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На основу члана 47. тачка 20. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број: 43/2008), а у вези са чланом 41. Закона о 
запошљавању и осигурању за случај незапослености 
(“Сл. гласник Републике Србије”, број: 36/2009),  Градо-
начелник Града Новог Сада доноси

         
АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА 

ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2010. ГОДИНУ

УВОД

Акционим планом запошљавања Града Новог Сада 
за 2010. годину (у даљем тексту: Акциони план) утврђују 
се приоритети и мере за унапређење запослености и 
смањење незапослености на територији Града Новог 
Сада (у даљем тексту: Град). 

Правни основ за доношење Акционог плана је од-
редба 41. став 1. Закона о запошљавању и осигурању 
за случај незапослености, којом је утврђено да надлеж-
ни орган локалне самоуправе може по прибављеном 
мишљењу Локалног савета за запошљавање усвојити 
локални акциони план запошљавања.

У складу са одредбом 41. став 3. Закона о запошља-
вању и осигурању за случај незапослености, Акциони 
план је у сагласности са републичким акционим планом 
запошљавања.

Чланом 60. истог закона утврђена је могућност да 
локална самоуправа, која у оквиру свог локалног акцио-
ног плана запошљавања обезбеђује више од половине 
средстава потребних за финансирање одређеног про-
грама или мере активне политике запошљавања, може 
поднети захтев Министарству за учешће у финанси-
рању предвиђених програма и мерa.

Услов за одобравање суфинансирања програма или 
мера активне политике запошљавања је да локална са-
моуправа има формиран локални савет за запошља-
вање, донет локални акциони план запошљавања, 
обезбеђено више од половине потребних средстава за 
финансирање одређеног програма или мера и усклађе-
не програме и мере са приоритетима и циљевима ло-
калног економског развоја и локалног тржишта рада.

Акциони план садржи све елементе предвиђене чла-
ном 39. Закона о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености:

-  макроекономски оквир за стварање и примену по-
литике запошљавања,

-  стање и токове на тржишту рада за наредну годину,
-  циљеве и приоритете политике запошљавања,
- програме и мере активне политике запошљавања 

за наредну годину, са одговорностима за њихово 
спровођење и потребним средствима,

-  финансијски оквир за политику запошљавања и 
изворе финансирања,

-  носиоце послова реализације Акционог плана,
-  категорије теже запошљивих лица која имају при-

оритет у укључивању у мере активне политике за-
пошљавања,

-  индикаторе успешности реализације програма и 
мера, и

-  друге елементе.
Акционим планом се утврђују приоритети активне 

политике запошљавања за 2010. годину, и то су:
-  установљавање мера за смањење незапослености,
- спровођење стручног усавршавања и стицања до-

да тних знања ради усклађивања понуде и по-
тражње радне снаге на тржишту рада,

- подстицање запошљавања теже запошљивих гру-
па незапослених лица кроз јавне радове,

-  реализовање програма стручног оспособљавања 
младих који први пут заснивају радни однос, и

-  унапређење социјалног дијалога на територији 
Града.

Успешно остваривање Акционог плана и предвиђе-
них приоритета и мера подразумева активно учешће и 
сарадњу свих институција и социјалних партнера. Из 
тог разлога поред Градске управе за привреду Новог 
Сада и Савета за запошљавање, у припреми и изради 
Акционог плана учествовали су: Национална служба за 
запошљавање - Филијала Нови Сад (у даљем тексту: 
Национална служба за запошљавање), Савез само-
сталних синдиката Града Новог Сада и општина, Унија 
послодаваца Новог Сада, Удружење самосталних при-
вредника Новог Сада и Регионална агенција за развој 
малих и средњих предузећа “Алма Монс” Нови Сад.

Такође, подршку у изради Акционог плана пружили 
су и носиоци Твининг пројекта “Политика запошља-
вања” путем обуке чланова Савета за запошљавање за 
припрему плана, као и представници Министарства еко-
номије и регионалног развоја.

На Акциони план претходно мишљење дао је Савет 
за запошљавање Града Новог Сада (у даљем тексту: 
Савет за запошљавање).
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I.  КРАТАК ОПИС ЛОКАЛНЕ ЕКОНОМСКЕ 
 СИТУАЦИЈЕ

Опис локалне економске ситуације изложићемо кроз 
кратку анализу кључних области привредног развоја 
Града, а које су образложене у Стратегији привредног 
развоја Града Новог Сада од 2010. до 2014. године.

Нови Сад, као највећи град у Покрајини и покретач 
развоја региона, има потенцијал да понуди инвестито-
рима бројне погодности за пословање, као што су висо-
коквалификована радна снага, добар географски поло-
жај, бесцарински приступ тржишту од 190 милиона 
потрошача и друге. Директне инвестиције су важне за 
сваку локалну заједницу јер уносе неопходна финан-
сијска средства у локалне економије и нове менаџерске 
вештине, иновације и технологије, нова тржишта и нове 
пословне прилике за локална предузећа, а тиме и по-
већање запослености. Свака успешна стратегија при-
вредног развоја треба да се заснива на стварању такве 
пословне климе која ће привући инвестиције чиме се 
поспешује отварање нових радних места, задржавају 
постојеће фирме и подстиче пораст броја нових преду-
зетника.

Значај малих и средњих предузећа огледа се у томе 
што у доба кризе најлакше опстају јер се најбрже при-
лагођавају новонасталим условима. Према подацима 
Народне банке Србије, у Новом Саду укупно послује 
7586 предузећа. У том броју мала предузећа учествују 
са 95,32%, средња са 3,74% а велика са 0,94%. Пру-
жање подршке сектору малих и средњих предузећа је 
сложен посао због ширине и различитости потребних 
вештина потенцијалних предузетника и ограничених 
расположивих ресурса за пружање значајне помоћи. 
Без обзира на препреке потребно је створити услове 
неопходне за развој овог сектора, јер је управо он по-
кретач развоја и омогућава смањење незапослености 
путем отварања нових радних места, повећање броја 
привредних субјеката, супституцију увоза и већу извоз-
ну конкурентност домаће привреде.

 Подизање свести о предузетништву и унапређење 
управљачких способности садашњих и потенцијалних 
предузетника захтева промовисање предузетништва 
кроз: одговарајућу обуку о могућностима коришћења 
фондова за започињање посла, најповољнијем прав-
ном облику предузетништва, поступку регистрације, по-
реским и другим финансијским обавезама, начину изра-
де бизнис планова, као и о самом препознавању 
предузетничке склоности и пословних идеја.  Посебно 
треба развијати предузетништво у специфичним секто-
рима који су најважнији за економски развој као што су 
пољопривреда и производња хране и еколошки тури-
зам. У Граду је предузето низ активности за подизање 
конкурентности малих и средњих предузећа и преду-
зетништва путем јачања управљачког капацитета и 
подршке у техничкој и технолошкој опремљености, по-
везивања са научноистраживачким сектором, као и ко-
ришћењем европских искустава.

Информационе и комуникационе технологије (ИЦТ), 
као и све активности које су повезане са продукцијом и 
употребом информација и знања, представљају један 
од кључних покретача економског напретка у свету. 
Постојање великог броја предузећа која се успешно ба-
ве софтверским инжењерингом, представља потен-
цијал за даљи развој те области и упошљавање младих 

компјутерских стручњака са Универзитета у Новом Са-
ду. Руководећи се тиме, у Новом Саду је основан Пос-
ловни инкубатор који ће помоћи почетак пословања око 
15 новооснованих ИТ предузећа.

Град са својим физичко-географским, друштвено-
географским, инфраструктурним карактеристикама и 
ресурсима пружа могућност за развој туризма. Иако 
статистички подаци указују на сталан пораст броја ту-
риста, неопходно је да се поспеши дужина њиховог бо-
равка, континуитет нових посета и обједини понуда 
смештајних капацитета, уз подизање нивоа квалитета 
смештаја и услуга. Нови Сад је од 2006.године члан Ев-
ропских градова туризма.

На територији Града постоји велики број пољопри-
вредних газдинстава и привредних субјеката који се ба-
ве прерадом примарних пољопривредних производа. 
Привредне активности у руралном подручју везане су 
за ратарство, повртарство, воћарство и сточарство. Ин-
ституционалну подршку пољопривредним произвођа-
чима пружају Институт за ратарство и повртарство и 
Пољопривредни факултет у Новом Саду. Од укупне те-
риторије коју покрива Град Нови Сад пољопривредна 
површина се простире на 61,31% земљишта. Од тога је 
обрадиво 92,76% укупне пољопривредне површине.

Статистички показатељи везани за Град су: по пос-
ледњем попису из 2002 године број становника је 
299.294, површина 699 км2, просечна зарада 35.998 ди-
нара (без пореза и доприноса, новембар 2009. година), 
број незапослених 29.480 лица.

II.   СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА У НОВОМ САДУ

Национална служба за запошљавање-Филијала Но-
ви Сад је модеран јавни сервис који пружа услуге неза-
посленим лицима и послодавцима у Граду. Запослени 
су потпуно оспособљени за нове моделе рада Службе, 
а то се постигло кроз више додатних обука и тренинга у 
области рада са клијентима. Већина запослених посе-
дује високу стручну спрему.

На територији Града је позитиван демографски 
тренд и релативно стара старосна структура станов-
ништва због механичке миграције (39,37 година).

Укупан број незапослених на територији Града је 
29.480 лица, од тога је 3550 са VII  степеном стручне 
спреме, 1823 са VI , 380 са V, 9062 са IV, 1752 са III и 
6738 са I степеном стручне спреме.

Најугроженије групе незапослених лица су особе са 
инвалидитетом, Роми, избегла и расељена лица и ко-
рисници социјалних давања.

Незапослених лица до 30 година, тј. лица која први 
пут треба да заснују радни однос у својству приправни-
ка како би се обучили и оспособили за самосталан рад 
у струци, на евиденцији је 4095, од чега је 1791 са висо-
ком, 553 са вишом и 1751 са средњом стручном спре-
мом.

Незапослени на евиденцији по дужини чекања пос-
ла, тј. трајању незапослености, могу се распоредити та-
ко да до једне године чека 7800 лица, од једне до две 
године чека 7400, а преко две године око 14.000 неза-
послених лица.
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Послодавци на територији Града су исказали потре-
бу за радницима који поседују потребне додатне веш-
тине за:

-  практична знања у производним занимањима, 
што указује на недостатак практичних знања која 
се стичу у средњем образовању, 

-  електронско пословање, 
-  основни ниво познавања рачунара (уочава се не-

достатак код старијих од 35 година, посебно код 
жена),

-  виши ниво знања страних језика код старијих од 
35 година, посебно жена,

-  поседовање сертификата, као што су атест код 
заваривача, сертификат за овлашћене књиго-
вође, сертификат за овлашћене ревизоре, струч-
ни испит за противпожарну заштиту, испит из без-
бедности и здравља на раду и испит за ношење 
ватреног оружја,

-  курс за руковање животним намирницама,
-  сертификат за овлашћене мењаче, и 
-  возачки испит.
Квалификације и вештине незапослених су такви да 

у рангу средњег, вишег и високог образовања млађи од 
35 година владају употребом рачунара и бар почетним 
знањем енглеског језика.

Дефицитарна занимања су: пекари, месари, овла-
шћене рачуновође, дипломирани фармацеути са поло-
женим стручним испитом, заваривачи, тесари, дипло-
мирани дефектолози, социјални радници и геодетски 
инжењери.

Суфицитарна занимања су: матуранти гимназије, 
правни техничари, економски техничари, пољопривред-
ни техничари, дипломирани правници, дипломирани ту-
ризмолози, туристички техничари, сва занимања из об-
ласти културе и просвете осим математике и физике.

С обзиром на економску кризу тешко је давати про-
гнозе за ову годину, али превладало је мишљење код 
послодаваца о вероватном смањењу броја радника.

Према подацима из децембра 2009. године, у оквиру 
активних мера за очување радних места у Војводини је 
запослено 5.412 лица са евиденције Националне служ-
бе за запошљавање у Јужнобачком округу. У ту сврху 
утрошено је око 1,3 милијарде динара. Мерама је запос-
лено 2.995 лица у својству приправника кроз програм 
“Прва шанса”, 828 лица у оквиру програма новог запо-
шљавања, 935 лица кроз програм самозапошљавања и 
240 лица која ће регистровати пољопривредно газдин-
ство. На реализацији пројеката јавних радова запосле-
но је 414 лица.

Почетком године Национална служба за запошља-
вање, у оквиру Програма “Запошљавање и миграција 
младих”, расписала је позив за подношење пријава за 
реализацију програма запошљавања младих. Циљ про-
грама је да се кроз обуку помогне младим незапосле-
ним лицима да се што боље припреме за запошља-
вање, самозапошљавање и тражење запослења. Прог-
рам се финансира из Фонда за запошљавање младих, 
који су основали Влада Републике Србије и шпански 
Фонд за остваривање миленијумских циљева у оквиру 
заједничког програма агенција Уједињених нација “По-
дршка националним напорима за промовисање запо-

шљавања младих и управљање миграцијама”. Програм 
је намењен за незапослена лица до II степена стручне 
спреме, са или без радног искуства. Приоритет за 
укључивање овог у Програм имају особе са инвалиди-
тетом, Роми, избегла и интерно расељена лица, пов-
ратници у поступку реадмисије и корисници социјалних 
услуга. 

Такође је објављен конкурс за запошљавање младих 
“Прва шанса 2010”. Новина у овогодишњем програму је 
што ће запошљавању приправника на годину дана 
претходити тромесечна волонтерска пракса уз месечну 
накнаду, а они који приме приправнике имају обавезу 
да их после завршеног приправничког стажа задрже 
још годину дана. На конкурс могу да се јаве сви они што 
су завршили средњу, вишу или високу стручну спрему, 
имају мање од 30 година и немају радно искуство у 
струци. Јавни позив се односи искључиво за запошља-
вање приправника у приватном сектору.

Планиране обуке Националне службе за запошља-
вање-Филијала Нови Сад у 2010 години, су: припремна 
обука за полагање испита CCNA са сертификатом за 
седам лица и обука за бармена за 10 лица. Организо-
ваће се и обука за инвалидна лица и то: обука за по-
моћника бармена, обука за помоћника столара, обука 
за помоћника кројача, обука за помоћника припремача 
намирница, обука за помоћника пекара и обука за ре-
циклажу секундарних сировина за по пет лица. Поред 
наведених, организоваће се и основна информатичка 
обука са ECDL, обука за почетни ниво енглеског језика, 
обука за електронско пословање  и обука за руковаоца 
грађевинских машина за по 10 лица.

   

III.  ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА У ГРАДУ 
  НОВОМ САДУ 

Основни циљ стратегије запошљавања је повећање 
запослености, односно успостављање стабилног и одр-
живог тренда раста запослености праћеног растом 
учешћа одраслог становништва на тржишту рада. 
Кључни елементи политике запошљавања усмерене ка 
повећању запослености су: подршка страним директ-
ним инвестицијама, подршка предузетништву и уна-
пређење финансијских подстицаја да би се рад више 
исплатио. Таква политика треба да доведе до стабил-
ног раста запослености, повећања продуктивности, 
спречавања искључености са тржишта рада, отварања 
нових радних места, већег улагања у људски капитал, 
подстицања социјалне инклузије на тржишту рада и по-
већања продуктивности. Категорије теже запошљивих 
лица, као што су особе са инвалидитетом, Роми, избег-
ла и интерно расељена лица, дугорочно незапослена 
лица и неквалификована и нискоквалификована лица, 
у 2010 години ће имати приоритет за запошљавање и 
укључивање у мере активне политике запошљавања.

Политика запошљавања у Граду утицаће на раст за-
пошљавања и одрживо повећање запослености, првенс-
твено у приватном сектору, на очување радних места, 
повећање понуде радне снаге и потражње и улагања у 
људски капитал путем додатних обука и образовања.

Поред Филијале за запошљавање Новог Сада, која 
је носилац политике запошљавања на територији Гра-
да, крајем 2006. године решењем Градоначелника Гра-
да Новог Сада (у даљем тексту: Градоначелник) фор-
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миран је Савет за запошљавање као саветодавно тело 
које оснивачу даје мишљења и препоруке у вези са пи-
тањима од интереса за унапређење запошљавања и 
то: плановима запошљавања, програмима и мерама ак-
тивне политике запошљавања, прописима из области 
запошљавања и другим питањима у области запошља-
вања.

У складу са Законом, на предлог Савета за запо-
шљавање Градоначелник је донео Програм активне по-
литике запошљавања Града Новог Сада за 2007, 2008 и 
2009. годину, којим су дефинисани приоритети политике 
запошљавања, мере за остваривање приоритета, носи-
оци послова запошљавања, извори финансирања и рок 
реализације појединачних мера.

Формирањем Савета за запошљавање и доношењем 
Програма активне политике запошљавања, Град је пре-
познао могућност да утиче на политику запошљавања 
на својој територији и да установљава мере за 
смањење незапослености и повећања запослености.

За спровођење мера из програма за протекле три го-
дине Град је обезбедио око 70.000.000,00 динара, и ре-
ализовао следеће мере активне политике запошља-
вања:

-  финансирање запошљавања приправника (запо-
слено укупно око 250 приправника на територији 
Града и  утрошен 51.000.000,00 динара),

-  организовање јавних радова од интереса за Град 
(преко јавних радова запослено је око 100 неза-
послених из теже запошљивих категорија неза-
послеих лица, и утрошено 9.000.000,00 динара),

-  додатна обука и образовање (обучено 20 лица за 
послове конкретног радног места код познатог 
послодавца и  90 жена будућих предузетница за 
отпочињање приватног бизниса, а утрошено је 
2.500.000,00 динара),

-  подстицање запошљавања особа са инвалидите-
том (одобрене субвенције од 100.000,00 динара 
за запошљавање особа са инвалидитетом, укуп-
но 2.000,000,00 динара и одобрена средства од 
800.000,00 динара специјализованом предузећу 
за запошљавање особа са инвалидитетом), 

-  за организовање сајмова за запошљавање утро-
шено је 1.000.000,00 динара,

- самозапошљавање (давање субвенција од 130.000,00 
динара за 10 самохраних мајки, за отпочињање 
сопственог бизниса, и

-   давање субвенција за отварање нових радних 
места код послодавца за 10 лица, у једнократном  
износу од 100.000,00 динара. 

 

IV.   ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПОЛИТИКЕ 
  ЗАПОШЉАВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ 
  ГРАДА ЗА 2010. ГОДИНУ

Циљеви политике запошљавања на територији Гра-
да Новог Сада за 2010. годину су:

-  смањење ефеката економске кризе на постојећа 
радна места и подстицање формалне запосле-
ности,

-  успостављање стабилног и одрживог тренда рас-
та запослености,

-  подршка помоћи незапосленим лицима у актив-
ном тражењу посла,

-  укључивање незапослених лица у програме до-
датног образовања и обуке,

-  подстицање запошљавања младих, 
-  подршка смањењу неформалног рада,
- подстицаји послодавцима да запошљавају неза-

послена лица,
-  унапређење система образовања и обука и ус-

клађивања са потребама тржишта рада,
-  унапређење социјалног дијалога и јачање улоге 

социјалних партнера,
-  подршка равноправности полова у погледу запо-

шљавања и зарада,
-  подстицање запошљавања теже запошљивих ка-

тегорија,
-  борба против дискриминације посебно погођених 

група приликом запошљавања,
-  отварање нових радних места и подстицање пре-

дузетништва и самозапошљавања,
-  промоција и организовање јавних радова,
-  активан приступ Града у области запошљавања,
-  спровођење мера из Акционог плана и јачање 

улоге Савета за запошљавање,
-  успостављање комуникације са Сектором за за-

пошљавање у Министарству економије и регио-
налног развоја и проширивање сарадње са Наци-
оналном службом за запошљавање, као и са 
осталим локалним саветима за запошљавање,

-  учествовање на обукама намењеним члановима 
локалних савета за запошљавање.

   

  V.  МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 
  ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2010. ГОДИНУ 

Утврђени приоритети, циљеви и задаци постижу се 
спровођењем мера активне политике запошљавања. 

Мере активне политике запошљавања реализује 
Градска управа за привреду и Савет за запошљавање 
Града Новог Сада, у сарадњи са Националном службом 
за запошљавање и осталим установама, организација-
ма и удружењима из области запошљавања.

Акционим планом за 2010. годину предвиђене су 
следеће мере:

1. Подстицање запошљавања младих путем фи-
нансирања запошљавања и стручног оспособља-
вања приправника за самосталан рад у струци, 

2. Програми додатне обуке и образовања ради 
стицања додатних знања и вештина за послове рад-
ног места и за тржиште рада, 

3. Организовање јавних радова од интереса за 
Град ради запошљавања теже запошљивих катего-
рија незапослених лица,

4. Организовање и учествовање на сајмовима за-
пошљавања  и

5. Ново запошљавање кроз давање субвенција 
послодавцима за отварање нових радних места.
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1. Подстицање запошљавања младих путем фи-
нансирања запошљавања и стручног оспособља-
вања приправника за самосталан рад у струци. 

Јавни позив за запошљавање и стручно оспособља-
вање приправника расписаће Градоначелник, на који ће 
се пријављивати послодавци и исказати потребе за за-
пошљавање приправника. Јавни позив ће садржати ус-
лове које послодавци и незапослена лица треба да ис-
пуне. 

Одлуку о избору послодаваца којима се одобравају 
средства за запошљавање приправника, доноси Градо-
начелник на предлог посебне комисије. 

Комисију за разматрање пријава послодаваца чине 
три члана које именују Градоначелник, Национална 
служба за запошљавање и Савет за запошљавање, 
чији је задатак да размотри благовремене пријаве по-
сло даваца и сачини предлог одлуке. 

Приоритет приликом избора за доделу средстава за 
запошљавање приправника имаће послодавци који ис-
кажу потребу да након оспособљавања приправника и 
положеног приправничког испита заснују радни однос 
на неодређено време са приправником.

Мера обухвата запошљавање и стручно оспособља-
вање приправника на одређено време од 6 односно 12 
месеци. Финансијска подршка Града односи се на фи-
нансирање месечне зараде приправника у бруто износу 
за средњу стручну спрему   25.588.00 динара и за висо-
ку стручну спрему 28.952.00 динара. 

За реализацију ове мере планирана су средства у 
буџету Града за 2010. годину, у износу од 9.000.000,00 
динара.

 У зависности на којој су позицији средства намење-
на за реализацију мере, зависиће и поступак тако да 
када се мера реализује у сарадњи са Националном 
службом за запошљавање, уговором између Града и 
Националне службе за запошљавање регулисаће се 
међусобна права и обавезе у погледу реализације и 
спровођења, а када меру реализује Градска управа за 
привреду уговор се закључује између управе и посло-
даваца којима се средства одобре. 

2. Програми додатне обуке и образовања ради 
стицања додатних знања и вештина за послове рад-
ног места и за тржиште рада. 

Образовни систем карактерише недовољна усклађе-
ност са стварним потребама на тржишту рада. Стога је 
основни циљ реализације ове мере да се повећа запос-
леност и продуктивност незапослених лица, кроз при-
лагођавање понуде рада са захтевима послодаваца. 
Циљне групе су често млади, дугорочно незапослени и 
вишкови запослених са неоговарајућим знањима и ве-
штинама. 

Како Национална служба за запошљавање тренутно 
спроводи програм обуке младих незапослених лица I и  
II степена стручне спреме за запошљавање, самозапо-
шљавање и тражење посла и обуке, који су наведени у 
поглављу „Стање на тржишту рада у Новом Саду“, а ру-
ководећи се потребама послодаваца на територији Гра-
да, Акционим планом су предвиђени одређени видови 
обуке одређених категорија незапослених лица, и то:

-  информатичка обука првенствено за жене од 35 
до 50 година, 

-  основни курс енглеског језика првенствено за же-
не од 35 до 50, 

-  обука за дефицитарна занимања на територији 
Града, 

-  обука за започињање сопственог бизниса.
За реализацију ове мере планирана су средства у 

буџету Града за 2010. годину, у износу од 6.000.000,00 
динара.

Носиоци реализације додатне обуке и образовања 
одредиће се у спроведеном поступку јавне набавке.

3.Организовање јавних радова од интереса за 
Град ради запошљавања теже запошљивих катего-
рија незапослених лица

Јавни радови од интереса за Град су мера активне 
политике запошљавања, која се организује у циљу за-
пошљавања, очувања и унапређења радних способ-
ности незапослених лица. На пословима јавних радова 
углавном се запошљавају теже запошљива незапосле-
на лица и лица у стању социјалне потребе.

 Јавни радови на територији Града у 2010. години ор-
ганизоваће се у области социјалних, хуманитарних, 
културних и других делатности, одржавања и об-
нављања јавне инфраструктуре и одржавања и зашти-
те животне средине и природе.

Право учествовања у поступку спровођења јавних 
радова имају: јавно комунална и друга јавна предузећа 
и установе, привредна друштва, предузетници, задруге, 
друштвене организације и удружења грађана. Удру-
жења грађања имају право да учествовују на јавном по-
зиву као подносиоци пријаве, уз услов да обезбеде пос-
лодавца извођача јавног рада регистрованог за 
обављање делатности која је предмет јавног рада. 

Средства намењена за организовање јавних радова 
користе се за зараде лица укључених у јавне радове, за 
накнаду трошкова доласка и одласка са рада и за трош-
кове спровођења јавних радова.

Приоритет при одобравању за спровођење јавних 
радова имаће послодавци који обезбеђују запошља-
вање теже запошљивих незапослених лица, незапосле-
них у стању социјалне потребе и корисника материјал-
ног обезбеђења.

Јавни позив за организовање јавних радова од инте-
реса за Град упутиће Градоначелник, којим ће се одре-
дити области у којима се организују јавни радови, ко 
може да учествује, намена средстава, рокови и приори-
тети, као и обавезе извођача радова.

Одлуку о одобравању спровођења јавних радова од 
интереса за Град доноси Градоначелник на предлог по-
себне комисије. Комисију за разматрање пројеката за 
организовање и спровођење јавних радова чине три 
члана које именују Градоначелник, Национална служба 
за запошљавање и Савет за запошљавање, чији је за-
датак да размотри пристигле пројекте и сачини предлог 
одлуке.

Јавни радови могу трајати најдуже шест месеци.
Након доношења Одлуке Градоначелника, Градска 

управа за привреду, по овлашћењу Градоначелника, за-
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кључиће уговор са подносиоцима пријава, односно из-
вођачима јавних радова, којим се уређују међусобна 
права и обавезе у вези са спровођењем конкретног јав-
ног рада. Средства за организовање јавних радова од 
интереса за Град планирана су Одлуком о буџету Града 
Новог Сада за 2010. годину, у износу од 3.000.000,00 
динара.  Потребе Града за јавним радовима много су 
веће од издвојених средстава, а на досадашње јавне 
позиве пристизао је већи број пројеката од тражених.

 
4. Организовање и учествовање на сајмовима за-

пошљавања
С обзиром да се на сајмовима запошљавања оства-

рује непосредан контакт послодаваца и незапослених 
лица, Град ће и ове године учествовати на сајмовима 
које организује Национална служба за запошљавање. 

 Поред тога, Град ће одржати два сајма за за-
пошљавање у сопственој организацији, а у сарадњи са 
Националном службом за запошљавање, јер се тиме 
омогућава да послодавци добију квалитетне раднике, с 
обзиром да имају контакте са већим бројем незапосле-
них лица на једном месту. Статистике показују да се по 
одржаном сајму запошљавања, у периоду од 3 до 6 ме-
сеци запосли сваки четврти радник који је посетио 
сајам и контактирао са послодавцима.

 На сајмовима које организује Град одржаће се 
и трибине посвећене области запошљавања, а биће ор-
ганизовано и упознавање учесника и посетилаца сајмо-
ва са мерама активне политике запошљавања, које се 
предузимају на територији Града ради смањења неза-
послености и повећања запослености.

 За реализацију ове мере планирана су средс-
тва у буџету Града за 2010. годину, у износу од 
160.000,00 динара.

Главни носилац послова око организовања сајмова, 
трибина и контаката са социјалним партнерима, који ће 
такође учествовати, биће Савет за запошљавање.

5. Ново запошљавање кроз давање субвенција 
послодавцима за отварање нових радних места

Субвенције за отварање нових радних места у јед-
нократном износу намењене су послодавцима који ће 
запослити лица са евиденције Националне службе за 
запошљавање, на неодређено време са пуним радним 
временом.

Субвенције се одобравају послодавцима за отва-
рање новог радног места у једнократном износу од 
100.000,00 динара.

За реализацију ове мере средства су планирана у 
буџету Града за 2010. годину, у износу од 1.000.000,00 
динара.

Субвенције може остварити послодавац под усло-
вом да није смањио број запослених за последња три 
месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев. 

Приоритет у додели субвенције утврђује се на осно-
ву оцене бизнис плана, а приоритет у одобравању 
имаће послодавци који запошљавају лице које припада 
категорији теже запошљивих незапослених лица као 
што су особе са инвалидитетом, вишак запослених, из-
бегла и расељена лица, Роми, дугорочно незапослена 

лица и незапослени без квалификација или нискоква-
лификовани.

Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за 
отварање нових радних места на територији Града за 
2010. годину, расписаће Градоначелник.

Одлуку о додели субвенције послодавцима за отва-
рање нових радних места на територији Града, донеће 
Градоначелник на предлог посебне комисије.

Комисију чине три члана које именују Градоначелник, 
Национална служба за запошљавање и Савет за запо-
шљавање, и њен задатак је да размотри пријаве посло-
даваца за доделу субвенције за отварање радног места 
и да сачини предлог одлуке.

На основу Одлуке Градоначелника, Градска управа 
за привреду, по овлашћењу Градоначелника, и подно-
силац захтева у року од 30 дана од дана доношења Од-
луке закључују уговор, којим се уређују међусобна пра-
ва и обавезе и на основу којег се врши исплата 
субвенције.

VI.   СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА
За реализацију мера активне политике запошља-

вања из Акционог плана, средства су планирана Одлу-
ком о буџету Града Новог Сада за 2010 .годину (“Служ-
бени лист Града Новог Сада”, број: 54/2009), у укупном 
износу од 19.160.000,00 динара на разделу Градске уп-
раве за привреду.

На основу члана 59. Закона о запошљавању и осигу-
рању за случај незапослености (“Службени гласник РС” 
број: 39/2009), а у складу са одредбом 64. Закона о 
буџетском систему (“Службени гласник РС” број: 
54/2009) Градоначелник Града Новог Сада је донео Ре-
шење о отварању буџетског фонда за финансирање ак-
тивне политике запошљавања у циљу евидентирања 
средстава намењених за финансирање активне поли-
тике запошљавања и обезбеђивање њиховог наменског 
коришћења на основу утврђеног програма у складу са 
Законом о запошљавању и осигурању за случај неза-
послености. Буџетским фондом управља Градска упра-
ва за привреду и врши стручне и административно-тех-
ничке послове за фонд.

Предлог распореда средстава за реализацију мера 
активне политике запошљавања Града Новог Сада за 
2010. годину

Бр. Мера активне политике 
запошљавање Средства и дин. Лица

1. Финансирање запошљавања 
приправника 9.000.000,00 32

2. Додатна обука и 
образовање 6.000.000,00 250

3. Организовање јавних 
радова 3.000.000,00 50

4. Сајмови за запошљавање 160.000,00 300 
по сајму

5. Ново запошљавање 1.000.000,00 10

Укупно средстава и обухват 
лица 19.160.000,00 642



19. mart 2010. SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA Broj 9 – Strana 163.    

Одредбом члана 60. Закона о запошљавању и осигу-
рању за случај незапослености, утврђено је да локална 
самоуправа може да поднесе захтев за средства  Ми-
нистарству економије и регионалног развоја. С обзиром 
да је због утицаја економске кризе и слабијег прилива 
средстава, у буџету Града ове године издвојено мање 
средстава у односу на прошлу годину, укупно 
19.160.000,00 динара, а да су потребе за спровођењем 
активне политике запошљавања на територији Града 
много веће, и имајући у виду наше досадашње резулта-
те у области запошљавања, Град ће затражити додатна 
средства од Министарства, у складу са Законом.

Предлог распореда средстава за учешће Мини-
старства у финансирању мера из Акционог плана 

Бр. Мера активне политике 
запошљавање Средства и дин. Лица

1. Финансирање запошљавања 
приправника 9.000.000,00 25

2. Додатна обука и 
образовање 3.000.000,00 200

3. Организовање јавних 
радова 3.000.000,00 50

4. Сајмови за запошљавање - -

5. Ново запошљавање 1.000.000,00 10

Укупно средстава и обухват 
лица 16.000.000,00 286

 Град је за запошљавање и стручно оспособљавање 
приправника са високом и средњом стручном спремом 
издвојио 9.000.000,00 динара. С обзиром да се на еви-
денцији Новосадске филијале за запошљавање налази 
велики број младих незапослених лица са високом 
стручном спремом (око 1700), и потребе Града су иска-
зане у  правцу финансирања месечне бруто зараде у 
износу од 28.952,00 динара ( са садашњом ценом рада) 
за запошљавање 25 приправника са високом стручном 
спремом.

Послодавци на територији Града су се изјаснили да 
лицима која су на евиденцији незапослених недостају 
знања из информатике и у складу са њиховим потреба-
ма Град би организовао информатички курс за 200 лица 
од 35 до 50 година, првенствено за жене, а обуку могу 
похађати и друга лица. Цена курса по полазнику је 
15.000,00 динара.

Потребе Града за јавним радовима много су веће од 
издвојених средстава, а на досадашње јавне позиве за 
организовање јавних радова од интереса за Град при-
стигао је већи број квалитетних пројеката чијом реали-
зацијом би се запослио већи број лица из теже запо-
шљивих категорија, а у циљу решавања неопходних 
социјално-хуманитарних и инфраструктурних потреба 
грађана.

С обзиром да из анализе тржишта рада у Граду про-
изилази да је незапослено око 30.000 лица, мера новог 
запошљавања путем давања субвенција за отварање 
нових радних места треба да утиче да се смањи број 

незапослених и да подстакне послодавце да запошља-
вају незапослена лица. 

VII.   НАДЛЕЖНОСТИ

Мере предвиђене Акционим планом реализоваће 
Градска управа за привреду и Савет за запошљавање у 
сарадњи са Националном службом за запошљавање и 
социјалним партнерима.

Градска управа за привреду је у обавези да о спро-
вођењу Акционог плана достави извештај Градоначел-
нику, по потреби, а најмање једанпут годишње.

 VIII. Овај акциони план објавити у „Службеном листу 
Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-32/2010-II
10. март 2010. године
НОВИ САД    Градоначелник

Игор Павличић, с.р.

108
На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Фон-

да за унапређење вокалне уметности младих “Мела-
није Бугариновић и кћерке Мирјане Калиновић-Калин” у 
Новом Саду (“Службени лист Општине Нови Сад, број 
11/78 и “Службени лист Града Новог Сада”, број 
49/2007), Градоначелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје се сагласност на Завршни рачун Фонда за унап-
ређење вокалне уметности младих “Меланије Бугари-
новић и кћерке Мирјане Калиновић-Калин” у Новом Са-
ду за 2009. годину, који је усвојио Управни одбор Фонда 
за унапређење вокалне уметности младих “Меланије 
Бугариновић и кћерке Мирјане Калиновић-Калин” у Но-
вом Саду, на X седници одржаној 23. фебруара 2010. 
године.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-51/2010-II
10. март 2010. године
НОВИ САД          Заменик Градоначелника

  Др Саша Игић, с.р.
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На основу члана 47. став 1. тачка 15. Статута Града 

Новог Сада-пречишћен текст (“Службени лист Града 
Новог Сада”, број 43/2008), Градоначленик Града Новог 
Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ 

ПОМОЋИ НАЈУГРОЖЕНИЈИМ 
ДОМАЋИНСТВИМА ИЗБЕГЛИХ И 

РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА

1. Образује се Комисија за доделу помоћи најугроже-
нијим домаћинствима избеглих и расељених лица (у 
даљем тексту: Комисија), као радно тело Градоначелни-
ка Града Новог Сада

2. Задатак Комисије је да:
-  обезбеди информисаност потенцијалних корисни-

ка помоћи на територији Града Новог Сада,
-  у складу са условима и критеријумима Комеса-

ријата за избеглице Републике Србије, на основу 
пријавних образаца и документације, сачини спи-
сак најугроженијих домаћинстава, и

-  координира расподелу помоћи.
3. Комисија има председника, заменика председника 

и два члана.
4. Стручне, административне и техничке послове за 

потребе Комисије, обављаће Градска управа за со-
цијалну и дечију заштиту – Одсек за избегла, прогнана 
и расељена лица.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 5-40/2010-II
9. март 2010. године
НОВИ САД

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

110
На основу члана 47. став 1. тачка 15. Статута Града 

Новог Сада-пречишћен текст (“Службени лист Града 
Новог Сада”, број 43/2008), Градоначленик Града Новог 
Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА 
ДОДЕЛУ ПОМОЋИ НАЈУГРОЖЕНИЈИМ 

ДОМАЋИНСТВИМА ИЗБЕГЛИХ И 
РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА

1. У Комисију за доделу помоћи најугроженијим до-
маћинствима избеглих и расељених лица, именују се:

- за председника –
1. СЛОБОДАН ВУКАШЕВИЋ, Повереник за избеглице

- за заменика председника –
 ДРАГАН ПРЕЛЕВИЋ, председник Савеза удру-

жења расељених и прогнаних лица са Косова и 
Метохије у Војводини “Опстанак” Нови Сад

- за чланове -
2.  ДРАГО ПЕЈИЋ, социјални радник Центра за со-

цијални рад Града Новог Сада
3.  ДРАГАН ШАРАЦ, стручни сарадник Црвеног крста 

Новог Сада – Градска организација.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 5-41/2010-II
9. март 2010. године
НОВИ САД     Градоначелник

Игор Павличић, с.р.

111
На основу члана 6. Правилника о начину и поступку 

остваривања права на доделу средстава путем дота-
ција из буџета Града Новог Сада за реализацију проје-
ката из области политике за младе од изузетног значаја 
за Град (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
7/2010), Градоначелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИЦЕ, ЗАМЕНИЦЕ 
ПРЕДСЕДНИЦЕ, ЧЛАНИЦЕ И ЧЛАНОВА 

КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА 
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ПРОЈЕКАТА КОЈИМА СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ 
УЧЕШЋЕ МЛАДИХ У ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ 
АКЦИОНОГ ПЛАНА ПОЛИТИКЕ ЗА МЛАДЕ 

ГРАДА НОВОГ САДА

I. Образује се Комисија за спровођење конкурса за 
доделу средстава за реализацију пројеката којима се 
обезбеђује учешће младих у изради стратегије и акцио-
ног плана политике за младе Града Новог Сада (у 
даљем тексту: Комисија).

II. Задатак Комисије је да:
-  спроведе поступак јавног конкурса за доделу 

средстава за реализацију пројеката којима се 
обезбеђује учешће младих у изради стратегије и 
акционог плана политике за младе Града Новог 
Сада (у даљем тексту: Конкурс),

-  изврши оцену пројеката пристиглих на Конкурс,
-  сачини извештај о спроведеном поступку Конкур-

са са предлогом пројеката за чију реализацију се 
одобравају средства из буџета Града, и достави 
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га Градској управи за спорт и омладину у року од 
15 дана од дана истека рока за подношење прија-
ва на Конкурс.

III. Комисија има председника, заменика председника 
и три члана.

IV. У Комисију се именују:

- за председницу:
МЕЛАНИЈА КОЛОШЊАИ НЕНИН,

- за заменицу председнице:
НАДА АНЂЕЛИЋ,

- за чланицу и чланове:
1. СМИЉАНА МИЛИНКОВ,
2. ПРЕДРАГ НОВКОВИЋ,
3. НЕМАЊА ЛУЖАНИН.

V. Председници, заменици председнице, чланици и 
члановима Комисије, који нису чланови/це Градског 
већа или запослени/е у градској управи, за рад у Коми-
сији припада накнада: председници и заменици пред-
седнице, у висини од 10%, а чланици и члановима у ви-
сини 5% од просечне месечне зараде по запосленом у 
привреди Републике Србије, према последњем 
објављеном податку републичког органа надлежног за 
послове статистике.

Накнада се исплаћује под условом да је Комисија у 
току месеца одржала седницу, без обзира на број одр-
жаних седница.

VI. Административне и техничке послове за потребе 
Комисије обављаће Градска управа за спорт и омлади-
ну Града Новог Сада.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-62/2010-II
10. март 2010. године
НОВИ САД     Градоначелник

Игор Павличић, с.р.
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На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском си-

стему (“Службени гласник Републике Србије”, број: 
54/2009) и члана 4. став 2. Одлуке о буџету Града Новог 
Сада за 2010. годину (“Службени лист Града Новог Са-
да”, број: 54/2009), Градоначелник Града Новог Сада до-
носи

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града 
Новог Сада за 2010. годину (“Службени лист Града Но-
вог Сада”, број: 54/2009) за раздео 09, главу 09.01 – 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, функцију 160 – Оп-
ште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
са позиције буџета  256, економска класификација 499 
– Средства резерве – Текућа резерва, а по Финансиј-
ском плану прихода и примања и расхода и издатака 
Градске управе за финансије за 2010. годину, са пози-
ције 256.01.02. одобравају се средства Градској управи 
за опште послове у укупном износу од:

238.862,56 динара
(двестатридесетосамхиљадаосамстошездесетдва-

динара56/100)
на име обезбеђивања непланираних средстава за 

плаћање трошкова у парничном поступку Месне зајед-
нице “Руменка”.

2. Срества из тачке 1. овог решења распоређују се у 
оквиру раздела 17-ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОС-
ЛОВЕ, глава 17.02 – МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, функција 160 
– Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту, на нову позицију буџета 421-1, економска класи-
фикација 483 – Новчане казне и пенали по решењу 
судова, извор финансирања 01- Приходи из буџета.

3. За реализацију овог решења задужују се:
- Градска управа за опште послове и
- Градска управа за финансије.
4. Решење доставити:
- Градској управи за опште 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: 401-4/2010-II
10. март 2010. године
НОВИ САД      Градоначелник

Игор Павличић, с.р.

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

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

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У 
ШЕКСПИРОВОЈ УЛИЦИ ОД КУЋНОГ 
БРОЈА 26 ДО 46 У НОВОМ САДУ

1. Одређује се измена режима саобраћаја у Шекспи-
ровој улици од кућног броја 26 до 46 у Новом Саду.
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2. Налаже се Јавном предузећу “Завод за изградњу 
Града” у Новом Саду, да изврши усклађивање хоризон-
талне и вертикалне сигнализације према Саобраћајном 
пројекту, број 4824 од 1. марта 2010. године, који је из-
радило Одељење за развој и управљање саобраћајем 
Јавног предузећа “Завод за изградњу Града” у Новом 
Саду, и да постављену сигнализацију унесе у Катастар 
саобраћајне сигнализације.

3. Рок за извршење овог решења је 31. 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-34-1266/2010
11. март 2010. године
НОВИ САД

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

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

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У 

УЛИЦИ МИЛАНА ЏАНИЋА У НОВОМ САДУ

1. Одређује се измена режима саобраћаја у Улици 
Милана Џанића 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 4811 од 25. 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.

3. Рок за извршење овог решења је 31. 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-34-1133/2010
12. март 2010. године
НОВИ САД

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

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

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У ДЕЛУ 

ТЕМЕРИНСКЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ

1. Одређује се измена режима саобраћаја у делу Те-
меринске улице у Новом Саду (део од навоза на Теме-
рински мост до Приморске улице).

2. Налаже се Јавном предузећу “Завод за изградњу 
Града” у Новом Саду, да изврши усклађивање хоризон-
талне и вертикалне сигнализације према Саобраћајном 
пројекту, број 4796 од 22. 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.

3. Рок за извршење овог решења је 30. април 2010. 
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-34-1003/2010
12. март 2010. године
НОВИ САД

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

на 14. став 2. Закона о превозу у друмском саобраћају 
(“Службени гласник Републике Србије”, бр. 46/95, 
66/2001, 61/2005, 91/2005 и 62/2006), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ СТАЈАЛИШТА ЗА 

ЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ЗОНИ 
РАСКРСНИЦЕ ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА 
БРОЈ 7. И ВРБАКА У НОВОМ САДУ

1. Одређују се стајалишта за линијски превоз путни-
ка у зони раскрснице Државног пута I реда број 7. и Вр-
бака у Новом Саду.

2. Налаже се Јавном предузећу “Завод за изградњу 
Града” у Новом Саду, да изврши постављање хоризон-
талне и вертикалне сигнализације и изгради стајалиш-
та за линијски превоз путника из тачке 1. овог решења, 
према Саобраћајном пројекту, број 4729 од 14. јануара 
2010. године, који је израдило Одељење за развој и уп-
рављање саобраћајем Јавног предузећа “Завод за из-
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градњу Града” у Новом Саду, и да постављену сигнали-
зацију унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

3. Налаже се Јавном градском саобраћајном преду-
зећу “Нови Сад” Нови Сад, да на стајалиштима за ли-
нијски превоз путника из тачке 1. овог решења, постави 
стајалишну таблу са назнаком BUS, изводом из реда 
вожње и називом стајалишта, надстрешницу и корпу за 
отпатке.

4. Рок за извршење овог решења је 16. април 2010. 
године.

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-34-140/2010
12. март 2010. године
НОВИ САД

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

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

 Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ 

СТАЛНИХ ПАРКИРАЛИШТА НА 
ТЕМЕРИНСКОМ ПУТУ И У ПРИМОРСКОЈ 

УЛИЦИ У НОВОМ САДУ

I. У Решењу о одређивању сталних паркиралишта на 
Темеринском путу и у Приморској улици у Новом Саду 
("Службени лист Града Новог Сада", бр. 40/2007 и 
13/2009), у тачки I. став 1. алинеја 1 мења се и гласи:

"- у делу Темеринске улице, од Темеринског моста до 
Приморске улице, према Пројекту број 4813 од 22. феб-
руара 2010. године, који је израдило Јавно предузеће 
"Завод за изградњу Града" у Новом Саду (у даљем тек-
сту: Завод), са укупним капацитетом 184 паркинг-мес-
та,".

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Пар-
кинг сервис", да:

-  паркиралишта уреди, опреми и постави саоб-
раћајну сигнализацију у складу са пројектима тех-
ничког регулисања саобраћаја, и

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

III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог 
решења, врши Јавно предузеће "Завод за изградњу 
Града" у Новом Саду (у даљем тексту: Завод).

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

V. Рок за извршење овог решења је 25. март 2010. 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-34-1281/2010
12. март 2010. године
НОВИ САД

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

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

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА 
О ОДРЕЂИВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ 
ПАРКИРАЛИШТА НА УГЛУ УЛИЦА 
ГИМНАЗИЈСКЕ И ДАНИЧИЋЕВЕ 

У НОВОМ САДУ

I. У Решењу о одређивању привременог паркиралиш-
та на углу улица Гимназијске и Даничићеве у Новом Са-
ду (“Службени лист Града Новог Сада”, број 42/2008), 
тачка III. став 1. мења се и гласи:

“Наплата накнаде за коришћење повремених парки-
ралишта из тачке I. овог решења вршиће се у складу са 
важећом одлуком о утврђивању цена паркирања и ук-
лањања моторних возила, радним даном у времену од 
7,00 до 21,00 сат, и суботом у времену од 7,00 до 14,00 
сати”.

Тачка IV. мења се и гласи:
“Налаже се Јавном комуналном предузећу “Паркинг 

сервис” Нови Сад, да паркиралиште из тачке I. овог ре-
шења уреди, опреми и обележи према саобраћајним 
пројектима: број ПС0129-02 из августа 2008. године, 
који је израдило Јавно комунално предузеће “Паркинг 
сервис” Нови Сад, и 4810 од 3. марта 2010. године који 
је израдило Јавно предузеће “Завод за изградњу Града” 
у Новом Саду”.

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

- паркиралишта уреди, опреми и постави саобраћај-
ну сигнализацију у складу са пројектима техничког ре-
гулисања саобраћаја, и

- да путем средстава јавног информисања обавести 
учеснике у саобраћају о условима и могућностима за 
коришћење паркиралишта.

III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог 
решења, врши Јавно предузеће “Завод за изградњу 
Града” у Новом Саду (у даљем тексту: Завод).
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IV. Налаже се Заводу да постављене саобраћајне 
знаке унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

V. Рок за извршење овог решења је 25. март 2010. 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-34-1286/2010
12. март 2010. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

Комисија за решавање стамбених потреба ратних 
војних инвалида и породица палих бораца

119
На основу члана 12. став 1. Одлуке о решавању 

стамбених потреба ратних војних инвалида и породица 
палих бораца на територији Града Новог Сада (“Служ-
бени лист Града Новог Сада”, бр. 54/2008, 29/2009 и 
4/2010 ), Комисија за решавање стамбених потреба рат-
них војних инвалида и породица палих бораца (у 
даљем тексту: Комисија), на X седници 15. марта 2010 
године, доноси

      
ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА 
РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА 

РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА И ПОРОДИЦА 
ПАЛИХ БОРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

НОВОГ САДА

I

Расписује се конкурс за решавање стамбених потре-
ба ратних војних инвалида и породица палих бораца на 
територији Града Новог Сада, давањем у закуп на од-
ређено време од 10 година, 26 станова који се налазе у 
вишепородичној стамбеној згради, изграђеној сред-
ствима обезбеђеним програмом уређивања грађевин-
ског земљишта, на парцели број 730/36 К.О. Нови Сад 
IV, у Улици Станоја Станојевића у Новом Саду.

II

Право на решавање стамбених потреба давањем у 
закуп стана на одређено време од 10 година, имају: 

1. ратни војни инвалиди из оружаних акција после 17. 
августа 1990. године, као и ратни војни инвалиди у вези 
са учествовањем у рату од 24. марта до 26. јуна 1999. 
године (у даљем тексту: ратни војни инвалиди),

2. чланови породица палих бораца из оружаних ак-
ција после 17. августа 1990. године, и у вези са учество-
вањем у рату од 24. марта до 26. јуна 1999. године, који-
ма је, по том основу, утврђено право на породичну 
инвалиднину (у даљем тексту: породице палих бораца).

Од укупног броја станова из тачке I. ове одлуке, 20 
станова је намењено за решавање стамбених потреба 
ратних војних инвалида, а шест станова за решавање 
стамбених потреба породица палих бораца.

III

Право на решавање стамбених потреба по овој од-
луци немају активни или пензионисани припадници 
Војске Србије, Министарства унутрашњих послова и 
Безбедносно-информативне агенције.

IV

Лице из тачке II. став 1. ове одлуке има право да ре-
ши стамбену потребу, под следећим условима:

1. да му је својство ратног војног инвалида или ко-
рисника породичне инвалиднине признато коначним 
решењем надлежног органа,

2. да је држављанин Републике Србије,
3. да има пребивалиште на територији Града Новог 

Сада на дан 1. јануара 2009. године.
4. да он или чланови његовог породичног домаћин-

ства немају непокретну имовину на територији Републи-
ке Србије којом би могли да реше своје стамбене пот-
ребе, нити су такву имовину отуђили,

5. да он или чланови његовог породичног домаћин-
ства немају непокретну имовину ван територије Репуб-
лике Србије којом би могли да реше своје стамбене 
потребе, да нису поднели захтев за повраћај бесправно 
одузете непокретне имовине и да нису отуђили непо-
кретну имовину,

6. да он или чланови његовог породичног домаћин-
ства нису укључени у интеграциони или повратнички 
програм који спроводи Комесаријат за избеглице, и

7. да нема на други начин решену стамбену потребу.
Сматра се да лице из тачке II. став 1. ове одлуке, 

има решену стамбену потребу ако он или члан његовог 
породичног домаћинства има у својини усељив стан 
или породичну стамбену зграду која је одговарајућа за 
његово породично домаћинство у смислу ове одлуке, 
или такав стан у друштвеној, односно државној својини 
користи по основу закупа на неодређено или одређено 
време,  у складу са Законом о становању („Службени 
гласник Републике Србије“, бр. 50/92, 76/92, 84/92, 
33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94, 48/94, 44/95, 49/95, 
16/97, 46/98, 26/2001 и 101/2005).

V

Члановима породичног домаћинства сматрају се 
чланови породице ратног војног инвалида и породице 
палих бораца, којима се решава стамбена потреба, и 
то: супружник или ванбрачни партнер, деца рођена у 
браку, ван брака, усвојена и пасторчад и родитељи, као 
и очух, маћеха и усвојилац подносиоца захтева и њего-
вог супружника, ако са подносиоцем захтева живе у за-
једничком домаћинству, а ни по ком основу немају ре-
шену стамбену потребу.
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Ако породичну инвалиднину остварују, по истом ли-
цу, ужа породица погинулог, с једне стране, и родитељи 
погинулог, с друге стране, стамбену потребу решавају 
као једно породично домаћинство.

Када се стан додељује у закуп сауживаоцима поро-
дичне инвалиднине, за носиоца закупа одређује се јед-
но лице, по редоследу:

- супружник или ванбрачни партнер,
- дете (брачно, ванбрачно, усвојено, пасторче),
- родитељи (као и очух, маћеха и усвојилац), 
с тим што се у уговору о закупу назначују сви члано-

ви као корисници.

VI
Одговарајућим станом по површини и структури, у 

смислу ове одлуке, сматра се:
- за самца и за два члана породичног домаћинства: 

гарсоњера, до 31 m2

- за три и четири члана породичног домаћинства: 
једноипособан стан, до 40 m2

- за четири и пет чланова породичног домаћинства: 
двособан стан, до 46 m2

- за пет и више чланова породичног домаћинства: 
двоипособан стан, до 63 m2.

Лицу из тачке II. став 1. ове одлуке може се дати у 
закуп и мањи стан од стана који му припада у складу са 
ставом 1. ове тачке, ако се са тим сагласи давањем пи-
сане изјаве.

VII
Уз пријаву на конкурс подносе се следећи докази и 

документација:
1) За доказивање да је подносиоцу пријаве својство 

ратног војног инвалида или корисника породичне инва-
лиднине признато коначним решењем надлежног органа,

-  оверена фотокопија коначног решења о призна-
том својству ратног војног инвалида или корисни-
ка породичне инвалиднине, донетог од належног 
органа Републике Србије,

2) За доказивање да је подносилац пријаве држа-
вљанин Републике Србије:

-  оригинал уверења о држављанству Републике 
Србије и доказ о датуму стицања држављанства.

3) За доказивање да подносилац пријаве има преби-
валиште на територији Града Новог Сада на дан 1. јану-
ара 2009. године:

- уверење МУП-а о пријави пребивалишта, са подат-
ком о датуму прве пријаве пребивалишта на тери-
торији Града Новог Сада, или оверена фотокопија 
личне карте (све странице), из које се наведен по-
датак може утврдити.

4) За доказивање да он или чланови његовог поро-
дичног домаћинства немају непокретну имовину на тери-
торији Републике Србије, којом би могли да реше своје 
стамбене потребе, нити су такву имовину отуђили:

-  оригинал изјаве подносиоца захтева са два све-
дока да не поседује непокретну имовину на тери-
торији Републике Србије, нити је такву непокретну 
имовину отуђио.

5)  За доказивање да он или чланови његовог поро-
дичног домаћинства немају непокретну имовину ван те-
риторије Републике Србије, којом би могли да реше 
своје стамбене потребе, нити су такву имовину отуђи-
ли, као и да он или чланови његовог домаћинства нису 
поднели захтев за повраћај бесправно одузете непо-
кретне имовине:

-  оригинал изјаве подносиоца захтева са два све-
дока да не поседује непокретну имовину ван те-
риторије Републике Србије, нити је такву имовину 
отуђио ван територије Републике Србије, и да 
није поднет захтев за повраћај бесправно одузете 
непокретне имовине.

6) За доказивање да он или чланови његовог поро-
дичног домаћинства нису укључени у интеграциони или 
повратнички програм који спроводи Комесаријат за из-
беглице:

-  уверење Комесаријата за избеглице да подноси-
лац захтева и чланови његовог породичног до-
маћинства нису укључени у интеграциони или 
повратнички програм које спроводи Комесаријат 
за избеглице.

7) за доказивање да нема решену стамбену потребу, 
и то:

1. да станује као подстанар:
-  уговор о подстанарском односу или оверена 

изјава два сведока да лице с члановима поро-
дичног домаћинства станује као подстанар;

2. да станује у просторијама за привремени смештај 
које се не могу сматрати станом, јер не пружају ни ми-
нимум услова за становање (шупа, дашчара, таванска 
и подрумска просторија, магацин и сл.):

-  решење о привременом смештају или оверена 
изјава два сведока да лице станује у просто-
ријама које се не могу сматрати станом јер не 
пружају ни минимум услова за становање;

3. да користи стан за службене потребе:
-  решење о давању на коришћење стана за 

службене потребе или потврда предузећа, 
односно установе да лице које конкурише кори-
сти стан за службене потребе;

4. да користи собу или лежај у самачком хотелу:
-  потврда да лице које конкурише користи собу 

или лежај у самачком хотелу;
5. да станује код својих родитеља или родитеља 

свог брачног друга (мајка, отац, очух, маћеха, усвоји-
тељ), деде, бабе:

-  доказ о власништву на стану или породичној 
стамбеној згради свог или родитеља брачног 
друга (извод из земљишних књига или право-
снажно решење о окончању оставинског пос-
тупка или оверени уговор о стицању непокрет-
ности или др.);

-  уверење МУП-а о пријави пребивалишта или 
оверена изјава са два сведока да лице са чла-
новима породичног домаћинства станује код 
својих или родитеља брачног друга;

6. да станује у бесправно подигнутом објекту за који 
је донето правоснажно решење о рушењу:

-  правоснажно решење о рушењу бесправно по-
дигнутог објекта у којем лице које конкурише 
живи;
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7. да је носилац станарског права, односно закупац 
на неодређено време стана у својини грађана или су-
станар:

-  оверени уговор о давању на коришћење, од-
носно закупу на неодређено време, стана у 
својини грађана, односно, акт о заснивању 
сустанарског односа на стану.

У случајевима наведеним од 1. до 7. прилаже се и:
-  оригинал уверења службе за катастар о непосе-

довању  непокретне имовине у месту рођења, 
месту пребивалишта и месту последњег пребива-
лишта ван територије Републике Србије, за под-
носиоца захтева и чланове његовог породичног 
домаћинства,

-  доказ о датуму од када лице нема решено стам-
бено питање.

  
8) За доказивање тешке болести:

-  конзилијарно мишљење здравствене установе 
у којој се лечи.

9) За доказивање броја чланова породичног до-
маћинства:

-  оригинал изјаве подносиоца захтева са два 
сведока о саставу и броју чланова породичног 
домаћинства, 

-  оверена фотокопија личне карте (све странице) 
за одрасле чланове породичног домаћин ства, 
и уверење МУП-а о пријави пребивалишта за 
све чланове домаћинства.

10) За доказивање радног статуса подносиоца зах-
тева:

-  оригинал потврде организације надлежне за 
запошљавање да се лице налази на евиден-
цији незапослених, односно оверена фотоко-
пија решења о стицању права на пензију и ори-
гинал извештаја о последњој исплати пензије.

VIII

Изјаве и фотокопије се оверавају у надлежној град-
ској управи или суду.

Уверење о држављанству, уверење МУП-а о пријави 
пребивалишта, оверена фотокопија личне карте, овере-
на изјава са или без сведока, уверење Комесаријата за 
избеглице, потврда предузећа, односно установе, да 
лице користи стан за службене потребе, потврда да ли-
це користи собу или лежај у самачком хотелу, извод из 
земљишне књиге, уверење службе за катастар о непо-
седовању непокретне имовине, конзилијарно мишљење 
здравствене установе и потврда организације надлеж-
не за запошљавање, не могу бити старији од шест ме-
сеци.

IX

Пријаве на конкурс, са доказима и потребном доку-
ментацијом, подносе се Комисији,  у року од 30 дана од 
дана објављивања конкурса.

Пријаве се подносе путем Писарнице Градске упра-
ве, Нови Сад, Трг слободе 1, са назнаком "Пријава на 
конкурс - за решавање стамбених потреба ратних вој-
них инвалида и породица палих бораца".

Пријаве поднете после рока утврђеног у конкурсу Ко-
мисија неће узети у разматрање.

 X

Комисија ће утврдити предлог листе реда првенства, 
посебно за решавање стамбених потреба ратних војних 
инвалида, а посебно за решавање стамбених потреба 
породица палих бораца, и то, према стамбеним једини-
цама за које су ратни војни инвалиди, односно породи-
це палих бораца, поднели захтев, и исти објавити на ог-
ласној табли зграде Скупштине Града Новог Сада, 
Жарка Зрењанина 2.

XI

На основу коначне одлуке о давању стана у закуп, 
Градоначелник Града Новог Сада закључиће са корис-
ником уговор о закупу стана, на одређено време, од 10 
година.

XII

Образац пријаве може се преузети у:

- писарници Градске управе, Нови Сад, Трг слободе 
1, и 

- на сајту Града Новог Сада.
Додатна обавештења и информације у вези са кон-

курсом могу се добити на телефоне: 
021/4882-836 и
021/420-299 локал 236, 
или лично, у просторијама Градске управе за со-

цијалну и дечију заштиту, Нови Сад, Жарка Зрењанина 
2, II спрат, канцеларија број 50.

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
- Комисија за решавање стамбених потреба
ратних војних инвалида и породица палих бораца
Број: XIII-5-45/10
15. март 2010. година
НОВИ САД

Председник
Гордана Остојин, с.р. 



19. mart 2010. SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA Broj 9 – Strana 171.    



172. strana – Broj 9 SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA 19. mart 2010.

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:
Slu`ba za zajedni~ke poslove organa Grada Novog Sada, @arka Zrewanina 2, 21000 Novi Sad, telefon 021/420-299.

Reg. br.  Predmet     Strana

S A D R @ A J
Reg. br.  Predmet     Strana

ГРАД НОВИ САД

Градоначелник

107 Акциони план запошљавања Града 
 Новог Сада за 2010. годину 157

108 Решење о давању сагласности на Завр-
 шни рачун Фонда за унапређење вокал-
 не уметности младих “Меланије Буга-
 риновић и кћерке Мирјане Калиновић-
 - Калин” у Новом Саду за 2009. годину 163

109 Решење о образовању Комисије за до-
 делу помоћи најугроженијим домаћин-
 ствима избеглих и расељених лица 164

110 Решење о именовању председника, за-
 меника председника и чланова Комиси-
 је за доделу помоћи најугроженијим до-
 маћинствима избеглих и расељених 
 лица 164

111 Решење о образовању и именовању 
 председнице, заменице председнице, 
 чланице и чланова Комисије за спрово-
 ђење конкурса за доделу средстава за 
 реализацију пројеката којима се обез-
 беђује учешће младих у изради страте-
 гије акционог плана политике за младе 
 Града Новог Сада 164

112 Решење о употреби средстава текуће 
 буџетске резерве 165

Градска управа за саобраћај и путеве

113 Решење о измени режима саобраћаја 
 у Шекспировој улици од кућног броја 26 
 до 46 у Новом Саду 165

114 Решење о измени режима саобраћаја у 
 Улици Милана Џанића у Новом Саду 166

115 Решење о измени режима саобраћаја 
 у делу Темеринске улице у Новом Саду 166

116 Решење о одређивању стајалишта за 
 линијски превоз путника у зони раскрс-
 нице државног пута I реда број 7. и 
 Врбака у Новом Саду 166

117 Решење о изменама Решења о одређи-
 вању сталних паркиралишта на Теме-
 ринском путу и у Приморској улици у 
 Новом Саду 167

118 Решење о измени и допуни Решења о 
 одређивању привременог паркирали-
 шта на углу улица Гимназијске и Дани-
 чићеве у Новом Саду 167

Комисија за решавање стамбених потреба ратних 
војних инвалида и породица палих бораца

119 Одлука о расписивању конкурса за реша-
 вање стамбених потреба ратних војних 
 инвалида и породица палих бораца на 
 територији Града Новог Сада 168


