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Скупштина

260
На основу члана 24. тачка 40. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст („Службени лист Града Новог
Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на X
седници од 25. јануара 2013. године доноси

ОДЛУКУ
О БРАТИМЉЕЊУ ГРАДА НОВОГ САДА
И ГРАДА ГОМЕЉА

Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

СПОРАЗУМ
О УСПОСТАВЉАЊУ БРАТСКИХ ВЕЗА
ИЗМЕЂУ ГРАДА НОВОГ САДА И ГРАДА
ГОМЕЉА

Члан 1.
Овом одлуком Град Нови Сад, Република Србија, братими се са Градом Гомељом, Република Белорусија, на
основама равноправности, узајамног поверења и заједничких интереса.
Члан 2.
Град Нови Сад и Град Гомељ сарађиваће у областима
економије, трговине, комуналних делатности, туризма,
физичке културе, образовања, здравства, културе и социјалне
политике, ради ефикаснијег искоришћавања постојећих
техничких, индустријских и природних ресурса и могућности
за размену нових технологија и научно-техничких искустава.
Члан 3.
Градоначелник Града Новог Сада и председник Гомељског
градског извршног комитета потписаће Споразум о
успостављању братских веза између Града Новог Сада
(Република Србија) и Града Гомеља (Република Белорусија),
који је саставни део ове одлуке.
Члан 4.
Средства за финансирање међународне сарадње
обезбеђена су у буџету Града Новог Сада.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“, а
објавиће се по добијању сагласности Владе Републике
Србије.

Град Нови Сад, Република Србија, кога заступа
Милош Вучевић, Градоначелник, на основу Одлуке о
братимљењу Града Новог Сада и Града Гомеља, и Град
Гомељ, Република Белорусија, кога заступа Петр
Алексејевич Кириченко, председник Гомељског градског извршног комитета, опуномоћен на основу Закона
о локалном управљању и самоуправљању у Републици
Белорусији (у даљем тексту: Стране), на основу традиционалног пријатељства, узајамног поверења, убеђења и
неопходности научне, економске, техничке и културне
сарадње између Републике Србије и Републике Белорусије,
договорили су се о:
Члан 1.
Успостављању братских односа између Града Новог
Сада и Града Гомеља на основу равноправности, узајамног
поверења и заинтересованости.
Члан 2.
У циљу стварања повољних услова за развитак узајамне
сарадње, Стране ће обезбедити посету деле гација
састављених од представника пословних субјеката, прегалаца културе, спорта и овлашћених лица.
Члан 3.
Стране ће пружати подршку редовној размени информација и искустава за питања од заједничког интереса,
нарочито у области трговине, економије и комуналних
делатности, стварајући за то повољне правне, финансијске
и економске услове.
Стране ће потпомагати развој малих и средњих предузећа, образовање организација са учешћем инвестиција
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Страна, организовање изложби, сајмова, аукција, презентација и семинара.
Члан 4.
Стране ће иницирати развој нових перспективних праваца и форми сарадње ради ефикаснијег искоришћавања
техничких, индустријских и природних ресурса и могућности
за размену нових технологија и научно-техничких искустава.
Члан 5.
Стране ће деловати у области туризма, физичке културе, образовања, здравства, културе, социјалне политике и истраживати могућности развоја у овим и другим
областима.
Члан 6.
Ради стварања заједничких пројеката под узајамно
повољним условима, Стране ће користити постојеће
могућности.
Члан 7.
Стране ће, у оквиру својих надлежности, предузети
неопходне мере ради узајамно корисне и равноправне
сарадње, уз поштовање националног законодавства и
међудржавних уговора (споразума).
Члан 8.
Стране ће се редовно консултовати о свим важним
питањима која су од заједничког интереса за спровођење
Споразума.
Члан 9.
Спорна питања, која се тичу тумачења и примене чланова овог споразума, решаваће се путем преговора и
консултација по процедури усаглашеној од обе Стране.
Измене и допуне овог споразума вршиће се по обостраном договору Страна, на начин и у поступку на који је
закључен овај споразум.
Члан 10.

12. април 2013.

СОГЛАШЕНИЕ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ БРАТСКИХ СВЯЗЕЙ
МЕЖДУ г. НОВИ-САД И г. ГОМЕЛЬ
Город Нови-Сад, Республика Сербиᴙ, который
представлᴙет Милош Вучевич, мэр, на основании „Решениᴙ
о братании г. Нови –Сад и г. Гомель, Республика Беларусь“
и г. Гомель, Республика Беларусь, который представлᴙет
Пётр Алексеевич Кириченко, председатель Гомельского городского исполнительного комитета, уполномоченный на основании закона „О местной управлении и
самоуправлении в Республике Беларусь“ (далее – Стороны), на основании традиционной дружбы, взаимного довериᴙ,
убеждённости в необходимости научного, экономического,
технического и культурного сотрудничества между Республикой Сербией и Республикой Беларусь, договорились
о:
Статьᴙ 1
Установлении братских отношений между г. Нови-Сад
и г. Гомелем на основе равноправиᴙ, взаимного довериᴙ
и заинтересованности.
Статьᴙ 2
С целью созданиᴙ благоприᴙтных условий длᴙ развитиᴙ
взаимного сотрудничества Стороны обеспечат визиты
делегаций, состоᴙщих из представителей хозᴙйствующих
субъектов, деᴙтелей культуры, спорта и уполномоченных
лиц.
Статьᴙ 3
Стороны будут содействовать регулᴙрному обмену
информацией и опытом по взаимно интересным вопросам,
особенно в области торговли, экономики и коммунального хозᴙйства, создаваᴙ длᴙ этого благоприᴙтные правовые,
финансовые и экономические условиᴙ.
Стороны будут поддерживать развитие малых и средних предприᴙтий, создание организаций с инвестициᴙми
Сторон, проведение выставок, ᴙрмарок, аукционов, презентаций и семинаров.
Статьᴙ 4

Овај споразум ступа на снагу даном потписивања и на
снази је до тренутка када једна од страна најкасније два
месеца, писменим путем, обавести другу страну о својој
жељи за раскидање Споразума.
Раскид овог споразума не спречава испуњавање обавеза преузетих по Споразуму у периоду његовог важења.

Стороны инициируют развитие новых перспективных
направлений и форм сотрудничества с целью более эффективного использованиᴙ технических, промышленных
и природных ресурсов и возможностей длᴙ обмена новыми технологиᴙми и научно-техническим опытом.

Члан 11.

Статьᴙ 5

Овај споразум сачињен је у четири примерка, два на
српском и два на руском језику, исте правне снаге, од којих
свака страна задржава по један примерак на српском и на
руском језику.

Стороны будут действовать в области туризма, физической культуры, образованиᴙ, здравоохранениᴙ, культуры, социальной политики и изучать возможности развитиᴙ
в этих и других областᴙх.

У Новом Саду, ______________ фебруара 2013. године
Град Нови Сад
Градоначелник
___________________
___________________

Град Гомељ
Председник Гомељског
градског извршног комитета
________________________
________________________

Статьᴙ 6
Длᴙ созданиᴙ совместных проектов на взаимно
благоприᴙтных условиᴙх Стороны будут использовать
существующие возможности.
Статьᴙ 7
В рамках своей компетенции Стороны предпримут необходимые меры длᴙ обоюдополезного и равноправного
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сотрудничества при соблюдении национального законодательства и межгосударственных договоров (соглашений).

1. Овим правилником уређују се инвестиционе активности Центра за социјални рад Града Новог Сада за 2013.
годину (у даљем тексту: Центар).

Статьᴙ 8

2. За реализацију овог програма планирана су средства
у буџету Града Новог Сада за 2013. годину, у укупном
износу од 3.000.000,00 динара, као капитални трансфери
осталим нивоима власти, а обезбедиће се сразмерно
оствареним приходима у буџету Града Новог Сада, према
следећим приоритетима:

Стороны будут регулᴙрно проводить комсультации по
всем важным вопросам, которые представлᴙют обоюдный
интерес длᴙ реализации данного Соглашениᴙ.
Статьᴙ 9
Спорные вопросы, касающиесᴙ толкованиᴙ и применениᴙ статей данного Соглашениᴙ, будут решатьсᴙ путём
переговоров и консультаций в соответствии с процедурой,
которую согласуют Стороны.
Изменениᴙ и дополнениᴙ в это Соглашение будут
вноситьсᴙ по соглашению Сторон по той же процедуре и
тем же способом, как заключено настоᴙщее Соглашение.

- 250.000,00 динара, за набавку савремене телефонске централе са већим бројем излазних линија
у објекту Управне зграде у Улици Змај Огњена
Вука 13,
- 150.000,00 динара, за набавку GPS – уређаја, у циљу
ефикасније контроле потрошње горива,
- 800.000,00 динара, за канцеларијски намештај,
- 300.000,00 динара, за WEBSITE Центра,

Статьᴙ 10
Данное Соглашение вступает в силу в день подписаниᴙ
и действует до момента, пока оно не будет разорвано по
желанию одной из Сторон, причем Сторона-инициатор
обᴙзана письменно известить другую сторону об этом
своём желании заблаговременно, как минимум за два
месᴙца.
Разрыв данного Соглашениᴙ не препᴙтствует выполнению обᴙзательств, принᴙтых в рамках Соглашениᴙ в
период его действиᴙ.

- 80.000,00 динара, за таблу са светлећим натписом
на објекту Управне зграде у Улици Змај Огњена
Вука 13,
- 400.000,00 динара, за изградњу портирнице на улазу
у објекат Управне зграде у Улици Змај Огњена
Вука 13,
- 670.000,00 динара, за рачунарску опрему – мониторе,
рачунаре, штампаче и рачунске машине,
- 350.000,00 динара, за фотокопир апарат.

В Нови-Саде,_____________ февралᴙ 2013 года.

3. Захтев за обезбеђење средстава из тачке 2. овог
програма, уз приложену документацију о спроведеном
поступку јавне набавке у складу са Законом, Центар доставља
Градској управи за социјалну и дечију заштиту (у даљем
тексту: Градска управа), а пренос средстава на рачун
Центра врши се на основу захтева за пренос који припрема Градска управа, у складу са прописима којима се уређује
буџетски систем.

За г. Нови-Сад

4. За реализацију програма средства ће се преносити
према приоритетима из тачке 2. овог програма, и то за:

Статьᴙ 11
Данное соглашение составлено в четырёх равнозначных
экземплᴙрах, двух на сербском и двух на русском ᴙзыке,
из которых каждаᴙ Сторона оставлᴙет у себᴙ по одному
экземплᴙру на сербском и русском ᴙзыке.

мэр Милош Вучевич
го
нительного

За г. Гомель
председатель Гомельскогородского исполкомитета
Пётр Алексеевич Кириченко

Градско веће
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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 44. Одлуке о буџету Града
Новог Сада за 2013. годину („Службени лист Града Новог
Сада“, број 55/12), на предлог Градоначелника Града
Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада, на 31. седници од 10. априла 2013. године, доноси

ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЦЕНТРА
ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА НОВОГ САДА
ЗА 2013. ГОДИНУ

- алинеје 1–5 у периоду април – јул 2013. године
- алинеје 6 – 8 у периоду август – децембар 2013. године.
5. Центар се обавезује да ће активности бити изведене
стручно и квалитетно, у складу са законом, стандардима
и нормативима који важе за ову врсту радова, односно
опреме.
6. Надзор над спровођењем овог програма обављаће
Градска управа.
7. Центар подноси Градском већу Града Новог Сада и
Градској управи извештај о реализацији овог програма, са
исказаним физичким и финансијским показатељима о
извршеним активностим и утрошку средстава, према стварно изведеном обиму радова и набављеној опреми.
8. Овај програм објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕћЕ
Број: 5-49/2013-II
10. април 2013. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 12. Одлуке о уређењу Града Новог
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 56/12 и 9/13)
Градско веће Града Новог Сада на 31 седници од 10. 04.
2013. године доноси

12. април 2013.

1. плато испред Јавног предузећа “Спортски и пословни центар Војводина” у Новом Саду и северне трибине
Стадиона “Карађорђе” (у даљем тексту: СПЦ “Војводина”
и Стадион);
2. Булевар ослобођења, и
3. остале јавне површине на територији Града.
Члан 3.

ПРАВИЛНИК
О ТЕХНИЧКИМ И ДРУГИМ УСЛОВИМА ЗА
ПОСТАВЉАЊЕ ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА НА
ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ

Објекти и уређаји постављају се на јавној површини
под условом да се за приступ овим објектима и уређајима
не користи коловоз, бициклистичка стаза или јавна зелена
површина, да је омогућен приступ и рад на ревизионим
окнима (шахтовима) и несметан пролаз интервентних
возила.

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
II. ЛЕТЊЕ И ЗИМСКЕ БАШТЕ
Члан 1.
Овим правилником утврђују се саобраћајни и други
технички услови за привремено постављање монтажних
и других објеката и уређаја (у даљем тексту: објекти и
уређаји) на јавној површини у смислу Одлуке о уређењу
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“,
бр. 56/12 и 9/13), одређују посебни услови за постављање
појединих објеката и уређаја према деловима територије
Града Новог Сада (у даљем тексту: Град), и утврђују други ближи услови за постављање објеката и уређаја.
Саставни део овог правилника је Елаборат урбаног
мобилијара и објеката и уређаја (у даљем тексту: Елаборат).
Елаборат садржи изглед урбаног мобилијара и објекте
и уређаје који се могу постављати на јавној површини,
услове за њихово постављање, смернице у погледу техничког решења, обликовања, материјализације и укупног
ликовног израза, и друге податке значајне за израду и
постављање урбаног мобилијара и објеката и уређаја.
Члан 2.
У оквиру зона под посебним режимом заштите, одређених
Одлуком о уређењу Града Новог Сада (у даљем тексту:
зоне заштите), утврђују се следећи делови Града:
1. делови Града ограничени улицама: Милоша Бајића,
Даничићевом, Златне греде, Саве Вуковића, Алмашком,
Светосавском, Петра Кочића, Темеринском, Јована Суботића,
Шафариковом, Јеврејском од Шафарикове до Улице Васе
Пелагића, Васе Пелагића, Петра Драпшина од Улице
Васе Пелагића до Улице Лазе Костића, Лазе Костића,
Сремском до Улице Максима Горког, Максима Горког од
Сремске до Кеја жртава рације, Кејом жртава рације и
Београдским кејом до Улице Милоша Бајића, Рељковићевом
од укрштања са Прерадовићевом до Улице Островског,
Островског до Улице Павла Јуришића Штурма, и
Прерадовићевом до укрштања са Рељковићевом улицом
(у даљем тексту: центар Новог Сада и део Петроварадина);
2. пешачка зона утврђена актом Градске управе за
саобраћај и путеве;
3. део у Петроварадину који обухвата Горњу и Доњу
Петроварадинску тврђаву са подграђем (у даљем тексту:
Петроварадинска тврђава).
Изван зона заштите утврђују се следећи делови Града:

Члан 4.
Минимална ширина летње и зимске баште износи
1,40 m.
Минимална удаљеност летње и зимске баште од ивице
коловоза мора да буде 0,65 m, од јавне површине одређене
за паркирање возила и бициклистичке стазе 0,50 m, и од
аутобуског стајалишта 3,00 m.
Изузетно од става 1. овог члана, ширина летње баште
може да буде мања од 1,40 m, уколико је обезбеђен простор за кретање пешака од најмање 1,60 m.
Уколико се летња башта поставља у складу са ставом
3. овог члана, у оквиру летње баште не може да се постави
ограда.
Члан 5.
Летња и зимска башта могу да се поставе у близини
колског или пешачког улаза у зграду, двориште, пасаж или
гаражу, тако да се обезбеди минимална бочна удаљеност
летње и зимске баште од улаза 0,50 m.
Летња и зимска башта могу да се поставе у близини
раскрснице, под условом да се обезбеди одговарајућа
прегледност раскрснице.
За летњу башту чија је површина мања од 10 m2, а која
се поставља у близини раскрснице, потребно је прибавити мишљење о прегледности раскрснице од Градске
управе за саобраћај и путеве.
Члан 6.
Када се летња и зимска башта постављају у близини
споменика, фонтана, јавних чесми и јавних бунара,
минимална удаљеност летње и зимске баште од наведених
објеката износи 3,00 m.

Летња башта
Члан 7.
Летња башта је објекат намењен угоститељској делатности, који се поставља на јавној површини испред, иза
или са стране објекта или дела објекта у коме се обавља
искључиво угоститељска делатност (у даљем тексту:
угоститељски објекат), у складу са чл. 4. до 6. овог правилника.
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Летња башта која се поставља на удаљености мањој
од 3 m од суседних пословних објеката, односно уз суседне
пословне објекте, поставља се уз сагласност власника
локала испред којих се поставља летња башта.
У оквиру летње баште може да се постави:
1. монтажно-демонтажна ограда висине до 0,80 m,
израђена од дрвета или метала, која мора да буде
провидна и жардинијере са украсним биљкама, под
условом да ограда, односно жардинијере не излазе
из габарита летње баште;
2. подијум израђен од дрвета или легуре метала, висине до 0,16 m, у циљу омогућавања сливања
атмосферских вода и чишћења воденим млазом;
3. одговарајући број сунцобрана натур беле боје, са
једним или два вертикална ослонца.

Изузетно од става 7. овог члана, зимска башта може
да се постави уз сагласност Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада.

Изузетно од става 3. тачка 2. овог члана, висина подијума
може да буде већа од 0,16 m, у случају постојања нагиба
терена.
У летњој башти рекламне ознаке могу да се исписују
искључиво на вертикалном препусту сунцобрана.

Зимска башта поставља се у складу са:
1. урбанистичким условима,
2. статичким прорачуном конструкције,
3. атестом за грејна тела,
4. шематским приказом инсталација за грејна тела са
распоредом грејних тела,
5. електро-пројектом у складу са Правилником о техничким нормативима за електричне инсталације
ниског напона („Службени гласник СРС“ бр. 53/88 и
54/88 и „Службени лист СРЈ“, број 28/95) и другим
прописима, и
6. шемом евакуационог пута у угоститељском објекту,
уколико се зимска башта поставља непосредно уз
угоститељски објекат.

Члан 8.
Летња башта може да се постави и у периоду од 15.
новембра текуће године до 15. марта наредне године.
Летња башта из става 1. овог члана поставља се у
складу са чл. 4. до 7. овог правилника.
У оквиру летње баште из става 1. овог члана може да
се постави одговарајући број грејних тела.
Грејна тела из става 3. овог члана постављају се у
складу са атестом за грејна тела и писаном изјавом подносиоца захтева о броју грејних тела које поставља.

Члан 10.
Зимска башта поставља се на подијум висине до 0,16 m
у циљу омогућавања сливања атмосферских вода и чишћења
воденим млазом.
Изузетно од става 1. овог члана, висина подијума може
да буде већа од 0,16 m, у случају постојања нагиба терена.
Монтажно-демонтажни кровни покривач зимске баште
мора да буде израђен од стакла, материјала на бази поликарбоната, дрвета, лима и сл., максималног нагиба до 5%.
Члан 11.

1. Посебни услови у оквиру зона заштите

Зимска башта

а) Центар Новог Сада и део Петроварадина

Члан 9.

Члан 12.

Зимска башта је монтажно-демонтажни објекат дрвене
или металне конструкције, са стакленим испунама, без
парапета намењен угоститељској делатности.
Стаклене испуне из става 1. овог члана имају оквире,
који могу бити од алуминијума, челика или дрвета (не
могу бити од ПВЦ профила), а постављају се тако да се
обликом и материјалом уклапају у непосредно окружење.
Зимска башта поставља се на јавној површини испред,
иза или са стране угоститељског објекта или дела објекта
у коме се обавља искључиво угоститељска делатност, у
складу са чл. 4. до 6. овог правилника.
Зимска башта поставља се највише до ширине угоститељског објекта.
Зимска башта може да се постави непосредно уз
угоститељски објекат, или као слободностојећа монтажнодемонтажна конструкција тако да се обезбеди минимална
ширина пролаза за пешаке од 3,00 m.
Зимска башта која се поставља непосредно уз угоститељски објекат, поставља се уз сагласност пројектанта
објекта, односно Друштва архитеката Новог Сада.
Зимска башта не може да се постави ако се угоститељски
објекат налази у објекту лоцираном унутар граница утврђеног
културног добра, просторне културно-историјске целине
или у објекту утврђеном за споменик културе.

Летња и зимска башта у центру Новог Сада и делу
Петроварадина постављају се у складу са чл. 4. до 11.
овог правилника.
Летња и зимска башта из става 1. овог члана постављају
се на јавној површини намењеној за кретање пешака:
1. на минималној удаљености од 3,00 m од угоститељског објекта, или
2. уз угоститељски објекат, тако да се између летње
или зимске баште и коловоза, односно јавне зелене
површине, обезбеди минимални простор за кретање
пешака од 1,60 m.
б) Пешачка зона
Члан 13.
Летња башта у пешачкој зони поставља се у складу са
чл. 4. до 6 , чланом 7. ст. 1, 2. и 5. и чланом 8. ст. 1, 3. и
4. овог правилника.
Уколико се угоститељски објекат налази у дворишту
или пасажу, летња башта може да се постави у дворишту.
Изузетно од става 2. овог члана, летња башта може да
се постави и на уличном делу, уколико за то постоје про-
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сторне могућности и ако се тиме не ограничава могућност
постављања летње баште испред угоститељског објекта
који се налази на уличном делу.
Члан 14.
Летња башта из члана 13. овог правилника може да се
постави:
- у Улици краља Александра (парна страна), у ширини
до 4,00 m, тако да се обезбеди минимална слободна
ширина од 3,00 m између угоститељског објекта и
летње баште, односно у оси улице;
- у Улици Змај Јовиној, у ширини до 4,00 m, тако да се
обезбеди минимална слободна ширина од 3,00 m
између угоститељског објекта и летње баште;
- у Католичкој порти (парна страна), у ширини до 4,00
m, тако да се обезбеди минимална слободна ширина
од 3,00 m између угоститељског објекта и летње
баште;
- у Католичкој порти (непарна страна), у ширини до 4,00
m, тако да летња башта буде уз угоститељски објекат;
- на Позоришном тргу, у ширини до 4,00 m, тако да се
обезбеди минимална слободна ширина од 3,00 m
између угоститељског објекта и летње баште;
- на Тргу слободе (непарна страна), у ширини до 4,00
m, тако да летња башта буде уз угоститељски објекат;
- у улици Модене (парна страна), тако да се обезбеди
минимална слободна ширина од 4,00 m између
угоститељског објекта и летње баште, као и 2,00 m
између летње баште и јавне зелене површине;
- у улици Модене (непарна страна), у ширини до 4,00 m,
тако да се обезбеди минимална слободна ширина од
2,50 m између угоститељског објекта и летње баште;
- у улици Мите Ружића, уз угоститељски објекат у ширини до 2,00 m, тако да се обезбеди минимална слободна ширина од 3,50 m између летњих башти;
- у улици Лазе Телечког, уз угоститељски објекат у
ширини до 4,00 m, тако да се обезбеди минимална
слободна ширина од 3,50 m између летњих башти;
- у Његошевој улици део од Трга Слободе до Трифковићевог трга, у ширини до 3,00 m, тако да летња
башта буде уз угоститељски објекат;
- у улици Светозара Милетића део од улице Змај
Јовине до Грчкошколске улице, у ширини до 3,00 m,
тако да летња башта буде у оси улице;
- у Дунавској улици (парна страна), у ширини до 3,00
m, тако да летња башта буде уз угоститељски објекат
и;
- у Дунавској улици (непарна страна), у ширини до 8,00 m,
на минималној удаљености од 7,00 m од објекта са
парне стране улице;
Летња башта може да се постави у пешачкој зони под
условом да се обезбеди приступни пут за кретање ватрогасних возила, најмање ширине 3,50 m и најмање висине
4,50 m.

12. април 2013.
Члан 15.

У оквиру летње баште из члана 13. овог правилника
могу да се поставе сунцобрани, са једним вертикалним
ослонцем.
У оквиру летње баште из става 1. овог члана, која се
поставља у дворишту дозвољено је постављање подијума
и ограде у складу са чланом 7. став 3. тач. 1. и 2. и ст 4. и
5. овог правилника.
Изузетно од става 1. овог члана, у оквиру летњих башти у улицама Мите Ружића и Лазе Телечког није дозвољено
постављање сунцобрана.
в) Петроварадинска тврђава
Члан 16.
Летња башта на Петроварадинској тврђави поставља
се у складу са чл. 4. до 6 , чланом 7. ст. 1. , 2. и 5. и чланом
8. овог правилника.
Летња башта из става 1. овог члана поставља се на
јавној површини намењеној за кретање пешака:
1. на минималној удаљености од 3,00 m од угоститељског објекта, или
2. уз угоститељски објекат, тако да се између летње
баште и коловоза, односно јавне зелене површине,
обезбеди минимални простор за кретање пешака
од 1,60 m.
Уколико се летња башта поставља у складу са ставом
2. тачка 2. овог члана, потребно је прибавити мишљење
Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада.
У оквиру летње баште из става 1. овог члана, могу да
се поставе сунцобрани, са једним вертикалним ослонцем.

2. Посебни услови изван зона заштите
а) СПЦ „Војводина“ и Стадион
Члан 17.
Летња башта на простору СПЦ „Војводина“ и Стадиона поставља се у складу са чл. 4. до 8. овог правилника.
Летња башта из става 1. овог члана поставља се на
јавној површини намењеној за кретање пешака:
1. на минималној удаљености од 3,00 m од угоститељског
објекта, или
2. уз угоститељски објекат, тако да се између летње
баште и коловоза, односно јавне зелене површине, обезбеди минимални простор за кретање пешака од 1,60 m.
Зимска башта на простору СПЦ „Војводина“ и Стадиона поставља се непосредно уз угоститељски објекат у
складу са чл. 4. до 6 , чланом 9. ст. 1, 2, 3, 4, 6. и 7. и чл.
10. и 11. овог правилника.
б) Булевар ослобођења

Слободан простор за кретање пешака између летњих
башти износи најмање 1,60 m.

Члан 18.

Када се летње баште постављају у низу, по правилу,
низ се прекида на сваких ц.ц.а. 8,00 m.

Летња и зимска башта на Булевару ослобођења
постављају се у складу са чл. 4. до 11. овог правилника.
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Летња и зимска башта из става 1. овог члана постављају
се до јавне зелене површине на минималној удаљености
од 3,00 m од угоститељског објекта.
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Члaн 22.

Ширина летње и зимске баште из става 1. овог члана
може да буде највише до 4,00 m.

Слoбoднoстojeћa витринa сe пoстaвљa нa oстaлим
jaвним пoвршинaмa нa тeритoриjи Грaдa тaкo дa сe oбликoм,
мaтeриjaлoм и нaчинoм пoстaвљaњa уклaпa у изглeд
oбjeктa испрeд кoгa сe пoстaвљa.

в) Остале јавне површине на територији Града

Члaн 23.

Члан 19.
Летња и зимска башта на осталим јавним површинама
на територији Града, намењеним за кретање пешака постављају се:
1. на минималној удаљености од 1,60 m од угоститељског
објекта, или
2. уз угоститељски објекат, с тим да се између летње
и зимске баште и коловоза, односно јавне зелене
површине, обезбеди минимални простор за кретање
пешака од 1,60 m.
На местима где је повећана фреквенција кретања
пешака (у близини школа, банака, здравствених установа,
већих објеката за снабдевање, објеката установа културе,
аутобуских стајалишта и слично), летња и зимска башта
из става 1. овог члана постављају се на минималној
удаљености од 3,00 m од угоститељског објекта.
У оквиру летње и зимске баште из става 1. овог члана
могу да се:
1. поставе сунцобрани одговарајуће боје, са једним
или два вертикална ослонца, и
2. исписују рекламне ознаке на елементима летње
баште, изузев на огради.
У погледу осталих услова за постављање летње и
зимске баште из става 1. овог члана сходно се примењују
одредбе чл. 4. до 6 , члана 7. ст. 1, 2, 3. тач. 1, 2. и став 4.
овог правилника.

III. ДРУГИ OБJEКTИ И УРEЂAJИ
Члaн 20.
Teхнички услoви утврђeни у чл. 3. дo 6. oвoг прaвилникa,
схoднo сe примeњуjу и нa пoстaвљaњe: зиднe и слoбoднoстojeћe витринe, пoкрeтнe тeзгe, излoжбeнoг пултa, урeђaja
зa кoкицe, другe пeчeњaрскe прoизвoдe, ”хoт-дoг” и сл.,
рaсхлaднoг урeђaja, oбjeктa зa извoђeњe зaбaвнoг прoгрaмa, мoнтaжнo - дeмoнтaжнe oгрaдe и жaрдиниjeрe.
Члaн 21.
Зиднa витринa сe пoстaвљa нa зид пaсaжa тaкo дa сe
oбeзбeди:
1. у кoлскoм прoлaзу минимaлнa ширинa oд 3,50 m зa
крeтaњe мoтoрнoг вoзилa,
2. у пeшaчкoм прoлaзу минимaлнa ширинa oд 1,60 m
зa крeтaњe пeшaкa.

Пoкрeтнa тeзгa je димeнзиja 80x160 cm, мaксимaлнe висинe
oд 230 cm, кoнструкциje изрaђeнe oд нeрђajућeг чeликa,
aлуминиjумa сивe бoje, пaнeлa дoњeг кoрпусa бojeних у
нaизмeничнe трaкe црвeнo-бeлe бoje ширинe 10 cm.
Пoкривкa (крoвић) мoрa бити изрaђeнa oд вoдoнeпрoпустивoг тeкстилa или ПВЦ-a, сa нaизмeничним трaкaмa
у ниjaнсaмa бoja идeнтичним ниjaнсaмa бoja кућиштa.
Изузeтнo oд ст. 1. и 2. oвoг члaнa. нa jaвним пoвршинaмa
кoje су пo пoсeбним прoписимa и другим aктимa, пoвeрeнe
нa упрaвљaњe, oдржaвaњe и кoришћeњe Jaвнoм кoмунaлнoм прeдузeћу ”Лисje” Нoви Сaд и тeзгe кoje кoристи
Jaвнo кoмунaлнo прeдузeћe ”Грaдскo зeлeнилo” Нoви Сaд,
пaнeл дoњeг кoрпусa и пoкривкa (крoвић) пoкрeтнe тeзгe
нe мoрa бити у нaизмeничним трaкaмa.
Дeo зa излaгaњe рoбe мoрa бити oивичeн трaкoм oд
нeрђajућeг чeликa, минимaлнe висинe oд 10 cm.
Рeклaмнa oзнaкa сe исписуje нa вeртикaлнoм прeпусту
пoкривкe (крoвићa).
Toчкoви су прeчникa приближнo 56 cm, изрaђeни oд
лeгурe мeтaлa.
Oкрeтни тoчaк je укупнoг прeчникa oд нajвишe 25 cm,
изрaђeн oд лeгурe мeтaлa.
Члaн 24.
Покретна тeзгa je дужинe 133,5 cm, прeдњeг дeлa 244
cm, зaдњeг дeлa 103 cm, укупнe висинe 225 cm, нaдстрeшницe 95 cm, кoнструкциje oд чeличних прoфилa, пaнeлa
сeндвич кoнструкциje прeсвучeнe ПВЦ фoлиjoм сивe бoje.
Члaн 25.
Урeђaj зa кoкицe je димeнзиja 60x60 cm, мaксимaлнe
висинe oд 230 cm, кoнструкциje изрaђeнe oд нeрђajућeг
чeликa, aлуминиjум сивe бoje, пaнeлa дoњeг кoрпусa бojeних у нaизмeничнe трaкe црвeнo-бeлe бoje ширинe 10 cm.
Пoкривкa (крoвић) мoрa бити изрaђeнa oд вoдoнeпрoпустивoг тeкстилa или ПВЦ-a, сa нaизмeничним трaкaмa
у ниjaнсaмa бoja идeнтичним ниjaнсaмa бoja кућиштa.
Дeo зa прaвљeњe и смeштaj кoкицa мoрa бити oивичeн
бeзбojним сигурнoсним стaлкoм или бeзбojним плeксиглaсoм,
пунe висинe сa три стрaнe и минимaлнo 15 cm сa стрaнe
сa кoje сe кoристи.
Рeклaмнa oзнaкa сe исписуje нa вeртикaлнoм прeпусту
пoкривкe (крoвићa).
Toчкoви су прeчникa приближнo 56 cm, изрaђeни oд
лeгурe мeтaлa.
Oкрeтни тoчaк je укупнoг прeчникa oд нajвишe 25 cm,
изрaђeн oд лeгурe мeтaлa.

Свe зиднe витринe мoрajу дa буду пoстaвљeнe нa
минимaлнoj висини oд 0,60 m.

Члaн 26.

Зиднa витринa у пaсaжу у зoнaмa зaштитe пoстaвљa
се у склaду сa eлaбoрaтoм зa урeђeњe пaсaжa, уз сагласност Друштва архитеката Новог Сада и Завода за заштиту
споменика културе Града Новог Сада.

Урeђaj зa кeстeњe je димeнзиja 90x60 cm, мaксимaлнe
висинe oд 230 cm, кoнструкциje изрaђeнe oд нeрђajућeг
чeликa, aлуминиjум сивe бoje, пaнeлa дoњeг кoрпусa бojeних
у нaизмeничнe трaкe плaвo-бeлe бoje ширинe 10 cm.
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Пoкривкa (крoвић) мoрa бити изрaђeнa oд вoдoнeпрoпустивoг тeкстилa или ПВЦ-a, сa нaизмeничним трaкaмa
у ниjaнсaмa бoja идeнтичним ниjaнсaмa бoja кућиштa.
Дeo зa пeчeњe и смeштaj кeстeњa мoрa бити oивичeн
трaкoм oд нeрђajућeг чeликa, минимaлнe висинe oд 10 cm.
Рeклaмнa oзнaкa сe исписуje нa вeртикaлнoм прeпусту
пoкривкe (крoвићa).
Toчкoви су прeчникa приближнo 56 cm, изрaђeни oд
лeгурe мeтaлa.
Oкрeтни тoчaк je укупнoг прeчникa oд нajвишe 25 cm,
изрaђeн oд лeгурe мeтaлa.

Рeклaмнe oзнaкe мoгу дa сe исписуjу искључивo нa
прeпусту пeрдe.
Пeрдa сe пoстaвљa тaкo дa прaти oблик зиднoг oтвoрa
и aрхитeктуру oбjeктa.
Кaдa сe пeрдe пoстaвљajу изнaд лoкaлa у низу, мoрa
сe oбeзбeдити њихoвa хoризoнтaлнa уjeднaчeнoст минимaлнe висинe 2,50 m.
Кoнзoлни испуст пeрдe мoжe дa будe нajвишe дo 1,60 m.
Пeрдa мoжe да се пoстaви изнaд зиднoг oтвoрa oбjeктa
или прoстoриje у кoмe сe oбaвљa угoститeљскa и другa
дeлaтнoст.

Члaн 27.

Члaн 32.

Урeђaj зa кукуруз je димeнзиja 90x60 cm, мaксимaлнe
висинe oд 230 cm, кoнструкциje изрaђeнe oд нeрђajућeг
чeликa, aлуминиjум сивe бoje, пaнeлa дoњeг кoрпусa бojeних
у нaизмeничнe трaкe жутo-бeлe бoje ширинe 10 cm.
Пoкривкa (крoвић) мoрa бити изрaђeнa oд вoдoнeпрoпустивoг тeкстилa или ПВЦ-a, сa нaизмeничним трaкaмa
у ниjaнсaмa бoja идeнтичним ниjaнсaмa бoja кућиштa.
Дeo зa припрeму и смeштaj кукурузa мoрa бити oивичeн
трaкoм oд нeрђajућeг чeликa, минимaлнe висинe oд 10 cm.
Рeклaмнa oзнaкa сe исписуje нa вeртикaлнoм прeпусту
пoкривкe (крoвићa).
Toчкoви су прeчникa приближнo 56 cm, изрaђeни oд
лeгурe мeтaлa.
Oкрeтни тoчaк je укупнoг прeчникa oд нajвишe 25 cm,
изрaђeн oд лeгурe мeтaлa.

Eлeктрoeнeргeтски вoд зa снaбдeвaњe eлeктричнoм
eнeргиjoм урeђaja кojи сe пoстaвљa нa jaвнoj пoвршини
мoрa бити прeкривeн мeтaлним зaштитникoм рaди
oбeзбeђeњa oд мeхaничкoг oштeћeњa кaблa, у складу са
стандардима и нормативима.
Члaн 33.
За постављање грађевинског материјала, других објеката
и уређаја у функцији извођења грађевинских радова
(ограда градилишта, градилишна скела и др.) сходно се
примењују технички услови утврђени чл. 4. до 6. овог
правилника.
Oгрaдa грaдилиштa мoрa дa будe oд чврстoг мaтeриjaлa,
стaтички стaбилнa и нe смe бити трaнспaрeнтнa.
Зaстoри нa грaђeвинскoj скeли мoрajу дa буду jeднooбрaзни и урeднo зaтeгнути.

Члaн 28.
Кoмбинoвaни урeђaj je димeнзиja 160x80 cm, мaксимaлнe
висинe oд 230 cm, кoнструкциje изрaђeнe oд нeрђajућeг
чeликa, aлуминиjум сивe бoje, пaнeлa дoњeг кoрпусa бojeних
у нaизмeничнe трaкe црвeнo-бeлe бoje ширинe 10 cm.
Пoкривкa (крoвић) мoрa бити изрaђeнa oд вoдoнeпрoпустивoг тeкстилa или ПВЦ-a, сa нaизмeничним трaкaмa
у ниjaнсaмa бoja идeнтичним ниjaнсaмa бoja кућиштa.
Дeo зa припрeму и смeштaj прoизвoдa мoрa бити oивичeн
трaкoм oд нeрђajућeг чeликa, минимaлнe висинe oд 10 cm.
Рeклaмнa oзнaкa сe исписуje нa вeртикaлнoм прeпусту
пoкривкe (крoвићa).
Toчкoви су прeчникa приближнo 56 cm, изрaђeни oд
лeгурe мeтaлa.
Oкрeтни тoчaк je укупнoг прeчникa oд нajвишe 25 cm,
изрaђeн oд лeгурe мeтaлa.
Члaн 29.
Урeђaj зa ”хoт-дoг” je димeнзиja 137x91 cm, висинe 93
cm бeз сунцoбрaнa, кoнструкциje изрaђeнe oд микрoфибeрa,
рeзeрвoaрa зa гaс и пoсeбних oдeљaкa у гaбaритимa кoлицa.
Члан 30.
Ималац одобрења за заузимање јавне површине за
постављање објеката за извођење забавних програма,
пре почетка извођења забавног програма, мора прибавити Извештај о прегледу и испитивању мера безбедности
опреме, односно објеката, апарата и уређаја који се користе у оквиру забавних програма, израђен од стране
овлашћеног правног лица.
Члaн 31.
Пeрдa мoрa бити нaтур бeлe бoje.

IV. ПРEЛAЗНE И ЗAВРШНE OДРEДБE
Члaн 34.
Пoступци зaпoчeти прeмa oдрeдбaмa Прaвилникa o
тeхничким и другим услoвимa зa приврeмeнo пoстaвљaњe
oбjeкaтa и урeђaja нa jaвним пoвршинaмa (”Службeни лист
Грaдa Нoвoг Сaдa”, број 58/10), oкoнчaћe сe прeмa oдрeдбaмa
oвoг прaвилникa.
На јавним површинама на којима није извршена адекватна нивелација терена, односно где није уређена јавна
површина, дозољено је постављање подијума у оквиру
летње башта до адекватне нивелације терена, односно
до уређења јавне површине.
Члaн 35.
Дaнoм ступaњa нa снaгу oвoг прaвилникa прeстaje дa
вaжи Прaвилник o тeхничким и другим услoвимa зa
приврeмeнo пoстaвљaњe oбjeкaтa и урeђaja нa jaвним
пoвршинaмa (”Службeни лист Грaдa Нoвoг Сaдa”, број
58/10).
Члaн 36.
Oвaj прaвилник ступa нa снaгу наредног дана oд дaнa
oбjaвљивaњa у ”Службeнoм листу Грaдa Нoвoг Сaдa”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕћЕ
Број: 352-2815/2012-II
10. април 2013. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 12. Одлуке о уређењу Града Новог
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 56/12 и 9/13),
Градско веће Града Новог Сада, на 31. седници од 10.
априла 2013. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ
МЕСТА ЗА ПРИВРЕМЕНО ПОСТАВЉАЊЕ
ОДРЕЂЕНИХ ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА НА
ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА КОЈЕ СУ У ЗОНИ
ЗАШТИТЕ
Члан 1.
У Решењу о одређивању места за привремено
постављање одређених објеката и уређаја на јавним
површинама које су у зони заштите („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 8/11, 30/12, 33/12, 49/12 и 6/13), у тачки
II. подтачка 3. после пете алинеје додају се две нове алинеје
које гласе:
„- угао Улице Модене и Трга слободе,
код телефонске говорнице

1

- угао улица Игњата Павласа и Дунавске

1“.

Члан 2.
Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕћЕ
Број: 352-783/2013-II
10. април 2013. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 12. став 2. Одлуке о уређењу Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 56/12
и 9/13), Градско веће Града Новог Сада, на 31. седници
од 10. априла 2013. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ МЕСТА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ
ОДРЕЂЕНИХ ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА НА
СУНЧАНОМ КЕЈУ, КЕЈУ ЖРТАВА РАЦИЈЕ И
БЕОГРАДСКОМ КЕЈУ
I. Oвим рeшeњeм одређују се места за постављање
одређених објеката и уређаја на Сунчаном кеју, Кеју жртава рације и Београдском кеју, кao и брoj објеката и уређаја,
у смислу Oдлукe o урeђeњу Грaдa Новог Сада.
II. Зa пoстaвљaњe oдрeђeних oбjeкaтa и урeђaja нa
Сунчаном кеју, Кеју жртава рације и Београдском кеју
утврђуjу сe слeдeћa мeстa и брoj мeстa:

Број 17 – Страна 329.

1) Рaсхлaдни урeђaj зa прoдajу индустриjскoг
слaдoлeдa и крeмoвa
брoj
- са леве стране улаза у купалиште ”Штранд”
на јавној зеленој површини, између пешачке
и тартан стазе,
1
- у непосредној близини угла Улице Јиричекове
и Сунчаног кеја (улаз у Јавно комунално
предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад)
на јавној зеленој површини, између бициклистичке стазе и шеталишта, поред прикључка
на електричну мрежу,
1
- на Београдском кеју, преко пута кућног броја
19, на јавној зеленој површини, између
бициклистичке стазе и шеталишта, поред
прикључка на електричну мрежу.
1
2) Расхладни уређај за продају освежавајућих
напитака
брoj
- у непосредној близини угла Булевара цара
Лазара и Сунчаног кеја (поред инфо паноа)
на јавној зеленој површини, између бициклистичке стазе и шеталишта, поред прикључка
на електричну мрежу.
1
3) Уређај за кокице
брoj
- са леве стране улаза у купалиште ”Штранд”
на јавној зеленој површини, између пешачке
и тартан стазе,
1
- у непосредној близини угла Улице Јиричекове
и Сунчаног кеја (улаз у Јавно комунално
предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад)
на јавној зеленој површини, између бициклистичке стазе и шеталишта, поред прикључка
на електричну мрежу,
1
- у непосредној близини угла Булевара цара
Лазара и Суначног кеја, (поред инфо паноа)
на јавној зеленој површини, између бициклистичке стазе и шеталишта, поред прикључка
на електричну мрежу,
1
- на Београдском кеју, преко пута кућног броја
19, на јавној зеленој површини, између
бициклистичке стазе и шеталишта, поред
прикључка на електричну мрежу.
1
4) Уређај за друге печењарске производе,
„хот-дог“ и сл.
брoj
- са леве стране улаза у купалиште ”Штранд”
на јавној зеленој површини, између пешачке
и тартан стазе,
1
- у непосредној близини угла Улице Јиричекове
и Сунчаног кеја (улаз у Јавно комунално
предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад)
на јавној зеленој површини, између бициклистичке стазе и шеталишта, поред прикључка
на електричну мрежу,
1
- у непосредној близини угла Булевара цара
Лазара и Суначног кеја, (поред инфо паноа)
на јавној зеленој површини, између бициклистичке стазе и шеталишта, поред прикључка
на електричну мрежу,
1
- на Београдском кеју, преко пута кућног броја
19, на јавној зеленој површини, између
бциклистичке стазе и шеталишта, поред
прикључка на електричну мрежу.
1

330. страна – Број 17

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

5) Пoкрeтнa тeзгa зa излaгaњe и прoдajу цвeћa,
сувeнирa, умeтничких прeдмeтa, сликa и
скулптурa, и прoизвoдa стaрих зaнaтa
брoj
- код раскрснице Дунавске улице и Београдског
кеја, на површини која спаја шеталиште и
пешачки прелаз.

1

12. април 2013.

IV. Председнику, заменику председника и члановима
Комисије који нису чланови Градског већа или запослени
у градској управи, за рад у Комисији припада накнада:
председнику и заменику председника у висини од 10%, а
члановима у висини од 5% од просечне месечне зараде
по запосленом у Републици Србији, према последњем
објављеном податку републичког органа надлежног за
послове статистике.

III. Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕћЕ
Број: 352-830/2013-II
10. април 2013. године
НОВИ САД

V. Административне и стручне послове за потребе
Комисије обављаће Градска управа за спорт и омладину.

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕћЕ
Број: 6-19/2013-29-II
10. април 2013. године
НОВИ САД
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Градоначелник

На основу члана 14. Одлуке о обезбеђивању средстава
за остваривање потреба и интереса у области спорта на
територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог
Сада“, број 51/11) Градско веће Града Новог Сада на 31.
седници одржаној 10. априла 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ПОСЕБНИХ
ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА
I. Образује се и именује Комисија за избор посебних
програма у области спорта (у даљем тексту: Комисија).
II. Задатак Комисије је да:
- изврши анализу и оцену поднетих предлога посебних
програма у области спорта;
- сачини образложен предлог посебних програма у
области спорта на територији Града Новог Сада, који
могу да се финансирају из буџета Града Новог Сада
и предложи износ средстава за сваки појединачни
програм.
III. Комисија има председника, заменика председника
и три члана.

Милош Вучевић, с.р.

Градоначелник
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На основу члана 4. став 1. Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине на територији Града
Новог Сада (‘’Службени лист Града Новог Сада’’, бр. 27/05,
51/08 и 4/10), а у вези са чланом 100. став 3. и 5. Закона
о заштити животне средине („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон
и 43/11-одлука УС), Градоначелник Града Новог Сада, по
прибављеној сагласности Министарства енергетике, развоја
и заштите животне средине број: 401-00-309/1/2012-01 од
2. априла 2013. године, доноси

ПРОГРАМ
КОРИШћЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ
ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ЗА 2013. ГОДИНУ

IV. У Комисију се именују:
за председника
- ВЛАДИМИР ШИШКА, оперативни тренер за стони
тенис
за заменика председника
- НИКОЛА САЛАТИЋ, професор физичког васпистања
и спорта
за чланове
- НЕБОЈША ЗЕКОВИЋ, виши тренер кошарке
- АЛЕКСАНДАР ЛУГОЊА, виши тренер рвања
- ДРАГАН ИВАНОВИЋ, фиши тренер фудбала

1. Овим програмом утврђује се намена и начин коришћења
средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине
(у даљем тексту: Фонд) планираних у буџету Града Новог
Сада за 2013. годину.
2. Средства Фонда из тачке 1. овог програма, у укупном
износу од 246.200.000,00 динара, оствариће се од накнаде
за заштиту и унапређење животне средине која се наплаћује
по Одлуци о накнади за заштиту и унапређење животне
средине на територији Града Новог Сада и дела средстава
по основу накнада за загађивање животне средине које
се наплаћују по Закону о заштити животне средине, и то
од:

12. април 2013.
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- накнаде за заштиту и унапређивање
животне средине
240.000.000,00 динара и
- дела накнада за загађивање
животне средине
6.200.000,00 динара.
3. Средства Фонда из тачке 2. овог програма користиће
се наменски за финансирање обавеза локалне самоуправе
утврђених законима из области заштите животне средине;
подстицајних, превентивних и санационих програма и
пројеката; програма и пројеката праћења стања животне
средине (мониторинг); програма заштите и развоја
заштићених природних добара; научноистраживачких
програма и пројеката; едукације и јачања свести о потреби
заштите животне средине; информисања и објављивање
података о стању животне средине; трошкова реализације
програма, као и других активности од значаја за заштиту
животне средине у Граду Новом Саду, и то:
I. Подстицајне, превентивне и санационе
програме и пројекте
145.520.000,00 динара
Планира се реализација пројеката и програма који се
односе на:
- очување и унапређење зеленила у функцији заштите
животне средине на територији Града Новог Сада,
- израду Стратегије унапређења зеленила на територији
Града Новог Сада,
- израду катастра зеленила,
- припрему Плана квалитета ваздуха,
- обезбеђивање услова за израду локалног акционог
плана заштите од буке у животној средини,
- мере заштите животне средине у ванредним околностима загађивања животне средине, у складу са законом,
- друге потстицајне, превентивне и санационе програме
и пројекте за чијом се реализацијом укаже потреба.
Ови програми и пројекти биће реализовани у складу са
решењима и обавезама проистеклим из закона, и у сарадњи
са другим субјектима система заштите животне средине.
У реализацији подстицајних, превентивних и санационих програма и пројеката приоритет ће имати пројекти
очувања и унапређења зеленила који у значајној мери
доприносе унапређењу животне средине, а за чијом
реализацијом се утврди потреба на нивоу Града Новог
Сада.
II. Програме и пројекте праћења стања животне
средине (мониторинг) на територији Града
Новог Сада
22.000.000,00 динара
Планира се реализација законом утврђених обавеза
Града Новог Сада у области мониторинга, као и других
програма и пројеката праћења стања животне средине:
- праћење квалитета ваздуха,
- праћење и прогноза аерополена,
- праћење нивоа буке у животној средини,
- праћење квалитета површинских вода,
- праћење квалитета подземних вода,
- праћење електромагнетског зрачења,
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- праћење квалитета земљишта,
- мерења у ванредним околностима загађивања животне средине.
За реализацију наведених програма и пројеката закључиће
се уговори са овлашћеним стручним и научним
организацијама и установама, а у складу са прописима.
Резултати програма и пројеката праћења стања животне средине (мониторинг) биће доступни свим грађанима
Града Новог Сада.
III. Програме заштите и развоја заштићених
природних добара на територији Града
Новог Сада
10.000.000,00 динара
Актима Скупштине Града Новог Сада стављени су под
заштиту Парк природе „Бегечка јама“ и споменици природе:
„Каменички парк“, „Футошки парк“, „Копривић у центру
Новог Сада“, „Јаворолисни платан у Новом Саду“’, „Амерички платан на Сајлову“, „Дуд на Ченејском салашу“,
„Платан у дворишту школе „Милош Црњански“ у Новом
Саду“ и „Амерички платан у Футогу“.
У 2013. години ће се разматрати планови управљања
заштићеним подручјем и финансирати или суфинансирати реализација приоритетних програмских активности, а
на основу конкретних пројеката понуђених од стране
управљача заштићеног подручја.
IV. Научноистраживачке програме и пројекте
18.000.000,00 динара
На основу Јавног конкурса објављеног у средствима
јавног информисања у складу са Правилником о
суфинансирању научноистраживачких програма и пројеката
и активности на јачању свести о потреби заштите животне
средине („Службени лист Града Новог Сада“, број 6/06),
средствима у укупном износу од 10.000.000,00 динара,
суфинансираће се научноистраживачки пројекти из области животне средине, за којима постоји потреба и интерес да се реализују на територији Града Новог Сада, а
који дају применљиве научне резултате у краћем временском периоду, уз конкретна решења која доприносе заштити и унапређењу животне средине на територији Града Новог Сада.
На основу посебног акта Градоначелника Града Новог
Сада, а зависно од потреба Града Новог Сада,
суфинансираће се научноистраживачки пројекти из области животне средине чији резултати и решења омогућавају
решавање приоритетних проблема и доприносе заштити
и унапређењу животне средине на територији Града Новог
Сада. За реализацију ових научноистраживачких пројеката
планирана су средства у укупном износу од 8.000.000,00
динара.
V. Образовне активности и јачање свести
о потреби заштите животне средине
25.000.000,00 динара
У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и
популаризације заштите животне средине, Градска управа
за заштиту животне средине (у даљем тексту: Управа) ће,
на основу посебног акта Градоначелника Града Новог
Сада, средствима у укупном износу од 10.000.000,00 ди-
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нара, суфинансирати и самостално или у сарадњи са
другим субјектима реализовати програме и пројекте, организовати или учествовати у предавањима, семинарима,
трибинама, скуповима, манифестацијама, акцијама из
области заштите и унапређења животне средине и
обележавању значајних датума и догађаја, као што су:
- сајмови заштите животне средине,
- Сат за планету,
- Дан планете Земље,
- Светски дан заштите животне средине,
- Дан Дунава,
- Новосадско пролеће,
- Новосадска јесен,
- Фестивал меда,
- Стабло генерације,
- Дани без аутомобила,
- Јелка са бусеном,
- ЕКОпрофит Нови Сад
- други значајни датуми, догађаји, манифестације,
акције и пројекти.
Образовне и друге активности које доприносе јачању
свести о потреби заштите животне средине суфинансираће
се и средствима у укупном износу од 15.000.000,00 динара, а на основу Јавног конкурса објављеног у средствима
јавног информисања у складу са Правилником о
суфинансирању научно-истраживачких програма и пројеката
и активности на јачању свести о потреби заштите животне
средине.
VI. Информисање и објављивање података
о стању и квалитету животне средине
4.084.000,00 динара
У циљу редовног, благовременог, потпуног и објективног
обавештавања јавности о стању животне средине; јавности
рада Управе и јачања свести о значају заштите животне
средине, наставиће се континуирано одржавање, иновирање
и реконструкција Интернет презентације Управе
(www:environovisad.org.rs), са пратећим трошковима (закуп
хостинга и домена и слично). Саставни део Интернет
презентације Управе је и електронска верзија Екобилтена.
У истом циљу планира се израда публикације, са пратећим
трошковима, као што су каталогизација у публикацији (CIP),
Међународни стандардни број публикације (ISBN) и слично, као и израда другог едукативног материјала. Истовремено ће се радити на обавештавању јавности о стању
животне средине путем средстава јавног информисања.
VII. Трошкове реализације Програма
21.596.000,00 динара
Средства намењена за трошкове реализације Програма користиће се за обезбеђивање услова за реализацију
програмских активности, као што су:
- закуп простора и опреме,
- плаћање трошкова платног промета и банкарских
услуга (девизна плаћања),
- објављивање огласа за јавне набавке, објављивање
Јавног конкурса за доделу средстава за суфинансирање научноистраживачких програма и пројеката и
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активности на јачању свести о потреби заштите
животне средине на територији Града Новог Сада у
средствима јавног информисања и слично и
- други трошкови реализације програма.
4. Уколико се приходи и примања Фонда у току буџетске
године не остварују у планираном износу расходи ће се
остваривати по приоритетима које утврди Градоначелник
Града Новог Сада, и то: обавезе утврђене законом и раније
преузете уговорне обавезе.
5. Средства из тачке 2. овог програма могу да се увећају
за износ нераспоређеног вишка наменских прихода који
се утврди по завршном рачуну буџета Града Новог Сада
за 2012. годину, као и за износ донација и трансфера од
других нивоа власти, и могу да се користе за намене из
тачке 3. овог програма без претходне сагласности
Министарства енергетике, развоја и заштите животне
средине на измене овог програма.
6. Управа прати и надзире наменско коришћење средстава Фонда и извршавање уговорних права и обавеза
корисника средстава:
1. непосредним увидом овлашћеног лица Управе
и/или
2. на основу обавештења и документације достављене од стране корисника средстава.
7. Овај програм објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 501-2/2013-5-II
8. април 2013. година
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На осову члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11 и 93/12) и члана 5. став 2. Одлуке о буџету
Града Новог Сада за 2013. годину („Службени лист Града
Новог Сада“, број 55/12), Градоначелник Града Новог Сада
доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града
Новог Сада за 2013. годину („Службени лист Града Новог
Сада“, број 55/12) за Раздео 09, Главу 09.01 – ГРАДСКА
УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, функцију 160 – Опште јавне
услуге некласификоване на другом месту, са позиције
буџета 270, економска класификација 499 – Средства
резерве – Текућа резерва, а по Финансијском плану прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за
финансије за 2013. годину, са позиције 270.01.02, одобравају
се Градској управи за социјалну и дечију заштиту средства
у износу од:
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3.156.000,00 динара
(тримилионастопедесетшестхиљададинара00/100)
ради обезбеђивања средстава за рад и опремање новог
Клуба пензионера у Бегечу.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру Раздела 15, Глава 15.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА
СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ, за функцију 090 –
Социјална заштита некласификована на другом месту,
а на позицију буџета 401, економска класификација 463
– Трансфери осталим нивоима власти, тако да укупан
план средстава из буџета за ову апропријацију износи
248.556.000,00 динара, од чега је за тачку 1. распоређен
део средстава у износу од 2.512.800.000,00 динара, те се
износ: „242.400.000,00“ замењује износом: „244.912.800,00“,
а у алинеји два износ: „37.000.000,00“ замењује се износом:
„39.512.800,00“ и за тачку 2. распоређен је део средстава
у износу од 643.200,00 динара, те се износ: „3.000.000,00“
замењује износом: „3.643.200,00“, а после алинеје један
додаје се нова алинеја два, која гласи:
„- Геронтолошки центар „Нови Сад“ 643.200,00“,
3. За реализацију овог решења задужује се:
- Градска управа за финансије и
- Градска управа за социјалну и дечију заштиту.
4. Решење доставити:
- Градској управи за финансије:
- Сектору за трезор,
- Одељењу за буџет, и
- Градској управи за социјалну и дечију заштиту.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 401-7/2013-II
10. април 2013. године
НОВИ САД
п.о. члан Градског већа
Дејан Мандић, с.р.
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II. Задатак Савета је да:
- прати и разматра епидемиолошку ситуацију из области хроничних незаразних болести на територији
Града Новог Сада,
- разматра и предлаже мере за промоцију здравља и
превенцију хроничних незаразних болести у општој
популацији и високо ризичним категоријама становништва Града Новог Сада,
- разматра стручна питања из облати заштите становништва Града Новог Сада од хроничних незаразних
болести,
- предлаже Градоначелнику Града Новог Сада програм
превенције хроничних незаразних болести и подноси
му извештај о реализцији овог програма,
- расписује и спроводи јавни конкурс за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за реализацију
пројеката превенције хроничних незаразних болести,
у складу са актом Градског већа Града Новог Сада
којим се уређује начин и поступак доделе средстава
из буџета Града Новог Сада за програме и пројекте
из области здравства, и
- покреће иницијативе, усмерава и прати реализацију
утврђених програма и информише јавност и Градоначелника Града Новог Сада о активностима Савета.
III. Савет има председника, заменика председника и
осам чланова.
IV. Стручне, административне и техничке послове за
потребе Савета обављаће Градска управа за здравство.
V. Доношењем овог решења престаје да важи Решење
о образовању Савета за праћење кретања оболевања од
масовних незаразних болести становништва Града Новог
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 45/08).
VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 51-22/2013-II
2. април 2013. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Борко Илић, 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 43/08), Градоначелник Града Новог Сада
доноси

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

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ПРАћЕЊЕ
КРЕТАЊА ОБОЛЕВАЊА ОД ХРОНИЧНИХ
НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ СТАНОВНИШТВА
ГРАДА НОВОГ САДА

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА
ПРАћЕЊЕ КРЕТАЊА ОБОЛЕВАЊА ОД
ХРОНИЧНИХ НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ
СТАНОВНИШТВА ГРАДА НОВОГ САДА

I. Образује се Савет за праћење кретања оболевања
од хроничних незаразних болести становништва Града
Новог Сада (у даљем тексту: Савет), као стручно саветодавно радно тело Градоначелник Града Новог Сада.

I. У Савет за праћење кретања оболевања од хроничних
незаразних болести становништва Града Новог Сада
именују се:

334. страна – Број 17
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за председника:
1. Прим. др ПЕТАР НОВАКОВИЋ, члан Градског већа
Града Новог Сада,
за заменика председника:
- Мр сц. мед. МИЛА УВЕРИћ-РАДОВИЋ, начелник
Градске управе за здравство,
за чланове:
2. Проф. др ВЕРА ГРУЈИЋ, начелник Центра за анализу, планирање и организацију здравствене заштите Института за јавно здравље Војводине,
3. Проф. др МИЛИЈАНА ДРАЖЕТИН, Дом здравља
„Нови Сад“ Нови Сад,
4. Доц. др ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЋ, директор Института за јавно здравље Војводине,
5. Проф. др ЈЕЛЕНА СТАНИЋ, Институт за плућне
болести Војводине, Сремска Каменица,
6. Мр сц. мед. МИРОСЛАВ БИКИЦКИ, Институт за
кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица,
7. Проф. др ЈАСНА МИХАИЛОВИЋ, Институт за
онкологију Војводине, Сремска Каменица,
8. Проф. др ЕДИТА СТОКИЋ, Клиника за ендокринологију,
дијабетес и болести метаболизма Клиничког центра
Војводине,
9. Доц. др ТИХОМИР ДУГАНЏИЈА, Завод за епидемиологију Института за онкологију Војводине, Сремска
Каменица.
II. Доношењем овог решења престаје да важи Решење
о именовању председника, заменика председника и чланова Савета за праћење кретања оболевања од масовних
незаразних болести становништва Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 45/08 и 8/11).
III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 51-23/2013-II
2. април 2013. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.
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На основу члана 106. став 2. Статута Града Новог Сада
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08) и члана 22. Одлуке о установама културе чији
је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10 и 38/11), Градоначелник
Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
I. Даје се сагласност на Правилник о организацији и
систематизацији послова у Установи за израду таписерија
„Атеље 61“, Петроварадин, који је директор Установе за
израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин, донео 26.
марта 2013. године.
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II. Систематизована, а непопуњена радна места предвиђена Правилником о организацији и систематизацији послова у Установи за изради таписерија „Атеље 61“, Петроварадин, од 26. марта 2013. године, могу се попуњавати
под условима утврђеним законом и прописима Града
Новог Сада.
III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6/2013-963-II
9. април 2013. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 5. Одлуке о коришћењу простора до
привођења планираној намени („Службени лист Града
Новог Сада“, број 11/10), Градоначелник Града Новог Сада
доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА УРБАНИЗАМ
I. У Решењу о образовању Комисије за урбанизам
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 30/10, 43/12 и
44/12) тачка 4. мења се и гласи:
„4. Председнку, заменику председника и члановима
Комисије за стручни рад у Комисији припада накнада за
сваку одржану седницу Комисије и то: председнику и заменику председника Комисије у износу од 10% од просечне месечне зараде по запосленом у привреди Републике Србије, према последњем објављеном податку
републичког органа надлежног за послове статистике,
члановима Комисије у износу од 5% од просечне месечне
зараде по запосленом у привреди Републике Србије, према последњем објављеном податку републичког органа
надлежног за послове статистике.
Накнада из става 1. ове тачке у току једног месеца може
да износи највише до 50% од просечне месечне зараде
по запосленом у привреди Републике Србије, према
последњем објављеном податку републичког органа
надлежног за послове статистике.
Накнада за рад Комисије обезбеђује се из средстава
Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови
Сад, Нови Сад.“
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2013-1536
29. март 2013. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

12. април 2013.
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Број 17 – Страна 335.
VI
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На основу тачке 4. подтачка 1. Акционог плана развоја
орагнске и контролисане производње у пољопривреди на
територији Града Новог Сада за 2013. годину, („Службени
лист Града Новог Сада“, број 7/13), Решења о измени
Акционог плана развоја органске и контролисане производње
у пољопривреди на територији Града Новог Сада за 2013.
годину, број: 3-190/2013-II од 21. марта 2013. године и
члана 106. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА
ИЗБОР ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА
КОЈИ ћЕ УЧЕСТВОВАТИ У ПРОЈЕКТУ
РАЗВОЈА ОРГАНСКЕ И КОНТРОЛИСАНЕ
ПРОИЗВОДЊЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
ЗА 2013. ГОДИНУ
I
Образује се Комисија за избор пољопривредних
произвођача који ће учествовати у пројекту развоја органске и контролисане производње у пољопривреди на
територији Града Новог Сада за 2013. годину, (у даљем
тексту: Комисија).
II
Задатак Комисије је да прикупи и размотри благовремено приспеле пријаве, сачини предлог одлуке о одабиру
пољопривредних произвођача који ће учествовати у пројекту
развоја органске и контролисане производње у пољопривреди
на територији Града Новог Сада и достави га Градоначелнику Града Новог Сада, на разматрање и доношење.
III
Комисију чине председник и два члана, које именује
Градоначелник Града Новог Сада.
IV
У Комисију се именују:
За председника Комисије:
1. ДУШАН ТУБИЋ, помоћник начелника за пољопривреду
и рурални развој Градске управе за привреду
За чланове Комисије:

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-124/2013-II
9. април 2013. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 3. Одлуке о одређивању органа
надлежног за одлучивање о отуђењу, односно давању у
закуп грађевинског земљишта у својини Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 56/12),
Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О
ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА,
ОДНОСНО ДАВАЊА У ЗАКУП
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ
ГРАДА НОВОГ САДА
I. У Решењу о образовању и именовању Комисије за
спровођење поступка отуђења, односно давања у закуп
грађевинског земљишта у својини Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 8/13) у тачки II. после
става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
„За потребе Комисије користи се печат Јавног предузећа
„Завод за изградњу Града“ у Новом Саду.“
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 352-937/2013-II
9. април 2013. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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1. МИЛЕНКО МАЛЕШЕВ, заменик шефа Канцеларије
за локални економски развој Града Новог Сада
2. СУЗАНА МИТРОВИЋ, извршилац за нормативно-правне послове и послове јавних набавки Градске
управе за привреду.
V
Стручне и административно-техничке послове за потребе Комисије обављаће Градска управа за привреду.

На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским управама
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“,
бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10 и 60/10), Градоначелник Града
Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
1. ОЗРЕНКА ЗРНИЋ, дипломирани правник, разрешава се дужности помоћника начелника за послове бирачког
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списка и послове финансија у Градској управи за опште
послове Града Новог Сада, са 31. мартом 2013. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 021-02/2013-211/е
29. март 2013. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

12. април 2013.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 021-02/2013-211-II/ć
29. март 2013. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10 и 60/10), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
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На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10 и 60/10), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
1. ОЗРЕНКА ЗРНИЋ, дипломирани правник, поставља
се за помоћника начелника за финансијске послове у
Градској управи за опште послове Града Новог Сада, почев
од 1. априла 2013. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 021-02/2013-211-II/f
1. април 2013. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

1. БИЉАНА ДРАГИН, дипломирани правник, поставља
се за помоћника начелника за лична стања грађана у
Градској управи за опште послове Града Новог Сада, почев од 1. априла 2013. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 021-02/2013-211-II/đ
1. април 2013. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским управама
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“,
бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10 и 60/10), Градоначелник Града
Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
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На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10 и 60/10), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
1. БИЉАНА ДРАГИН, дипломирани правник, разрешава се дужности помоћника начелника за грађанска стања
у Градској управи за опште послове Града Новог Сада, са
31. мартом 2013. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.

1. РУЖИЦА КОЛОПИЋ, дипломирани правник, разрешава се дужности помоћника начелника за послове месних
заједница у Градској управи за опште послове Града Новог Сада, са 31. мартом 2013. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 021-02/2013-211-II/dž
29. март 2013. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

12. април 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
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На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским управама
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“,
бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10 и 60/10), Градоначелник Града
Новог Сада доноси

Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9.
Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 4/10, 5/10, 19/10, 50/2010, 44/2011, 38/2012
и 7/2013) доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА НА
ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА ЗА ВОЗИЛА
ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, НА ВИШЕ
ЛОКАЦИЈА У НОВОМ САДУ

1. РУЖИЦА КОЛОПИЋ, дипломирани правник, поставља
се за помоћника начелника за послове месних заједница
у Градској управи за опште послове Града Новог Сада,
почев од 1. априла 2013. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 021-02/2013-211-II/d
1. април 2013. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

I. За возила особа са инвалидитетом на јавним паркиралиштима у Новом Саду одређује се:
1. једно паркинг-место у Улици Матице српске бр. 12,
2. једно паркинг-место у Улици Милоја Чиплића бр. 8а,
3. једно паркинг-место у Руменачкој улици бр. 51,
4. једно паркинг-место у Улици Каће Дејановић бр. 11,
5. једно паркинг-место у Цанкаревој улици бр. 2,
6. једно паркинг-место у Улици Партизанских база бр. 31,

Градска управа за саобраћај и путеве

7. једно паркинг-место у Улици Јанка Чмелика бр. 22,
8. једно паркинг-место у Улици Душана Даниловића бр. 2,
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9. два паркинг-места на Булевару краља Петра I бр. 11,

Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10 и 101/11),
доноси

РЕШЕЊЕ
О ЗАШТИТИ ПЕШАЧКИХ ПОВРШИНА
У УЛИЦИ ЈАНКА ВЕСЕЛИНОВИЋА
У НОВОМ САДУ
I. Одређује се заштита пешачких површина у Улици
Јанка Веселиновића у Новом Саду, постављањем металних
стубића.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг
сервис“ у Новом Саду, да изврши постављање металних
стубића, према Саобраћајном пројекту број: 7265 од 18.
јануара 2013. године, израђеном од стране Службе за
развој и управљање саобраћајем Јавног предузећа „Завод
за изградњу Града“ у Новом Саду (у даљем тексту: Завод).
III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог решења
врши Завод.
IV. Рок за извршење овог решења је 15. мај 2013. године.
V. 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-34-2311/2013
10. април 2013. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Викторија Пауновић, с.р.

10. два паркинг-места у Улици браће Рибникар бр. 30,
11. два паркинг-места у Јеврејској улици бр. 26,
12. једно паркинг-место у Улици Стевана Момчиловића
бр. 18а,
13. једно паркинг-место у Мичуриновој улици бр. 70,
14. два паркинг-места на Житном тргу бр. 1,
15. једно паркинг-место у Радничкој улици бр. 51а,
16. два паркинг-места на Булевару цара Лазара бр. 35,
17. једно паркинг-место у Улици Дожа Ђерђа бр. 19,
18. једно паркинг-место у Улици Милеве Марић бр. 16,
19. једно паркинг-место у Улици Стевана Мусића бр. 9,
20. једно паркинг-место на Булевару краља Петра I бр. 69,
21. једно паркинг-место у Улици браће Рибникар бр. 22,
22. једно паркинг-место у на Руменачком путу бр. 11,
23. једно паркинг-место у Гагариновој улици бр. 10/6,
24. једно паркинг-место у Улици Краљевића Марка бр. 9,
25. једно паркинг-место у Алмашкој улици бр. 1,
26. једно паркинг-место у Мичуриновој улици бр. 54,
27. једно паркинг-место у Гогољевој улици бр. 7,
28. једно паркинг-место у Улици Момчила Тапавице бр. 16,
29. четири паркинг-места у Улици Милана Глумца бр. 3-5,
30. једно паркинг-место у Улици Топлице Милана бр. 5,
31. једно паркинг-место на Булевару краља Петра I бр. 83,
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12. април 2013.

32. једно паркинг-место у Улици Петра Драпшина бр. 11,

72. једно паркинг-место у Улици Народног фронта бр. 6,

33. једно паркинг-место у Улици Стојана Новаковића бр. 23,

73. четири паркинг-места у Улици Новосадског сајма бр.
10-12,

34. једно паркинг-место у Улици Станоја Станојевића бр. 15,
35. једно паркинг-место у Улици Пап Павла бр. 12,

74. једно паркинг-место на углу Улице Војводе Путника
и Трга незнаног јунака,

36. једно паркинг-место у Улици Мише Димитријевића бр. 4,

75. једно паркинг-место у Улици Уроша Предића бр. 1,

37. једно паркинг-место у Гагариновој улици бр. 2,

76. једно паркинг-место у Улици Браће Груловић бр. 1а,

38. седам паркинг-места у Улици Станоја Станојевића
бр. 15,

77. једно паркинг-место у Молијеровој улици бр. 1,

39. једно паркинг-место на Руменачком путу бр. 29,
40. једно паркинг-место у Улици Стојана Новаковића бр. 9,
41. два паркинг-места у Улици Милана Глумца бр. 7,
42. једно паркинг-место у Улици Берислава Берића бр. 5,
43. једно паркинг-место у Фрушкогорској улици бр. 6,
44. два паркинг-места у Улици Николе Тесле бр. 6,

78. једно паркинг-место у Тургењевљевој улици бр. 2,
79. једно паркинг-место у Улици Душана Даниловића бр. 9,
80. једно паркинг-место у Улици Илије Бирчанина бр. 41,
81. једно паркинг-место у Јеврејској улици бр. 17,
82. једно паркинг-место у Улици Ласла Гала бр. 22,
83. једно паркинг-место у Ресавској улици бр. 1,

45. једно паркинг-место у Улици Вере Павловић бр. 2,

84. једно паркинг-место у Улици Мише Димитријевића
бр. 74а,

46. једно паркинг-место у Фрушкогорској улици, код Штранда,

85. једно паркинг-место у Ресавској улици бр.1,

47. једно паркинг-место у Шумадијској улици бр. 16б,

86. једно паркинг-место у Улици Берислава Берића бр. 16,

48. једно паркинг-место у Улици Бановић Страхиње бр. 2,

87. једно паркинг-место у улици Девет Југовића бр. 2,

49. једно паркинг-место у Улици Омладинског покрета
бр. 2,

88. једно паркинг-место у Улици Народног фронта
бр. 23б,

50. једно паркинг-место на Булевару цара Лазара бр. 53,

89. једно паркинг-место у улици Ђуре Јакшића бр. 3,

51. једно паркинг-место у Гагариновој улици бр. 6,

90. једно паркинг-место у Улици Богдана Гарабантина
бр.16,

52. једно паркинг-место у Улици Драгише Брашована бр. 10,
53. једно паркинг-место у Улици Момчила Тапавице бр. 32,
54. једно паркинг-место у Улици Соње Маринковић бр. 14,
55. једно паркинг-место у Јиричековој улици бр. 5,

91. два паркинг-места у Улици Јована Поповића - Завод
за хитну медицинску помоћ,
92. једно паркинг-место у Улици Стевана Христића бр. 29,

56. једно паркинг-место у Стражиловској улици бр. 37,

93. једно паркинг-место у Улици Коло српских сестара
бр. 13,

57. једно паркинг-место у Улици Јанка Чмелика бр. 19,

94. једно паркинг-место у Улици Арсе Теодоровића бр. 17,

58. једно паркинг-место у Улици Матице српске бр. 11,

95. једно паркинг-место у Улици Стевана Христића бр. 23,

59. једно паркинг-место у Улици Бранимира Ћосића бр. 42,

96. два паркинг-места у Улици Антона Урбана бр. 10,

60. шест паркинг-места на Булевару ослобођења бр. 6,

97. једно паркинг-место у Улици Арсе Теодоровића бр.
19 и

61. једно паркинг-место у Хаџи Рувимовој улици бр. 55,
62. једно паркинг-место у Радничкој улици бр. 19,
63. једно паркинг-место у Улици цара Душана бр. 42,
64. једно паркинг-место на Булевару цара Лазара бр. 51,
65. једно паркинг-место у Тургењевљевој улици бр. 9,
66. једно паркинг-место у Улици Народног фронта бр. 19,
67. једно паркинг-место у Улици др Јована Андрејевића
бр. 2а,
68. једно паркинг-место на Београдском кеју бр. 35,
69. једно паркинг-место у Улици Стојана Новаковића бр. 1,
70. једно паркинг-место на Тргу Коменског бр. 2,
71. једно паркинг-место у Улици Жарка Васиљевића бр. 11,

98. једно паркинг-место на Булевару ослобођења 107.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг
сервис“, Нови Сад, да паркинг-места из тачке I. овог решења
уреди, опреми и постави саобраћајну сигнализацију према
Саобраћајним пројектима број: 3144 од 21.05.2007. године, 3919 од 06.11.2008. године, 3934 од 24.11.2008. године, 3973 од 24.12.2008. године, 3991 од 26.12.2008. године, 4016 од 09.02.2009. године, 4089 од 24.03.2009. године, 4090 од 24.03.2009. године, 4120 од 14.04.2009. године, 4246 од 29.05.2009. године, 4247 од 01.06.2009.
године, 4287 од 06.08.2009. године, 4336 од 07.08.2009.
године, 4439 од 24.09.2009. године, 4507 од 29.12.2009.
године, 4524 од 30.12.2009. године, 4543 од 16.10.2009.
године, 4654 од 30.12.2009. године, 4663 од 29.12.2009.
године, 4702 од 30.12.2009. године, 4795 од 03.06.2010.
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године, 4829 од 07.06.2010. године, 4854 од 31.05.2010.
године, 4855 од 30.03.2010. године, 4938 од 05.05.2010.
године, 5277 од 28.09.2010. године, 5287 од 24.09.2010.
године, 5299 од 01.10.2010. године, 5314 од 11.10.2010.
године, 5410 од 10.11.2010. године, 5432 од 25.11.2010.
године, 5513 од 12.01.2011. године, 5554 од 24.01.2011.
године, 5562 од 26.01.2011. године, 5563 од 27.01.2011.
године, 5564 од 09.02.2011. године, 5602 од 24.02.2011.
године, 5656 од 25.03.2011. године, 5680 од 29.03.2011.
године, 5840 од 17.06.2011. године, 5843 од 26.05.2011.
године, 5895 од 10.06.2011. године, 5907 од 10.06.2011.
године, 5916 од 06.07.2011. године, 5982 од 11.07.2011.
године, 6042 од 25.04.2012. године, 6072 од 22.08.2011.
године, 6073 од 09.08.2011. године, 6137 од 22.09.2011.
године, 6148 22.09.2011. године, 6275 од 31.10.2011. године, 6344 од 08.12.2011. године, 6366 од 06.12.2011.
године, 6370 од 08.12.2011. године, 6474 од 01.02.2012.
године, 6494 од 23.02.2012. године, 6553 од 23.03.2012.
године, 6598 од 26.03.2012. године, 6603 од 04.04.2012.
године, 6646 од 24.04.2012. године, 6661 од 19.04.2012.
године, 6662 од 01.06.2012. године, 6681 од 23.04.2012.
године, 6682 од 12.04.2012. године, 6683 од 20.04.2012.
године, 6706 од 27.04.2012. године, 6734 од 28.05.2012.
године, 6762 од 28.05.2012. године, 6784 од 28.05.2012.
године, 6807 од 01.06.2012. године, 6838 од 18.07.2012.
године, 6844 од 28.08.2012. године, 6848 од 13.06.2012.
године, 6877 од 06.07.2012. године, 6887 од 10.08.2012.
године, 6888 од 22.08.2012. године, 6930 од 23.08.2012.
године, 6950 од 01.08.2012. године, 7026 од 12.09.2012.
године, 7028 од 13.09.2012. године, 7033 од 17.09.2012.
године, 7080 од 25.09.2012. године, 7115 од 12.10.2012.
године, 7123 од 05.11.2012. године, 7155 од 12.10.2012.
године, 7157 од 01.11.2012. године, 7183 од 22.11.2012.
године, 7196 од 28.11.2012. године, 7216 од 21.12.2012.
године, 7223 од 04.01.2013. године, 7235 од 15.01.2013.
године, 7241 од 08.01.2013. године, 7251 од 16.01.2013.
године, 7269 од 09.01.2013. године, 7330 од 06.02.2013.
године, 7332 од 07.02.2013. године, 7340 од 04.03.2013.
године и 7384 од 11.03.2013. године, које је израдила
Служба за развој и управљање саобраћајем Јавног предузећа
“Завод за изградњу Града” у Новом Саду.
III. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду да постављене саобраћајне знаке
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.
IV. Надзор над извођењем радова из тачке 2. овог
решења, врши Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“
у Новом Саду.
V. Рок за извршење овог решења је 20. април 2013.
године.
VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
БРОЈ: IV-34-2211/2013
4. април 2013. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Викторија Пауновић, с.р.

Број 17 – Страна 339.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9.
Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 4/10, 5/10, 19/10, 50/2010, 44/2011, 38/2012
и 7/2013), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА
ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ ВОЈВОДЕ
ПУТНИКА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ
I. Одређује се паркинг место за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици војводе Путника испред кућног броја 3-7 у Сремској Каменици.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг
сервис“, Нови Сад, да паркинг-место из тачке 1. овог решења
уреди, опреми и постави саобраћајну сигнализацију у
складу са Саобраћајним пројектом број 7355 од 11.03.2013.
године, који је израдила Служба за развој и управљање
саобраћајем Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“
у Новом Саду.
III. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду да постављене саобраћајне знаке
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.
IV. Надзор над извођењем радова из тачке 2. овог
решења врши Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“
у Новом Саду.
V. Рок за извршење овог решења је 20. април 2013.
године.
VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
БРОЈ: IV-34-2212/2013
4. април 2013. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Викторија Пауновић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9.
Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 4/10, 5/10, 19/10, 50/2010, 44/2011, 38/2012
и 7/2013), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА
ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У РУМЕНАЧКОЈ
УЛИЦИ КОД К.БР. 100 У НОВОМ САДУ
I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Руменачкој улици
код к.бр. 100 у Новом Саду.
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II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг
сервис“, Нови Сад, да паркинг место из тачке 1. овог решења
уреди, опреми и постави саобраћајну сигнализацију у
складу са Саобраћајним пројектом број 7427 од 03.04.2013.
године, који је израдила Служба за развој и управљање
саобраћајем Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“
у Новом Саду.
III. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду да постављене саобраћајне знаке
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.
IV. Надзор над извођењем радова из тачке 2. овог
решења врши Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“
у Новом Саду.
V. Рок за извршење овог решења је 25. април 2013.
године.
VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
БРОЈ: IV-34-2300/2013
10. април 2013. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Викторија Пауновић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9.
Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 4/10, 5/10, 19/10, 50/2010, 44/2011, 38/2012
и 7/2013), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА
ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ НА БУЛЕВАРУ
ЦАРА ЛАЗАРА КОД К.БР. 83 У НОВОМ САДУ
I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту на Булевару цара
Лазара код к.бр.83 у Новом Саду.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг
сервис“, Нови Сад, да паркинг место из тачке 1. овог решења
уреди, опреми и постави саобраћајну сигнализацију у
складу са Саобраћајним пројектом број 7447 од 02.04.2013.
године, који је израдила Служба за развој и управљање
саобраћајем Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“
у Новом Саду.
III. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду да постављене саобраћајне знаке
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.
IV. Надзор над извођењем радова из тачке 2. овог
решења врши Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“
у Новом Саду.
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V. Рок за извршење овог решења је 25. април 2013.
године.
VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
БРОЈ: IV-34-2299/2013
10. април 2013. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Викторија Пауновић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
9. Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист
Града Новог Сада“, бр. 4/10, 5/10, 19/10, 50/10, 44/11, 38/12
и 7/13) доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ОПШТЕГ ПАРКИРАЛИШТА
ЗА БИЦИКЛЕ У ДУНАВСКОЈ УЛИЦИ, УЛИЦИ
НАРОДНИХ ХЕРОЈА, УЛИЦИ ДИМИТРИЈА
ТУЦОВИЋА, ХАЈДУК ВЕЉКОВОЈ УЛИЦИ,
НА УГЛУ ХАЈДУК ВЕЉКОВЕ И УЛИЦЕ
БРАЋЕ ПОПОВИЋ И НА СЕНТАНДРЕЈСКОМ
ПУТУ У НОВОМ САДУ
I. Одређују се општа паркиралишта за бицикле:
- у Дунавској улици (двориште Музеја Војводине),
- у Улици Народних хероја (простор испред Поште),
- у Улици Димитрија Туцовића (простор испред Националне службе за запошљавање),
- на углу Хајдук Вељкове и Улице браће Поповић
(простор испред Конгресног центра Мастер),
- у Хајдук Вељковој улици (простор испред Поште) и
- на Сентандрејском путу (простор код Спортског
центра „Слана бара“).
II. Налаже се јавном комуналном предузећу „Паркинг
сервис“, Нови Сад, да паркиралишта из тачке I. овог решења
уреди, опреми и постави саобраћајну сигнализацију према
саобраћајном пројекту број ПС0235 од 4. марта 2013. године, који је израдило Јавно комунално предузеће „Паркинг
сервис“ Нови Сад.
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 25. април 2013.
године.
VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
БРОЈ: IV-34-2301/2013
10. април 2013. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Викторија Пауновић, с.р.
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Уставни суд
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Уставни суд у саставу: председник др Драгиша Б.
Слијепчевић и судије др Оливера Вучић, др Марија Драшкић,
Братислав Ђокић, Весна Илић Прелић, др Горан Илић, др
Агнеш Картаг Одри, Катарина Манојловић Андрић, мр
Милан Марковић, др Боса Ненадић, др Драган Стојановић,
Сабахудин Тахировић, мр Томислав Стојковић и Предраг
Ћетковић, на основу члана 167. став 1. тачка 4. Устава
Републике Србије, на седници одржаној 21. фебруара
2013. године, донео је

ОДЛУКУ
1. Утврђује се да одредба члана 6. став 1. тачка 9.
Одлуке о ауто-такси превозу путника („Службени лист
Града Новог Сада“, бр. 10/09, 15/10, 47/10, 24/11 и 32/11)
није у сагласности са Уставом и законом.
2. Одбацује се иницијатива за покретање поступка за
оцену уставности и законитости одредаба члана 6. став
1. тач. 2. и 5. Одлуке из тачке 1.
3. Одбацују се иницијативе за покретање поступка за
оцену уставности и законитости одредаба члана 10. став
1. тачка 8, члана 39. став 1. тачка 4. и чл. 40, 47. и 50.
Одлуке из тачке 1.

Образложење
Уставном суду је поднета иницијатива за покретање
поступка за оцену уставности и законитости одредаба
члана 6. став 1. тач. 2, 5. и 9. и члана 10. став 1. тачка 8.
Одлуке наведене у изреци. По мишљењу подносиоца
иницијативе, оспореним одредбама Одлуке, прописивањем
новог услова у погледу поседовања најмање трећег степена стручне спреме (члан 6. став 1. тачка 2.), обавезног
полагања испита о познавању прописа о саобраћају и
познавању града (члан 6. став 1. тачка 5.) и обавезности
измирења свих доспелих пореских обавеза по основу
јавних прихода (члан 6. став 1. тачка 9.), као и прописивањем
обавезе примене норми „Еуро 3 и 4“, предвиђена је примена ових услова и на предузетнике који су по ранијој
одлуци добили дозволу за рад, па ова, како се наводи у
иницијативи, ретроктивна примена оспорених одредаба
Одлуке није у сагласности са чланом 197. Устава о забрани повратног дејства закона и других општих аката.
Оспорене одредбе Одлуке, по мишљењу подносиоца ове
иницијативе, нису у сагласности ни са одредбама чл. 7. и
36. Закона о превозу у друмском саобраћају, Закона о
локалној самоуправи и Закона о приватним предузетницима, јер наведеним законима није дато овлашћење јединици
локалне самоуправе да прописује ближе, односно посебне услове обављања овог превоза, већ једино да уређује
организацију његовог обављања. Оспорене одредбе Одлуке нису у сагласности ни са Законом о јавним приходима и расходима и Законом о пореском поступку, јер наведени закони, по мишљењу подносиоца, не дају овлашћење
граду да својим одлукама о плаћању пореских обавеза
условљавају вршење делатности предузетника. У одговору доносиоца акта се наводи да је оспорена Одлука
донета у оквиру Уставом утврђеног овлашћења јединице
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локалне самоуправе да у складу са законом, уређује и
обезбеђује локални превоз (члан 190. став 1. тачка 3.
Устава), као и овлашћењем јединице локалне самоуправе
садржаним у одредбама члана 19. и члана 20. став 1.
тачка 13. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,. број 129/07) и одредбама чл. 7. и 36. Закона о
превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС“,
бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05 и 62/06). Наиме, у складу са
наведеним законом утврђеним овлашћењем, као и у складу са одредбама члана 23. став 1. тач. 1) и 3) Закона о
приватним предузетницима, те Кодексом пословне етике
(„Службени гласник РС“, број 1/06), прописивањем услова - средњи степен стручне спреме и положен испит о
познавању прописа који регулишу такси-превоз и о познавању
Града Новог Сада, обезбеђено је да наведену делатност
обављају професионални такси возачи унапређеног знања.
Оспореном одредбом члана 10. став 1. тачка 8. Одлуке
којом је предвиђено да такси возило мора до децембра
2010. године да испуњава услове прописане нормом ЕУРО-3, а од 1. јануара 2012 - нормом ЕУРО-4, како се наводи у одговору, испоштовани су услови у погледу издувне емисије и нивоа буке возила, који су прописани
одговарајућим стандардима, а што је утврђено Уредбом
о увозу моторних возила („Службени гласник РС“, број
23/10). Прописивањем обавезе достављања доказа да је
предузетник измирио пореске обавезе по основу јавних
прихода (члан 6. став 1. тачка 9. Одлуке), како се наводи
у одговору, Град је као јединица локалне самоуправе, чија
се надлежност финансира из средстава која се обезбеђују
из пореза и других прихода утврђених законом имао за
циљ да обезбеди смањење нелојалне конкуренције међу
предузетницима који обављају ауто-такси делатност и
тиме их доведе у равноправан положај и легалне токове.
Другом иницијативом оспорена је уставност и законитост
одредаба члана 10. став 1. тачка 8, члана 39. став 1. тачка 4. и чл. 40, 47. и 50. Одлуке о ауто-такси превозу путника. Иницијатива је, сагласно одредбама члана 42. Пословника о раду Уставног суда („Службени гласник РС“,
бр. 24/08, 27/08 и 76/11) спојена са раније поднетом
иницијативом, ради заједничког вођења поступка. По
мишљењу подносиоца иницијативе, одредба члана 10.
став 1. тачка 8. Одлуке, којом је прописано да такси возило мора да испуњава услове норме „Еуро 3“, односно
„Еуро 4“, као и са њом повезане одредбе члана 39. став
1. тачка 4, и чл. 40, 47. и 50, којима су прописани одговарајући
прекршаји, те обавеза усклађивања пословања са условима прописаним Одлуком, нису у сагласности са одредбама Закона о локалној самоуправи, Закона о превозу у
друмском саобраћају, те одредбама члана 246. став 6.
Закона о безбедности саобраћаја на путевима, као и Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима, јер
је јединица локалне самоуправе оспореном одредбом
Одлуке прекорачила законом утврђено овлашћење и
уредила односе који се сагласно наведеним законима,
уређују актом надлежног министра. Полазећи од тога да
јединица локалне самоуправе може да пропише прекршаје
само за повреде прописа које доноси у оквиру своје надлежности, оспорене одредбе чл. 39. и 40. Одлуке којима
су прописани прекршаји за повреду одредбе члана 10.
став 1. тачка 8. Одлуке нису у сагласности ни са Законом
о прекршајима. У одговору који је доносилац оспорене
Одлуке доставио поводом ове иницијативе наводи се да
је оспорена одредба члана 10. став 1. тачка 8. Одлуке
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након доношења Правилника о подели моторних и
прикључних возила и техничким условима за возила у
саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 64/10, 69/10 и
81/11), измењена и усаглашена са наведеним Правилником, те да су самим тим усаглашене и оспорене одредбе
члана 39. став 1. тачка 4. и чл. 40, 47. и 50. Одлуке о аутотакси превозу путника.
У спроведеном поступку Уставни суд је утврдио да је
оспорену Одлуку о ауто-такси превозу путника („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 10/09, 15/10, 47/10 и 24/11)
донела Скупштина Града Новог Сада, на основу одредаба члана 7. и члана 36. став 1. Закона о превозу у друмском
саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 46/95, 66/01, 91/05
и 62/06) и члана 24. тачка 27. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08). Оспореним одредбама Одлуке је прописано: да за обављање
такси превоза предузетник, поред услова прописаних
законом, мора да испуњава и услове - да има најмање
трећи степен стручне спреме (члан 6. став 1. тачка 2.), да
има положен испит о познавању прописа који регулишу
такси превоз и о познавању Града Новог Сада, што се
доказује уверењем о положеном испиту (члан 6. став 1.
тачка 5.), да је измирио пореске обавезе по основу јавних
прихода, што доказује уверењем надлежног органа, а које
није старије од шест месеци (члан 6. став 1. тачка 9.); да
такси возило којим се обавља такси-превоз, поред услова
прописаних законом мора да испуњава до 31. децембра
2010. године услове прописане нормом „ЕУРО-3“, у погледу издувне емисије, а од 1. јануара 2012. године, прописане нормом „ЕУРО-4“ (члан 10. став 1. тачка 8.); да ће
се новчаном казном од 2.500 до 250.000 динара казнити
за прекршај предузетник који обавља делатност такси
превоза путника такси возилом које не испуњава услове
из члана 10. ст. 1. и 2. ове одлуке (члан 39. став 1. тачка
4.); да ће се новчаном казном за прекршај казнити привредно друштво ако обавља делатност такси-превоза
путника такси возилом које не испуњава услове из члан
10. ст. 1. и 2. ове одлуке (члан 40. став 1. тачка 3.); да су
превозници који су регистровани за обављање делатности
такси-превоза у складу са Одлуком о ауто-такси превозу
путника („Службени лист Града Новог Сада“, број 48/05)
дужни да ускладе своје пословање са одредбама ове
одлуке у року од шест месеци од дана ступања на снагу
ове одлуке (члан 47.); да ће Градска управа израдити
образац такси-легитимације такси возила, такси-легитимације
такси возача из чл. 14. и 15. ове одлуке и ценовника из
члана 10. ове одлуке, у року од 30 дана од дана ступања
на снагу ове одлуке (члан 50. став 1.). Одлуком о изменама и допунама Одлуке о ауто-такси превозу путника („Службени лист града Новог Сада“, број 32/11) измењена је
оспорена одредба члана 10. став 1. тачка 8. тако што је
прописано да такси возило након 1. марта 2013. године
мора да задовољи услове у погледу границе издувне
емисије прописане најмање нормом „ЕУРО 3“.
Уставом Републике Србије је утврђено: да Република
Србија, поред осталог, уређује и обезбеђује јединствено
тржиште; правни положај привредних субјеката; систем
обављања појединих привредних и других делатности;
порески систем, режим и безбедност у свим врстама
саобраћаја (члан 97. тач. 6. и 13.); да општина, преко
својих органа, у складу са законом уређује и обезбеђује
локални превоз (члан 190. став 1. тачка 3.); да статути,
одлуке и сви други општи акти аутономних покрајина и
јединица локалне самоуправе морају бити сагласни са
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законом (члан 195. став 2.); да закони и сви други општи
акти не могу имати повратно дејство и да изузетно, само
поједине одредбе закона могу имати повратно дејство,
ако то налаже општи интерес утврђен при доношењу закона (члан 197. ст. 1. и 2.).
Законом о превозу у друмском саобраћају („Службени
гласник РС“, бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 и 31/11),
на основу кога је оспорена Одлука донета, је прописано:
да јединица локалне самоуправе уређује и обезбеђује, у
складу са законом, организацију и начин обављања јавног
превоза путника који се обавља на територији једне општине, односно града и ауто-такси превоза (члан 7.); да
јединица локалне самоуправе прописује ближе услове за
обављање ауто-такси превоза, да јединица локалне самоуправе својом одлуком уређује посебне услове које треба
да испуни превозник, карактеристике и обележја такси
возила и начин обављања такси превоза који нису дефинисани овим законом (члан 36. ст. 1. до 4.).
Одредбом члана 20. тачка 13. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) је прописано
да општина, преко својих органа, у складу са Уставом и
законом, уређује и обезбеђује посебне услове и организацију
аутотакси превоза.
Законом о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10 и 101/11) је прописано:
да возило у саобраћају на путу мора да испуњава прописане техничке услове, техничке прописе и да буде технички исправно и да министар надлежан за послове
саобраћаја доноси ближе прописе о условима које морају
да испуњавају возила у саобраћају на путу у погледу
димензија, техничких услова и уређаја, склопова и опреме
и техничких норматива (члан 246. ст. 1. и 6.); да возач
моторног возила, односно скупа возила коме је управљање
возилом основно занимање, односно који обавља јавни
превоз мора поседовати лиценцу за обављање послова
професионалног возача, те да се ова обавеза односи на
возаче који управљају возилима категорија Ц и Д (члан
203.). Правилником о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима („Службени гласник РС“, бр. 64/69, 69/10 и 81/10)
било је прописано да возила такси превоза након 1. марта 2013. године, морају да задовоље услове у погледу
границе издувне емисије прописане најмање нормом
„ЕУРО 3“ (члан 130.). Исто решење садржано је и у одредби члана 119. истоименог Правилника који је на снази
(„Службени гласник РС“, бр. 40/12 и 102/12).
Законом о пореском поступку и пореској администрацији
(„Службени гласник РС“, бр. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03,
55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/10,
2/12 и 93/12) уређен је поступак утврђивања, наплате и
контроле јавних прихода, права и обавезе пореских обвезника, регистрација пореских обвезника и пореска кривична дела и прекршаји (члан 1. став 1.), те је прописано,
поред осталог, да се овај закон примењује и на изворне
јавне приходе јединица локалне самоуправе које те јединице
утврђују, наплаћују и контролишу у јавноправном односу,
као и на споредна давања по тим основама (члан 2а став
1.); да се испуњење пореске обавезе састоји у плаћању,
о доспелости, дугованог износа пореза (члан 19. став 1.),
а да пореска управа почиње поступак принудне наплате
пореза доношењем решења о принудној наплати пореза
ако порески обвезник није платио порез у прописаном
року (члан 77. став 1.). Законима којима су уређени поједини
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облици пореза неблаговремено извршење пореских обавеза предвиђено је као прекршај за који се изричу
одговарајуће новчане казне.
Оцењујући основаност навода подносилаца иницијативе
у вези са оспоравањем одредаба члана 6. став 1. тач. 2,
5. и 9. Одлуке којима су прописани услови које предузетник мора да испуњава за обављање ауто-такси превоза
на територији Града Новог Сада, Уставни суд је констатовао да је Законом о локалној самоуправи, као и Законом
о превозу у друмском саобраћају, на основу кога је оспорена Одлука донета, прописано овлашћење јединице
локалне самоуправе да уређује посебне, односно ближе
услове за обављање ауто-такси превоза, поред осталог
и посебне услове које треба да испуни превозник, те да
тим законима нису предвиђени ближи, односно посебни
услови, који се у складу са наведеним овлашћењем, прописују
актом јединице локалне самоуправе.
Полазећи од наведеним законима утврђеног овлашћења
јединице локалне самоуправе, а имајући у виду да је Законом о пореском поступку и пореској администрацији, на
чију повреду подносилац иницијативе указује, уређен
поступак утврђивања, наплате и контроле јавних прихода
и да се овај закон примењује и на изворне јавне приходе
јединица локалне самоуправе, те да је наведеним законом
за неблаговремено плаћање пореза предвиђена обавеза
плаћања камате, као и могућност принудне наплате пореза од обвезника који имају доспеле а неизмирене обавезе по основу јавних прихода, Уставни суд је оценио да
је оспореном одредбом члана 6. став 1. тачка 9. Одлуке
којом је као ближи, односно посебан услов за обављање
делатности прописано да предузетник нема неизмирене
пореске обавезе по основу јавних прихода јединица локалне самоуправе прекорачила Уставом и законом утврђена
овлашћења. Ово стога што су оспореном одредбом Одлуке, по схватању Суда, уређени односи који су сагласно
уставном овлашћењу Републике да уређује порески систем
уређени законом, с тим да се и слобода предузетништва,
сагласно одредби члана 83. став 2. Устава, може ограничити законом само из разлога утврђених Уставом.
Имајући у виду да Закон о превозу у друмском саобраћају
не уређује услове у погледу стручне спреме лица која
обављају ауто-такси делатност, да је Законом о безбедности саобраћаја на путевима поседовање лиценце за
обављање послова професионалног возача предвиђено
за возаче који управљају возилима категорије Ц и Д, као
и да је Законом о превозу у друмском саобраћају предвиђено
овлашћење јединице локалне самоуправе да уређује услове за обављање ауто-такси превоза, као и посебне
услове које треба да испуни превозник, Уставни суд не
налази да је изнетим разлозима оспоравања поткрепљена
тврдња да има основа за покретање поступка за оцену
уставности и законитости оспорених одредаба члана 6.
став 1. тач. 2. и 5. Одлуке, па је прву иницијативу у наведеном делу одбацио, сагласно одредби члана 53. став
2. Закона о Уставном суду („Службени гласник РС“, бр.
109/07 и 99/11), одлучујући као у тачки 2. изреке.
У вези са оспоравањем услова прописаног одредбом
члана 10. став 1. тачка 8. Одлуке, Уставни суд је утврдио
да је оспорена одредба Одлуке у току поступка измењена,
сагласно касније прописаном услову који је у погледу из-
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дувне емисије за такси возила одређен актом надележног
министра. Полазећи од наведеног, као и да се оспорена
одредба Одлуке у делу којим је прописивала норму ‘’Еуро
4’’, у време важења није примењивала, јер је измењена
пре истека рока који је био предвиђен за испуњеност тог
услова, а да су разлози оспоравања одредаба члана 39.
став 1. тачка 4, чл. 40, 47. и 50. Одлуке засновани на
оспоравању законитости одредбе члана 10. став 1. тачка
8. Одлуке, Уставни суд је, сагласно одредби члана 36.
став 1. тачка 7) Закона о Уставном суду, у овом делу
иницијативе одбацио, као у тачки 3. изреке.
Оцењујући основаност навода подносиоца да су оспорене одредбе члана 6. Одлуке супротне члану 197. Устава из разлога што су предвиђене нове услове, посебно
услов „познавање града“ дужни да испуне и превозници
који су добили одобрење за обављање делатности на
основу раније важеће Одлуке која такав услов није прописивала, Уставни суд је констатовао да је одредбом
члана 47. Одлуке одређен рок од шест месеци у коме су
превозници, који су добили одобрење за обављање превоза на основу раније важеће Одлуке, дужни да усагласе
своје пословање са условима предвиђеним новом Одлуком.
Како је наведеном прелазном одредбом Одлуке одређен
рок у коме ће се извршити усаглашавање раније
успостављених односа са условима предвиђеним новом
Одлуком, нису основани наводи подносиоца да се предвиђени
нови услов примењује ретроактивно, супротно одредбама
члана 197. Устава.
Полазећи од тога да оспорена одредба члана 6. став
1. тачка 9. Одлуке није у сагласности са законом, а да
према одредби члана 195. став 2. Устава сви општи акти
јединица локалне самоуправе морају бити у сагласности
са законом, оспорена Одлука у наведеном делу, по оцени
Суда, није у сагласности ни са Уставом.
Имајући у виду да је у току поступка оцене уставности
и законитости оспорене Одлуке правно стање потпуно
утврђено, да прикупљени подаци пружају поуздан основ
за одлучивање и да Уставни суд има већ заузет став о
правним питањима која се покрећу у овом предмету, Уставни суд је, на основу одредбе члана 53. став 3. Закона о
Уставном суду одлучио без доношења решења о покретању
поступка, као у тачки 1. изреке.
Полазећи од изложеног и одредаба члана 42а став 1.
тачка 2), члана 45. тач. 1) и 4) и члана 46. тачка 5) Закона
о Уставном суду, као и члана 84. Пословника о раду Уставног суда, Уставни суд је донео Одлуку као у изреци.
На основу члана 168. став 3. Устава, одредба члана 6.
став 1. тачка 9. Одлуке о ауто-такси превозу путника из
тачке 1. изреке престаје да важи даном објављивања
Одлуке Уставног суда у „Службеном гласнику Републике
Србије“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УСТАВНИ СУД
Број: IУл- 325/2009
2. април 2013. године
Београд
Председник
др Драгиша Б. Слијепчевић, с.р.
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На основу члана 6. Одлуке о објављивању градских
прописа и других аката Града (“Службени лист Града
Новог Сада“, број 5/93) даје се

На основу члана 33. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08), председник Скупштине Града Новог Сада доноси

ИСПРАВКА
ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ
АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ПУТ“ НОВИ САД
ЗА 2013. ГОДИНУ

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ
САВЕТА И НАДЗОРНОГ ОДБОРА МЕСНИХ
ЗАЈЕДНИЦА „ЖИТНИ ТРГ“, „ЛИМАН“,
„БРАТСТВО-ТЕЛЕП“ И „КЛИСА“

I. У Одлуци о програму инвестиционих активности Јавног
комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2013. годину
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 56/12), у табеларном приказу Број позиције 3. и 5. број: „2“ замењује се
бројем: „1“.

1. Расписују се избори за чланове Савета и Надзорног
одбора месних заједница „Житни трг“, „Лиман“, „Братство-Телеп“ и „Клиса“ за 12. мај 2013. године од 07:00 до 20:00
часова.

II. Ову исправку објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 562/2013-I
5. април 2013. године
НОВИ САД
Секретар
Драгутин Галовић, с.р.

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

2. Избори ће се организовати и спровести у складу са
Одлуком о месним заједницама и статутима месних заједница
„Житни трг“, „Лиман“, „Братство-Телеп“ и „Клиса“, а изборне радње почињу да теку од 12. априла 2013. године.
3. Рок за подношење предлога за кандидате за чланове Савета и Надзорног одбора месних заједница „Житни
трг“, „Лиман“, „Братство-Телеп“ и „Клиса“ истиче 7. маја
2013. године у 11:00 часова.
4. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“ и на огласним таблама месних заједница „Житни трг“, „Лиман“, „Братство-Телеп“ и „Клиса“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 06-1/2013-442-I
9. април 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

ИСПРАВКА
РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ
ШКОЛЕ “ПАВЛЕ САВИЋ”, НОВИ САД
I. У Решењу о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Техничке школе ”Павле Савић”, Нови Сад
(”Службени лист Града Новог Сада” број: 14/13), у тачки
I. уместо речи: ”МИРЈАНА МУНЏИЋ КРИЧЕВИЋ”, треба
да стоје речи: ”РАНКО БЕЗАР”.
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II. Ову исправку објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.

ОДЛУКУ
О ЛИЧНОМ ИЗЈАШЊАВАЊУ ГРАЂАНА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ „ШАНГАЈ“ О ОПОЗИВУ
ЧЕТИРИ ЧЛАНА САВЕТА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ „ШАНГАЈ“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 560/2013-I
5. април 2013. године
НОВИ САД
Секретар
Драгутин Галовић, с.р.

На основу члана 41. Одлуке о месним заједницама
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 28/00, 10/04 и
30/10), председник Скупштине Града Новог Сада доноси

1. Лично изјашњавање грађана Месне заједнице „Шангај“
о опозиву четири члана Савета, и то: Драгомира Шушакова, Момчила Радиновића, Марије Шушаков и Рајке Петковић,
спровешће се 21. априла 2013. године од 07,00 до 20,00
часова.

12. април 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

2. Гласање ће се организовати и спровести у складу са
Одлуком о месним заједницама („Службени лист Града
Новог Сада“ бр. 28/2000, 10/04 и 30/10) и Статутом Месне
заједнице „Шангај“ број 66/2001.
3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“ и на огласној табли Месне заједница „Шангај“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 06-1/2013-443-I
11. април 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.
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САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна Рег. бр.
270

ГРАД НОВИ САД
Скупштина
260

271

Одлука о братимљењу Града Новог
Сада и града Гомеља, са Споразумом
о успостављању братских веза између
Града Новог Сада и Града Гомеља

321

Соглашение об установлении братских
связей между г. Нови-сад и г. Гомель

322

272

Градско веће
261

262

263

264

265

Програм инвестиционих активности
Центра за социјални рад Града Новог
Сада за 2013. годину

323

Правилник о техничким и другим условима за постављање објеката и уређаја
на јавној површини

324

Решење о допуни Решења о одређивању места за привремено постављање
одређених објеката и уређаја на јавним
површинама које су у зони заштите
Решење о одређивању места за постављање одређених објеката и уређаја
на Сунчаном кеју, Кеју жртава рације и
Београдском кеју
Решење о образовању и именовању
Комисије за избор посебних програма
у области спорта

273

274

329

275
329

330

276

Градоначелник
266

267
268

269

Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2013. годину

330

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

332

Решење о образовању Савета за праћење кретања оболевања од хроничних
незаразних болести становништва Града Новог Сада

333

Решење о именовању председника,
заменика председника и чланова Савета за праћење кретања оболевања
од хроничних незаразних болести
становништва Града Новог Сада

277

278

279

333

Предмет

Страна

Решење о давању сагласности на
Правилник о организацији и систематизацији послова у Установи за
израду таписерија „Атеље 61“,
Петроварадин

334

Решење о измени Решења о образовању Комисије за урбанизам

334

Решење о образовању и именовању
председника и чланова комисије за
избор пољопривредних произвођача који ће учествовати у пројекту
развоја органске и контролисане
производње у пољопривреди на
територији Града Новог Сада за
2013. годину

335

Решење о измени и допуни Решења
о образовању и именовању Комисије за спровођење поступка отуђења, односно давања у закуп грађевинског земљишта у својини Града
Новог Сада

335

Решење о разрешењу дужности
помоћника начелника за послове
бирачког списка и послове финансија у Градској управи за опште
послове Града Новог Сада
(Озренка Зрнић)

335

Решење о постављењу помоћника
начелника за финансијске послове
у Градској управи за опште послове
Града Новог Сада (Озренка Зрнић)

336

Решење о разрешењу дужности
помоћника начелника за грађанска
стања у Градској управи за опште
послове Града Новог Сада (Биљана
Драгин)

336

Решење о постављењу помоћника
начелника за лична стања грађана
у Градској управи за опште послове
Града Новог Сада (Биљана Драгин)

336

Решење о разрешењу дужности
помоћника начелника за послове
месних заједница у Градској управи
за опште послове Града Новог Сада
(Ружица Колопић)

336

Решење о постављењу помоћника
начелника за послове месних заједница у Градској управи за опште
послове Града Новог Сада (Ружица
Колопић)

337
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Предмет

Страна Рег. бр.

Градска управа за саобраћај и путеве
280

281

282

283

284

285

Решењео заштити пешачких површина
у Улици Јанка Веселиновића у Новом
Саду
Решење о одређивању паркинг-места
на јавним паркиралиштима за возила
особа са инвалидитетом, на више локација у Новом Саду
Решење о одређивању паркинг-места
за возила особа са инвалидитетом на
јавном паркиралишту уУлици војводе
Путника у Сремској Каменици
Решење одређивању паркинг-места
за возила особа са инвалидитетом
на јавном паркиралишту у Руменачкој
улици код к.бр. 100 у Новом Саду
Решење о одређивању паркинг-места
за возила особа са инвалидитетом на
јавном паркиралишту на Булевару цара
Лазара код к.бр. 83 у Новом Саду
Решење о одређивању општег паркиралишта за бицикле у Дунавској улици,
Улици народних хероја, Улици Димитрија Туцовића, Хајдук Вељковој улици,
на углу Хајдук Вељкове и Улице браће
Поповић и на Сентандрејском путу у
Новом Саду

12. април 2013.

Предмет

Страна

Уставни суд
286

Одлука Уставног суда Републике
Србије број: IУл- 325/2009

341

337

Редакција „Службеног листа Града Новог Сада“
337
—

339

—

Исправка Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног
предузећа „Пут“ Нови Сад за 2013. годину

344

Исправка Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Техничке школе “Павле Савић”, Нови Сад

344

339

ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ САД
340

9

10

340

Одлука о расписивању избора за чланове Савета и Надзорног одбора месних заједница „Житни трг“, „Лиман“,
„Братство-Телеп“ и „Клиса“

344

Одлука о личном изјашњавању грађана Месне заједнице „Шангај“ о опозиву
четири члана Савета Месне заједнице
„Шангај“

344

Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Oдговорни уредник: Златко Буцало.
Уредништво: Градска управа за прописе Града Новог Сада,
21000 Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, Телефон: 021/451-726.
Годишња претплата: 3.500,00 динара. Уплатни рачун број: 840-742341843-24;
По моделу 97 са позивом на број 20-511, Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Нови Сад.
Прималац: Приходи градских органа управе
Сврха плаћања: За “Службени лист Града Новог Сада”.
Рачунарска обрада и штампа:
Служба за заједничке послове Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, 21000 Нови Сад, телефон: 021/4882-700

