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ГРАД НОВИ САД

Градско веће

397
На основу члана 52. тачка 23. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 3. став 2. Одлуке о устано-
вама културе чији је оснивач Град Нови Сад (“Службени 
лист Града Новог Сада”, бр.20/2003, 21/2003, 27/2005, 
4/2007 и 54/2008), на предлог Градоначелника Града 
Новог Сада,  Градско веће Града Новог Сада на 58. сед-
ници од 7. маја 2009. године, доноси

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

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

ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

Члан 1.

Овим правилником уређују се начин и поступак ос-
тваривања права на доделу средстава, путем дотација, 
из буџета Града Новог Сада (у даљем тексту: дотације) 
за програме-пројекте који представљају значајна оства-
рења којима се доприноси развоју културе и уметности 
у Граду Новом Саду (у даљем тексту: Град), као и права 
на доделу средстава из буџета Града за пројекте који 
представљају значајна остварења у области издавања 
књига и часописа, за пројекте којима се обезбеђује рад 
јавних гласила на језицима националних мањина и ет-
ничких група, као и несметано коришћење права инва-
лида, хендикепираних лица и других лица са посебним 
потребама у јавном информисању, односно за пројекте, 
манифестације и друге активности којима је покрови-
тељ Град.

Члан 2.

Путем дотација обезбеђују се средства за реализа-
цију програма-пројеката који представљају значајна ос-
тварења којима се доприноси развоју културе и умет-
ности у Граду:

- програми у области културе и уметности, које реа-
лизују одређене установе или организације према који-
ма Град не врши оснивачка права, током целе године,

- програми у области културе и уметности, које ос-
тварују организације лица са посебним потребама,

- пројекти који својим квалитетом доприносе афир-
мацији уметничког и културног стваралаштва, и

- пројекти изградње, адаптације и реконструкције 
верских објеката.

Члан 3. 

Пројекти који представљају значајна остварења у 
области издавања књига и часописа, остварују право 
на доделу средстава из буџета Града за суфинанси-
рање њихове реализације.

Члан 4.

Пројекти којима се обезбеђује рад јавних гласила на 
језицима националних мањина и етничких група, као и 
несметано коришћење права инвалида, хендикепира-
них лица и других лица са посебним потребама у јав-
ном информисању, остварују право на доделу средста-
ва из буџета Града за суфинансирање њихове 
реализације.

Члан 5.

Установе и организације из члана 2. алинеја један, 
су:

-  Змајеве дечије игре, са седиштем у Новом Саду,
-  Музичка омладина Новог Сада, са седиштем у 

Новом Саду,
-  Центар за културну анимацију, са седиштем у Но-

вом Саду,
-  Центар за визуелну културу “Златно око”, са седи-

штем у Новом Саду,
-  Центар за ликовно васпитање деце и омладине 

Војводине, са седиштем у Новом Саду,
-  Културни центар “Бегеч”, са седиштем у Бегечу,
-  Културно-информативни центар “Степановићево”, 

са седиштем у Степановићеву,
-  Културно-уметничко друштво “Светозар Марко-

вић”, са седиштем у Новом Саду,
-  Академско културно-уметничко друштво “Соња 

Маринковић”, са седиштем у Новом Саду,
-  Културно-уметничко друштво “Петефи Шандор”, 

са седиштем у Новом Саду,
-  Русинско културно-просветно друштво, са седи-

штем у Новом Саду,
-  Културно-уметничко друштво “Павел Јозеф Ша-

фарик”, са седиштем у Новом Саду,
-  Удружење “EXIT", са седиштем у Новом Саду, и
-  Бранково коло, са седиштем у Сремским Карлов-

цима.
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Члан 6.

Установе и организације које реализују програме из 
члана 2. алинеја један и два, могу да остваре право на 
дотацију на основу годишњег програма рада, који до-
стављају Градској управи за културу (у даљем тексту: 
Управа), у складу са буџетским календаром за припре-
му и доношење буџета Града за наредну годину.

Годишњи програм рада установа и организација из 
става 1. овог члана, садржи:

- назив и седиште установе, односно организације, 
- опис сваког појединачног програма, 
- време и начин реализације појединачног програма,
- изворе средстава за финансирање годишњег про-

грама, односно потребна финансијска средства за реа-
лизацију, исказана за сваки појединачни програм, са 
спецификацијом износа средстава из сопствених при-
хода, односно дотација и других извора.

Члан 7.

Стручну процену и избор програма из члана 2. али-
неја један и два овог правилника, врши комисија коју 
образује и именује Градско веће Града Новог Сада (у 
даљем тексту: Градско веће).

Решењем о образовању комисије из става 1. овог 
члана, утврђују се задаци комисије, састав и број чла-
нова комисије, као и друга питања од значаја за рад ко-
мисије.

Члан 8.

Градско веће, на предлог комисије из члана 7. овог 
правилника, годишњим актом утврђује програме из чла-
на 2. алинеја један и два овог правилника, са износом 
дотације за сваки појединачни програм.

Члан 9.

Установе и организације из члана 2. алинеја један и 
два овог правилника,  које су оствариле право на дота-
цију, обавезне су да у року од 30 дана од дана реализо-
вања годишњег програма рада, поднесу Управи изве-
штај о реализацији програма за које су одобрене 
дотације, са одговарајућом документацијом.

Члан 10.

Избор пројеката из члана 2. алинеја три овог правил-
ника, врши се путем јавног конкурса (у даљем тексту: 
конкурс).

Конкурс најмање једном годишње расписује Управа, 
уз сагласност Градоначелника Града Новог Сада (у 
даљем тексту: Градоначелник).

Право учешћа на конкурсу имају предузећа, устано-
ве, организације, друга правна лица и предузетници ре-
гистровани за обављање делатности културе, чије је 
седиште на територији Града, као и цркве и верске за-
једнице (у даљем тексту: учесници конкурса).

Члан 11.

Конкурс се објављује у средствима јавног информи-
сања.

Конкурс садржи:
- пројекте за које се спроводи конкурс,

- могуће учеснике конкурса,
- укупан износ дотације,
- рокове за подношење пријаве на конкурс,
- образац пријаве на конкурс, и
- документацију коју је потребно приложити уз прија-

ву на конкурс.

Члан 12.

Конкурс спроводи комисија коју образује Градона-
челник.

Комисија из става 1. овог члана, има председника, 
заменика председника, два члана и њихове заменике, 
које именује Градоначелник из реда лица која су својом 
професионалном делатношћу или радом у области кул-
туре дала значајан допринос развоју и унапређивању 
уметничког и културног  стваралаштва у Граду.

Члан 13.

Пријава на конкурс подноси се Управи на посебном 
обрасцу који је саставни део конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс, ко-
мисија  из члана 12. овог правилника неће разматрати.

Члан 14.

Учесници конкурса, уз пријаву на конкурс, подносе и 
пројекат који садржи:

- назив пројекта,
- назив, седиште, матични број и порески идентифи-

кациони број учесника конкурса,
- циљ пројекта,
- опис пројекта (значај пројекта, место, време, начин 

реализације и очекивани резултати пројекта), као и фи-
нансијски план (преглед појединачних активности које 
се предвиђају пројектом, са износом средстава не-
опходних за реализацију тих активности и специфика-
цијом износа средстава из сопствених прихода, дота-
ција и других извора), и

- податке о одговорној особи за спровођење пројекта 
и ангажовање средстава.

Члан 15.

Комисија је дужна да у року од 30 дана од дана исте-
ка рока за подношење пријаве на конкурс, достави Уп-
рави извештај о спроведеном поступку конкурса.

Извештај из става 1. овог члана садржи предлог про-
јеката за чију реализацију би се одобриле дотације, са 
износом дотације за реализацију сваког појединачног 
пројекта.

Члан 16.

Након разматрања извештаја из члана 15. овог пра-
вилника, Управа доставља Градоначелнику предлог акта 
о утврђивању пројеката за чију реализацију се одо бра-
вају дотације, са износом дотације за сваки поје диначни 
пројекат.

На основу предлога из става 1. овог члана, Градона-
челник доноси акт о утврђивању пројеката за чију реа-
лизацију се одобравају дотације, са износом дотације 
за реализацију сваког појединачног пројекта.
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Члан 17.

Учесник конкурса који је остварио право на дотацију 
закључује са Управом уговор којим се уређује начин и 
рокови за реализацију пројекта, пренос средстава до-
тације, као и друга права и обавезе уговорних страна.

Члан 18.

Пројекти из члана 2. алинеја четири овог правилни-
ка, право на дотацију остварују за суфинансирање њи-
хове реализације.

Избор пројеката из става 1. овог члана, врши се пу-
тем јавног конкурса. 

Члан 19.

Конкурс из члана 18. став 2. овог правилника, једном 
годишње расписује Управа, уз сагласност Градског 
већа.

Право учешћа на конкурсу имају цркве и верске за-
једнице чији се објекти налазе на територији Града, или 
чија се изградња планира на територији Града.

Члан 20.

Конкурс из члана 18. став 2. овог правилника, 
објављује се у средствима јавног информисања.

Конкурс из става 1. овог члана садржи:
- пројекте за које се спроводи конкурс,
- могуће учеснике конкурса,
- укупан износ дотације,
- рокове за подношење пријаве на конкурс,
- образац пријаве на конкурс, и
- документацију коју је потребно приложити уз прија-

ву на конкурс.

Члан 21.

Конкурс из члана 18. став 2. овог правилника, спро-
води комисија коју образује Градско веће.

Комисија има председника, заменика председника, 
два члана и њихове заменике које именује Градско веће 
из реда стручњака из области културе и урбанизма - 
историчаре уметности, архитекте, грађевинске инжење-
ре, представника Завода за заштиту споменика културе 
Града Новог Сада.

Члан 22.

Пријава на конкурс из члана 18. став 2. овог правил-
ника, подноси се Управи на посебном обрасцу који је 
саставни део конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс, ко-
мисија из члана 21. овог правилника неће разматрати.

Члан 23.

Учесници конкурса из члана 18. став 2. овог правил-
ника, уз пријаву на конкурс подносе и пројекат који са-
држи:

- основне податке о учеснику конкурса (назив, седи-
ште, матични број и порески идентификациони број 
учесника конкурса),

- одлуку органа цркве или верске заједнице о из-
вођењу радова,

- потребне дозволе предвиђене законом и другим 
прописима који регулишу област урбанизма и грађеви-
нарства, 

- сагласност надлежног министарства за извођење 
радова,

- детаљан опис радова на изградњи, адаптацији и 
реконструкцији верског објекта, 

- финансијски план пројекта (преглед појединачних 
активности које се предвиђају пројектом, са износом 
средстава неопходних за реализацију тих активности и 
спецификацијом износа средстава из сопствених при-
хода, дотација и других извора), и

- податке о одговорној особи за спровођење пројекта.

Члан 24.

Комисија из члана 21. овог правилника, дужна је да у 
року од 30 дана од дана истека рока за подношење при-
јаве на конкурс из члана 18. став 2. овог  правилника, 
достави Управи извештај о спроведеном поступку кон-
курса, са предлогом пројекта за чију реализацију би се 
одобриле дотације, и износом дотације за суфинанси-
рање сваког појединачног пројекта.

Члан 25.
Након разматрања извештаја из члана 24. овог пра-

вилника, Управа доставља Градском већу предлог акта 
о утврђивању пројекта за чију реализацију  се одобра-
вају дотације, са износом дотације за суфинансирање 
сваког појединачног пројекта.

На основу  предлога из става 1. овог члана, Градско 
веће доноси акт о утврђивању пројеката за чију реали-
зацију се одобравају дотације, са износом дотација за 
суфинансирање сваког појединачног пројекта.

Члан 26.
Учесник конкурса који је остварио право на дотацију  

закључује са Управом уговор којим се уређује начин и 
рокови за реализацију пројекта, пренос средстава до-
тације, као и друга права и обавезе уговорних страна.

Члан 27.
Избор пројеката из члана 3. овог правилника, врши 

се путем јавног конкурса.
Средства из буџета Града за пројекте из става 1. 

овог члана, могу се користити за суфинансирање ау-
торских права, трошкова припреме (дизајн, откуп аутор-
ских права за илустративни материјал, трошкови ориги-
налних текстова и превода и слично) и трошкова 
штампе.

Члан 28.
Конкурс из члана 27. став 1. овог правилника, нај-

мање једном годишње расписује Управа, уз сагласност 
Градоначелника.

Право учешћа на конкурсу имају издавачка преду-
зећа, установе, организације, друга правна лица и пре-
дузетници регистровани за издавачку делатност, чије је 
седиште на територији Града.

Члан 29.

Конкурс из члана 27. став 1. овог правилника, 
објављује се у средствима јавног информисања.
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Конкурс из става 1. овог члана садржи:
- пројекте за које се спроводи конкурс,
- могуће учеснике конкурса,
- укупан износ средстава из буџета,
- рокове за подношење пријаве на конкурс,
- образац пријаве на конкурс, и
- документацију коју је потребно приложити уз прија-

ву на конкурс.

Члан 30.

Конкурс из члана 27. став 1. овог правилника, спро-
води комисија коју образује Градоначелник.

Комисија има председника, заменика председника, 
два члана и њихове заменике, које именује Градоначел-
ник из реда лица која су својом професионалном делат-
ношћу и остварењима значајано допринела развоју и 
обогаћивању културног стваралаштва и објављивања 
књига и часописа у Граду.

Члан 31.

Пријава на конкурс из члана 27. став 1. овог правил-
ника, подноси се Управи на посебном обрасцу који је 
саставни део конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс, ко-
мисија из члана 30. овог правилника неће разматрати.

Члан 32.

Учесници конкурса из члана 27. став 1. овог правил-
ника, уз пријаву подносе и пројекат који садржи:

- основне податке о учеснику конкурса (назив, седи-
ште, матични број и порески идентификациони број 
учесника конкурса),

- детаљан синопсис и садржај дела код објављи-
вања књиге,

- белешку о аутору дела, преводиоцу и редактору, 
писцу предговора (поговора) код објављивања књиге,

- податке о графичкој опреми и дизајну, код објављи-
вања књиге и часописа,

- резиме најмање две стручне рецензије дела, код 
објављивања књиге,

- детаљан опис концепције часописа и учесталост 
излажења часописа,

- финансијски план пројекта (преглед појединачних 
активности које се предвиђају пројектом, са износом 
средстава неопходних за реализацију тих активности и 
спецификацијом износа средстава из сопствених при-
хода, средства из буџета Града и других извора), и

- податке о одговорној особи за спровођење пројекта 
и ангажовање средстава.

Члан 33.

Комисија из члана 30. овог правилника дужна је да у 
року од 30 дана од дана истека рока за подношење при-
јаве на конкурс из члана 27. став 1. овог правилника, 
достави Управи извештај о спроведеном поступку кон-
курса, са предлогом пројеката за чију реализацију би се 
одобрила средства из буџета Града и износом средста-
ва за суфинансирање сваког појединачног пројекта.

Члан 34.

На основу извештаја из члана 33. овог правилника, 
Управа доставља Градоначелнику предлог акта о 
утврђивању пројеката за чију реализацију се одобра-
вају средства из буџета Града, са износом средстава за 
суфинансирање сваког појединачног пројекта.

На основу предлога из става 1. овог члана, Градона-
челник доноси акт о утврђивању пројеката за чију реа-
лизацију се одобравају средства из буџета Града, са 
износом средстава за суфинансирање сваког поједи-
начног пројекта.

Члан 35.

Учесник конкурса из члана 27. став 1. овог правилни-
ка, који је остварио право на средства из буџета Града 
за суфинансирање пројекта, закључује са Управом уго-
вор којим се уређује начин и рокови за реализацију про-
јекта, пренос средстава из буџета Града, као и друга 
права и обавезе уговорних страна.

Члан 36.

Избор пројеката из члана 4. овог правилника, врши 
се путем јавног конкурса.

Средства из буџета Града за пројекте из става 1. 
овог члана, могу се користити за суфинансирање:

- пројеката намењених националним мањинама и ет-
ничким групама у циљу информисања на сопственом 
језику и неговања сопствене културе и идентитета, и

- пројеката намењених заштити интереса инвалида, 
хендикепираних лица и других лица са посебним потре-
бама ради несметаног коришћења права ових лица у 
јавном информисању, а посебно слободе примања 
идеја, информација и мишљења.

Члан 37.

Конкурс из члана 36. став 1. овог правилника, нај-
мање једном годишње расписује Управа, уз сагласност 
Градоначелника.

Право учешћа на конкурсу имају јавна гласила чији 
оснивач има седиште на територији Града.

Члан 38.

Конкурс из члана 36. став 1. овог правилника, 
објављује се у средствима јавног информисања.

Конкурс из става 1. овог члана садржи:
- пројекте за које се спроводи конкурс,
- могуће учеснике конкурса,
- укупан износ средстава из буџета,
- рокове за подношење пријаве на конкурс,
- образац пријаве на конкурс, и
- документацију коју је потребно приложити уз прија-

ву на конкурс.

Члан 39.

Конкурс из члана 36. став 1. овог правилника, спро-
води Управа.

Пријава на конкурс из члана 36. став 1. овог правил-
ника, подноси се Управи на посебном обрасцу који је 
саставни део конкурса.
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Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс, Уп-
рава неће разматрати.

Члан 40.

Учесници конкурса из члана 36. став 1. овог правил-
ника, уз пријаву подносе и пројекат који садржи:

- основне податке о учеснику конкурса (назив, седи-
ште, матични број и порески идентификациони број),

- опис пројекта (учесници, значај, место, време и на-
чин реализације, праћење реализације и очекивани ре-
зултати),

- финансијски план пројекта (преглед појединачних 
активности које се предвиђају пројектом, са износом 
средстава неопходних за релизацију тих активности и 
спецификацијом износа средстава из сопствених при-
хода, средства из буџета Града и других извора),

- податке о одговорној особи за спровођење пројекта 
и ангажовање средстава.

Члан 41.

Управа је дужна да у року од 30 дана од дана истека 
рока за подношење пријаве на конкурс из члана 36. 
став 1. овог правилника, сачини извештај о спроведе-
ном поступку конкурса са предлогом пројеката за чију 
реализацију би се одобрила средства из буџета Града и 
износом средстава за суфинансирање сваког поједи-
начног пројекта, који доставља Градоначелнику.

Члан 42.

На основу предлога из члана 41. овог правилника, 
Градоначелник доноси акт о утврђивању пројеката за 
чију реализацију се одобравају средства из буџета Гра-
да, са износом средстава за суфинансирање сваког 
појединачног пројекта.

Члан 43.

Учесник конкурса из члана 36. став 1. овог правилни-
ка, који је остварио право на средства из буџета Града, 
закључује са Управом уговор којим се уређује начин и 
рокови за реализацију пројекта, пренос средстава из 
буџета Града, као и друга права и обавезе уговорних 
страна.

Члан 44.

Град може да буде покровитељ пројекта, манифес-
тације или друге активности из области културе, без 
расписивања конкурса, уколико је пројекат, манифеста-
ција или друга активност од посебног значаја за развој 
културног и уметничког стваралаштва Града, очување и 
заштиту културно-историјског наслеђа Града, развој 
међународне културне сарадње, или је од изузетно ви-
соког међународног реномеа. 

У акту о прихватању покровитељства који доноси 
Градоначелник, утврђује се и износ средстава из буџета 
Града за реализацију пројекта, манифестације или дру-
ге активности из става 1. овог члана.

Средства из буџета Града за пројекат, манифеста-
цију или другу активност из става 1. овог члана, прено-
се се на основу уговора који закључује Градоначелник 
са носиоцем пројекта, односно организатором мани-

фестације или друге активности, или начелник Управе, 
уз сагласност Градоначелника.

Уговором из става 3. овог члана, ближе се уређују 
начин и рокови за реализацију пројекта, манифеста-
ције, односно друге активности, пренос средстава из 
буџета Града, као и друга права и обавезе уговорних 
страна.

Члан 45.

Поступци који су започети на основу Правилника о 
начину и поступку остваривања права на доделу сред-
става из буџета Града Новог Сада за програме-пројекте 
из области културе ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 13/2007 и 14/2007), и на основу Правилника о начи-
ну и поступку остваривања права на доделу средстава 
из буџета Града Новог Сада за пројекте из области ин-
формисања ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 
35/2005 и 28/2006), који престају да важе, решаваће се 
у складу са овим правилником.

Члан 46.

Ступањем на снагу овог правилника престаје да ва-
жи Правилник о начину и поступку остваривања права 
на доделу средстава из буџета Града Новог Сада за 
програме-пројекте из области културе ("Службени лист 
Града Новог Сада", број 13/2007 и 14/2007) и Правилник 
о начину и поступку остваривања права на доделу 
средстава из буџета Града Новог Сада за пројекте из 
области информисања ("Службени лист Града Новог 
Сада", бр. 35/2005 и 28/2006).

Члан 47.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 6-114/2009- II
7. мај 2009. године
НОВИ САД

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

398
На основу члана 52. тачка 25. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог 
Сада", број 43/2008), Градско веће Града Новог Сада на 
предлог Градоначелника Града Новог Сада на 58. сед-
ници, одржаној 7. маја 2009. године, доноси

П Р О Г Р А М
МАНИФЕСТАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА ОД 
ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД НОВИ САД У 2009. ГОДИНИ

1. Овим програмом одређују се манифестације у об-
ласти спорта од значаја за Град Нови Сад у 2009. годи-
ни, и утврђује износ средстава за њихову реализацију.
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2. Манифестације у области спорта од значаја за Град Нови Сад у 2009. години (у даљем тексту: Манифестација) су:

Ред. 
број НАЗИВ МАНИФЕСТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАТОР 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ
ВРЕМЕ И МЕСТО ОДРЖАВАЊА 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ 
ИЗНОС У 

ДИНАРИМА

1. Х. “Трофеј сајамског града” Бициклистички клуб 
“Вело”

8-10. маја 2009 године
1.000.000,00Траса Нови Сад-Футог-Руменка-

Кисач-Змајево-Сириг-Ченеј

2. 32. “Планинарски маратон на 
Фрушкој гори”

Планинарско-
смучарско друштво 
“Железничар”

9-10. маја 2009. године
200.000,00

Национални парк “Фрушка гора”

3.
Првенство Европе у Body 
Buildingu, Fittnessu, Bodz 
Classicu и Mix parovima

Body Building, Fittness i 
aerobik savez Novog 
Sada

22-24. маја 2009. године
2.500.000,00

ЈП “СПЦ Војводина”

4. “Air Show-Čenej” Аеро клуб “Галеб Г4”
30-31. маја 2009. године

1.000.000,00
Аеродром “Ченеј”

5. 27. меморијални турнир 
“Стеван Нештицки”

Фудбалски клуб 
“Војводина”

5-7. јуна 2009. године
150.000,00

Фудбалски центар “Вујадин Бошков”

6.
Првенство света за јуниоре 
и сениоре - дисциплина 
combat savate

Савате клуб 
“Војводина”

19-20. јуна 2009. године
1.500.000,00

ЈП “СПЦ Војводина”

7. Светска лига у одбојци Одбојкашки клуб 
“Војводина”

28. јун 2009. године
2.000.000,00

ЈП СПЦ “Војводина”

8. 1. Дунавска регата Новог Сада Кајакашки савез 
Новог Сада

јул-август 2009. године
1.000.000,00

Купалиште “Штранд”

9. “Награда Новог Сада 2009” Спортски ауто-мото 
клуб “Нови Сад”

септембар 2009. године
200.000,00

Стаза “Мишелук”

10.
“17. новосадски маратон” Спортско друштво 

“Новосадски маратон”

11. октобар 2009. године
1.500.000,00

Траса-улице Новог Сада

УКУПНО: 11.050.000,00

3. Дотације обезбеђене Одлуком у буџету Града Но-
вог Сада за 2009. годину, за реализацију манифеста-
ција из тачке 2. овог програма, преносиће се организа-
тору Манифестације на основу уговора који закључују 
Градоначелник Града Новог Сада и овлашћено лице ор-
ганизатора Манифестације, сразмерно оствареним при-
хо дима и примањима буџета Града Новог Сада за 2009. 
годину.

4. Саставни део уговора из тачке 3. овог програма је 
Програм Манифестације.

5. Организатор Манифестације из тачке 2. овог про-
грама, дужан је да у року од 30 дана од дана реализа-
ције Манифестације, Градској управи за спорт и омла-
дину (у даљем тексту: Градска управа), достави 
извештај о реалиозацији Манифестације, фотокопије 
комплетне документације о утрошеним средствима ове-
рене печатом организатора Манифестације, као и из-

вод из банке о стању и променама средстава на свом 
рачуну.

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

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 6-158/2009- II
7. мај 2009. године
НОВИ САД     Градоначелник

Игор Павличић, с.р.
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Градоначелник

399
На основу члана 1. Одлуке о одређивању органа 

надлежног за давање на коришћење пољопривредног 
земљишта у државној својини на територији Града Но-
вог Сада (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
12/2007) и члана 47. став 1. тачка 13. Статута Града Но-
вог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Но-
вог Сада”, број 43/2008), а у вези са чланом 64. Закона 
о пољопривредном земљишту (“Службени гласник Ре-
публике Србије”, бр. 62/2006 и 65/2008), Градоначелник 
Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 
ДАВАЊА У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

I

У Решењу о образовању Комисије за спровођење 
поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у 
државној својини на територији Града Новог Сада 
(“Службени лист Града Новог Сада”, број 45/2008), тач-
ка IV мења се и гласи:

“Председнику, заменику председника и члановима 
Комисије, који нису чланови Градског већа или запосле-
ни у Градској управи, за рад у Комисији припада накна-
да и то: председнику и заменику председника у висини 
од 10%, а члановима у висини од 5% од просечне ме-
сечне зараде по запосленом у привреди Републике Ср-
бије, према последњем објављеном податку републич-
ког органа надлежног за послове статистике.

Накнада се исплаћује месечно, под условом да је 
Комисија одржала седницу, без обзира на број одржа-
них седница.”

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-62/2009- II
23. април 2009. године
НОВИ САД

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

400
На основу члана 7. став 5. Одлуке о Служби изврш-

них органа Града Новог Сада (“Службени лист Града 
Новог Сада”, број 48/2008), Градоначелник Града Новог 
Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. МИЛОРАД БОЈОВИЋ, разрешава се дужности по-
моћника шефа Кабинета Градоначелника - аналитичар, 
са 4. мајом 2009. године, са којим датумом му престаје 
и радни однос у Кабинету Градоначелника, на лични за-
хтев.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 020-2/2009-638-Г- II
4. мај 2009. године
НОВИ САД

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве

401
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 2. став 2. Одлуке о јавним паркиралиштима (“Служ-
бени лист Града Новог Сада”, бр. 7/2004 и 5/2006), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ ПОВРЕМЕНОГ 

ПАРКИРАЛИШТА У УЛИЦИ НОВОСАДСКОГ 
САЈМА У НОВОМ САДУ

I. Одређује се повремено паркиралиште за путничке 
аутомобиле у Улици Новосадског сајма, од Улице Хај-
дук Вељкове до Дринске улице у Новом Саду, на парце-
ли број 7571/1, поред пословне зграде Медицинског фа-
култета према Заводу за трансфузију крви, као посебно 
паркиралиште капацитета 227 паркинг-места, од којих 
је пет места намењено за возила инвалидних лица.

II. Наплата накнаде за коришћење повременог пар-
киралишта из тачке I. овог решења, вршиће се у складу 
са Одлуком о утврђивању цена паркирања и уклањања 
моторних возила (“Службени лист Града Новог Сада”, 
број 44/2008), у периоду од 9. маја 2009. године до 16. 
маја 2009. године, свакодневно у времену од 8,00 до 
20,00 часова.

Наплату накнаде из става 1. ове тачке, обавља Јав-
но комунално предузеће “Паркинг сервис” Нови Сад, 
путем овлашћеног лица.

III. Налаже се Јавном комуналном предузећу “Пар-
кинг сервис” Нови Сад, да:
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- паркиралишта из тачке I. уреди, опреми и постави 
саобраћајну сигнализацију према Пројекту техничког 
регулисања саобраћаја, број ПС 0154 од 27. априла 
2009. године, који је израдило Јавно комунално преду-
зеће “Паркинг сервис” Нови Сад,

-  након истека рока важности овог решења, са пар-
киралишта уклони сву вертикалну сигнализацију, 
и

-  да путем средстава јавног информисања обавес-
ти учеснике у саобраћају о начину коришћења 
паркиралишта.

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

V. Ово решење важи од 9. маја 2009. до 16. маја 
2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: 34-1403/2009-IV
7. мај 2009. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

402
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 148. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(“Службени гласник СР Србије”, бр. 53/82 - пречишћен 
текст, 15/84, 5/86 и 21/90 и “Службени гласник Републи-
ке Србије” бр. 28/91, 53/93, 67/93, 48/94, 25/97 и 
101/2005), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА 
У УЛИЦИ ДРАГИШЕ БРАШОВАНА

У НОВОМ САДУ

1. Одређује се измена режима саобраћаја у Улици 
Драгише Брашована у Новом Саду, од броја 14 до 14д.

2. Налаже се Јавном предузећу “Завод за изградњу 
Града” у Новом Саду, да:

- постави вертикалну и обележи хоризонталну саоб-
раћајну сигнализацију према Пројекту техничког регу-
лисања саобраћаја, број 4144 од 8. априла 2009. годи-
не, који је израдила Служба за развој и управљање 
саобраћајем Јавног предузећа “Завод за изградњу Гра-
да” у Новом Саду;

- постави металне стубиће према наведеном Про-
јекту;

-  постављену саобраћајну сигнализацију унесе у 
Катастар саобраћајне сигнализације.

3. Рок за извршење овог решења је 29. мај 2009. го-
дине.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: 34-1535/2009-IV
6. мај 2009. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

403
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 148. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(“Службени гласник СР Србије”, бр. 53/82 - пречишћен 
текст, 15/84, 5/86 и 21/90 и “Службени гласник Републи-
ке Србије” бр. 28/91, 53/93, 67/93, 48/94, 25/97 и 
101/2005), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У 
ЈЕГРИЧКОЈ УЛИЦИ У НОВОМ САДУ

1. Одређује се измена режима саобраћаја на раскрс-
ници Јегричке улице и саобраћајнице ка Сентандрејс-
ком путу у Новом Саду, тако да приоритет кретања буде 
на правцу Јегричке улице.

2. Налаже се Јавном предузећу “Завод за изградњу 
Града” у Новом Саду, да:

- постави саобраћајну сигнализацију према Пројекту 
техничког регулисања саобраћаја, број 3960 од 25. де-
цембра 2008. године, који је израдила Служба за развој 
и управљање саобраћајем Јавног предузећа “Завод за 
изградњу Града” у Новом Саду;

- постављену саобраћајну сигнализацију унесе у Ка-
тастар саобраћајне сигнализације.

3. рок за извршење овог решења је 15. мај 2009. го-
дине.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: 34-1534/2009-IV
6. мај 2009. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.
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ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ САД

10
На основу члана 33. Статута Града Новог Сада - пре-

чишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
43/2008), председник Скупштине Града Новог Сада до-
носи

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ 
САВЕТА И НАДЗОРНИХ ОДБОРА МЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА “ПЕТРОВАРАДИН”  И 
“ДЕТЕЛИНАРА “

1. Расписују се избори за чланове савета и надзор-
них одбора месних заједница “Петроварадин и “Детели-
нара” за 30. мај 2009. године, од 7,00 до 20,00 часова.

2. Избори ће се организовати и спровести у складу 
са Одлуком о месним заједнциама и статутима месних 
заједница “Петроварадин” и “Детелинара”, а изборне 
радње почињу да теку од 7. маја 2009. године.

3. Рок за подношење предлога за кандидате за чла-
нове савета и надзорних одбора месних заједница 
“Петроварадин” и “Детелинара” истиче 25. маја 2009. 
године, у 15,30 часова.

4. Ову одлуку објавити у “Службеном листу Града 
Новог Сада” и на огласним таблама месних заједница 
“Петроварадин” и “Детелинара”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 06-1/2009-309-I
6. мај 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.
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ГРАД НОВИ САД

Градско веће

397 Правилник о начину и поступку оства-
 ривања права на доделу средстава  
 из буџета Града Новог Сада за про-
 граме-пројекте из области културе 477

398 Програм манифестација у области 
 спорта од значаја за Град Нови Сад 
 у 2009. години 481

Градоначелник

399 Решење о измени Решења о образо-
 вању Комисије за спровођење по-
 ступка давања у закуп пољопривред-
 ног земљишта у државној својини 
 на територији Града Новог Сада 483

400 Решење о разрешењу дужности по-
 моћника шефа Кабинета Градоначел-
 ника - аналитичар (Милорад Бојовић) 483

Градска управа за саобраћај и путеве

401 Решење о одређивању повременог 
 паркиралишта у Улици Новосадског 
 сајма у Новом Саду 483

402 Решење о измени режима саобра-
 ћаја у Улици Драгише Брашована у 
 Новом Саду 484

403 Решење о измени режима саобра-
 ћаја у Јегричкој улици у Новом Саду 484

ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ САД

10 Одлука о расписивању избора за 
 чланове савета и надзорних одбора 
 месних заједница “Петроварадин”  
 и “Детелинара “ 485
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Izdava~: Grad Novi Sad, Gradska uprava za propise Grada Novog Sada. Odgovorni urednik: Igor Ba{nec.
Uredni{tvo: Gradska uprava za propise Grada Novog Sada, 
21000 Novi Sad, @arka Zrewanina 2, Telefon: 021/451-726.

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

pri Ministarstvu finansija Republike Srbije
Primalac: Prihodi gradskih organa uprave

Svrha pla}awa: Za "Slu`beni list Grada Novog Sada".
Ra~unarska obrada i {tampa:

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