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На основу члана 92. став 4. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“, бр. 54/09, 
73/10, 101/10 и 101/11), Скупштина Града Новог Сада на L 
седници 30. марта 2012. године, доноси

О Д Л У К У
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА 

ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 
ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА 

НОВОГ САДА ЗА 2011. ГОДИНУ

I. За екстерну ревизију завршног рачуна буџета Града 
Новог Сада за 2011. годину изабраће се, у складу са за-
коном, ревизор који испуњава услове за обављање по-
слова ревизије финансијских извештаја прописане зако-
ном којим се уређује рачуноводство и ревизија.

II. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“, а 
објавиће се по добијању сагласности Државне ревизор-
ске институције.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД НОВИ САД

СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА

Број: 4-1/2012-I

30. март 2012. године

НОВИ САД 

Председник

Александар Јовановић, с.р.
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На основу члана 4. Одлуке о располагању средствима 
стамбеног фонда Града и решавању стамбених потреба 
("Службени лист Града Новог Сада" бр. 13/00, 8/01 и 
11/10) и члана 24. тачка 55. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада" број 
43/08), Скупштина Града Новог Сада на L седници 30. 
марта 2012. године, доноси

ПРОГРАМ
РЕШАВАЊА СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА 

У 2012. ГОДИНИ

I

Средства стамбеног фонда Града Новог Сада чине:

-  Новчана средства остварена од откупа државних 
станова чији је земљишно књижни корисник била 
Оп штина односно Град Нови Сад,

-  Станови, којима располаже Град Нови Сад а који се 
користе за реализацију прописаних законских оба-
веза Града.

II

Новчана средства од откупа станова чији је земљишно 
књижни корисник био Град Нови Сад, остварена у 
претходном периоду и новчана средства која ће се 
остварити по истом основу у 2012. години, планирају се у 
износу од 130.000.000,00 динара.

Износ планираних средстава обухвата и 45.000.000,00 
динара колико је Комисија за стамбене послове Скупшти-
не Града Новог Сада претходних година одобрила Коми-
сији за вредновање значаја радног места, резултата рада 
и квалитета обављеног посла ради решавања стамбених 
потреба запослених лица у органима Града Новог Сада, 
градским управама, посебним организацијама и служба-
ма ради давања зајма запосленим.

Комисија за стамбене послове Скупштине Града Новог 
Сада планира да у 2012. години 70% од 45.000.000,00 ди-
нара, односно износ од 31.500.000,00 динара удружи са 
Стамбеном агенцијом Града Новог Сада за изградњу ста-
нова ради решавања стамбених потреба запослених ли-
ца у органима Града Новог Сада, градским управама, по-
себним организацијама и службама у складу са чланом 
16. Одлуке о располагању средствима стамбеног фонда 
Града и решавању стамбених потреба („Службени лист 
Града Новог Сада“ број 13/00, 8/01 и 11/10) и Закључком 
Комисије за вредновање значаја радног места, резултата 
рада и квалитета обављеног посла, ради решавања  
стамбених потреба запослених лица у oрганима Града, 
градским управама, посебним организацијама и службама 
од 26.03.2012. године.

Средства из става 1. ове тачке, по претходном ума-
њењу за износ од 45.000.000,00 динара користиће се:

у висини од 50% за одобравање зајма за решавање 
стамбених потреба у складу са Одлуком о располагању 
средствима стамбеног фонда Града и решавању стам-
бених потреба, од чега ће се 50%  пренети на Комисију за 
вредновање значаја радног места, резултата рада и 
квалитета обављеног посла, ради решав ања стамбених 
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потреба запослених лица у органима Града Новог Сада, 
град ским управама, посебним организацијама и службама,

преостала средства у висини од 50% користиће се:

1. за куповину станова за извршење обавеза Града, за 
пресељење носиоца станарског права из стана у својини 
грађана, за које је таква обавеза утврђена правоснажном 
одлуком донетом у управном, односно судском поступку, 

2. за измирење обавеза које ће настати по основу рас-
кинутих и поништених уговора о откупу станова из друшт-
вене односно државне својине као и накнаде штете и пар-
ничних трошкова по правоснажним пресудама надлежних 
судова насталих у поступцима из стамбене области,

3. за измирење трошкова везаних за коришћење и 
адаптацију станова на којима је Град Нови Сад носилац 
права коришћења, по посебним одлукама Комисије за 
стамбене послове Скупштине Града Новог Сада.

III

У 2012. години Комисија ће одлучивати о коришћењу 
станова, за које постоје извршна решења, донета у управ-
ном поступку пред стамбеним органом по основу бес-
правног коришћења стана, односно за које постоје право-
снажне одлуке донете у судском поступку.

Станови из става 1. ове тачке, користиће се за 
испуњење законских обавеза Града, и то превасходно за 
пресељење носилаца станарског права на становима у 
својини грађана који имају правоснажно решење у складу 
са одредбама члана 42. Закона о становању.

Уколико стан из става 2. ове тачке, не одговара носио-
цу станарског права, сходно члану 41. став 4. Закона о 
становању, Комисија ће исте давати на коришћење путем 
закупа на неодређено, односно одређено време, а ради 
решавања стамбених потреба лица из члана 3. став 2. 
Одлуке о располагању средствима стамбеног фонда Гра-
да и решавању стамбених потреба ("Службени лист Гра-
да Новог Сада" број 13/00, 8/01 и 11/10).

Ради решавања стамбених потреба запослених лица у 
органима Града Комисија ће, у зависности од могућности, 
преносити право давања на становима на којима Град 
има право коришћења на Комисију за вредновање значаја 
радног места, резултата рада и квалитета обављеног 
посла, ради решавања стамбених потреба запослених 
лица у органима Града Новог Сада, градским управама, 
посебним организацијама и службама.

IV

Новчана средства стамбеног фонда Града евиденти-
раће се на начин прописан одредбама Закона о буџетском 
систему ("Службени гласник Републике Србије" број 
54/09, 73/10, 101/10 и 101/11).

V

Овај програм објавити у "Службеном листу Града Но-
вог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 36-3/2012-I
30. март 2012. године
НОВИ САД     Председник

Александар Јовановић, с.р.

Градско веће
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На основу члана 25. Одлуке о обезбеђивању средста-
ва за остваривање потреба и интереса у области спорта 
на територији Града Новог Сада („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 51/11), на предлог Комисије за оцену 
програма у области спорта, Градско веће Града Новог 
Сада на 202. седници одржаној 25. маја 2012. године 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ФИНАНСИРАЊА 

ПОТРЕБА У ОБЛАСТИ СПОРТА 
ЗА 2012. ГОДИНУ

I. У Програму финансирања потреба у области спорта 
за 2012. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 
10/12), у Тачки I. подтачка 1. „ПРОГРАМИ РЕДОВНИХ АК-
ТИВНОСТИ“, редни број 1.14.4. речи: „КЛУБ БОРИЛАЧ-
КИХ СПОРТОВА „UNIHEMKOM PAGONIS“ замењују се 
речима: „UNIHEMKOM PAGONIS TEAM“.

Редни број 1.37.2. речи: „КЛУБ ХОКЕЈА НА ТРАВИ 
„НОВИ САД“, замењују се речима: „ХОКЕЈ КЛУБ“ НОВИ 
САД“.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ

Број: 6-335/2012-II

25. мај 2012. године

НОВИ САД 

Заменик Градоначелника

Мр Зоран Мандић, с.р.
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На основу члана 12. став 2. Одлуке о уређењу Града 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 39/10, 42/10-испр., 
60/10, 23/11, 51/11 и 1/12), Градско веће Града Новог 
Сада, на 202. седници од 25. маја 2012. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ 

МЕСТА ЗА ПРИВРЕМЕНО ПОСТАВЉАЊЕ 
КИОСКА И БАРАКА

Члан 1.

У Решењу о одређивању места за привремено поста-
вљање киоска и барака („Службени лист Града Новог Са-
да“, број 9/12), у члану 1. у табели, после редног броја 46 
додаје се нови редни број 46а, који гласи:
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Ред. 
број

Диспозиција Адреса Локалитета Делатност
Површина

м2 Тип

46.а 1/34-I
Угао Булевара ослобођења и Улице 
јеврејске, код Футошке пијаце

дуван, штампа и сл. непрехрамбена 
и прехрамбена роба у оригиналном 
паковању

6 С“

„

Члан 2.

Ово решење 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: 352-1228/2012-II
25. мај 2012. године
НОВИ САД 

Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић, с.р.

Градоначелник
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На основу члане 47. тачке 9. Статута Града Новог Са-
да - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
број: 43/08) а у вези с тачком 3. поглавља 10. Акционог 
плана запошљавања Града Новог Сада за 2012. годину 
("Службени лист Града Новог Сада" број 5/12 и 16/12), на 
предлог Комисије за јавне радове Градоначелник Града 
Новог Сада доноси

ОДЛУКУ
О ОРГАНИЗОВАЊУ СПРОВОЂЕЊА 
ЈАВНИХ РАДОВА ОД ИНТЕРЕСА ЗА 

ГРАД НОВИ САД У 2012. ГОДИНИ

1. Овом одлуком утврђује се организовање спровођења 
јавних радова од интереса за Град Нови Сад у 2012. години, 
финансирањем пројеката према списку који је одштампан 
уз одлуку и чини њен саставни део.

СПИСАК ПРОЈЕКАТА ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА ОД ИНТЕРЕСА 
ЗА ГРАД НОВИ САД У 2012. ГОДИНИ

Ред.

број

Број под којим је 

заведен пројекат

Подносилац пројекта и 

извођач јавног рада
Назив пројекта Област

Дужина

трајања

Број 

лица

Укупна

средства

(у дин.)

1.
VII-105-162/12

Удружење -Центар за 

обуку и рекреацију

Сремска Каменица

Уређење приобаља и обала 

за приступ и рекреацију 

особа са инвалидитетом

Одржавање и 

заштита животне 

средине и природе

4 5 810.700,00

2. VII-105-163/12
Соколско друштво 

„Војводина“ Нови Сад

Прикупљање архивских 

података од самог оснивања 

Соколског друштва  

„Војводина“ Нови Сад до 

данас  и ажурирање базе 

података

Културне делатности 

и очување културног 

наслеђа

4 5 851.420,00

3.
VII-105-164/12

Удружење грађана 

„Градски центар 

ФОКУС“ Нови Сад 

Повећање свести грађана о 

заштити животне средине

Културне и 

едукативне 

делатности

4 7 1.159.700,00

4. VII-105-165/12

Центар Живети 

усправно 

Нови Сад

Сервис персоналних 

асистената за особе са 

инвалидитетом у Новом Саду

Социјалне и 

хуманитарне  

делатности

4 4 623.288,00

5. VII-105-166/12
Канцеларија за 

инклузију Рома

 Нови Сад

Писмено – равноправно, 

кораци ка међунационалној 

једнакости

Хуманитарне и 

културне 

делатности

4 1 174.320,00
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6. VII-105-167/12
Удружење грађана 

„Блок“ Нови Сад

Помоћ и брига о старима 

– МЗ „Омладински покрет“

Социјалне и 

хуманитарне  

делатности

4 3 482.600,00

7. VII-105-168/12
Удружење грађана 

„Блок“ Нови Сад
Културни центар Блок

Културне и 

библиотечке 

делатности

4 3 509.508,00

8.
VII-105-169/12

Установа студенски 

културни центар у 

Новом Саду

Нови Сад

Успостављање рада 

програмских простора 

Установе студенски културни 

центар Нови Сад

Културне 

делатности
4 5 790.880,00

9.
VII-105-170/12

Геронтолошки центар 

"Нови Сад" Нови Сад

Помоћ старима  у установи 

социјалне заштите

Социјалне и 

хуманитарне 

делатности

4 5 750.516,00

10

VII-105-171/12

Удружење грађана 

Алцхајмер 

Сремска Каменица

Дневни боравак за оболеле 

од Алцхајмерове болести и 

саветовалиште за 

неговатеље оболелих од 

Алцхајмерове болести

Социјалне, 

хуманитарне и

културне 

делатности

4 1 160.868,00

11 VII-105-172/12
"Епицентар" Доо

Нови Сад

Новосадски водич за децу 

и породицу

Културне и 

едукативне 

делатности

4 2 348.640,00

12 VII-105-173/12

Културна 

организација 

Монограм Нови Сад

Школа за будуће родитеље

Културне и 

едукативне 

делатности

4 1 174.320,00

13 VII-105-174/12

Јавно комунално 

предузеће „Градско 

зеленило“ Нови Сад

Одржавање јавне зелене 

површине

Одржавње  и 

заштита животне 

средине  и природе

4 10 1.614.672,00

14 VII-105-175/12
Caritas Деканата

Нови Сад
Кућна нега и помоћ у кући

Социјалне и 

хуманитарне 

делатности

4 4 609.832,00

15 VII-105-176/12
Caritas Деканата

Нови Сад

Центар за помоћ и подршку 

особама с менталним 

тешкоћама

Социјалне и 

хуманитарне 

делатности

4 3 482.590,00

16 VII-105-177/12

Екуменска 

хуманитарна 

организација  

Нови Сад

Неговатељица у Клубу за 

сениоре

Социјалне и 

хуманитарне  

делатности

4 1 154.140,00

17 VII-105-178/12

Центар за лечење 

болести зависности 

„Земља живих“

Нови Сад

Историјски кораци у земљи 

живих

Социјалне и 

хуманитарне  

делатности

4 1 174.320,00

18 VII-105-179/12

Музички и едукативни 

центар „Carpe Diem“

Нови Сад

On-line школа гитаре

Културне, 

едукативне и 

васпитне 

делатности

4 1                   174.320,00

19 VII-105-180/12

Удружење грађана  

„СУНЦЕ“ за 

церебралну и дечију 

парализу Јужно-

Бачког округа  

Нови Сад

Подршка особама са 

инвалидитетом

Социјалне и 

хуманитарне 

делатности

4 5 770.700,00

20 VII-105-181/12

Међународни центар 

књижевости за децу 

„Змајеве дечије игре“ 

Нови Сад

С књигом на пут – путујућа 

школа читања

Хуманитарне,

културне и 

едукативне 

делатности

4 1 174.320,00
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21 VII-105-182/12

Центар за 

омладински и 

друштвени развој „IN 

MEDIAS RES“ Каћ

Уређење школе, школског 

дворишта и терена и 

припрема земљишта за 

изградњу спортског центра

Одржавање и 

заштита животне 

средине и природе

4 5 797.244,00

22 VII-105-183/12

Спортски центар и 

едукација MAXIMUS 

PLUS Нови Сад

Уклањање дивље депоније и 

чишћење јавне површине

Одржавање и 

заштита животне 

средине и природе

4 2 317.552,00

23 VII-105-184/12

Спортско удружење 

СПОРТ МАСТЕР 

Нови Сад

Обука непливача 

Васпитне и

едукативне 

делатности

4 2 348.640,00

24 VII-105-185/12

Радња за остале 

услужне активности

HIDRO POOL

Нови Сад

Одржавање опреме на 

базену

Одржавање и 

обнављање  јавне 

инфраструктуре

4 1 162.140,00

25 VII-105-186/12

Удружење „Млади за 

Ковиљ“

Ковиљ

ЕКО акција

Одржавање и 

заштита животне 

средине и природе

4 3 526.780,00

26 VII-105-187/12

Јавно предузеће 

„Спортски и пословни 

центар Војводина“  

Нови Сад

Радови на одржавању и 

заштити животне средине на 

отвореним теренима и на 

отвореним базенима С.Ц. 

„Сајмиште“ 

Одржавање и 

заштита животне 

средине и природе

4 6 952.656,00

27 VII-105-188/12

Организација за 

подршку женама са 

инвалидитетом “...ИЗ 

КРУГА - ВОЈВОДИНА“

Нови Сад

Дигитализација старе и ретке 

књиге 

Културне и 

хуманитарне 

делатости

4 2 308.280,00

28 VII-105-189/12

Центар за социјални 

рад Града Новог 

Сада Нови Сад

Књига за сваког

Културне и 

библиотечке 

делатности

4 1 174.320,00

29 VII-105-190/12

Стонотениски клуб 

„Нови Сад“

Нови Сад

Стонотениска обука за децу 

са оштећеним слухом 

Хуманитарне и 

едукативне 

делатности

4 1 154.140,00

Укупно 91 14.733.406,00

2. На основу ове одлуке у року од 15 дана закључиће 

се уговор између Националне службе за запошљавање - 

Филијала Нови Сад Града Новог Сада и Подносиоца про-

је кта - извођача јавног рада, којим се регулишу међусобна 

права и обавезе у вези са реализацијом организовања и 

спровођења јавних радова од интереса за Град.

Наведеним тројним уговором регулисаће се међусобна 

права и обавезе у погледу предмета јавних радова, броја 

и квалификационе структуре незапослених лица која ће 

се запослити на пословима јавних радова, рока у коме се 

јавни радови обављају, конкретних обавеза уговорних 

страна, начина обезбеђења и преноса средстава, инстру-

мената обезбеђења за случај ненаменског трошења 

сред става обезбеђених за јавне радове или за случај 
неизвршавања уговорних обавеза.

3. Ову одлуку објавити у "Службеном листу Града 
Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Број: 3-336/2012-II

17. мај 2012. године

НОВИ САД 

Градоначелник

Игор Павличић, с.р.
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На основу тачке 1. поглавља 10. Акционог плана 
запошљавања Града Новог Сада за 2012. годину („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, бр. 5/12 и 16/12), поводом 
Јавног позива послодавцима за учешће у програму струч-
ног оспособљавања и запошљавања приправника на 
територији Града Новог Сада у 2012. години, на предлог 
Комисије за разматрање пријава послодаваца, Градона-
челник Града Новог Сада доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ 

ПОСЛОДАВАЦА КОЈИМА СЕ ОДОБРАВАЈУ 
СРЕДСТВА ЗА СТРУЧНО 

ОСПОСОБЉАВАЊЕ И ЗАПОШЉАВАЊЕ 
ПРИПРАВНИКА

1. У Одлуци о избору послодаваца којима се одобравају средства за стручно оспособљавање и запошљавање при-
правника  („Службени лист Града Новог Сада“, број: 21/12) у тачки 1. у табели под редним бројем 25. послодавац 
Ентеријер Јанковић ДОО замењује се, због одустанка, тако да се средства одобравају послодавцу:

25. VII-105-4/2012
Адвокат 
Родољуб Пашћановић

Нови Сад, 
Војвођанских бригада 20

I ВСС
716800 – дипломирани 
правник

Под редним број 52. послодавац „Ентер пласт“ ДОО замењује се, због одустанка, тако да се средства одобравају 
послодавцу:

52. VII-105-138/2012

„ЦИМ Центар интегративне 
медицине“ Ординација за 
физикалну медицину и 
медицинску рехабилитацију

Нови Сад, Мајевичка 16 I ВСС 719000 – доктор медицине

2. У тачки 5. речи: „најкасније 7. маја 2012. године“ 
замењују се речима: „најкасније 25. маја 2012. године“.

3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Но-
вог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Број: 3-366/2012-II

24. мај 2012. године

НОВИ САД 

Градоначелник

Игор Павличић, с.р.
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На основу члана 47. тачка 20. Статута Града Новог Са-
да – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Са-
да“, број 43/08), а у вези с тачком 4. Акционог плана 
запошљавања Града Новог Сада за 2012. годину („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, бр. 5/12 и 16/12), Градона-
челник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Одобравам да се средства обезбеђена Одлуком о 
буџету Града Новог Сада за 2012. годину („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 50/11) у оквиру раздела 08 
– Градска управа за привреду, глава 08.02 – Буџетски 

фонд за финансирање активне политике запошљавања, 
функција 412 – Општи послови по питању рада, извор 
финансирања 01, позиција буџета 227, економска 
класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти, 
позиција Финансијског плана прихода и примања и рас-
хода и издатака Градске управе за привреду за 2012. го-
дину 227.01, синтетика 4631 – Текући трансфери осталим 
нивоима власти, у износу од 5.000.000,00 динара, у вези 
са реализацијом тачке 4. Акционог плана запошљавања 
Града новог Сада за 2012. годину („Службени лист Града 
новог Сада“, бр. 5/12 и 16/12) и на основу Уговора о до-
дели средстава из Буџета Града Новог Сада са Аутоном-
ном Покрајином Војводином – Стручном службом и Еду-
кативним центром за обуке у професионалним и радним 
вештинама, пренесу на рачун број: 840-733133843-73, мо-
дел 97, позив на број 94511097030707, ПИБ 103806910.

II. овлашћује се Иванка Чубрило, начелница Градске 
управе за привреду, да закључи Уговор о додели сред-
става из буџета Града Новог Сада са Аутономном 
Покрајином Војводином – Стручном службом и Едукатив-
ним центром за обуке у професионалним и радним веш-
тинама за реализацију активности за обуку у професио-
налним и радним вештинама у циљу превенције 
дугорочне незапослености и помоћи у стицању нових 
знања и вештина ради лакшег запошљавања.

III. За реализацију овог решења задужује се Градска 
управа за привреду.

IV. Решење доставити

-  Градској управи за привреду;

-  Градској управи за финансије;

-  Аутономној Покрајини Војводини – Стручној служби и
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-  Едукативном центру за обуке у професионалним и 
радним вештинама.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Број: 3-369/2012-3-II

1. јун 2012. године

НОВИ САД 

Заменик Градоначелника

Мр Зоран Мандић, 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), а поводом Захтева Градске 
управе за културу, број X-418-9/12-114 од 17. маја 2012. 
године, упућеног Градској управи за финансије, 
Градоначелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Одобравам да се у Одлуци о буџету Града Новог Са-
да за 2012. годину („Службени лист Града новог Сада“, 
број 50/11), у члану 12, у оквиру Раздела 12 – ГРАДСКА 
УПРАВА ЗА КУЛТУРУ, глава 12.02 – Установе културе, у 
Функцији 820 – Услуге културе, у додатне приходе корис-
ника распореде и средства донације од Развојне банке 
Војводине а.д. Нови Сад, у износу од 1.800.000,00 дина-
ра, која нису планирана Одлуком о буџету Града Новог 
Сада за 2012. годину, а која су дозначена Културном 
центру Новог Сада, Нови Сад, индиректном кориснику 
буџета Града Новог Сада, по основу Уговора број 18-22, 
који је овај корисник закључио са Развојном банком 
Војводине а.д. у Новом Саду, 30. априла 2012. године.

II. Задужуе се Градска управа за финансије, сходно 
члану 5. став 7. Закона о буџетском систему („Службени 
гласник Републике Србије“, бр. 54/09, 73/10, 101/10 и 
101/11), да у разделу Градске управе за културу, у Посеб-
ном делу Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2012. го-
дину, а за Установе културе, Глава 12.02, у Функцији 820 
– Услуге културе, у оквиру средстава из додатних прихо-
да корисника изврши распоређивање средстава донације 
од Развојне банке Војводине а.д. Нови Сад из тачке I. 
овог решења у Извор финансирања 08: „Донације од не-
владиних организација и појединаца“, и то:

- 650.000,00 динара на позицију буџета 335, за 
апропријацију економске класификације 421 – Стални 
трошкови, тако да укупан план средстава из додатних 
прихода корисника за ову апропријацију износи 
7.719.609,00 динара,

- 160.000,00 динара на позицију буџета 336, за 
апропријацију економске класификација 422 – Трошкови 
путовања, тако да укупан план средстава из додатних при-
хода корисника за ову апропријацију износи 7.444.370,00 
динара,

- 428.500,00 динара на позицију буџета 337, за 
апропријацију економске класификација 423 – Услуге по 
уговору, тако да укупан план средстава из додатних при-
хода корисника за ову апропријацију износи 43.807.356,00 
динара и

- 561.500,00 динара на позицију буџета 338, за апро-
пријацију економске класификација 424 – Специјализо ва не 
услуге, тако да укупан план средстава из додатних при-
хода корисника за ову апропријацију износи 23.766.000,00 
динара.

III. Сходно тачки II. овог решења, извршити одго ва-
рајућа усклађивања износа у Општем и Посебном делу 
Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2012. годину.

IV. Задужује се Градска управа за културу да у складу 
са овим решењем изврши одговарајуће измене Финансиј-
ског плана прихода и примања и расхода и издатака 
Градске управе за културу за 2012. годину, односно 
повећа одговарајуће апропријације, ради извршавања 
расхода по основу дозначене донације.

V. Решење доставити:

- Градској управи за финансије,

- Градској управи за културу.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Број: 4-5/2012-II

29. мај 2012. године

НОВИ САД 

Заменик Градоначелника

Мр Зоран Мандић, с.р.
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На основу члана 47. став 1. тачка 3. и члана 106. став 
2. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 43/08), а у вези са чла-
ном 24. став 2. Закона о социјално-економском савету 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 125/04) и 
чланом 13. став 1. Споразума о оснивању Социјално-
економског савета Града новог Сада, Градоначелник Гра-
да Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ 

БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА СОЦИЈАЛНО-
ЕКОНОМСКОМ САВЕТУ ГРАДА 

НОВОГ САДА

I

Овим решењем утврђује се начин и поступак доделе 
средстава Социјално-економском савету Града Новог Са-
да, (у даљем тексту: Социјално-економски савет), обезбе-
ђених у буџету Града Новог Сада, за његов рад.
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II

Социјално-економски савет користи средства из бу џе-
та Града Новог Сада, на основу Годишњег програма рада 
и Финансијског плана за накнаде за рад чланова Соци-
јално-економског савета и сталних и привремених радних 
тела, и накнаду материјалних трошкова.

Финансијски план Социјално-економског савета сад-
ржи план прихода по изворима прихода и план расхода 
по наменама.

III

Социјално-економски савет предлог годишњег програма 
рада и предлог годишњег финансијског плана доставља 
Градској управи за привреду (у даљем тексту: Градска 
управа), у складу са утврђеним роковима за достављање 
предлога финансијских планова директних корисника 
буџета Града Новог Сада.

IV

Након усвајања буџета Града Новог Сада, Социјално-
економски савет доноси Финансијски план, усклађен са 
буџетом.

V

Средства из буџета Града Новог Сада Социјално-
економском савету преносиће се на основу захтева за до-
делу средстава који се доставља Градској управи.

Градска управа на основу захтева из става 1. ове тачке 
припрема предлог за доделу средстава у складу са упут-
ством за извршење буџета.

У случају да се буџет Града Новог Сада не остварује у 
планираном износу, средства ће се преносити сразмерно 
оствареним приходима буџета.

VI

Социјално-економски савет је обавезан да Градској 
управи за привреду подноси тромесечне извештаје о 
утрошку средстава.

VII

Даном доношења овог решења престаје да важи 
Решење о начину и поступку доделе буџетских средстава 
Социјално-економском савету Града Новог Сада, број: 
3-57/2007-II од 24. маја 2007. године.

VIII

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-345/2012-II
1. јун 2012. године
НОВИ САД 

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, 101/10 и 101/11) и члана 5. став 2. Одлуке о буџету 
Града Новог Сада за 2012. годину („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 50/11), Градоначелник Града Новог 
Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града 
Новог Сада за 2012. годину („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 50/11) за раздео 09, главу 09.01 – ГРАДСКА 
УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, функцију 160 – Опште јавне 
услуге некласификоване на другом месту, са позиције 
буџета 265, економска класификација 499 – Средства ре-
зерве – Текућа резерва, а по Финансијском плану при-
хода и примања и расхода и издатака Градске управе за 
финансије за 2012. годину, са позиције 265.01.02. 
одобравају се средства Градској управи за комуналне по-
слове у износу од:

1.288.112,11 динара

(једанмилиондвестотинеосамдесетосамхиљадасто-

дванаестдинара11/100)

на име обезбеђивања недостајућих средстава за изми-
рење обавеза по решењима о извршењу, као и пресудама 
Основног, Апелационог и Вишег 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 090, економска класификација 483 – 
Новчане казне и пенали по решењу судова, из извора 
финансирања 01 – Приходи из буџета, тако да укупан 
план средстава из буџета за ову апропријацију износи 
1.810.959,95 динара.

3. За реализацију овог решења задужују се:

- Градска управа за комуналне послове и

- Градска управа за финансије.

4. Решење доставити:

- Градској управи за комуналне послове и

- Градској управи за финансије:

 - Сектору за трезор,

 - Одељењу за буџет.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Број: 401-8/2012-II

28. мај 2012. године

НОВИ САД 

П.о.члан Градског већа

Живко Макарић, с.р.
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На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систе-
му („Службени гласник Републике Србије“, бр. 54/09, 
73/10, 101/10 и 101/11) и члана 5. став 2. Одлуке о буџету 
Града Новог Сада за 2012. годину („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 50/11), Градоначелник Града Новог Са-
да доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града 
Новог Сада за 2012. годину („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 50/11) за раздео 09, главу 09.01 – ГРАДСКА 
УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, функцију 160 – Опште јавне 
услуге некласификоване на другом месту, са позиције 
буџета 265. економска класификација 499 – Средства ре-
зерве – Текућа резерва, а по финансијском плану при-
хода и примања и расхода и издатака Градске управе за 
финансије за 2012. годину, са позиције 265.01.02. 
одобравају се средства Градској управи за социјалну и 
дечију заштиту у износу од:

13.500.000,00 динара

(тринаестмилионапетстохиљададинара 00/100)

за исплату помоћи запосленој трудници за време 
привремене спречености за рад због болести или 
компликација у вези са трудноћом.

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- Поро-
дица 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 271.010.000,00 динара, а у алинеји 
осам износ „15.000.000,00“ замењује се износом 
„28.500.000,00“.

3. За реализацију овог решења задужују се:

- Градска управа за финансије и

- Градска управа за социјалну и дечију заштиту.

4. Решење доставити:

- Градској управи за социјалну и дечију заштиту

- Градској управи за финансије:

 - Сектору за трезор,

 - Одељењу за буџет.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Број: 401-10/2012-II

31. мај 2012. године

НОВИ САД 

Заменик Градоначелника

Мр Зоран Мандић, 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), а у вези са Протоколом о започињању 
преговора за закључење уговора о заједничком улагању 
закљученом 24. априла 2012. године између Јавног 
предузећа „Електропривреда Србије“, Града Новог Сада, 
„Енергија“ АД Нови Сад и Конзорцијума понуђача који 
чине МЕТКА S.A. из Грчке, GGE A.S. из Словачке и CJSC 
OPTIMA ENERGOSTROY из Руске федерације, Градо-
начелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Одређују се представници Града Новог Сада да, у 
складу са Протоколом о започињању преговора за 
закључење уговора о заједничком улагању закљученим 
24. априла 2012. године, учествују у преговорима са 
представницима Јавног предузећа „Електропривреда 
Србије“, Београд, (у даљем тексту: ЈП ЕПС), Привредног 
друштва „Енергија“ АД Нови Сад (у даљем тексту: ЕНС 
а.д.), са једне стране, и представницима Конзорцијума 
понуђача који чине МЕТКА S.A. из Грчке, GGE A.S. из 
Словачке и CJSC OPTIMA ENERGOSTROY из Руске 
федерације (у даљем тексту: Конзорцијум понуђача), с 
друге стране, ради обезбеђивања услова за реконстру к-
цију постојећег и/или изградњу савременог блока за 
комбиновану производњу електричне и топлотне енергије 
у гасно-парном циклусу (Пројекат ТЕ-ТО Нови Сад), у 
саставу:

1.  Живко Макарић, члан Градског већа Града Новог 
Сада за финансије, координатор испред Града Новог 
Сада,

2. Лидија Јарамаз Лисица, Градски јавни право бра нилац,

3.  Лидија Томаш, начелник Градске управе за кому-
налне послове,

4. Зора Ђорђевић, начелник Градске управе за про писе,

5.  Славка Дуловић, шеф Службе извршних органа 
Града Новог Сада и

6.  Јосип Полц, технички директор Јавног комуналног 
предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад.

II. Представници Града новог Сада, у складу са Про-
токолом о започињању преговора за закључење уговора 
о заједничком улагању од 24. априла 2012. године, 
оствариваће заједничку сарадњу са представницима ЈП 
ЕПС и ЕНС а.д. и уз помоћ изабраног консултанта Citadel 
(у даљем тексту: Консултант)

-  сагледаће проблематику у вези са основном садржи-
ном и предлозима садржаним у понуди и изменама 
Уговора о заједничком улагању и Уговора о продаји 
електричне и топлотне енергије (у даљем тексту 
заједнички: Уговори) које је доставио Конзорцијум, а 
која је условно прихваћена од стране Управног одбо-
ра ЕНС а.д.,

-  припремаће подлоге и оквир, однсоно платформу за 
преговоре са овлашћеним представницима Конзор-
цијума, а на основу Анализе измена Уговора, припре-
мљене од стране Консултанта, и сагледати све тех-
ничке услове понуде Конзорцијума,

-  разјасниће све релевантне аспекте техничке понуде 
Конзорцијума са становишта захтеваних услова у 
Тендер ској документацији и оцена потреба ЈП ЕПС и 
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Града за електричном и топлотном енергијом, према 
количини и динамици испоруке, оцениће прихватљивост 
битних аспеката техничке понуде Конзорцијума и 
предложити надлежним органима да дају сагласност 
на техничку понуду Конзорцијума, што је услов за 
започињање преговора о Уговорима, на основу датих 
разјашњења и образложења од стране Конзорцијума 
у току преговора,

-  након давања сагласности на технички аспект пону-
де, дефинисаће ставове о кључним питањима за 
реализацију Пројекта ТЕ-ТО Нови Сад, односно о 
битним елементима за оцену прихватљивости понуде 
Конзорцијума – услови и начин продаје електричне и 
топлотне енергије у погледу количине, базне коли-
чине, цена, гаранција, одговорности за испоруку и 
преузимање енергије, укључивање нове Пројектне 
компаније као инвеститора у Првој фази реализације 
Пројекта по предлогу Конзорцијума, и дефинисања 
минимума права и обавезе Конзорцијума, односно 
услова које Пројектна компанија мора да испуњава у 
погледу пословног и финансијског капацитета, као и 
услови одговорности чланова Конзорцијума, повера-
вање једном од чланова Конзорцијума обављање 
послова у реализацији инвестиционе обавезе, опре-
де љивање модела управљања у ЕНС а.д. након при-
ступања новог акционара (Конзорцијума или Про-
јектне компаније) у погледу врсте органа, начина 
избора и минимума резервисаних питања о којима се 
одлучује једногласно, као и нужна усклађивања са, у 
међувремену, донетим законима о енергетици, при-
вре дним друштвима и јавној својини,

-  водиће начелне преговоре са овлашћеним представ-
ницима Конзорцијума о садржини Уговора и усагла-
сиће текстове ових уговора са предлогом овлашћеним 
представницима страна да, у зависности од резулта-
та преговора надлежни орган ЕНС а.д. прихвати Уго-
воре или оцени да не постоје услови за усаглашавање 
ставова страна и закључивање Уговора.

III. Овлашћени представници Града у припреми прего-
вора и у току преговора, зависно од врсте питања које је 
предмет анализе, разјашњења и преговора, могу учество-
вати појединачно или у пуном саставу, о чему одлучује 
координатор.

IV. Овлашћени представници Града ће, у припреми за 
преговоре и током преговора са овлашћеним представни-
цима Конзорцијума, претходно обезбеђивати усаглашене 
ставове са представницима ЈП ЕПС  и ЕНС а.д., ради 
једин ственог наступа у односу на Конзорцијум.

V. Овлашћени представници Града ће остваривати 
непосредну и континуирану сарадњу са Консултантом 
ради утврђивања неопходних техничких, економских и 
правних услова за оцену прихватљивости понуде и 
предлога Конзорцијума у току преговора и усаглашавања 
Уговора.

VI. Координатор обезбеђује потребну размену инфор-
мација неопходних за јединствен наступ у извршавању 
задатака утврђених овим решењем у случају да се 
поједина питања разматрају и преговарају у ужем саставу, 
према областима (техничкој, правној и економској), како 
би сви представници располагали информацијама и 
подацима релевантним за заузимање ставова у области 
за коју су задужени по врсти посла коју обављају.

VII. Координатор је овлашћен да се представницима 
ЈП ЕПС, ЕНС а.д. и Консултанта координира потребне ак-

тивности ради извршења задатака утврђених овим реше-
њем у складу са Протоколом о започињању преговора за 
закључење уговора о заједничком улагању од 24. априла 
2012. године, и да остварује потребну комуникацију и до-
говоре о начину, условима и роковима извршавања 
задатака.

VIII. Координатор је овлашћен да од надлежних органа 
затражи инструкције и смернице које су од значаја за 
успешан ток преговарања и заузимање става по кључним 
питањима за прихватање техничких аспеката понуде 
Конзорцијума и усаглашавање Уговора.

IX. Активности на извршавању задатака утврђених 
овим решењем започињу одмах и трају у складу са дина-
миком преговора са овлашћеним представницима Кон-
зор цијума, а најдуже у року важења Протокола.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2012-988-Г
28. мај 2012. године
НОВИ САД    П.о. члан Градског већа

    Живко Макарић, с.р.
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На основу члана 47. тачка 20. Статута Града Новог 
Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 43/08), Градоначелник Града Новог Сада, 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДОПУНИ АКЦИОНОГ ПЛАНА 

ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА НОВОГ САДА 
ЗА 2012. ГОДИНУ

I

У Акционом плану запошљавања Града Новог Сада за 
2012. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 5/12 
и 16/12) у поглављу 10. тачка 1. „Програм приправника – 
финансирањем оспособљавања за самосталан рад у 
струци“ после става 7. додаје се став 8. који гласи:

„Изузетно, на иницијативу покрајинских и републичких 
органа, Градоначелник може донети одлуку о суфинан си-
рању запошљавања приправника на предлог Градског већа, 
а услови за суфинансирање утврђују се споразумом“.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-385/2012-II
23. мај 2012. године
НОВИ САД      Градоначелник

Игор Павличић, с.р.
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На основу члана 7. и 8. Правилника о додатној 
образовној, здравственој и социјално подршци детету и 
ученику („Службени гласник Републике Србије“, број 
63/10), Градска управа за образовање Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ 
ПОТРЕБА ЗА ПРУЖАЊЕМ ДОДАТНЕ 

ОБРАЗОВНЕ, ЗДРАВСТВЕНЕ И СОЦИЈАЛНЕ 
ПОДРШКЕ ДЕТЕТУ И УЧЕНИКУ

I

У Решењу о именовању чланова комисије за процену 
потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и 
социјане подршке детету и ученику („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 61/10), у тачки I став 1. подтачка 
3. уместо речи: „Биљана Стајић“, стављају се речи: 
„Љубица Куриџа“.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД НОВИ САД

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

Број: IX-6-366/2012

25. мај 2012. године

НОВИ САД 

Наченик

Зоран Кузељевић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 
9. Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист Гра-
да Новог Сада“, бр. 4/10, 5/10, 19/10, 50/10 и 44/11), 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ ПРИВРЕМЕНИХ 
ПАРКИРАЛИШТА ЗА ПУТНИЧКЕ 

АУТОМОБИЛЕ ИСПРЕД КУПАЛИШТА 
„ШТРАНД“ У НОВОМ САДУ

I. Одређује се привремена паркиралишта:

-  у Фрушкогорској улици, на делу у непосредној близи-
ни главног улаза на купалиште,

-  код Моста слободе, на потезу од Булевара деспота 
Стефана до Сунчаног кеја, испод моста,

-  простор испод навоза на Мост слободе, северно од 
Булевара деспота Стефана,

-  део простора између Булевара деспота Стефана и 
Сунчаног кеја код студентских домова.

Паркиралишта из става 1. ове тачке користиће се као 
посебна паркиралишта.

II. Наплата накнаде за коришћење паркиралишта из 
тачке I. овог решења вршиће се у складу са важећом од-
луком о утврђивању цена паркирања и уклањања мотор-
них возила, за време рада купалишта „Штранд“ у Новом 
Саду, од 1. јуна до 15. септембра 2012. године, свакод-
невно од 7,00 до 21,00 часа.

Наплату накнаде из става 1. ове тачке обавља Јавно 
комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад, путем 
паркомата и мобилне телефоније.

III. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг 
сервис“ Нови Сад да:

-  паркиралишта из тачке I. овог решења уреди, опреми 
и обележи саобраћајном сигнализацијом у складу са 
прописима о безбедности саобраћаја и са Органи-
зацијом паркирања возила на простору око купалишта 
Штранд у Новом Саду, број ПСопШТ01 из марта 2007. 
године, коју је израдило Јавно комунално предузеће 
„Паркинг сервис“ Нови Сад,

-  путем средстава јавног информисања обавести ко-
риснике паркиралишта о начину коришћења паркира-
лишта, и

-  након истека рока важности овог решења уклони сву 
постављену саобраћајну сигнализацију која се одно-
си на паркиралиште.

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

V. Доношењем овог решења престаје да важи Решење 
о одређивању привремених паркиралишта за путничке 
аутомобиле испред купалишта „Штранд“ у Новом Саду 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 13/09, 14/09 и 
21/10).

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-34-1397/2012

25. мај 2012. 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, 50/10 и 44/11), 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ 

ПОСЕБНИХ ПАРКИРАЛИШТА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

I. У Решењу о одређивању посебних паркиралишта на 
територији Града Новог Сада („Службени лист Града Но-
вог Сада“, бр. 6/11, 14/11, 22/11, 48/11, 9/12 и 23/12), у 
тачки IV. подтачка 74. се мења и гласи:

„74. на Тргу незнаног јунака, са 10 паркинг-места, пре-
ма Појектима број 5257 од 1. септембра 2010. године, 
5677 од 28. марта 2011. године и 6803 од 30. маја 2012. 
године, које је израдио Завод.“.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг 
сервис“ Нови Сад да:

-  паркиралиште уреди, опреми и постави саобраћајну 
сигнализацију у складу са саобраћајним пројектом и

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

III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог 
решења врши Јавно предузеће „Завод за изградњу Гра-
да“ у Новом Саду (у даљем тексту: Завод).

IV. Налаже се Заводу да постављене саобраћајне зна-
ке унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

V. Рок за извршење овог решења је 20. јун 2012. 
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-34-1483/2012
1. јун 2012. 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, 50/10 и 44/11), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ ПОВРЕМЕНИХ 

ПАРКИРАЛИШТА У ОКОЛИНИ 
ПЕТРОВАРАДИНСКЕ ТВРЂАВЕ, ЗА ВРЕМЕ 

ОДРЖАВАЊА МУЗИЧКОГ ФЕСТИВАЛА 
“ТАМБУРИЦА ФЕСТ“

I. Одређују се повремена паркиралишта за путничке 
аутомобиле у околини Петроварадинске тврђаве, за вре-
ме одржавања музичког фестивала „Тамбурица фест“ од 
15. до 17. јуна 2012. године:

-  на Тргу владике Николаја, у Улици проте Михалџића, 
у Улици Лисинског и у Улици Владимира Назора, ка-
пацитета 153 паркинг-места,

-  на Кеју скојеваца, капацитета 225 паркинг-места и

- на платоу код ресторана „Траг“, капацитета 76 пар кинг 
-места.

Паркиралишта из става I. ове тачке су општа 
парки ралишта.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг 
сервис“ Нови Сад, да:

-  паркиралишта из тачке I. овог решења, уреди, опре-
ми и обележи одговарајућом саобраћајном сигна-
лизацијом, а у свему према саобраћајном пројекту 
број ПСО218 из маја 2012. године, који је израдило 
Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови 
Сад,

-  након истека рока важности овог решења, са парки-
ралишта уклони сву вертикалну сигнализацију која се 
односи на наплату накнаде за коришћење паркира-
лишта и

-  путем средстава јавног информисања обавести гра-
ђане и друге кориснике о коришћењу паркиралишта.

III. Надзор на извођењем радова из тачке II. овог 
решења, врши Јавно предузеће „Завод за изградњу Гра-
да“ у Новом Саду.

IV. Ово решење важи од 15. до 17. јуна 2012. 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-34-1548/2012
6. јун 2012. године
НОВИ САД 

Начелник

Радивој Павлов, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 
16. став 1. Одлуке о јавном превозу путника („Службени 
лист Града Новог Сада“, 60/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ ДЕЛА ТРАСЕ И НАЗИВА ЛИНИЈЕ 

БРОЈ 5 И УВОЂЕЊУ ЛИНИЈЕ БРОЈ 18 
ЈАВНОГ ГРАДСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА 

У НОВОМ САДУ

I. Мења се траса линије јавног градског превоза путни-
ка број 5, у делу од раскрснице Успенске и Јеврејске ули-
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це, тако да ће се возила јавног градског превоза на овој 
линији кретати следећим улицама, у оба смера: Темерин-
ски пут, Темеринска улица, Улица Јована Суботића, Бу-
левар Михајла Пупина, Трг незнаног јунака у Новом 
Саду.

II. Мења се назив линије јавног градског превоза путни-
ка број 5, тако да уместо досадашњег назива, Темерински 
пут – Авијатичарско насеље, ова линија има низив Теме-
рински пут – Центар – Трг незнаног јунака.

III. Одређују се аутобуска стајалишта на измењеном 
делу трасе линије јавног градског превоза путника из 
тачке I. овог решења, тако да се користе сва постојећа 
стајалишта на траси и ново стајалиште на Тргу незнаног 
јунака.

IV. Одређује се линија јавног градског превоза путника, 
број 18, Центар – Авијатичарско насеље у Новом Саду, 
који се у оба смера пружа трасом: од терминала у 
Шафариковој улици, Успенском улицом, Јеврејском ули-
цом, Булеваром ослобођења, Улицом Новосадског сајма, 
Хајдук Вељковом улицом, Руменачком улицом и Авијати-
чарском улицом до окретнице.

V. Одређују аутобуска стајалишта на линији јавног 
градског превоза путника из тачке IV. овог решења тако 
да се користе сва постојећа стајалишта на траси.

VI. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу 
Града“ у Новом Саду да изврши обележавање хоризон-
талне и постављање вертикалне саобраћајне сигнали-
зације на новом аутобуском стајалишту из тачке III. овог 

решења, а у складу са Пројектом техничког регулисања 
саобраћаја „Измена режима саобраћаја због увођења 
стајалишта јавног превоза на Тргу незнаног јунака у Но-
вом Саду“, број 6803 од 30. маја 2012. године.

VII. Налаже се Јавном градском саобраћајном 
предузећу „Нови Сад“, Нови Сад, да на стајалиштима за 
линије јавног превоза из тачке III. постави стајалишне та-
бле са назнаком BUS, изводима из реда вожње и називом 
стајалишта, надстрешнице и корпе за отпатке, те путем 
средстава јавног информисања обавести кориснике ауто-
буског превоза о измени трасе и назива, односно увођењу 
линије јавног градског превоза путника.

VIII. Рок за извршење радова из тачке VI. и VII. овог 
решења је 1. јул 2012. године.

IX. 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-34-1491/2012

1. јун 2012. године

НОВИ САД 

Начелник

Радивој Павлов, с.р.
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С А Д Р Ж А Ј

Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Oдговорни уредник: Игор Башнец.

Уредништво: Градска управа за прописе Града Новог Сада,

21000 Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, Телефон: 021/451-726.

Годишња претплата: 3.500,00 динара. Уплатни рачун број: 840-742341843-24;

По моделу 97 са позивом на број 20-511, Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Нови Сад.

Прималац: Приходи градских органа управе

Сврха плаћања: За “Службени лист Града Новог Сада”.

Рачунарска обрада и штампа:

Служба за заједничке послове Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, 21000 Нови Сад, телефон: 021/4882-700

Рег. бр.         Предмет        Страна Рег. бр.         Предмет        Страна

ГРАД НОВИ САД

Скупштина

259 Одлука о ангажовању ревизора за оба-
 вљање екстерне ревизије завршног 
 рачуна буџета Града Новог Сада за 

 2011. годину 665

160 Програм решавања стамбених потреба 

 у 2012. години 665

Градско веће

261 Решење о изменама Програма финан-
 сирања потреба у области спорта за 

 2012. годину 666

262 Решење о допуни Решења о одређи-
 вању места за привремено постав-

 љање киоска и барака 666

Градоначелник

263 Одлука о организовању спровођења 
 јавних радова од интереса за Град 

 Нови Сад у 2012. години 667

264 Одлука о измени Одлуке о избору по-
 слодаваца којима се одобравају сред-
 ства за стручно оспособљавање и запо-

 шљавање приправника 670

265 Решење о одобравању преноса средста-
 ва обезбеђених Одлуком о Буџету Града
 Новог Сада за 2012. годину 670

266 Решење о одобравању да се у Одлуци 
 о Буџету Града Новог Сада за 2012. го-
 дину распореде и средства донације од 
 Развојне банке Војводине А.Д. 671

267 Решење о начину и поступку доделе 
 буџетских средстава Социјално-еко-

 номском савету Града Новог Сада 671

268 Решење о употреби средстава текуће 

 буџетске резерве 672

269 Решење о употреби средстава текуће 

 буџетске резерве 673

270 Решење о одређивању представника
 Града Новог Сада, да у складу са Про-
 токолом о започињању преговора за 
 закључењу Уговора о заједничком ула-
 гању учествују у преговорима ради обез-
 беђивања услова за реконструкцију по-
 стојећег и/или изградњу савременог 
 блока за комбиновану производњу еле-
 ктричне и топлотне енергије у гасно-

 -парном циклусу 673

271 Решење о допуни Акционог плана 
 запошљавања Града Новог Сада за 

 2012. годину 674

Градска управа за образовање

272 Решење о измени Решења о имено-
 вању чланова Комисије за процену 
 потреба за пружањем додатне образо-
 вне, здравствене и социјалне подршке 

 детету и ученику 675

Градска управа за саобраћај и путеве

273 Решење о одређивању привремених 
 паркиралишта за путничке аутомобиле 
 испред купалишта „Штранд“ у Новом 

 Саду 675

274 Решење о измени решења о одређи-
 вању посебних паркиралишта на тери-

 торији Града Новог Сада 676

275 Решење о одређивању повремених 
 паркиралишта у околини Петровара-
 динске тврђаве, за време одржавања 

 музичког фестивала “Тамбурица фест“ 676

276 Решење о измени дела трасе и назива 
 линије број 5 и увођењу линије број 18 
 јавног градског превоза путника у 

 Новом Саду 676


