израдио Завод, и

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

У тачки IV. подтачка 46. мења се и гласи:
“46. у Масариковој улици, са 50 паркинг-места, према 

Пројекту број 4794 од 12. фебруара 2010. године, који је 
израдио Завод,”.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу “Пар-
кинг сервис” Нови Сад, да:

-  паркиралишта уреди, опреми и постави сао бра-
ћајну сигнализацију у складу са пројектима тех-
ничког регулисања саобраћаја, и

-  да путем средстава јавног информисања обавес-
ти учеснике у саобраћају о условима и могућнос-
тима за коришћење паркиралишта.

III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог 
решења врши Јавно предузеће “Завод за изградњу Гра-
да” у Новом Саду (у даљем тексту: Завод).

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

V. Рок за извршење овог решења је 28. фебруар 
2010. године.

VI. 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-34-809/2010
18. фебруар 2010. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

97
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 9. Одлуке о јавним паркиралиштима (“Службени лист 
Града Новог Сада”, број 4/2010), доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОДРЕЂИВАЊУ ОПШТЕГ ПАРКИРАЛИШТА 

У СУТЈЕСКОЈ УЛИЦИ У НОВОМ САДУ

I. Одређује се опште праркиралиште за путничке ау-
томобиле у Сутјеској улици у Новом Саду испред згра-
де правосудних органа, капацитета 14 паркинг-места.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу “Пар-
кинг сервис” Нови Сад, да паркиралиште из тачке I. овог 
решења уреди, опреми и постави саобраћајну сигнали-
зацију према Пројекту техничког регулисања саобра-
ћаја, број 4773 од 11. фебруара 2010. године, који је из-
радило Јавно предузеће “Завод за изградњу Града” у 
Новом Саду.

III. Налаже се Јавном предузећу “Завод за изградњу 
Града” у Новом Саду, да постављене саобраћајне знаке 
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

IV. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог 
решења, врши Јавно предузеће “Завод за изградњу 
Града” у Новом Саду.

V. Рок за извршење овог решења је 28. фебруар 
2010. године.

VI. Доношењем овог решења престаје да важи Ре-
шење о одређивању општег паркиралишта у Сутјеској 
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улици у Новом Саду (“Службени лист Града Новог Са-
да”, број 27/2009).

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-810/2010
18. фебруар 2010. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

Служба Скупштине Града Новог Сада

98
На основу члана 14. Одлуке о Служби Скупштине 

Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог Сада”, 
број 4/2005), секретар Скупштине Града Новог Сада до-
носи

Р Е Ш Е Њ Е

1. АЛЕКСАНДАР ПЕТРОВИЋ, разрешава се дужнос-
ти помоћника шефа Сектора за информисање у Служби 
Скупштине Града Новог Сада, са 28. фебруаром 2010. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
СЛУЖБА СКУПШТИНЕ
Број: 127/2010-I
26. фебруар 2010. године
НОВИ САД

Секретар
Дејан Кнежевић, с.р.

99
На основу члана 14. Одлуке о Служби Скупштине 

Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог Сада”, 
број 4/2005), секретар Скупштине Града Новог Сада до-
носи

Р Е Ш Е Њ Е

1. МИРОЉУБ БОГДАНОВ, разрешава се дужности 
помоћника шефа Сектора за скупштинске послове у 
Служби Скупштине Града Новог Сада, са 28. фебруа-
ром 2010. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
СЛУЖБА СКУПШТИНЕ
Број: 126/2010-I
26. фебруар 2010. године
НОВИ САД     Секретар

Дејан Кнежевић, с.р.

Агенција за енергетику Града Новог Сада

100
На основу члана 24. став 1. тачка 6. Статута Агенције 

за енергетку Града Новог Сада од 9. августа 2006. годи-
не, и тачке4. Критеријума и мерила за одређивање ви-
сине накнаде која се плаћа за издавање лиценце за 
обављање енергетских делатности (“Службени лист 
Града Новог Сада”, број 23/2007), Управни одбор Аген-
ције за енергетику Града Новог Сада, на 10. седници 
одржаној 25. фебруара 2010. године, донео је

О Д Л У К У
О ВРЕДНОСТИ КОЕФИЦИЈЕНТА ЗА 

ОБРАЧУН ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА ЛИЦЕНЦЕ 
ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕНЕРГЕТСКИХ 
ДЕЛАТНОСТИ ЗА 2010. ГОДИНУ

1.Вредност коефицијента за обрачун висине накнаде 
за лиценце за обављање енергетских делатности за 
2010. годину, износи 28.000,00 динара.

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”.

АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
ГРАДА НОВОГ САДА
УПРАВНИ ОДБОР
Број: II-020-7/2010-28
25. фебруар 2010. године
НОВИ САД     Председник

Проф. др Миладин Бркић, с.р.

Јавно комунално предузеће “Чистоћа” Нови Сад

101
На основу члана 5. став 1. тачка 11. Одлуке о органи-

зовању Комуналне радне организације “Чистоћа” у Но-
вом Саду као Јавног комуналног предузећа- пречишћен 
текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 29/2005 
и број 53/2008) и члана 15. став 1. тачка 11. Статута Јав-
ног комуналног предузећа “Чистоћа” Нови Сад – пре-
чишћен текст од 14. септембра 2005. године и измене 
од 16. маја 2009. године, Управни одбор Јавног кому-
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налног предузећа “Чистоћа” Нови Сад на 30. телефонс-
кој седници од 1. марта 2010. године, а на основу Ре-
шења о давању сагласности на цене услуга изношења, 
одвоза и депоновања смећа, Градског већа Града Новог 
Сада број: 352-163/2010-II од 24. фебруара 2010. годи-
не, донео је

О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА УСЛУГА 

ИЗНОШЕЊА, ОДВОЗА И ДЕПОНОВАЊА 
СМЕЋА
Члан 1.

Овом одлуком утврђују се цене услуга изношења, 
одвоза и депоновања смећа:

1. За домаћинства
- по члану домаћинства  94,75 дин./мес.
2. За приватне предузетнике у паушалном износу:
I група:    425,00 дин./мес.
Кројачи, обућари, златари, фризери, бербери, часов-

ничари, модискиње, ташнари, капари, пушкари, граве-
ри, оштрачи, хемијске чистионе, крзнарске радње, фо-
тографи, урамљивачи, видеотеке, ауто школе, салони 
забаве, козметичари, педикири, кључари, ординације, и 
остале личне услуге, ветеринари, адвокати, туристичке 
агенције и агенције за пружање интелектуалних услуга, 
галерије, мењачнице и трафике непрехрамбеног типа 
до 12 m2.

II група   971,00 дин/мес.
Продаја и/или одржавање и оправка моторних вози-

ла, мотоцикала и бицикала: аутомеханичар, аутоелект-
ричар, аутолимар, аутолакирер, вулканизер, аутоперио-
ница и друго.

Продаја и/или одржавање и оправка предмета за 
личну употребу и за домаћинства.

Продаја и/или одржавање и оправка пољопривред-
них машина и опреме.

Продаја и/или одржавање и оправка чамаца, плов-
них објеката и опреме.

Продаја и/или одржавање и оправка биро-опреме, 
прецизне механике, рачунарских система и опреме.

Производња и/или продаја погребне опреме.
Производња и/или продаја грађевинског материјала 

и опреме.
Столари, лимари, бравари, стругари, каменоресци, 

тапетари, фотокопирнице, машинбравари, металостру-
гари.

Трговина непрехрамбеном робом: бутици, књижаре, 
папирнице, комисиони, цвећаре, кућни љубимци, опре-
ма и друго.

Угоститељске услуге типа кафеа и бифеа.
III група   1.456,00 дин./мес.
Производња и/или продаја хлеба, пецива и кора.
Производња и/или продаја свежих колача и других 

производа од теста.

Прерада и/или продаја чаја и кафе.
Производња и/или продаја млека и млечних произ-

вода.
Производња и/или продаја сладоледа и других смр-

знутих смеса.
IV група   1.942,00 дин/мес.
Производња и/или продаја прехрамбених производа 

и пића.
Производња и/или продаја дуванских производа,
Хотелско ресторанске услуге, пицерије, печењаре, 

хамбургерије и продавнице брзе хране.
Трговина на мало воћем и поврћем.
Трговина на мало месом и производима од меса.
Трговина на мало рибом и мекушцима.
Трговина на мало медицинским, фармацеутским, 

козметичким и тоалетним препаратима.
Трговина на мало пољопривредним препаратима, 

пољопривредне апотеке.
Производња и/или продаја здраве хране.
Производња и/или продаја сточне хране.
Штампарско-графичке услуге.
V група   2.427,00 дин./мес.
Производња и/или продаја материја еколошких за-

гађивача.
Производња и/или проаја хемикалија и хемијских 

производа.
Производња и/или продаја моторних горива.
Производња и/или продаја производа од гуме и од 

пластичних маса.
3. За пословне потрошаче
- Пословни потрошачи  9,58 дин./ m2

-  пословни потрошачи који имају више пословних 
јединица продајно-услужног карактера, за сваку 
пословну јединицу плаћају месечни паушал по 
врсти делатности утврђене за приватне предузет-
нике

-  пословни потрошачи свих делатности чија је ме-
сечна фактура нижа од паушалне цене I групе 
приватних предузетника плаћају цену као приват-
ни предузетници I групе.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”, а 
примењиваће се од 1. марта 2010. године.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ЧИСТОЋА” НОВИ САД
УПРАВНИ ОДБОР
Број: 30/1
1. март 2010. године
НОВИ САД

Председник
Драган Бабић, с.р.



ГРАД НОВИ САД

Градско веће

85 Правилник о измени и допуни Правил-
 ника о мерилима за утврђивање листе 
 реда првенства за решавање стамбе-
 них потреба ратних војних инвалида и 
 породица палих бораца на територији 
 Града Новог Сада 117

86 Правилник о изменама и допунама Пра-
 вилника о начину и поступку остварива-
 ња права на доделу средстава из буџета 
 Града Новог Сада за програме-пројекте 
 из области културе 117

87 Правилник о начину и поступку оствари-
 вања права на доделу средстава путем 
 дотација из буџета Града Новог Сада за 
 реализацију програма манифестација и 
 промоција из области привреде од зна-
 чаја за Град Нови Сад 118

88 Правилник о начину и поступку оствари-
 вања права на доделу средстава путем 
 дотација из буџета Града Новог Сада за 
 реализацију пројеката из области полити-
 ке за младе од изузетног значаја за Град 119

89 Програм манифестација  од значаја 
 за Град Нови Сад у области спорта у 
 2010. години 120

90 Решење о образовању и именовању 
 Радне групе за израду акционог плана 
 за спровођење активности у борби про-
 тив наркоманије 123

91 Решење о давању сагласности на План 
 издавања пословних објеката и послов-
 них простора на купалишту “Штранд” у 
 Новом Саду за летњу купалишну сезону 
 за 2010. годину 123

92 Решење о  разрешењу дужности начел-
 ника Градске пореске управе
 (Маријана Тарајић) 124

93  Решење о постављењу в.д. начелника 
 Градске пореске управе (Милица Руњић) 124

Градоначелник

94 Решење о именовању председника и 
 чланова Комисије за стручну процену 
 и избор пројеката у области јавног 
 здравља којима се доприноси промо-
 цији здравља и превенцији болести 124

Градска управа за саобраћај и путеве

95 Решење о постављању саобраћајне 
 сигнализације на Иришком и Парагов-
 ском путу у Сремској Каменици 124

96 Решење о изменама Решења о одре-
 ђивању посебних паркиралишта на 
 територији Града Новог Сада 125

97 Решење о одређивању општег паркира-
 лишта у Сутјеској улици у Новом Саду 125

Служба Скупштине Града Новог Сада

98 Решење о разрешењу дужности помо-
 ћника шефа Сектора за информисање 
 у Служби Скупштине Града Новог Сада
 (Александар Петровић) 126

99 Решење о разрешењу дужности помо-
 ћника шефа Сектора за скупштинске 
 послове у Служби Скупштине Града 
 Новог Сада (Мирољуб Богданов) 126

Агенција за енергетику Града Новог Сада

100 Одлука о вредности коефицијента за 
 обрачун висине накнаде за лиценце 
 за обављање енергетских делатности 
 за 2010 годину 126

Јавно комунално предузеће “Чистоћа” 
Нови Сад

101 Одлука о утврђивању цена услуга изно-
 шења, одвоза и депоновања смећа 126
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Izdava~: Grad Novi Sad, Gradska uprava za propise Grada Novog Sada. Odgovorni urednik: Igor Ba{nec.
Uredni{tvo: Gradska uprava za propise Grada Novog Sada, 
21000 Novi Sad, @arka Zrewanina 2, Telefon: 021/451-726.

Godi{wa pretplata: 3.500,00 dinara. Uplatni ra~un broj: 840-742341843-24;
Po modelu 97 sa pozivom na broj 20-511, Ministarstvo finansija - Uprava za trezor,  Filijala Novi Sad.

Primalac: Prihodi gradskih organa uprave
Svrha pla}awa: Za "Slu`beni list Grada Novog Sada".

Ra~unarska obrada i {tampa:
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