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На основу члана 41. став 2. Oдлуке о социјалној 

заштити Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог 
Сада”, брoj 38/11),  Градско веће Града Новог Сада, на 
192. седници,  одржаној 16. марта 2012. године, утврђује

ПРОГРАМ
УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
ГРАДА НОВОГ САДА У  2012. ГОДИНИ 

I.  Овим програмом  унапређења социјалне заштите 
Града Новог Сада за 2012. годину (у даљем тексту: 
Програм), утврђују се основни циљеви, мере и 
активности за подстицај и развој постојећих и 
нових услуга социјалне заштите, као и износ сред-
става из буџета Града Новог Сада за 2012. годину 
за финансирање његове реализације.

II.  Програм је усаглашен са Стратегијом развоја 
социјалне заштите ("Службени гласник Републике 
Србије", брoj 108/10), Стратегијом унапређења по-
ложаја особа са инвалидитетом у Републици Ср-
бији (“Службени гласник Републике Србије”, брoj 
1/07), Националним планом акције за децу, Наци-
оналном стратегијом о старењу 2006-2015, и дру-
гим стратешким документима Владe Републике 
Србије.

III. Основни циљеви  Програма су:
1.  Развој услуга које подржавају живот у природ-

ној породици 
2.  Развој услуга подршке за самосталан живот и 

подстицање социјалне укључености 
3.  Развој услуга подршке за заштиту деце од зло-

стављања и занемаривања 
4.  Јачање професионалних капацитета запосле-

них у социјалној заштити 
5.  Развој програма који превенирају настанак ан-

тисоцијалног понашања 
6.  Побољшање информисања грађана о различи-

тим програмима и услугама социјалне заштите 
7.  Развој посебних програма помоћи, подршке и 

збрињавања корисника социјалне заштите.

 Основни циљеви из става 1. ове тачке  оствари-
ваће се реализацијом појединачних програма ус-
танова социјалне заштите и других установа чији 
је оснивач Република Србија, Аутономна Покраји-
на Војводина и Град Нови Сад, a чије је седиште 
на територији Града Новог Сада.

IV.  Мере и активности за подстицај и развој пос-
тојећих и нових услуга социјалне заштите су :

1. Развој услуга које подржавају живот у природ-
ној породици остварује се раном интервенцијом 
и стимулацијом развоја деце са сметњама у раз-
воју, сервисима подршке породици са децом са 
сметњама у развоју и младих са инвалидитетом  
и другим мерама и активностима, а обезбеђује се 
програмима :
- "Рана интервенција и стимулација развоја 

деце узраста од 0-7 година, са оштећењем вида 
и са вишеструким сметњама"  (1.760.000,00 
динара).

-  “Сервис за подршку породици – боравак ко-
рисника на Ченеју” (780.000,00 динара).

-  “Сервис за организовано чување деце и омла-
дине са сметњама у развоју” (690.000,00 дина-
ра).

-  “Рана интервенција и стимулација развоја 
деце оштећеног слуха и психосоцијална по-
дршка родитељима” (1.000.000,00 динара). 

 Носиоци активности:  Школа за основно и 
средње образовање “Милан  Петровић” Нови 
Сад и  Основна школа “Јован Поповић” 

 Средства из буџета Града Новог Сада: 
4.230.000,00 динара.

2. Развој услуга подршке за самосталан живот и 
подстицање социјалне укључености остварује 
се сервисима за подршку становању, радним ан-
гажовањем особа са инвалидитетом, сервисом за 
самозаступање, и другим мерама и активностима, 
а обезбеђује се програмима:
- “Радно ангажовање особа са инвалидитетом” 

(11.200.000,00 динара).
- “Сервис за подршку становању – Кућне зајед-

нице” (5.800.000,00 динара).
- “Сервис за самозаступање” (600.000,00 динара).
- “Сервис за пружање подршке запошљавању” 

(800.000,00 динара ).
- “Фондација - Милан Петровић" (500.000,00 

динара).
- “Дечја недеља 2012” (120.000,00 динара).
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- Заштићено становање корисника Дома у отво-
реној средини уз стручну подршку, у улици Нико-
ле Миркова 16, Нови Сад (4.950.000,00 динара).

- “И ја идем у школу” (450.000,00 динара).
- Центар “Кућица”  (1.100.000,00 динара).

 Носиоци активности:  Школа за основно и 
средње образовање “Милан  Петровић” Нови Сад 
и  Дом “Ветерник” у Ветрнику. 

 Средства из буџета Града Новог Сада:  
25.520.000,00 динара.

3. Развој услуга подршке за заштиту деце од зло-
стављања и занемаривања остварује се актив-
ностима у свратишту за децу улице и другим актив-
ностима, а обезбеђује се следећим про гра мима: 
- “Свратиште за децу улице” ( 500.000,00 динара).
 Носилац активности: Центар за социјални 

рад Града Новог Сада
 Средства из буџета Града Новог Сада:  

500.000,00 динара. 

4. Јачање професионалних капацитета запосле-
них у социјалној заштити остварује се континуи-
раном едукацијом за примену нових стандарда и 
акредитацију нових програма и услуга и другим 
мерама и активностима, а обезбеђује се програ-
мима:
- “Стручно усавршавање радника у делатности 

социјалне заштите" ( 400.000,00 динара).
 Носилац активности: Центар за социјални 

рад Града Новог Сада 
 Срества из буџета Града Новог Сада: 

400.000,00 динара.

5. Развој програма који доприносе превенцији 
антисоцијалног понашања остварује се интен-
зивнијим радом са младима без родитељског ста-
рања и са функционалним сметњама у одрас-
тању, а обезбеђује се  програмима:
- “Социјална инклузија” ( 900.000,00 динара).
- “Ментално-хигијенска превенција у раду са 

младима са функционалним сметњама у од-
растању” (500.000,00 динара).   

 Носилац активности: СОС Дечије село “Др 
Милорад Павловић” Сремска Каменица

 Средства из буџета Града Новог Сада: 
1.400.000,00 динара.

6. Побољшање информисања грађана о различи-
тим програмима и услугама социјалне заштите 
остварује се штампањем информатора, флајера, и 
другим активностима у вези са сензибилизацијом 
јавности за проблеме социјалних група, а обез-
беђује се програмима:
- Интеграција акредитованог модела Саветова-

лишта за рад са потенцијалним усвојитељима 
“Родитељ на други начин” (150.000,00 динара)

- “Сунчана јесен живота” ( 800.000,00 динара).

 Носиоци активности: Центар за социјални 
рад Града Новог Сада и Геронтолошки центар 
”Нови Сад” 

    Износ средстава из буџета Града Новог 
Сада:  950.000,00 динара. 

7. Развој посебних видова помоћи, подршке и 
збрињавања корисника социјалне заштите ос-
тварује се подршком и помоћи у образовању, под-
ршком хранитељства, климатским и рехабилита-
ционим опоравком деце и омладине, пружањем 
недостајућих услуга за збрињавање бескућника, 
постпеналном заштитом и другим активностима, 
а обезбеђује се програмима:
- “Учење на даљину” (1.100.000,00 динара).
- “Летовање корисника дневног боравка” (700.000,00 

динара).
- “Међународни социјално-педагошки мировни 

пројекат”- “Мирно море 2012” (100.000,00 динара).
- “Предах” (1.000.000,00 динара).
- “Преноћиште за бескућнике” ( 300.000,00 динара).
- “Програм постпеналне заштите” (300.000,00 

динара).
- “Летовање деце на породичном смештају” 

(700.000,00 динара).
- “Климатски и рехабилитациони опоравак деце и 

омладине ометене у развоју”, износ 800.000,00 
динара.

 Носиоци активности: Центар за социјални 
рад Града Новог Сада  и Дом “Ветерник” у Ве-
тернику. 

 Средства из буџета Града Новог Сада: 
5.000.000,00 динара.

V.  Средства за финансирање појединачних програма 
из тачке IV. oвог Програма планирана су Одлуком 
о буџету Града Новог Сада за 2012. годину 
("Службени лист Града Новог Сада", број 50 /11) у 
оквиру раздела 15. главе 15.01. Градска управа за 
социјалну и дечију заштиту, у функцији 090 - со-
цијална заштита некласификована на другом 
месту, позиција буџета 396, економска класифи-
кација 463 Трансфери осталим нивоима власти, 
извор финансирања 01, и на позицији 396.01.09. 
Програм унапређења социјалне заштите, Финан-
сијског плана прихода и примања и расхода и из-
датака Градске управе за социјалну и дечију за-
штиту за 2012. годину, у износу од 38.000.000,00 
динара.

VI.  Cредстава из тачке V. овог програма преносе се 
на основу уговора који са установама социјалне 
заштите и другим установама, за сваки појединачни 
програм, закључује  начелник Градске управе за 
социјалну и дечију заштиту.

VII. Надзор над реализацијом овог програма спро-
водиће Градска управа за социјалну и дечију 
заштиту, а установе ће доставити извештај о 
реализацији појединачних програма у року од 60 
дана од дана завршетка програма, односно 
пословне године.
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VIII. Износи средстава за појединачне програме из 
тачке V. овог програма  могу се умањити уколико 
се приходи буџета Града Новог Сада  не остварују 
у планираном  обиму. 

IX.  Овај програм објавити у "Службеном листу Града 
Новог Сада". 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 5-39/2012-II
16. март 2012. године 
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 24. Статута Града Новог 

Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 43/08) и члана 39. Одлуке о буџету Града 
Новог Сада за 2012. годину („Службени лист Града Но-
вог Сада“, број 50/11) на предлог Градоначелника Града 
Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада на 192. 
седници од 16. марта 2012. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 
АКТИВНОСТИ ЗА ПРЕДШКОЛСКУ 

УСТАНОВУ „РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“ 
НОВИ САД ЗА 2012. ГОДИНУ

I

Овим решењем утврђује се Програм инвестиционих 
активности за Предшколску установу „Радосно детињс-
тво“ Нови Сад за 2012. годину (у даљем тексту: Прог-
рам), који чини саставни део овог решења.

II

Програм обухвата радове у Предшколској установи 
„Радосно детињство“ Нови Сад на изградњи зграда и 
објеката и опрему.

III

Средства за реализацију Програма планирана су у 
буџету Града Новог Сада за 2012. годину у укупном из-
носу од 105.000.000,00 динара, и користиће се у складу 
са оствареним приходима у буџету.

IV

Носилац инвестиционих активности предвиђених 
Програмом је Предшколска установа „Радосно детињс-
тво“ Нови Сад.

V

Градска управа за образовање (у даљем тексту: 
Градска управа) може извршити прерасподелу планира-
них средстава по позицијама Програма у оквиру исте 
групе радова, ако постоје објективне околности које ус-
ловљавају потребу за извршењем одређених радова у 
већем обиму, уз претходну сагласност Градоначелника 
Града Новог Сада.

VI

Поступке јавних набавки за реализацију Програма, 
спроводиће Служба за заједничке послове Града Новог 
Сада – Сектор за јавне набавке, у складу са овла-
шћењима директора Предшколске установе „Радосно 
детињство“ Нови Сад за спровођење поступка јавних 
набавки.

Градска управа одобраваће Предшколској установи 
„Радосно детињство“ Нови Сад средства, на основу њи-
ховог захтева уз који се доставља документација о уго-
вореним, односно извршеним радовима и набављеној 
опреми, у складу са тромесечним плановима извршења 
буџета Града Новог Сада.

VII

Надзор над реализацијом Програма врши Градска 
управа.

VIII

Предшколска установа „Радосно детињство“ Нови 
Сад подноси Градоначелнику Града Новог Сада го-
дишњи извештај о реализацији овог програма, са иска-
заним физичким и финансијским показатељима и доку-
ментацијом о извршеним активностима и утрошку 
средстава према стварно изведеном обиму радова и 
набављеној опреми.

IX

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Но-
вог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-91/2012-II
16. март 2012. године 
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић, с.р.
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П Р О Г Р А М
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ 

„РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“ НОВИ САД, ЗА 2012. ГОДИНУ

1. ИЗГРАДЊА ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА

Ред. 
број Назив објека Опис Планирани износ у 

динарима

1. Вртић на локацији између Радничке, 
Стражиловске и Бул. цара Лазара Изградња новог дечијег вртића 87.500.000,00

Укупно: 87.500.000,00

2. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ

Ред. 
број Назив објека Опис Планирани износ у 

динарима

1. Вртић на локацији између Радничке, 
Стражиловске и Бул. цара Лазара

Техннички надзор над изградњом 
новог дечијег вртића 2.500.000,00

Укупно: 2.500.000,00

3. МАШИНЕ И ОПРЕМА

Ред. 
број Назив објека Опис Планирани износ у 

динарима
1. Аутомобил – pick up Два возила за одржавање објекта 3.000.000,00
2. Комби Четири доставна возила за превоз хране 12.000.000,00

Укупно: 15.000.000,00
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На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог 

Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 43/08) и члана 35. став 1. и 5. Одлуке о град-
ским управама Града Новог Сада („Службени лист Гра-
да Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10 и 60/10), 
Градско веће Града Новог Сада, на 192. седници од 16. 
марта 2012. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ТИЈАНА ПАВЛОВ, дипломирани правник, поставља 
се за начелника Градске управе за урбанизам и стамбе-
не послове, на период од пет година, почев од 19. мар-
та 2012. године

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2012-16-ГВ/1
16. март 2012. године 
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 24. Статута Града Новог 

Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 43/08), на предлог Градоначелника Града 
Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада, на 192. 
седници од 16. марта 2012. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 

АКТИВНОСТИ ЗА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД НОВИ САД 

ЗА 2012. ГОДИНУ

I

Oвим решењем утврђује се Програм инвестиционих 
активности за установе културе чији је оснивач Град 
Нови Сад за 2012. годину (у даљем тексту: Програм), 
који чини саставни део овог решења.

II

Програм обухвата капитално одржавање зграда и 
објеката, набавку машина и опреме и нематеријалне 
имовине.

III

Средства за реализацију Програма планирана су у 
буџету Града Новог Сада за 2012. годину, у укупном из-
носу од 60.710.000,00 динара, и то:  из извора финанси-
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рања 01 у износу од 59.610.000,00 динара, и из извора 
финанисирања 07 у износу од 1.100.000,00 динара, а ко-
ристиће се у складу са оствареним приходима буџета, 
по динамици утврђеној у овом програму.

IV

Носиоци инвестиционих активности предвиђених 
Програмом су установе културе чији је оснивач Град 
Нови Сад ( у даљем тексту: Установе).

V

Установе доносе план јавних набавки и, по добијању 
претходне сагласности Градског већа Града Новог Са-
да, доносе одлуке о покретању поступака јавних набав-
ки за које су средства планирана у буџету Града, однос-
но у Финансијском плану Градске управе за културу за 
2012. годину.

VI

Градска управа за културу (у даљем тексту: Градска 
управа) одобраваће Установама  средства након спро-
веденог поступка јавне набавке, на основу њихових за-
хтева уз које се доставља документација о уговореним 
услугама капиталног одржавања зграда и објеката,  на-
бављеним машинама и опреми и нематеријалној имо-
вини, у складу са тромесечним плановима извршења 
буџета Града.

VII

Надзор над реализацијом Програма врши Градска 
управа.

VIII

Установе подносе Градском већу Града Новог Сада и 
Градској управи годишњи извештај о реализацији овог 
програма, са исказаним физичким и финансијским по-
казатељима и документацијом о извршеним активнос-
тима и утрошку средстава према стварно набављеној 
опреми и нематеријалној имовини.

IX

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Но-
вог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 418-9/2012-17-II
16. март 2012. године 
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић, с.р.

ПРОГРАМ
 ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ 
ГРАД НОВИ САД ЗА 2012. ГОДИНУ

I  Средства из буџета Града Новог Сада за инвести-
ционе активности установа културе чији је оснивач Град 
Нови Сад у износу од 60.710.000,00 динара, из извора 
финансирања 01 у износу од 59.610.000,00 динара, и из 
извора финанисирања 07 у износу од 1.100.000,00 ди-
нара, распоређују се по следећим наменама:

1.  економскa класификацијa 511 - Зграде и грађевин-
ски објекти - 30.200.000,00 динара- извор финан-
сирања 01:
-  економска класификација 5113 – Капитално 

одржавање зграда и објеката –
    30.200.000,00 динара - извор финансирања 01,

2.  економскa класификацијa 512 – Машине и опрема 
- 25.080.000,00 динара, и то:  

 износ од 24.080.000,00 динара - извор финанси-
рања 01 и износ од 1.000.000,00 динара - извор 
финансирања 07:

-  економска класификација 5121 – Опрема за 
саобра ћај – 1.400.000,00 динара - извор фи-
нансирања 01,

-  економска класификација 5122 – Администра-
тивна опрема – 11.710.000,00 динара, и то: из-
нос од 10.710.000,00 динара - извор финанси-
рања 01 и износ од 1.000.000,00 динара - извор 
финансирања 07,

-  економска класификација 5125 – Медицинска 
и лабораторијска опрема – 100.000,00 динара 
- извор финансирања 01, 

-  економска класификација 5126 – Опрема за об-
разовање, науку, културу и спорт –      8.370.000,00 
динара - извор финансирања 01,

-  економска класификација 5128 – Опрема за 
јавну безбедност – 3.500.000,00 динара - извор 
финансирања 01,

3. економскa класификацијa 515 – Нематеријална 
имовина – 5.430.000,00 динара, и то: износ од 
5.330.000,00 динара - извор финансирања 01 и из-
нос од 100.000,00  динара - извор финансирања 07:

-  економска класификација 5151 – Нематеријал-
на имовина – 5.430.000,00 динара, и то износ 
од 5.330.000,00 динара - извор финансирања 
01 и износ од 100.000,00 динара - извор  фи-
нансирања 07.
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1. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА

Рб Пфп Ек. 
клас. ИФ Индиректни корисник

Опис 
(Намена за коју ће се средства 

користити)

Износ у 
динарима

Планирано 
време 

реализације

1.1 349.01 5113 01 Музеј Града Новог 
Сада

Адаптација, реконструкција и при-
вођење намени Зграде арсенала 
- седишта Музеја града Новог 
Сада-измештање тоалета 

3.000.000,00 јул

1.2 349.01 5113 01
„Новосадско 
позориште
-Ujvideki Szinhaz“

Замена дотрајале дворишне 
капије, доградња простора за 
одлагање фундуса, промена 
службеног улаза позоришта 
одвајањем билетарнице и 
адаптација мале сале

7.200.000,00 фебруар

1.3 349.01 5113 01 Позориште младих Санација климатизационо-
вентилационих канала у згради 18.000.000,00 април

1.4 349.01 5113 01

Установа за културу, 
информисање и обра -
з овање Културно-ин-
формативни центар 
„Кисач“ Кисач

Замена електро инсталација, 
опреме и разводних ормара и 
доградња недостајуће електро 
мреже

2.000.000,00 јул

Укупно: 30.200.000,00

2. ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ

Рб Пфп Ек. 
клас. ИФ Индиректни 

корисник

Опис 
(Намена за коју ће се 
средства користити)

Износ у 
динарима

Планирано 
време 

реализације

2.1 350.01 5121 01 Музеј Града 
Новог Сада

Набавка возила за 
транспорт музејских 
предмета, опреме и људи

1.400.000,00 јануар

Укупно: 1.400.000,00

3. АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА

Рб Пфп Ек. 
клас. ИФ Индиректни 

корисник
Опис 

(Намена за коју ће се средства користити)
Износ у 
динарима

Планирано 
време 

реализације

3.1 350.02 5122 01 Музеј Града 
Новог Сада

Набавка: полица, металних ормана, кар-
тотечких ормана, канцеларијске опреме, 
рачунара и софтвера неопходног за обра-
ду и чување музејских података,  ормана 
са ваљцима за текстилне предмете, носача 
за таписерије, радних столова, столица, 
рачунара, штампача, ТА - пећи, уљаних 
радијатори, разгласа за изложбени простор, 
платна за видео пројекције, диктафона 

300.000,00 јануар, 
март

3.2 350.02 5122 01 Музеј Града 
Новог Сада

Набавка професионалне опреме за 
презентацију - tоuch skreen са постољем 1.925.000,00 јануар, 

март

3.3 350.02 5122 01
Градска 
библиотека у 
Новом Саду

Набавка: рачунарске опреме, систем БАР 
КОДА,  фотокопир апарата, електронске 
лупе, пројектора и платно, ТВ апарата и 
DVD апарата, видео камера, клима уређаја, 
намештаја, металних изложбених витрина

3.578.000,00

март,
 април,

 мај,
 јун,

 септембар
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3.4 350.02 5122 01 Историјски архив 
Града Новог Сада

Набавка: видео бим за презентацију и 
едукацију, изложбених панела, рачунар-
ске опреме, фотокопир апарата, канце-
ларијских столица и столова, скенеар А3, 
ласерских принтера, штампача, телефакса, 
клима уређаја, телефона и диктафона

1.252.000,00 март

3.5 350.02 5122 01
„Новосадско 
позориште-
Ujvideki Szinhaz“

Набавка рачунарске опреме 200.000,00 јануар

3.6 350.02 5122 01 Стеријино 
позорје Набавка рачунарске опреме 150.000,00 април

3.7 350.02 5122 01
Установа за 
израду таписе-
рија „Атеље 61“

Набавка: клима уређаја, усисивача за 
дубинско чишћење, lcd телевизора и dvd 
плејера, ормара за архиву и библиотеку, 
радијатора, дигиталног фотоапарта и 
камeра

405.000,00

јануар, 
фебруар, 
март, 
април

3.8 350.02 5122 01 Културни центар 
Новог Сада

Набавка: телефонске централе, рачунар-
ске опреме, видео бима,блу-реј плејера и 
дотрајале филмске електорнске опреме

2.300.000,00 јануар

3.9 350.02 5122 01

Установа за 
културу, инфор-
мисање и обра-
зовање Културно-
информативни 
центар „Младост“ 
Футог

Набавка опреме за климатизацију 
позоришне сале 600.000,00 фебурар

3.10 350.02 5122 07 Историјски архив 
Града Новог Сада

Набавка рачунарске, фотографске и 
канцеларијске опреме 1.000.000,00 април

Укупно: 11.710.000,00

4. МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА 

Рб Пфп Ек. 
клас. ИФ Индиректни 

корисник

Опис 
(Намена за коју ће се средства 

користити)
Износ у динарима

Планирано 
време 

реализације

4.1 350.03 5125 01 Музеј Града 
Новог Сада Набавка лабораторијске опреме 100.000,00 април

Укупно: 100.000,00

5.  ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ И СПОРТ

Рб Пфп Ек. 
клас. ИФ Индиректни корисник

Опис 
(Намена за коју ће се средства 

користити)

Износ у 
динарима

Планирано 
време 

реализације

5.1 350.04 5126 01 Музеј Града Новог Сада

Набавка: одвлаживача, 
овлаживача ваздуха као и уређаја 
за мерење температуре и 
влажности ваздуха

400.000,00 јануар, 
фебруар

5.2 350.04 5126 01 Градска библиотека у 
Новом Саду

Набавка: полица, пултова за 
библиотекаре, и постављање 
рампе за инвалиде

370.000,00 фебруар
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5.3 350.04 5126 01 „Новосадско позориште-
Ujvideki Szinhaz“

Набавка: опреме за тонско-све-
тлосне ефекте, бежичних предајни-
ка, директ димера, DMX сплитера, 
видео пројектора и миксете, бас 
звучника, кросоверзи и скенера

2.600.000,00 фебруар,
април

5.4 350.04 5126 01 Позориште младих Набавка опреме за расвету и 
озвучење 2.000.000,00 април

5.5 350.04 5126 01

Установа за културу, 
информисање и образо-
вање Културно -инфор-
мативни центар 
„Младост“ Футог

Израда челичне конструкције, 
набавка музичких инструмената 
и набавка недостајућих ношњи 
за фолклорни ансамбл

3.000.000,00 фебруар

Укупно: 8.370.000,00

6. ОПРЕМА ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ

Рб Пфп Ек. 
клас. ИФ Индиректни 

корисник

Опис 
(Намена за коју ће се средства 

користити)

Износ у 
динарима

Планирано 
време 

реализације

6.1 350.05 5128 01 Музеј Града 
Новог Сада

Постављање противпожарних и 
сигурносних врата и паник расвете, 
аларма  и пп апарата. 

500.000,00 јануар

6.2 350.05 5128 01 Културни центар 
Новог Сада Набавка опреме за видео надзор 3.000.000,00 јануар

Укупно: 3.500.000,00

7. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

Рб Пфп Ек. 
клас. ИФ Индиректни корисник

Опис 
(Намена за коју ће се 
средства користити)

Износ у 
динарима

Планирано 
време 

реализације

7.1 351.01 5151 01 Музеј Града Новог Сада Набавка софтвера   330.000,00 јануар

7.2 351.01 5151 01 Градска библиотека у 
Новом Саду

Набавка књига и остале 
некњижне грађе 5.000.000,00 фебруар,

 октобар

7.3 351.01 5151 07 Градска библиотека у 
Новом Саду

Набавка књига и остале 
некњижне грађе 100.000,00 октобар

Укупно: 5.430.000,00

Градоначелник

99
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском сис-

тему („Службени гласник Републике Србије“, бр. 54/09, 
73/10, 101/10 и 101/11) и члана 5. став 2. Одлуке о буџету 
Града Новог Сада за 2012. годину („Службени лист Гра-
да Новог Сада“, број 50/11), Градоначелник Града Новог 
Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града 
Новог Сада за 2012. годину („Службени лист Града Но-

вог Сада“, број 50/11) за раздео 09, главу 09.01 – ГРАД-
СКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, функцију 160 – Опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту, са 
позиције буџета 265, економска класификација 499 – 
Средства резерве – Текућа резерва, а по Финансијс-
ком плану прихода и примања и расхода и издатака 
Градске управе за финансије за 2012. годину, са пози-
ције 265.01.02. одобравају се средства Градској управи 
за комуналне послове у износу од:

521.847,84 динара
(петстотинадвадесетједнахиљадаосамсточетрде-

сетседамдинара 84/100)
на име обезбеђивања недостајућих средстава за из-

мирење обавеза по пресудама Општинског и Апелаци-
оног суда у Новом Саду.

2. Средства из тачке 1. овог решења распо-
ређују се у оквиру раздела 04, глава 04.01 – ГРАД-
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СКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, функ-
ција 130 – Опште услуге, на позицију буџета 090, 
економска класификација 483 – Новчане казне и 
пенали по решењу судова, из извора финансирања 
01 – Приходи из буџета, тако да укупан план средстава из 
буџета за ову апропријацију износи 522.847,84 динара.

3. За реализацију овог решења задужују се:

- Градска управа за комуналне послове и

- Градска управа за финансије.

4. Решење доставити:

- Градској управи за комуналне послове и

- Градској управи за финансије:

 - Сектору за трезор,

 - Одељењу за буџет.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 401-4/2012-II
14. март 2012. године 
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић, с.р.
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На основу чл. 6. и 7. Правилника о начину и поступку 

остваривања права на доделу средстава из буџета Гра-
да Новог Сада за реализацију пројеката из области по-
литике за младе („Службени лист Града Новог Сада“, 
бр. 11/11 и 28/11), Градоначелник Града Новог Сада до-
носи

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ И 
ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИЦЕ, ЗАМЕНИКА 
ПРЕДСЕДНИЦЕ, ЧЛАНОВА И ЧЛАНИЦА 

КОМИСИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛОКАЛНОГ 
АКЦИОНОГ ПЛАНА ПОЛИТИКЕ ЗА МЛАДЕ 

ГРАДА НОВОГ САДА

Члан 1.

У Решењу о образовању и именовању председнице, 
заменика председнице, чланова и чланица Комисије за 
реализацију локалног акционог плана политике за мла-
де Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Са-
да“, бр. 21/11 и 29/11), у тачки IV, речи: „Волонтерски 
центар Војводине, Нови Сад“ замењују се речима: 
„Канцеларија за младе“, а речи: „Гимназија „Исидора 
Секулић“, Нови Сад“ замењују се речима: „Филозофски 
факултет, Универзитет у Новом Саду“.

Члан 2.

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Но-
вог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-44/2012-II
29. фебруар 2012. године 
НОВИ САД

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.
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На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Фон-

да за унапређење вокалне уметности младих „Мела-
није Бугариновић и ћерке Мирјане Калиновић-Калин“ у 
Новом Саду („Службени лист Општине Нови Сад, број 
1/78 и „Службени лист Града Новог Сада“, број 49/07), 
Градоначелник Града новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Програм рада Фонда за унап-
ређење вокалне уметности младих „Меланије Бугари-
новић и ћерке Мирјане Калиновић-Калин“ у Новом Саду 
за 2012. годину, који је донео Управни одбор Фонда за 
унапређење вокалне уметности младих „Меланије Бу-
гариновић и ћерке Мирјане Калиновић-Калин“ у Новом 
Саду на III седници одржаној 13. фебруара 2012. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Но-
вог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-1/2012-796-II
7. март 2012. године 
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић, с.р.

Градска управа за заштиту животне средине
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На основу члана 54. став 4. Закона о заштити приро-

де („Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/09, 
88/10 и 91/10-испр.) и члана 11. став 1. алинеја 12. Одлу-
ке о градским управама Града Новог Сада („Службени 
лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10 и 
60/10), Градска управа за заштиту животне средине доноси
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Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

УПРАВЉАЊА ПАРКОМ ПРИРОДЕ 
„БЕГЕЧКА ЈАМА“ ЗА 2012. ГОДИНУ

I. Даје се сагласност на Програм управљања Парком 
природе „Бегечка јама“ за 2012. годину, који је донео ди-
ректор ДТД Рибарство ДОО из Бачког Јарка, а у циљу 
остваривања Плана управљања Парком природе „Бе-
гечка јама“ за период од 2010. до 2019. године.

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења о давању са-
гласности на Програм управљања Парком природе „Бе-
гечка јама“ за 2011. годину садржан је у члану 54. став 
4. Закона о заштити природе („Службени гласник Репуб-
лике Србије“, бр. 36/09, 88/10 и 91/10-испр.), којим је 
утврђено да се планови управљања заштићеним под-
ручјем остварују годишњим програмима управљања на 
које сагласност даје орган надлежан за послове зашти-
те животне средине јединице локалне самоуправе и у 
члану 11. став 1. алинеја 12. Одлуке о градским управа-
ма Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Са-
да“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10 и 60/10), где је дефини-
сано да се у Градској управи за заштиту животне 
средине обављају и послови који се односе на давање 
сагласности на годишње програме управљања за-
штићеним подручјем.

Скупштина Града Новог Сада је на XXXII седници 
одржаној 8. децембра 1999. године донела Одлуку о за-
штити Парка природе „Бегечка јама“ („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 14/99), ради очувања биотопа 
који су у нестајању и за њих везаних животних заједница.

Истом одлуком утврђени су режими заштите и про-
писане мере заштите које доприносе очувању и унап-
ређењу заштићеног подручја, а старање/управљање 
Парком природе „Бегечка јама“ поверено је предузећу 
ДТД „Рибарство“ Ад, које је умеђувремену извршило 
пререгистрацију у ДТД Рибарство ДОО из Бачког Јарка 
и о томе доставило информацију Градској управи за за-
штиту животне средине.

Полазећи од члана 54. став 4. Закона о заштити при-
роде, којим је утврђено да се планови управљања за-
штићеним подручјем остварују годишњим програмима 
управљања на које сагласност даје орган надлежан за 
послове заштите животне средине јединице локалне 
самоуправе, ДТД Рибарство ДОО из Бачког Јарка, као 
управљач Парка природе „Бегечка јама“, сачинило је 
Програм управљања Парком природе „Бегечка јама“ за 
2012. годину и доставило га Градској управи за заштиту 
животне средине на сагласност.

У поступку разматрања достављеног Програма уп-
рављања Парком природе „Бегечка јама“ за 2012. годи-
ну, утврђено је да је он усклађен са Планом управљања 
Парком природе „Бегечка јама“ за период од 2010. до 
2019. године и Одлуком о заштити Парка природе „Бе-
гечка јама“, а да су планиране активности у 2012. годи-

ни у функцији очувања, унапређења, промовисања и 
мудрог коришћења овог заштићеног подручја.

Иако Законом о заштити природе није утврђена оба-
веза прибављања мишљења Завода за заштиту приро-
де на програме управљања, полазећи од члана 102. 
став 1. тачка 9) којом је дефинисано да стручне органи-
зације за заштиту природе пружају стручну помоћ орга-
нима локалне самоуправе, Управа је прибавила 
мишљење Покрајинског завода за заштиту природе, као 
стручне организације, који је закључио да се на Прог-
рам може дати сагласност. 

Потребна средства за реализацију програмских ак-
тивности Управљач ће обезбеђивати у складу са Зако-
ном о заштити природе.

На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: VI-501-2/2012-15
5. март 2012. године 
НОВИ САД

Начелник
др Александра Јовановић-Галовић, с.р.
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На основу члана 54. став 4. Закона о заштити приро-

де („Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/09, 
88/10 и 91/10-испр.) и члана 11. став 1. алинеја 12. Одлу-
ке о градским управама Града Новог Сада („Сужбени 
лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10 и 
60/10), Градска управа за заштиту животне средине до-
носи

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
УПРАВЉАЊА СПОМЕНИКОМ ПРИРОДЕ 
„КАМЕНИЧКИ ПАРК“ ЗА 2012. ГОДИНУ

I. Даје се сагласност на Програм управљања Споме-
ником природе „Каменички парк“ за 2012. годину, који је 
донео Управни одбор Јавног комуналног предузећа 
„Градско зеленило“ Нови Сад, на својој 108. седници, 
одржаној 26. јануара 2012. године, а у циљу оствари-
вања Програма заштите и развоја Споменика природе 
„Каменички парк“ за период од 2009. до 2013. године.

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења о давању са-
гласности на Програм управљања Спомеником приро-
де „Каменики парк“ за 2011. годину садржан је у члану 
54. став 4. Закона о заштити природе („Службени глас-
ник Републике Србије“, бр. 36/09, 88/10 и 91/10-испр.), 
којим је утврђено да се планови управљања заштиће-
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ним подручјем остварују годишњим програмима уп-
рављања на које сагласност даје орган надлежан за 
послове заштите животне средине јединице локалне 
самоуправе и у члану 11. став 1. алинеја 12. Одлуке о 
градским управама Града Новог Сада („Службени лист 
Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10 и 60/10), 
где је дефинисано да се у Градској управи за заштиту 
животне средине обављају и послови који се односе на 
давање сагласности на годишње програме управљања 
заштићеним подручјем.

Скупштина Града Новог Сада на VIII седници одржа-
ној 26. децембра 2008. године донела је Одлуку о за-
штити Споменика природе „Каменички парк“ („Службе-
ни лист Града Новог Сада“, број 54/08) у циљу очувања 
изворности стила, планске организације простора, бо-
гатства дендрофлоре и оригиналних вртно-архитектон-
ских елемената.

Истом одлуком утврђени су режими заштите и про-
писане мере заштите које доприносе очувању и унап-
ређењу заштићеног подручја, а управљање Спомени-
ком природе „Каменички парк“ поверено је Јавном 
комуналном предузећу „Градско зеленило“ Нови Сад.

Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови 
Сад, као управљач Спомеником природе „Каменички 
парк“ сачинило је Програм управљања Спомеником 
природе „Каменички парк“ за 2012. годину и доставило 
га Градској управи за заштиту животне средине на са-
гласност.

У поступку разматрања достављеног Програма уп-
рављања Спомеником природе „Каменички парк“ за 
2012. годину утврђено је да је он усклађен са Програ-
мом заштите и развоја Споменика природе „Каменички 
парк“ за период од 2009. до 2013. године и са Одлуком 
о заштити Споменика природе „Каменички парк“, а да 
су планиране активности у 2012. години у функцији очу-
вања, унапређења, промовисања и мудрог коришћења 
овог заштићеног подручја.

Иако Законом о заштити природе није утврђена оба-
веза прибављања мишљења Завода за заштиту приро-
де на програме управљања, полазећи од члана 102. 
став 1. тачка 9) којом је дефинисано да стручне органи-
зације за заштиту природе пружају стручну помоћ орга-
нима локалне самоуправе, Управа је прибавила мишље-
ње Покрајинског завода за заштиту природе, као 
стручне организације, који је закључио да се на Прог-
рам може дати сагласност.

Потребна средства за реализацију програмских ак-
тивности Управљач ће обезбеђивати у складу са Зако-
ном о заштити природе.

На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: VI-501-2/2012-7
5. март 2012. године 
НОВИ САД

Начелник
др Александра Јовановић-Галовић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве

104
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

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

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ 

СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦИ ЦАРА ЛАЗАРА У 
ФУТОГУ

1. Одређује се постављање саобраћајне сигнализа-
ције у Улици цара Лазара код кућног броја 42 у Футогу.

2. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу 
Града“ у Новом Саду да изврши постављање хоризон-
талне и вертикалне сигнализације према Саобраћајном 
пројекту број 6333 од 25. новембра 2011. године, који је 
израдило Јавно предузеће „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. април 2012. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-608/2012
6. март 2012. године
НОВИ САД 

Начелник
Радивој Павлов,с.р.

105
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

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

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ ОПШТЕГ ПАРКИРАЛИШТА 
ЗА МОТОЦИКЛЕ НА СУНЧАНОМ КЕЈУ КОД 

МОСТА СЛОБОДЕ У НОВОМ САДУ

I. Одређује се опште паркиралиште за мотоцикле на 
Сунчаном кеју код Моста слободе у Новом Саду, између 
стуба моста и шеталишта.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Пар-
кинг сервис“ Нови Сад да паркиралишта из тачке I. овог 
решења уреди, опреми и да постави саобраћајну сигна-
лизацију према Саобраћајном пројекту број ПС0211 од 
1. марта 2012. године, које је израдило Јавно комунално 
предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад, у оном делу који 
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третира паркинг места дефинисана за паркирање мото-
цикала.

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

IV. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог 
решења врши Завод.

V. Рок за извршење овог решења је 31. март 2012. го-
дине.

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-34-620/2012
7. март 2012. године
НОВИ САД 

Начелник
Радивој Павлов,с.р.

106
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10 
и 101/11), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У 

ФУНКЦИЈИ ЛАКШЕГ ОДВИЈАЊА ЈАВНОГ 
ГРАДСКОГ ПРЕВОЗА У НОВОМ САДУ

1. Одређује се измена режима саобраћаја у функцији 
лакшег одвијања јавног градског превоза у Новом Саду.

2. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу 
Града“ у Новом Саду да изврши усклађивање хоризон-
талне и вертикалне сигнализације према Саобраћајном 
пројекту број 6508 од 5. марта 2012. године, урађеног 
од стране Службе за развој и управљање саобраћајем 
Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом 
Саду, и да постављену сигнализацију унесе у Катастар 
соабраћајне сигнализације и опреме.

3. Рок за извршење овог решења је 30. март 2012. 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-34-622/2012
7. март 2012. године
НОВИ САД 

Начелник
Радивој Павлов,с.р.

107
Градска управа за соабраћај и путеве, на основу чла-

на 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10 
и 101/11), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ЗАШТИТИ ЈАВНИХ ПОВРШИНА УЗ 

КОЛОВОЗ НА БУЛЕВАРУ ЈАШЕ ТОМИЋА 
У НОВОМ САДУ

1. Одређује се заштита јавних површина уз коловоз 
на Булевару Јаше Томића у Новом Саду, постављањем 
металних стубића.

2. Налаже се јавном предузећу „Завод за изградњу 
Града“ у Новом Саду да постави металне стубиће пре-
ма Саобраћајном пројекту број 6496 од 14. фебуара 
2012. године, урађеног од стране Одељења за развој и 
управљање саобраћајем Јавног предузећа „Завод за 
изградњу Града“ у Новом Саду.

3. Рок за извршење овог решења је 20. март 2012. 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-34-515/2012
27. фебруар 2012. године
НОВИ САД 

Начелник
Радивој Павлов,с.р.

108
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

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

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ ОПШТЕГ ПАРКИРАЛИШТА 

ЗА БИЦИКЛЕ НА СУНЧАНОМ КЕЈУ И 
БУЛЕВАРУ ЈАШЕ ТОМИЋА У НОВОМ САДУ

I. Одређују се општа паркиралишта за бицикле:
- на Суначном кеју код Моста слободе у Новом Саду, 
између стуба моста и шеталишта и

- на булевару Јаше Томића у Новом Саду, код Же-
лезничке станице.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Пар-
кинг сервис“ Нови Сад да паркиралишта из тачке I. овог 
решења уреди, опреми и постави саобраћајну сигна-
лизцију према саобраћајном пројекту број ПС0211 од 1. 
марта 2012. године, који је израдило Јавно комунално 
предузеће  „Паркинг сервис“ Нови Сад, у оном делу који 
третира паркинг места дефинисана за паркирање бици-
кала.
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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 предузећа „Завод за изградњу Гра-
да“ у Новом Саду.

V. Рок за извршење овог решења је 31. март 2012. го-
дине.

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-34-619/2012
7. март 2012. године
НОВИ САД 

Начелник
Радивој Павлов,с.р.

109
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10 
и 101/11), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА И 

ЗАШТИТИ ПЕШАЧКИХ ТОКОВА У УЛИЦИ 
СТЕВАНА МИЛОВАНОВА У НОВОМ САДУ

1. Одређује се измена режима саобраћаја и заштита 
пешачких токова у Улици Стевана Милованова у Новом 
Саду, између Шумадијске улице и Улице Жарка Ва-
сиљевића.

2. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу 
Града“ у Новом Саду да изврши постављање и усклађи-
вање саобраћајне сигнализације према Саобраћајном 
пројекту број ПС0212 од 20. фебруара 2012. године, 
урађеног од стране Сектора за развој, инвестиције и 
одржавање паркиралишта Јавног комуналног преду-
зећа „Паркинг сервис“ Нови Сад и да постављену саоб-
раћајну сигнализацију унесе у Катастар саобраћајне 
сигнализације и опреме.

3. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Пар-
кинг сервис“ Нови Сад да постави металне стубиће 
према Саобраћајном пројекту број ПС0212 од 20. феб-
руара 2012. године, урађеног од стране Сектора за раз-
вој, инвестиције и одржавање паркиралишта Јавног ко-
муналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад.

4. Рок за извршење овог решења је 30. март 2012. го-
дине.

5. 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-34-642/2012
9. март 2012. године
НОВИ САД 

Начелник
Радивој Павлов,с.р.

Редакција "Службеног листа Града Новог Сада"

—
На основу члана 6. Одлуке о објављивању градских 

прописа и других аката (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 5/93), даје се

И С П Р А В К А 
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ПРОСТОРА ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ 
У ЗАПАДНОМ ДЕЛУ ГРАДА НОВОГ САДА

I. У Плану генералне регулације простора за 
породично становање у западном делу Града Новог 
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 3/12) у 
поглављу „2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА“, у тачки: „2.18. 
Спровођење плана генералне регулације у зонама у 
којима у делу престаје да важи планска документација“, 
у делу: „3) У урбанистичкој целини Телеп“, у ставу 1. 
алинеји четири иза текста“ „(престаје да важи 
Урбанистички пројекат за парцелу број 7840/3 у КО 
Нови Сад II“ додају се речи: „у делу“.

- У поглављу „4. ПРИМЕНА ПЛАНА“ у ставу 6. речи: 
„Урбанистички пројекат за парцелу број 7840/3 у КО 
Нови Сад II (потврђен од стране Градске управе за 
урбанизам и стамбене послове број V-35-320/10 од 13. 
августа 2010. године).“ бришу се, а у ставу 8. брише се 
тачка и додају речи: „и део урбанистичког пројекта за 
парцелу број 7840/3 у КО Нови Сад II (потврђен од стране 
Градске управе за урбанизам и стамбене послове број 
V-35-320/10 од 13. августа 2010. године.)“.

II. Ову исправку објавити у "Службеном листу Града 
Новог Сада".
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Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Oдговорни уредник: Игор Башнец.
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

С А Д Р Ж А Ј
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Рег. бр.         Предмет        Страна Рег. бр.         Предмет        Страна

ГРАД НОВИ САД

Градско веће

95 Програм  унапређења социјалне зашти-
 те Града Новог Сада у  2012. години  109

96 Решење о Програму инвестиционих 
 активности за Предшколску установу 
 „Радосно детињство“ Нови Сад за 
 2012. годину са Програмом 111

97 Решење о постављењу начелника 
 Градске управе за урбанизам и стам-
 бене послове (Тијана Павлов) 112

98 Решење о Програму инвестиционих 
 активности за установе културе чији је 
 оснивач Град Нови Сад за 2012. годину,
 са Програмом 112

Градоначелник

99 Решење о употреби средстава текуће 
 буџетске резерве 116

100 Решење о измени Решења о образо-
 вању и именовању председнице, за-
 меника председнице, чланова и чла-
 ница Комисије за реализацију локал-
 ног акционог плана политике за младе 
 Града Новог Сада 117

101 Решење о давању сагласности на Про-
 грам рада Фонда за унапређење вока-
 лне уметности младих „Меланије Буга-
 риновић и ћерке Мирјане Калиновић-
 - Калин“ у Новом Саду за 2012. годину 117

Градска управа за заштиту животне средине

102 Решење о давању сагласности на 
 Програм управљања парком природе 
 „Бегечка јама“ за 2012. годину 117

103 Решење о давању сагласности на 
 Програм управљања спомеником 
 природе „Каменички парк“ за 2012. 
 годину 118

Градска управа за саобраћај и путеве

104 Решење  о постављању саобраћајне 
 сигнализације у Улици цара Лазара у 
 Футогу 119

105 Решење о одређивању општег парки-
 ралишта за мотоцикле на Сунчаном 
 кеју код Моста слободе у Новом Саду 119

106 Решење о измени режима саобраћаја 
 у функцији лакшег одвијања јавног 
 градског превоза у Новом Саду 120

107 Решење о заштити јавних површина 
 уз коловоз на Булевару Јаше Томића 
 у Новом Саду 120

108 Решење о одређивању општег парки-
 ралишта за бицикле на Сунчаном кеју 
 и Булевару Јаше Томића у Новом Саду 120

109 Решење о измени режима саобраћаја 
 и заштити пешачких токова у Улици 
 Стевана Милованова у Новом Саду 121

Редакција “Службеног листа Града Новог Сада"

— Исправка Плана генералне регулације 
 простора за породично становање у 
 западном делу Града Новог Сада 121


