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NOVI SAD, 20. maj 2011.

ГРАД НОВИ САД

primerak 80,00 dinara

- едукацију деце предшколског узраста,
- едукацију деце школског узраста и младих,

Градско веће

- едукацију родитеља и старатеља, и
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- едукацију запослених у образовању и другим секторима укљученим у превенцију зависности од
психоактивних супстанци.

На основу члана 38б Правилника о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за
програме и пројекте из области здравства („Службени
лист Града Новог Сада“, бр. 51/09 и 3/11), на предлог Комисије за борбу против дрога, Градско веће Града Новог
Сада на 141. седници од 12. априла 2011. године доноси

ПРОГРАМ
ПРЕВЕНЦИЈЕ ЗАВИСНОСТИ
ОД ПСИХОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИ
ЗА 2011. ГОДИНУ
1. Овим програмом утврђују се активности на превенцији зависности од психоактивних супстанци, које
ће се реализовати у 2011. години путем пројеката који
имају за циљ континуирану превенцију зависности од
психоактивних супстанци на територији Града Новог
Сада, промовисање живота без психоактивних супстанци и спречавање њиховог коришћења.
2. За реализацију овог програма средства су планирана Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2011. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 59/10), у
укупном износу од 7.000.000,00 динара.
3. Средства из тачке 2. овог програма распоређују се за:
1) пројекте промоције здравих стилова живота
младих, без употребе психоактивних супстанци и
волонтерства у превенцији зависности од психоактивних супстанци
Пројекти промоције здравих стилова живота младих,
без употребе психоактивних супстанци имају за циљ
унапређење и очување здравља младих и усвајање одговорног понашања у вези са здрављем.
Пројекти промоције волонтерства у превенцији зависности од психоактивних супстанци имају за циљ
промоцију волонтерских активности и ангажовања шире друштвене заједнице у превенцији зависности од
психоактивних супстанци.

2) пројекте едукације о штетном утицају
психоактивних супстанци и превентивним
мерама
Пројекти едукације о штетном утицају психоактивних
супстанци и превентивним мрерама обухватају:

Едукација деце предшколског узраста има за циљ
унапређење менталног здравља деце, подстицање дечијег самопоштовања и заштиту личности од поремећаја здравља.
Едукација деце школског узраста и младих има за
циљ подизање нивоа знања и свести код деце школског
узраста и младих о штетном утицају и последицама
употребе психоактивних супстанци, као и едукацију
ових лица (едукација вршњачких едукатора) о најефикаснијим начинима информисања и мотивисања деце
школског узраста и младих за правилне изборе и одупирање притисцима у изазовима савременог друштва.
Ови пројекти треба да буду информативног и едукативног карактера, да су прилагођени узрасту деце и младих, прихватљиви и разумљиви.
Едукација родитеља и старатеља има за циљ едукацију родитеља и старатеља о штетним утицајима и последицама употребе психоактивних супстанци, њихово
оспособљавање за добру комуникацију са децом и јачање способности породице за решавање кризних момената.
Едукација запослених у образовању и другим секторима укљученим у превенцију зависности од психоактивних супстанци има за циљ подизање нивоа знања
васпитача, наставника, педагога, психолога и других
запослених о штетним утицајима и последицама употребе психоактивних супстанци на телесно, социјално и
ментално здравље деце, као и едукацију ових лица
(едукација едукатора) о најефикаснијим начинима информисања и мотивисања деце за правилне изборе и
одупирање притисцима у изазовима савременог друштва (едукација за вођење психолошких радионица, трибина, организовање и спровођење анкета, истраживања и других креативних активности којима се
доприноси превенцији зависности од психоактивних
супстанци).
Пројекти едукације из става 1. ове подтачке могу се
реализовати путем предавања, семинара, трибина, вршњачке едукације, пројеката за младе кроз теренски
рад, као и путем интернета и отворене телефонске линије за давање информација о превенцији зависности
од психоактивних супстанци, психоактивним супстанцама и њиховој злоупотреби.
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3) пројекте вршњачког саветовања младих
и чланова њихових породица

7. Овај програм објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.

Пројекти вршњачког саветовања младих и чланова
њихових породица имају за циљ да се младима и члановима њихових породица пруже адекватни, ефикасни
и потпуни одговори и савети у вези са штетним утицајем и последицама употребе психоактивних супстанци и превентивним мерама.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 51-14/2011-II
12. април 2011. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић,с.р.

4) пројекте секундарне и терцијалне превенције
Пројекти секундарне и терцијалне превенције су
пројекти који имају за циљ да се родитељима, старатељима, члановима породице и лицима код којих постоји злоупотреба психоактивних супстанци пружи адекватнија, ефикаснија и потпунија помоћ у решавању
проблема злоупотребе психоактивних супстанци, односно да се изврши рехабилитација и социјална реинтеграција лица која користе или су користила психоактивне супстанце њиховим укључивањем у различите
облике друштвеног живота, побољшањем квалитета
живота и смањењем штетних последица проузрокованих коришћењем психоактивних супстанци. Циљ ових
пројеката је и да се препознају лица код којих постоји
злоупотреба психоактивних супстанци, а још није развијена зависност, као и ефикасно откривање оних којима је потребна стручна помоћ, односно да се лица код
којих постоји злоупотреба психоактивних супстанци мотивишу да прекину или смање узимање психоактивних
супстанци, а лица која имају развијену зависност да
што пре започну лечење.
Пројекти секундарне и терцијалне превенције могу
се реализовати кроз непосредни контакт са родитељима, старатељима, члановима породице и лицима код
којих постоји злоупотреба психоактивних супстанци, путем e-mail саветовања, као и путем успостављања отворене телефонске линије за давање информација о
психоактивним супстанцама, њиховој злоупотреби и
лечењу.

5) пројекте обележавања значајних датума
и израде и дистрибуције едукативног и
промотивног материјала
Пројекти обележавања значајних датума и израде и
дистрибуције едукативног и промотивног материјала су
пројекти који имају за циљ обележавање значајних датума (светски дан борбе против дрога и сл.), као и израду и дистрибуцију едукативног и промотивног материјала ради упознавања грађана Града Новог Сада са
превентивним мерама и штетним утицајима и последицама употребе психоактивних супстанци.
4. Овај програм реализује Комисија за борбу против
дрога у складу са Правилником о начину и поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада за програме и пројекте из области здравства („Службени лист
Града Новог Сада“, бр. 51/09 и 3/11).
5. Надзор над спровођењем овог програма обавља
Градска управа за здравство.
6. Комисија за борбу против дрога подноси Градском
већу Града Новог Сада годишњи извештај о реализацији овог програма.

Градоначелник
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На основу тачке 4. Акционог плана развоја органске
производње у пољопривреди на територији Града Новог Сада за 2011. годину („Службени лист Града Новог
Сада“, број 6/11) и предлога Комисије за избор пољопривредних произвођача који ће учествовати у пројекту органске пољопривредне производње на територији Града Новог Сада, Градоначелник Града Новог Сада 21.
априла 2011. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ
ПРОИЗВОЂАЧА КОЈИ ЋЕ УЧЕСТВОВАТИ У
ПРОЈЕКТУ ОРГАНСКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ПРОИЗВОДЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
НОВОГ САДА У 2011. ГОДИНИ
1. На основу спроведеног поступка по јавном позиву
који је расписан 23. марта 2011. године, за учешће у
пројекту органске пољопривредне производње на територији Града Новог Сада у 2011. години, изабрани су
следећи пољопривредни произвођачи:
1) Владимир Возар, Кисач, Михајла Карделиса 24
2) Зоран Стојанов, Нови Сад, Фрушкогорска 35/64
3) Нела Тајхмеистер, Нови Сад, Филипа Вишњића 39
4) Елена Матуш, Кисач, Железничка 23
5) Милослав Мацак, Кисач, Штефаникова 61
6) Наташа Матић, Ченеј, Међународни пут 312
7) Слободан Ранков, Бегеч, Петра Драпшина 14
8) Дејан Летић, Ченеј, Ратарска 13
9) Мирослав Ђуровка, Кисач, Војвођанска 40
10) Милорад Марков, Нови Сад, Алмашка 6
2. Са изабраним пољопривредним произвођачима,
појединачно ће се закључити уговор којим ће се регулисати међусобна права и обавезе између пољопривредног произвођача и Града Новог Сада.
3. Ова одлука је коначна.
4. Одлуку доставити: свим подносиоцима пријаве за
учешће у пројекту органске пољопривредне производње на територији Града Новог Сада, Комисији за избор пољопривредних произвођача који ће учествовати
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у пројекту органске пољопривредне производње н територији Града Новог Сада и Градској управи за привреду Града Новог Сада.

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

5. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 401-7/2011-II
21. април 2011. године
НОВИ САД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 464-88/2011-II
21. април 2011. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић,с.р.

Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић,с.р.
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На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, бр. 54/09,
73/10 и 101/10) и члана 5. став 2. Одлуке о буџету Града
Новог Сада за 2011. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 59/10), Градоначелник Града Новог Сада
доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града
Новог Сада за 2011. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 59/10) за раздео 09, главу 09.01 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, функцију 160 - Оште јавне
услуге некласификоване на другом месту, са позиције буџета 269, економска класификација 499 - Средства резерве - Текућа резерва, а по Финансијском плану прихода и примања и расхода и издатака Градске
управе за финансије за 2011. годину, са позиције
269.01.02. одобравају се средства Градској управи за
социјалну и дечију заштиту у износу од:
2.100.000,00 динара
(двамилионастохиљададинара 00/100)
на име накнаде трошкова за вантелесну оплодњу.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се
у оквиру раздела 15, глава 15.01 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА
СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ, функција 040-Породица и деца, на позицију буџета 394, економска класификација 472 - Накнаде за социјалну заштиту из
буџета, тако да укупан план средстава из буџета за ову
апропријацију износи 207.427.000,00 динара, а после
алинеје пет, додаје се алинеја шест, која гласи: „накнаду трошкова за вантелесну оплодњу 2.100.000,00“.

На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, бр. 54/09,
73/10 и 101/10) и члана 5. став 2. Одлуке о буџету Града
новог Сада за 2011. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 59/10), Градоначелник Града Новог Сада
доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града
Новог Сада за 2011. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 59/10) за раздео 09, главу 09.01 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, функцију 160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, са
позције буџета 269, економска класификација 499 Средства резерве - Текућа резерва, а по Финансијском плану прихода и примања и расхода и издатака
Градске управе за финансије за 2011. годину, са позције
269.01.02 одобравају се средства Скупштини Града Новог Сада у износу од:
308.821,44 динара
(тристотинеосамхиљадаосамстодвадесетједан
динар44/100)
на име измирења обавеза по пресудама Основног
суда у Новом Саду.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се
у оквиру раздела 01, глава 01.01 - СКУПШТИНА ГРАДА
НОВОГ САДА, функција 111 - Извршни и законодавни
органи, на позицију буџета 015, економска класификација 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова,
из извора финансирања 01 - Приходи из буџета, тако да
укупан план средстава из буџета за ову апропријацију
износи 538.768,11 динара.

3. За реализацију овог решења задужују се:

3. За реализацију овог решења задужују се:

- Градска управа за финансије и

- Градска управа за финансије и

- Градска управа за социјалну и дечију заштиту.

- Служба за заједниче послове.

4. Решење доставити:

4. Решење доставити:

- Градској управи за финансије:

- Градској управи за финансије:

- Сектору за трезор,

- Сектору за трезор,

- Одељењу за буџет и
- Градској управи за социјалну и дечију заштиту.

- Одељењу за буџет и
- Служби за заједничке послове.
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5. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 401-8/2011-II
4. мај 2011. године
НОВИ САД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 401-10/2011-II
9. мај 2011. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић,с.р.

Градоначелник
Игор Павличић,с.р.
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На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, бр. 54/09,
73/10 и 101/10) и члана 5. став 2. Одлуке о буџету Града
Новог Сада за 2011. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 59/10), Градоначелник Града Новог Сада
доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града
Новог Сада за 2011. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 59/10) за раздео 09, 01 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, функцију 160 - Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту, са позиције буџета 269, економска класификација 499 - Средства резерве - Текућа резерва, а по Финансијком плану прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за
финансије за 2011. годину, са позиције 269.01.02. одобравају се средства Служби за заједничке послове у износу од:
310.103,27 динара
(тристотинедесетхиљадастотридинара27/100)
на име измирења обавеза по решењима Трговинског
суда у Новом Саду.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се
у оквиру раздела 19, глава 19.01 - СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ, функција 130-Опште услуге, на
позицију буџета 460, економска класификација 483 Новчане казне и пенали по решењу судова, из извора финансирања 01 - Приходи из буџета, тако да укупан
план средстава из буџета за ову апропријацију износи
311.103,27 динара.
3. За реализацију овог решења задужују се:
- Градска управа за финансије и
- Служба за заједничке послове.
4. Решење доставити:
- Градској управи за финансије:
- Сектору за трезор,
- Одељењу за буџет и
- Служби за заједничке послове.

На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, бр. 54/09,
73/10 и 101/10) и члана 5. став 2. Одлуке о буџету Града
Новог Сада за 2011. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 59/10), Градоначелник Града Новог Сада
доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града
Новог Сада за 2011. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број: 59/10) за раздео 09, главу 09.01 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, функцију 160 - Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, са
позиције буџета 269, економска класификација 499 Средства резерве - Текућа резерва, а по Финансијском плану прихода и примања и расхода и издатака
Градске управе за финансије за 2011. годину, са позиције 269.01.02. одобравају се средства Градској управи
за комуналне послове у износу од:
480.845,49 динара
(четиристотинеосамдесетхиљадаосамсточетрдесетпетдинара49/100)
на име обезбеђивања недостајућих средстава за измирење обавеза по пресудама Основног и Апелационог
суда у Новом Саду.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се
у оквиру раздела 04, глава 04.01 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, функција 130 - Опште услуге,
на позицију буџета 088, економска класификација 483 Новчане казне и пенали по решењу судова, из извора финансирања 01 - Приходи из буџета, тако да укупан
план средстава из буџета за ову апропријацију износи
878.945,14 динара.
3. За реализацију овог решења задужују се:
- Градска управа за комуналне послове и
- Градска управа за финансије.
4. Решење доставити:
- Градској управи за комуналне послове и
- Градској управи за финансије:
- Сектору за трезор,
- Одељењу за буџет.

20. maj 2011.
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5. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 401-11/2011-II
11. мај 2011. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић,с.р.

- Градску управу за урбанизам и стамбене послове.
II. Овлашћује се мр Боривоје Дунђерски, начелник
Градске управе за урбанизам и стамбене послове Града
Новог Сада, да у складу са законом и другим прописима са Ерсте банком а.д. Нови Сад, закључи Уговор о
отварању и вођењу девизног рачуна за домаћа правна
лица.
III. За потписнике финансијске документације за коришћење средстава на девизном рачуну из тачке I овог
решења овлашћују се:
1. мр БОРИВОЈЕ ДУНЂЕРСКИ - начелник Градске
управе за урбанизам и стамбене послове
2. дипл. правник ЈУЛИЈА ПОПИЋ - заменик начелника Градске управе за урбанизам и стамбене послове.
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На основу члана 4. Споразум о оснивању социјалноекономског савета Града Новог Сада, Градоначелник
Града Новог Сада, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА
ГРАДА НОВОГ САДА
I
ЗОРАН ПЕТРОВИЋ, дипломирани економиста, разрешава се дужности члана Социјално-економског савета Града Новог Сада.
II
ДЕЈАН ДЕШИЋ, запослен у Предшколској установи
„Радосно детињство“ Нови Сад, именује се за члана
Социјално-економског савета Града Новог Сада.
III

IV. За оверу финансијске документације користи се
велики печат Градске управе за урбанизам и стамбене
послове, без римске ознаке.
V. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
примењиваће се од 5. маја 2011. године.
VI. Ступањем на снагу овог решења, престаје да важи Решење Градоначелника Града Новог Сада број 401/2008-405-II од 28. новембра 2008. године.
VII. Решење доставити:
- Градској управи за урбанизам и стамбене послове
- Градској управи за финансије
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 40-1/2011-548-II
4. мај 2011. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић,с.р.

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2010-1742-Г/2
4. мај 2011. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић,с.р.
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На основу члана 47. став 1. тачка 3. Статута Града
Новог Сада - пречишћен текст („Службени лист Града
Новог Сада“, број 43/08), Градоначелник Града Новог
Сада доноси

РЕШЕЊЕ
I. Отвара се девизни рачун за исплату ефективног
страног новца, по основу аконтација и коначних обрачуна за службена путовања у иностранство, код Ерсте
банке а.д. Нови Сад за директног корисника буџета Града Новог Сада
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На основу члана 47. тачка 17. Статута Града Новог
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08) и
члана 13. Одлуке о Служби извршних органа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број
48/08), Градоначелник Града Новог Сада, доноси

РЕШЕЊЕ
I. БРАНИСЛАВА ЈЕФТИЋ, дипломирани правник,
поставља се за помоћника Градоначелника Града Новог
Сада, почев од 9. маја 2011. године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2011-577-Г
6. мај 2011. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић,с.р.

438. strana – Broj 18

SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA

20. maj 2011.

187

189

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 и 50/10), Градоначелник Града Новог Сада, доноси

На основу члана 47. став 1. тачка 3. Статута Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08), а у складу са Захтевом Градске управе за комуналне послове, број: III-352-1/2011-985 од 9. маја 2011.
године, достављеним Градској управи за финансије,
Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I. Даје се сагласност на Правилник о организацији и
систематизацији послова у Културном центру Новог Сада, Нови Сад, који је донео директор Културног центра
Новог Сада, Нови Сад, 30. марта 2011. године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6/2011-114-II
12. април 2011. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић,с.р.
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На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за унапређење вокалне уметности младих „Меланије Бугариновић и кћерке мирјане Калиновић-Калин“ у
Новом Саду („Службени лист Општине Нови Сад, број
11/78 и „Службени лист Града Новог Сада“, број 49/07),
Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм рада Фонда за унапређење вокалне уметности младих „Меланије Бугариновић и кћерке Мирјане Калиновић-Калин“ у Новом Саду за 2011. годину, који је донео Управни одбор Фонда
за унапређење вокалне уметности младих „Меланије
Бугариновић и кћерке Мирјане Калиновић- Калин“ у Новом Саду на XVI седници одржаној 30. марта 2011. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-33/2011-II
11. мај 2011. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић,с.р.

I. Одобравам да се у Одлуци о буџету Града Новог
Сада за 2011. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 59/10), у члану 12, у оквиру раздела 04 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, глава 04.01 Градска управа за комуналне послове, у функцији
510 - Управљање отпадом, на позицију буџета 093, а
за апропријацију економске класификације 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, распореде средства из буџета Аутономне Покрајине Војводине у износу од 4.000.000,00
динара, која нису планирана Одлуком о буџету Града
Новог Сада за 2011. годину, а која су, у складу са Решењем Покрјаинског секретаријата за финансије у Новом Саду, број 401-80/2011-15 од 15. априла 2011. године, дозначена буџету Града Новог Сада, 15. априла
2011. године, на име суфинансирања пројекта „Набавка
два специјална возила за превоз анималног отпада на
територији Новог Сада“.
II. Задужује се Градска управа за финансије, сходно
члану 5. став 6. Закона о буџетском систему („Службени
гласник Републике Србије“, бр. 54/09, 73/10 и 101/10), да
у разделу Градске управе за комуналне послове изврши распоређивање наменских трансферних средстава
од другог нивоа власти из тачке I. овог решења, тако да
укупан план средстава из буџета за апропријацију економске класификације 451, у функцији 510, износи
310.000.000,00 динара, а у оквиру овог износа, у тачки
два: „Капиталне субвенције за ЈКП Чистоћа“, износ:
„96.000.000,00“ замењује се износом: „100.000.000,00“.
III. Сходно тачки I. и II. овог решења, извршити одговарајућа усклађивања износа у Општем и Посебном
делу Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2011. годину.
IV. Задужује се Градска управа за комуналне послове да, у складу са овим решењем, изврши одговарајуће
измене Финансијског плана прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за комуналне послове
за 2011. годину, ради извршавања расхода по основу
дозначених наменских трансфера од Аутономне Покрајине Војводине.
V. Решење доставити:
- Градској управи за финансије,
- Градској управи за комуналне послове.
VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 4-3/2011-II
17. мај 2011. године
НОВИ САД
п.о. Члан Градсков већа
Живко Макарић,с.р.

20. maj 2011.
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Градска управа за саобраћај и путеве
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3. Ово решење важи у периоду од 14. до 21. маја
2011. године.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09 и
53/10), доноси

РЕШЕЊЕ
О ЗАШТИТИ ПЕШАЧКИХ ПОВРШИНА
У УЛИЦИ БРАНИСЛАВА НУШИЋА
У НОВОМ САДУ
1. Одређује се заштита пешачких површина у Улици
Бранислава Нушића у Новом Саду, постављањем металних стубића.
2. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг сервис“ Нови Сад, да постави металне стубиће
према Саобраћајном пројекту, број 5664 од 4. марта
2011. године, урађеног од стране Одељења за развој и
управљање саобраћајем Јавног предузећа „Завод за
изградњу Града“ у Новом Саду.
3. Рок за извршење овог решења је 25. мај 2011. године.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-1236/2011
28. април 2011. године
НОВИ САД
Начелник
Радивој Павлов, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-1301/2011
9. мај 2011. године
НОВИ САД
Начелник
Радивој Павлов, с.р.

192
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09 и
53/10), доноси

РЕШЕЊЕ
О ЗАШТИТИ ПЕШАЧКИХ ПОВРШИНА НА
ТРГУ КОМЕНСКОГ И ШКОЛСКОЈ УЛИЦИ
У НОВОМ САДУ
1. Одређује се заштита пешачких површина на Тргу
Коменског и Школској улици у Новом Саду, постављањем металних стубића.
2. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг сервис“ Нови Сад, да постави металне стубиће
према Саобраћајном пројекту, број ПС0171 од 31. марта
2011. године, урађеног од стране Сектора за развој, инвестиције и одржавање паркиралишта Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад.
3. Рок за извршење овог решења је 25. мај 2011. године.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09 и
53/10), доноси

РЕШЕЊЕ
О ЗАШТИТИ ПОВРШИНА У УЛИЦИ
БРАЋЕ ПОПОВИЋ У НОВОМ САДУ

4. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-1230/2011
27. април 2011. године
НОВИ САД
Начелник
Радивој Павлов, с.р.

1. Одређује се заштита површина у Улици браће Поповић у Новом Саду, постављањем физичких баријера.
2. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг сервис“ Нови Сад, да постави физичке баријере
према Саобраћајном пројекту, број ПС0172 од 15. марта
2011. године, урађеног од стране Сектора за развој, инвестиције и одржавање паркиралишта Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад, и да након
истека рока важења овог решења исте уклони.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09 и
53/10), доноси
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РЕШЕЊЕ
О ЗАБРАНИ ЗАУСТАВЉАЊА И ПАРКИРАЊА
У УЛИЦАМА БРАЋЕ РИБНИКАР, ДАНИЛА
КИША, ТРГ КОМЕНСКОГ, ЋИРПАНОВА,
ТАКОВСКА, ЛИЛИКЕ БЕМ И ЖИКЕ
ПОПОВИЋА У НОВОМ САДУ
1. Одређује се забрана заустављања и паркирања у
улицама Браће Рибникар, Данила Киша, Трг Коменског,
Ћирпанова, Таковска, Лилике Бем и Жике Поповића у
Новом Саду.
2. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду, да изврши постављање саобраћајне сигнализације према Саобраћајном пројекту,
број ПС0173 од 6. априла 2011. године, урађеног од
стране Сектора за развој, инвестиције и одржавање
паркиралишта Јавног комуналног предузећа „Паркинг
сервис“ Нови Сад, и да постављену сигнализацију унесе у Катастар саобраћајне сигнализације и опреме.
3. рок за извршење овог решења је 29. априла 2011.
године.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-1173/2011
18. април 2011. године
НОВИ САД
Начелник
Радивој Павлов, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09 и
53/10), доноси

РЕШЕЊЕ
О ЗАБРАНИ ЗАУСТАВЉАЊА И
ПАРКИРАЊА У УЛИЦИ ДАРИНКЕ ГРУЈИЋ
У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-1235/2011
28. април 2011. године
НОВИ САД
Начелник
Радивој Павлов, с.р.

195
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09 и
53/10), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У ЗОНИ РАСКРСНИЦЕ
ДУНАВСКЕ И ВЕТЕРНИЧКЕ УЛИЦЕ У
НОВОМ САДУ
1. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације у зони раскрснице Дунавске и Ветерничке улице у
Новом Саду.
2. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду, да изврши постављање саобраћајне сигнализације према Саобраћајном пројекту,
број 5673 од 11. априла 2011. године, урађеног од стране Одељења за развој и управљање саобраћајем Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду,
и да постављену сигнализацију унесе у Катастар саобраћајне сигнализације и опреме.
3. Рок за извршење овог решења је 15. мај 2011. године.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-1237/2011
28. април 2011. године
НОВИ САД

1. Одређује се забрана заустављања и паркирања у
Улици Даринке Грујић у Новом Саду.
2. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду, да изврши постављање саобраћајне сигнализације према Саобраћајном пројекту,
број 5696 од 19. априла 2011. године, урађеног од стране Службе за развој и управљање саобраћајем Јавног
предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду, и
да постављену сигнализацију унесе у Катастар саобраћајне сигнализације и опреме.
3. Рок за извршење овог решења је 10. мај 2011. године.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.

20. maj 2011.

Начелник
Радивој Павлов, 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 и 50/10), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ
ПАРКИРАЛИШТА У УЛИЦИ БРАЋЕ
РИБНИКАР 27 У НОВОМ САДУ

20. maj 2011.

SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA

I. Одређује се привремено паркиралиште за путничке аутомобиле на платоу у Улици браће Рибникар 27 у
Новом Саду (у даљем тексту: паркиралиште), на катастарским парцелама број 1139/1 и 1139/2 К.О. Нови
Сад II, до привођења парцела намени утврђеној урбанистичким планом.
Паркиралиште из става 1. ове тачке ће се користити
као посебно паркиралиште које припада II зони - Плавој
зони, у којој време паркирања није ограничено.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг сервис“ Нови Сад да паркиралиште из тачке I. овог
решења уреди, опреми и обележи, према саобраћајном
пројекту број ИРПС0115 од 8. новембра 2010. године,
који је израдило Јавно комунално предузеће „Паркинг
сервис“ Нови Сад.
III. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду (у даљем тексту: Завод) да постављене саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.
IV. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог
решења врши Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду.
V. Рок за извршење овог решења је 9. мај 2011. године.
VI. Доношењем овог решења престаје да важи Решење о одређивању привременог паркиралишта у Улици браће Рибникар 27 у Новом Саду („Службени лист
Града Новог Сада“, бр. 3/11).

уклањања моторних возила, у периоду од 14. до 21.
маја 2011. године, свакодневно од 8,00 до 20,00 часова.
Наплату накнаде из става 1. ове тачке, обавља Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад путем овлашћеног лица.
III. Налаже се Јавном предузећу „Паркин сервис“ Нови Сад да паркиралишта из тачке I. уреди, опреми и
обележи према Пројекту техничког регулисања саобраћаја број ПС0154 од 27. априла 2009. године, који је
израдило Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“
Нови Сад.
IV. Надзор над извођењем радова из тачке III. овог
решења врши Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду.
V. Oво решењe важи од 14. до 21. маја 2011. године.
VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-1197/2011
20. април 2011. године
НОВИ САД
Начелник
Радивој Павлов, с.р.

VII. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-1201/2011
20. април 2011. године
НОВИ САД
Начелник
Радивој Павлов, 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 и 50/10), доноси

РЕШЕЊЕ
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 Хајдук Вељкове до Дринске улице у Новом Саду, поред
пословне зграде Медицинског факултета према Заводу
за трансфузију крви, капацитета 227 паркинг-места.
II. Наплата накнаде за коришћење повремених паркиралишта из тачке I. овог решења, вршиће се у складу
са важећом одлуком о утврђивању цена паркирања и
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Јавно градско саобраћајно предузеће “Нови Сад”
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На основу члана 23. став 1. Закона о комуналним делатностима (“Службени гласник РС” број 16/97 и 42/98)
и члана 33. тачка 11. Статута Јавног градског саобраћајног предузећа “Нови Сад” брoj: 4731 од 15.07.2009. године и 1310 од 18.02.2011. године и Решења о давању сагласности на цене превоза путника у градском и
приградском саобраћају број: 34-1265/2011-II од 20. маја
2011. године Градског већа Града Новог Сада Управни
одбор Јавног градског саобраћајног предузећа “Нови
Сад” je на 47. ванреднoj седници одржаној 20. маја
2011. године донео

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА ПРЕВОЗА
ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ
САОБРАЋАЈУ
Овом Одлуком утврђује се цена превоза путника у
градском и приградском саобраћају (у даљем тексту цене превоза) према зонама и коефицијентима утврђеним
у Одлуци о зонско – тарифном систему, (“Службени
лист Града Новог Сада” број 19/2006), са коефицијентима и границама зона у градском и приградском саобраћају, у следећим износима:
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1. Цене превоза за I зону Зонско – тарифног
система

- за пензионере изнад просечне
пензије

2.280,00 динара

- појединачна карта
(купљена у возилу)

- за ученике и студенте

1.480,00 динара

- појединачна карта за децу од
6-10 година старости и пратиоци
слепих лица

45,00 динара

32,00 динара

- дневна карта

195,00 динара

- недељна карта

585,00 динара

- за запослене

1.612,00 динара

- за грађане

1.769,00 динара

- за кориснике материјалног
обезбеђења

710,00 динара

- за пензионере до просечне
пензије

740,00 динара

годишња карта
- за запослене

38.688,00 динара

- појединачна карта
(купљена у возилу)
- појединачна карта за децу од
6-10 година старости и пратиоци
слепих лица

112,00 динара

64,00 динара

1.140,00 динара
месечна маркица

- за ученике и студенте за једну
линију

542,00 динара

- за ученике и студенте за све
линије

740,00 динара

школске карте
- за ученике и студенте за једну
линију

4.878,00 динара

- за ученике и студенте за све
линије

6.660,00 динара

годишња карта
- за запослене

13.320,00 динара

3. Цене превоза за III зону Зонско – тарифног
система

месечна маркица

- за пензионере изнад просечне
пензије

- школска карта за ученике и
студенте

19.344,00 динара

2. Цене превоза за II зону Зонско – тарифног
система

- за запослене

4.030,00 динара

- за грађане

4.422,00 динара

- за кориснике материјалног
обезбеђења

1.775,00 динара

- за пензионере до просечне
пензије

1.850,00 динара

- за пензионере изнад просечне
пензије

2.850,00 динара

- за ученике и студенте

1.850,00 динара

- школска карта за ученике
и студенте

16.650,00 динара

годишња карта
- за запослене

48.360,00 динара

- појединачна карта
(купљена у возилу)

90,00 динара

- појединачна карта за децу од
6-10 година старости и пратиоци
слепих лица

4. Цене превоза за IV зону Зонско – тарифног
система

47,00 динара

- појединачна карта
(купљена у возилу)

месечна маркица
- за запослене

3.224,00 динара

- за грађане

3.538,00 динара

- за кориснике материјалног
обезбеђења

1.420,00 динара

- за пензионере до просечне
пензије

1.480,00 динара

- појединачна карта за децу
од 6-10 година старости и
пратиоци слепих лица

135,00 динара

81,00 динара

месечна маркица
- за запослене

4.836,00 динара

- за грађане

5.307,00 динара
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- за кориснике материјалног
обезбеђења

2.130,00 динара

- за пензионере до просечне
пензије

2.220,00 динара

- за пензионере изнад просечне
пензије

3.420,00 динара

- за ученике и студенте

2.220,00 динара

- школска карта за ученике и
студенте

19.980,00 динара

годишња карта
- за запослене

58.032,00 динара

5. Цене превоза за V зону Зонско – тарифног
система
- појединачна карта
(купљена у возилу)
- појединачна карта за децу
од 6-10 година старости и
пратиоци слепих лица
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157,00 динара

98,00 динара

- за остале зоне Зонско-тарифног
система
2.600,00 динара
9. У цене превоза путника у градском и приградском
саобраћају урачунат је и порез на додату вредност по
посебној стопи од 8%.
10. Ступањем на снагу ове Одлуке престаje да важи
Одлука о утврђивању цена превоза путника у градском
и приградском саобраћају број 218 од 26. јануара 2010.
године (»Службени лист Града Новог Сада«, број
3/2010).
11. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада, а
примењиваће се од 1. јуна 2011. године за цене појединачних карата у возилу, односно од 25. маја 2011. године за цене претплатних маркица.
ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО
ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“
ГРАД НОВИ САД
УПРАВНИ ОДБОР
БРОЈ: 342/2011
20. мај 2011. године
НОВИ САД
Председник Управног одбора
Богдан Коларски, с.р.

месечна маркица
- за запослене

5.642,00 динара

- за грађане

6.191,00 динара

- за кориснике материјалног
обезбеђења

2.485,00 динара

- за пензионере до просечне
пензије

2.590,00 динара

- за пензионере изнад просечне
пензије

3.990,00 динара

- за ученике и студенте

2.590,00 динара

- школска карта за ученике
и студенте

23.310,00 динара

годишња карта
- за запослене

67.704,00 динара

6. За све зоне Зонско - тарифног система
- годишња карта за ученике
до 10 година старости
7. Годишња карта за повлашћене
категорије грађана

2.100,00 динара

800,00 динара

8. Цене доплатне карте:
- за I зону Зонско-тарифног
система

1.300,00 динара

Уставни суд Републике Србије

199
Уставни суд у саставу: председник др Драгиша
Слијепчевић и судије др Оливера Вучић, др Марија
Драшкић, Братислав Ђокић, др Горан Илић, др Агнеш
Картаг Одри, Катарина Манојловић Андрић, мр Милан
Марковић, др Боса Ненадић, Милан Станић, др Драган
Стојановић, мр Томислав Стојковић, Сабахудин Тахировић и Предраг Ћетковић, на основу члана 167. став 1.
тачка 4. Устава Републике Србије, на седници одржаној
31. марта 2011. године, донео је

ОДЛУКУ
Утврђује се да Одлука о забрани продаје алкохолних
пића у трговинским објектима на територији града Новог Сада (“Службени лист града Новог Сада”, број
48/09), није у сагласности са Уставом и законом.

Образложење
Уставном суду поднета је иницијатива за оцену уставности и законитости Одлуке наведене у изреци. У
иницијативи се наводи: да је оспореном Одлуком угрожен развој трговине; да је ограничено право и могућност избора потрошача када ће, где и код кога куповати
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алкохолно пиће; да је ограничена слобода трговине и
наступање на делу тржишта Републике Србије; да су
поједини трговци, купци и потрошачи стављени у неравноправан положај, као и да није у надлежности скупштине града да одлучује о забрани продаје алкохолних
пића. Стога, по мишљењу иницијатора, Одлука није у
сагласности са одредбама чл. 83. и 84. Устава Републике Србије које се односе на слободу предузетништва
и једнак положај на тржишту, члана 90. Устава које се
односе на заштиту потрошача и одредбом члана 190.
тачка 5. Устава којом је прописана обавеза општине да
се стара о развоју и унапређењу туризма, занатства,
угоститељства и трговине.
Доносилац акта није доставио одговор на наводе
иницијативе, па је поступак настављен, сагласно одредби члана 34. став 3. Закона о Уставном суду (“Службени гласник РС”, број 109/07).
У спроведеном поступку Уставни суд је утврдио да је
Скупштина града Новог Сада донела оспорену Одлуку
о забрани продаје алкохолних пића у трговинским објектима на територији града Новог Сада (“Службени лист
града Новог Сада”, број 48/09), са позивом на статутарне одредбе. Одлуком је прописано: да се њоме уређује
продаја алкохолних пића у трговинским објектима на
територији града Новог Сада у зони становања, а зоном
становања у смислу ове одлуке сматрају се подручја
која су одговарајућим планским документом предвиђена за становање (члан 1.); шта се сматра трговинским
објектом у смислу ове одлуке (члан 2.); да продавнице
прехрамбених производа, самопослуге, дисконти, робне куће, киосци, бензинске пумпе и други трговински
објекти у зони становања не могу вршити продају алкохолних пића у времену од 23,00 сата до 06,00 сати
(члан 3.); да се забрана продаје алкохолних пића
утврђена овом одлуком не односи на трговинске објекте који се налазе ван зоне становања, односно да се
подручјима ван зоне становања сматрају она подручја
која одговарајућим планским документом нису предвиђена за стамбену изградњу и у свом окружењу немају
изграђене стамбене објекте (члан 4.). Надзор над спровођењем ове одлуке и инспекцијски надзор, новчане
казне за прекршаје и ступање на снагу Одлуке, предвиђени су одредбама чл. 5. до 7. оспорене Одлуке.
Уставом Републике Србије утврђено је: да економско
уређење у Републици Србији почива на тржишној привреди, отвореном и слободном тржишту, слободи предузетништва, самосталности привредних субјеката и
равноправности приватне и других облика својине, а
Република Србија је јединствено подручје са јединственим тржиштем роба, рада, капитала и услуга (члан 82.
ст. 1. и 2.); да је предузетништво слободно и може се ограничити законом само ради заштите здравља људи,
животне средине и природних богатстава и ради безбедности Републике Србије (члан 83.); да сви имају једнак правни положај на тржишту и да су забрањени акти
којима се, супротно закону, ограничава слободна конкуренција, стварањем или злоупотребом монополског или
доминантног положаја (члан 84. ст. 1. и 2.). Одредбом
члана 189. став 3. Устава уређено је да град има над-
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лежности које су Уставом поверене општини, а законом
му се могу поверити и друге надлежности, док су надлежности општине утврђене одредбама члана 190. Устава и врше се у складу са законом.
Законом о трговини (“Службени гласник РС”, број
53/10) прописани су: услови и начин за обављање и
унапређење трговине на јединственом тржишту Републике Србије, заштита тржишта, заштита од непоштене
тржишне утакмице и надзор, као и то да се трговина врши под условима и на начин уређен овим законом и
другим прописима којима се уређују промет робе и услуга, као и добрим пословним обичајима и пословним
моралом (члан 1.); начела трговине, између којих и начело слободне трговине и начело равноправности и забране дискриминације, при чему се начелом слободне
трговине предвиђа да се трговина обавља слободно на
тржишту, да су забрањена ограничења слободе
обављања трговине и да се, изузетно, ограничење слободе трговине може привремено увести на начин и под
условима прописаним законом (члан 4.), а начелом равноправности и забране дискриминације предвиђа се да
су трговци равноправни и да имају једнак правни положај на тржишту, те да је забрањен сваки облик дискриминације у погледу услова за обављање трговине или
нарушавања равноправности трговаца на тржишту
(члан 5.)
Оцењујући уставност и законитост оспорене Одлуке,
Уставни суд је утврдио да је Скупштина града Новог Сада, осим што је уредила односе ван оквира своје надлежности утврђене Уставом и законом, то учинила на
начин који није у сагласности са Уставом и законом. Наиме, Уставом је прописана могућност ограничења слободе предузетништва само у три ситуације, и то: ради
заштите здравља људи, ради заштите животне средине
и природних богатстава и ради заштите безбедности
Републике Србије. У све три Уставом предвиђене ситуације ограничење слободе предузетништва може се
уводити само законом, а не и актом јединице локалне
самоуправе. Законом о трговини није дато овлашћење
јединици локалне самоуправе да пропише било какво
ограничење слободе предузетништва, а поготово не да
забрани вршење делатности трговине у односу на једну
врсту производа, на ограниченом територијалном подручју и у одређеном временском периоду. Стога су, по
оцени Уставног суда, прописивањем на начин како је то
учињено у оспореној Одлуци повређена уставна и законска начела слободне трговине и равноправности и
забране дискриминације у погледу услова за обављање
трговине. Из изложених разлога, Уставни суд је утврдио
да оспорена Одлука није у сагласности са Уставом и
законом.
С обзиром на то да је у току поступка правно стање
потпуно утврђено и прикупљени подаци пружали су поуздан основ за одлучивање, Уставни суд је, сагласно
одредби члана 53. став 2. Закона о Уставном суду, одлучио без доношења решења о покретању поступка.
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Сходно изложеном, Уставни суд је, на основу одредаба члана 45. став 1. тач. 1) и 4) Закона о Уставном суду, одлучио као у изреци.
На основу одредбе члана 168. став 3. Устава, Одлука наведена у изреци престаје да важи даном објављивања Одлуке Уставног суда у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Уз пријаву са биографијом, кандидат доставља: Доказ о завршеној школи, Уверење о држављанству Републике Србије, Уверење од суда да није под истрагом
на следећу адресу:
Градска управа за опште послове Града Новог Сада
– Писарница или лично у зграду на Тргу слободе бр. 1 Писарница.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Република Србија
УСТАВНИ СУД
Број: IУо-783/2010
29. април 2011. године
Београд
Председник
Др Драгиша Слијепчевић, с.р.

Служба за заједничке послове

—

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Служба за заједничке послвое
Број: XIX-111/2010-6
9. мај 2011. године
НОВИ САД

Редакција „Службеног листа Града Новог Сада”

ГРАД НОВИ САД
Служба за заједничке послове
Жарка Зрењанина бр. 2
НОВИ САД
Објављује

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

ОГЛАС
за пријем у радни однос запосленог на неодређене
време на радно место
1. Спремачица -
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ИСПРАВКА
РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ
АКТИВНОСТИ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
ЗА 2011. ГОДИНУ

1 извршилац

Услови:
Основна школа.
Учесник огласа треба да испуњава услове утврђене
чланом 6. Закона о радним односима у државним органима и то:
- да је лице држављанин Републике Србије,
- да има општу здравствену способност,
- да није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу.
Оглас остаје отворен осам дана од дана објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”.

У Решењу о Програму инвестиционих активности за
основне школе за 2011. годину („Службени лист Града
Новог Сада“, број 14/11), у Програму, у тачки 3. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ, подтачка 3.4. реч: „Каћ“ замењује се
речима „Нови Сад“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: 012-01/2011-239-XVI
17. мај 2011. године
НОВИ САД
Редакција
„Службеног листа Града Новог Сада“
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SADR@AJ
Reg. br. Predmet

Strana Reg. br. Predmet

ГРАД НОВИ САД

Градска управа за саобраћај и путеве

Градско веће

190

178

Програм превенције зависности од психоактивних супстанци за 2011. годину

433

Градоначелник
179

180
181
182
183
184

185

186

187

188

189

Одлука о избору пољопривредних произвођача који ће учествовати у пројекту органске пољопривредне производње на територији Града Новог Сада
у 2011. години
Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве
Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве
Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве
Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве
Решење о разрешењу и именовању
члана Социјално-економског савета
Града Новог Сада
Решење о отварању девизног рачуна
за исплату ефективног страног новца,
по основу аконтација и коначних обрачуна за службена путовања у иностранство, код Ерсте банке а.д. Нови Сад
за директног корисника буџета Града
Новог Сада
Решење о постављењу помоћника
Градоначелника Града Новог Сада
(Бранислава Јефтић)
Решење о давању сагласности на
Правилник о организацији и систематизацији послова у Културном центру
Новог Сада, Нови Сад
Решење о давању сагласности на Програм рада Фонда за унапређење вокалне уметности младих „Меланије Бугариновић и кћерке Мирјане Калиновић-Калин“ у Новом Саду за 2011. годину
Решење о одобравању да се у Одлуци
о буџету Града Новог Сада распореде
средства из буџета Аутономне Покрајине Војводине
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Решење о заштити пешачких површина у Улици Бранислава Нушића
у Новом Саду
Решење о заштити површина у Улици
браће Поповић у Новом Саду
Решење о заштити пешачких површина на Тргу Коменског и Школској улици у Новом Саду
Решење о забрани заустављања и
паркирања у улицама Браће Рибникар, Данила Киша, Трг Коменског,
Ћирпанова, Таковска, Лилике Бем
и Жике Поповића у Новом Саду
Решење о забрани заустављања и
паркирања у Улици Даринке Грујић
у Сремској Каменици
Решење о постављању саобраћајне
сигнализације у зони раскрснице Дунавске и Ветерничке улице у Новом
Саду
Решење о одређивању привременог
паркиралишта у Улици браће Рибникар 27 у Новом Саду
Решење о одређивању повременог
паркиралишта у Улици Новосадског
сајма у Новом Саду
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440

440
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Јавно градско саобраћајно предузеће “Нови Сад”
198

437

Одлука о утврђивању цена превоза
путника у градском и приградском
саобраћају

441

Уставни суд Републике Србије
199
438

Оглас за пријем у радни однос запосленог на неодређено време на радно место - спремачица - 1 извршилац

445

Редакција „Службеног листа Града Новог Сада”
—

438

443

Служба за заједничке послове
—

438

Одлука Уставног суда број: IУо-783/2010

Исправка Решења о Програму инвестиционих активности за основне
школе за 2011. годину

445

Izdava~: Grad Novi Sad, Gradska uprava za propise Grada Novog Sada. Odgovorni urednik: Igor Ba{nec.
Uredni{tvo: Gradska uprava za propise Grada Novog Sada,
21000 Novi Sad, @arka Zrewanina 2, Telefon: 021/451-726.
Godi{wa pretplata: 3.500,00 dinara. Uplatni ra~un broj: 840-742341843-24;
Po modelu 97 sa pozivom na broj 20-511, Ministarstvo finansija - Uprava za trezor, Filijala Novi Sad.
Primalac: Prihodi gradskih organa uprave
Svrha pla}awa: Za "Slu`beni list Grada Novog Sada".
Ra~unarska obrada i {tampa:
Slu`ba za zajedni~ke poslove organa Grada Novog Sada, @arka Zrewanina 2, 21000 Novi Sad, telefon 021/420-299.

