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На основу члана 6. алинеја пета Одлуке о организацији 

и функционисању цивилне заштите на територији Града 
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 10/12), 
Градско веће Града Новог Сада, на 120. седници од 22. 
маја 2014. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ 

ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТЕ НА ОБЈЕКТИМА 
НАСТАЛЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА 
И ДРУГИХ НЕСРЕЋА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА НОВОГ САДА

I. Овим решењем образује се Комисија за процену штете 
на објектима настале од елементарних непогода и других 
несрећа на територији Града Новог Сада (у даљем тексту: 
Комисија).

II. Задатак Комисије је да:
-  утврди штету на објектима насталу од елементарних 
непогода и других несрећа,

-  у складу са поднетим захтевима за процену штете 
изађе на место настанка штете,

-  записнички констатује/изврши процену настале штете,
-  предложи начин санирања штете настале од елемен-
тарних непогода и других несрећа и висину штете 
настале од елементарних непогода и других несрећа, и

-  након извршене процене штете настале од елемен-
тарних непогода и других несрећа сачини и достави 
извештај Градском већу Града Новог Сада на даље 
поступање.

III. Комисија има председника, заменика председника, 
два члана и секретара.

IV. У Комисију се именују:
за председника
СЛАВИЦА ЛАЗОВ, Градска управа за инспекцијске 
послове
за заменика председника
МИЛАН ВУЈАНОВИЋ, Градска управа за инспекцијске 
послове

за чланове:
1. ВАСИЉ ПОПОВИЋ, Јавно предузеће „Завод за 

изградњу Града“ у Новом Саду,
2. ЈОВАНА НАКАРАДА, Служба изршних органа Града 

Новог Сада.
за секретара
 БРАНИСЛАВА ГАЛИЋ, Служба извршних органа Града 
Новог Сада.
V. Стручне и административне послове за потребе 

Комисије обављаће Градска управа за комуналне послове.
VI. Ово решење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2014-33/а 
22. мај 2014. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градоначелник
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На основу поглавља 11. тачка 4. Акционог плана 

запошљавања Града Новог Сада за 2014. годину ("Служ-
бени лист Града Новог Сада", бр. 4/14 и 11/14), поводом 
Јавног позива послодавцима за доделу субвенције за 
отварање нових радних места на територији Града Новог 
Сада у 2014. години, на предлог Комисије за разматрање 
пријава за отварање нових радних места, Градоначелник 
Града Новог Сада  доноси

О Д Л У К У 
О ОДОБРАВАЊУ СУБВЕНЦИЈЕ 

ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ 
РАДНИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

НОВОГ САДА У 2014. ГОДИНИ

1. Одобравају се средства за субвенције за отварање 
радних места на територији Града Новог Сада, ради 
запошљавања 50 незапослених лица код 36 послодаваца, 
у укупном износу од 10.000.000,00 динара.

2. Субвенција из тачке 1. ове одлуке одобрава се 
следећим послодавцима:
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Ред.
број Број пријаве Подносилац

пријаве Седиште подносиоца пријаве
Број 

одобрених 
лица

Одобрена
средства
(у дин.)

1. VII-105-17/14  „Vega IТ Sourcing“ DOO Нови Сад, Данила Киша 3в/14ц 1 200.000,00

2. VII-105-21/14 „Popart Studio“ DOO Нови Сад, Светосавска 13 1 200.000,00

3. VII-105-60/14 SZTR „Maxlab“ Ветерник, Војводе Бојовића 27 1 200.000,00

4. VII-105-3/14 „Sixsentix“ DOO Нови Сад, Темеринска 102 3 600.000,00

5. VII-105-52/14 „Ks-Safety Shoes“ DOO Нови Сад, Марије Бурсаћ 38 2 400.000,00

6. VII-105-53/14 ПУ „Лилипут“ Нови Сад, Лазе Лазаревића 20а 2 400.000,00

7. VII-105-9/14 „Nutreko“ DOO            Нови Сад, Стражиловска 4 2 400.000,00

8. VII-105-5/14 Агенција „Orange Ns“ Нови Сад, Радничка 43 1 200.000,00

9. VII-105-15/14 „Maior Domus“ DOO Нови Сад, Полгар Андраша 40А 1 200.000,00

10. VII-105-55/14 Здравствена установа-Апотека 
„Irisfarm“ Нови Сад, Руменачка 13 3 600.000,00

11. VII-105-13/14 Књиговoдствена агенција „Двр“ Нови Сад, Модене 1 1 200.000,00

12. VII-105-36/14 Стоматолошка ординација „Дeлић“ Нови Сад, Народног фронта 28/1 1 200.000,00

13. VII-105-59/14 Књиговодствена агенција „Stav S.I.“ Нови Сад, Милеве Марић 42 1 200.000,00

14. VII-105-29/14 „Illi Company“ DOO Нови Сад, Ђорђа Зличића 22 3 600.000,00

15. VII-105-8/14 „Offset Print“ DOO Нови Сад, Приморска 84 2 400.000,00

16. VII-105-62/14  „Ns Pro Group“ DOO Нови Сад, Железничка 4 1 200.000,00

17. VII-105-4/14 Biro za kompjuterske usluge „Viruss“ Нови Сад, Булевар ослобођења 25 1 200.000,00

18. VII-105-33/14  Zanatska radnja „Freshka Gora“ Нови Сад, Богдана Шупута 69а 1 200.000,00

19. VII-105-16/14  „Sunny Travel“ DOO Нови Сад, Железничка 15 1 200.000,00

20. VII-105-42/14 „Ninamedia Kliping“ DOO Нови Сад, Војводе Мишића 9 2 400.000,00

21. VII-105-49/14 Центар страних језика „Alfabet“ Нови Сад, Народног фронта 27 1 200.000,00

22. VII-105-19/14 „Stevča Soul Food“ STUR Нови Сад, Грчкошколска 7 1 200.000,00

23. VII-105-28/14 SZR „Foto Color 36 Radionica“ Нови Сад, Бате Бркића 34 1 200.000,00

24. VII-105-18/14 „Energoglobal“ DOO Ветерник, Сомборска рампа 25 1 200.000,00

25. VII-105-11/14 „Colonial Co“ DOO Нови Сад, Валентина Водника 8 2 400.000,00

26. VII-105-14/14 ТД „Дуга“ ДОО Нови Сад, Ћирила и Методија 11б 2 400.000,00

27. VII-105-46/14 СЗР Ауто сервис „Ружичин“ Каћ, Радничка 58 1 200.000,00

28. VII-105-50/14 „EnergoGlobal Construct“ DOO        Ветерник,Сомборска рампа 25 1 200.000,00

29. VII-105-39/14 Пројектни биро „Construction Team“ Буковац, Карађорђева 77 1 200.000,00

30. VII-105-2/14 СЗР „Сусам“ Нови Сад, Митровачка 32 1 200.000,00

31. VII-105-25/14 „Trans-Express“ DOO Нови Сад, Булевар Слободана 
Јовановића 15/1 1 200.000,00

32. VII-105-26/14  „Exit” DOO Нови Сад, Булевар војводе 
Степе 28 2 400.000,00

33. VII-105-34/14 „Claris Plus“ DOO Нови Сад, Браће Рибникар 8 1 200.000,00

34. VII-105-20/14 „Asip Prevent“ DOO Нови Сад, 
Душана Васиљева 14/5/21 1 200.000,00

35. VII-105-57/14 Фризерски салон „Виолета“ Нови Сад, Браће Дроњак 7 1 200.000,00

36. VII-105-22/14 „Dad 1989“ DOO Нови Сад,Николе Пашића 24 1 200.000,00

У  к  у  п   н  о : 50 10.000.000,00
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 3. Субвенција из тачке 1. ове одлуке износи 200.000,00 
динара за једно отворено радно место, а број лица и уку-
пан износ одобрене субвенције послодавцима наведени 
су у табели која је саставни део тачке 2. ове одлуке. Посло-
давац је у обавези да лице за које је добио субвенцију за 
отварање новог радног места задржи у радном односу 
најмање 24 месеца.

4. На основу ове одлуке закључиће се уговор између 
Националне службе за запошљавање - Филијала Нови 
Сад, Града Новог Сада и послодаваца којима је одобрена 
субвенција, у року од 30 дана од дана доношења одлуке.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-139/2014-II 
26. мај 2014. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

260
На основу члана 34. став 6. Одлуке о градским управама 

Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 
52/08, 55/09, 11/10, 60/10 и 69/13), Градоначелник Града 
Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. БИЉАНА ЗЕРЕМСКИ разрешава се дужности 
помоћника шефа Сектора за буџет за припрему буџета, у 
Градској управи за финансије Града Новог Сада, са 23. 
мајем 2014. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 420-1/2014-429-II 
22. мај 2014. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10 и 69/13), Градо-
начелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. ДУШАН ТУБИЋ, дипломирани ветеринар, разрешава 
се дужности помоћника начелника за пољопривреду и 

рурални развој у Градској управи за привреду Града Новог 
Сада, са даном 31. мај 2014. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-159/2014-II 
27. мај 2014. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10 и 69/13), Градо-
начелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. ИВАНКА ЧУБРИЛО, дипломирани економиста, 
поставља  се за помоћника начелника за пољопривреду и 
рурални развој у Градској управи за привреду Града Новог 
Сада, почев од 1. јуна 2014. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-160/2014-II 
27. мај 2014. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, 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, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13) и члана 
5. став 2. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2014. годину 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 70/13), Градона-
челник 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 2014. годину („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 70/13) за раздео 09, главу 09.01 – ГРАДСКА 
УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, функцију 160 – Опште јавне 
услуге некласификоване на другом месту, са позиције 
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буџета 286, економска класификација 499 – Средства 
резерве – Текућа резерва, а по Финансијском плану при-
хода и примања и расхода и издатака Градске управе за 
финансије за 2014. годину, са позиције 286.01.02. 
одобравају се средства Градској управи за социјалну и 
дечију заштиту у износу од:

7.000.000,00 динара
(седаммилионадинара00/100)

ради обезбеђивања недостајућих средстава за реали-
зацију програма „Свратиште за децу улице“ у 2014. години.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у 
оквиру раздела 15, глава 15.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА 
СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ, у функцији 090 – 
Социјална заштита некласификована на другом месту, 
на позицију буџета 422, економска класификација 481 – 
Дотације невладиним организацијама, тако да укупан 
план средстава из буџета за ову апропријацију износи 
113.934.000,00 динара, а у алинеји четири износ 
„45.000.000,00“ замењује се износом „52.000.000,00“.

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 финансије:

 - Сектору за трезор,
 - Сектору за буџет и

- Градској управи за социјалну и дечију заштиту.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 401-8/2014-II 
5. мај 2014. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Борко Илић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9. 

Одлуке о јавним паркиралиштима ("Службени лист Града 
Новог Сада", бр. 4/10, 5/10, 19/10, 50/2010, 44/2011, 38/12 
и 7/2013), доноси

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

АУТОМОБИЛЕ ИСПРЕД КУПАЛИШТА 
”ШТРАНД” У НОВОМ САДУ

I. Одређују се привремена паркиралишта: 

-  у Фрушкогорској улици, на делу у непосредној близини 
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 ће се користити као 
посебна паркиралишта.

II. Наплата накнаде за коришћење паркиралишта из 
тачке I. овог решења, вршиће се у складу са важећом 
одлуком о утврђивању цена паркирања и уклањања 
моторних возила, за време рада купалишта "Штранд" у 
Новом Саду, од 1. јуна до 15. септембра 2014. године, сва-
кодневно од 7 до 21 час.

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 кори-
снике паркиралишта о начину коришћења паркиралишта, 
и

-  након истека рока важности овог решења уклони сву 
постављену саобраћајну сигнализацију која се односи 
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", број 21/2013).

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-34-1860/2014 
26. мај 2014. године
НОВИ САД 

в.д. начелника
Викторија Пауновић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9. 

Одлуке о јавним паркиралиштима ("Службени лист Града 
Новог Сада", бр. 4/10, 5/10, 19/10, 50/2010, 44/2011, 38/2012 
и 7/2013), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ОПШТИХ ПАРКИРАЛИШТА 

ЗА МОТОЦИКЛЕ У МАСАРИКОВОЈ И 
ХИЛАНДАРСКОЈ УЛИЦИ У НОВОМ САДУ

I. Одређују се општа паркиралишта за мотоцикле у 
Масариковој и Хиландарској улици у Новом Саду.

Капацитет паркиралишта у Масариковој улици је 3 пар-
кинг-места за мотоцикле, а у Хиландарској улици је 3 пар-
кинг-места за мотоцикле. 

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу “Паркинг 
сервис“ Нови Сад (у даљем тексту: Паркинг сервис), да 
паркиралиште из тачке I. овог решења уреди, опреми и 
постави саобраћајну сигнализацију према Саобраћајним 
пројектима број ПС0196-02 из марта 2014. године и ПС0130-
02 из марта 2014. године који је израдио Паркинг сервис.

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

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

V. Рок за извршење овог решења је 15.06.2014. 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-34-1861/2014                                                                                  
26. мај 2014. године
НОВИ САД 

в.д. начелника
Викторија Пауновић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9. 

Одлуке о јавним паркиралиштима ("Службени лист Града 
Новог Сада", бр. 4/10, 5/10, 19/10, 50/2010, 44/2011, 38/12 
и 7/2013), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ ПОВРЕМЕНОГ 

ПАРКИРАЛИШТА У ДВОРИШТУ ЗАВОДА 
ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ 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, на парцели број 
7571/1, поред пословне зграде Медицинског факултета 
према Заводу за трансфузију крви, као посебно паркира-
лиште капацитета 227 паркинг-места, од којих је пет места 
намењено за возила инвалидних лица. 

II. Наплата накнаде за коришћење повремених 
паркиралишта из тачке I. овог решења, вршиће се у складу 
са важећом одлуком о утврђивању цена паркирања и 
уклањања моторних возила, у периоду од 20. маја 2014. 
до 26. маја 2014. године, свакодневно од 8 до 20 часова.

Наплату накнаде из става 1. ове тачке, обавља ЈКП 
"Паркинг сервис" Нови Сад, путем овлашћеног лица.

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

 - паркиралиште из тачке I. уреди, опреми и обележи 
у складу са Пројектом техничог регулисања саобра-
ћаја, број ПС0154 од 27. априла 2009. године, 
израђеном од стране Јавног комуналног предузећа 
"Паркинг сервис" Нови Сад, 

 - након истека рока важности овог решења са 
паркиралишта уклони сву вертикалну сигнализацију 
која се односи на наплату и 

 - да путем средстава јавног информисања обавести 
учеснике у саобраћају о начину коришћења парки-
ралишта.

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

V. Ово решење важи од 20. маја 2014. године до 26. 
маја 2014. 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-34-1715/2014
12. мај 2014. године
НОВИ САД             

в.д. начелника
Викторија Пауновић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9. 

Одлуке о јавним паркиралиштима ("Службени лист Града 
Новог Сада", бр. 4/10, 5/10, 19/10, 50/2010, 44/2011 и 38/12), 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ ОПШТИХ ПАРКИРАЛИШТА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

I. Као општа паркиралишта за путничке аутомобиле 
одређују се јавне саобраћајне површине и посебни про-
стори одређени за паркирање моторних возила: 
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1.  у блоку Лиман 2, омеђеном Булеваром ослобођења, 
Булеваром цара Лазара, Фрушкогорском улицом и 
Булеваром деспота Стефана у Новом Саду, 

2.  у блоку Лиман 3, омеђеном Булеваром ослобођења, 
улицама Народног фронта и Шекспировом и Буле-
варом цара Лазара у Новом Саду, 

3. у блоку Лиман 3, омеђеном улицама Народног 
фронта, Шекспировом, Булеваром деспота Стефана 
и Балзаковом улицом у Новом Саду, 

4.  у блоку Лиман 4, омеђеном улицама Народног 
фронта, Балзаковом, 1300 каплара и Иве Андрића у 
Новом Саду, 

5. у блоку Лиман 4, омеђеном улицама Народног 
фронта, Балзаковом, Булеваром цара Лазара и Ули-
цом Иве Андрића у Новом Саду, 

6. у блоку омеђеном Булеваром Слободана Јовановића, 
Булеваром војводе Степе и улицама Милана Јешића 
Ибре, Ђорђа Никшића Јохана, Стојана Новаковића 
и Радомира Раше Радујкова у Новом Саду, 

7. у блоку омеђеном Булеваром Слободана Јовановића 
и улицама Радомира Раше Радујкова, Симеона 
Пишчевића и Бранислава Бороте у Новом Саду, 

8. у блоку омеђеном Булеваром кнеза Милоша и ули-
цама Момчила Тапавице и Милеве Марић у Новом 
Саду, 

9. у блоку омеђеном улицама Темеринском, Балкан-
ском, Текелијином и Путем шајкашког одреда у Новом 
Саду и

10. у блоку омеђеним Булеваром ослобођења, Буле -
варом краља Петра I, Хајдук Вељковом улицом и 
улицом Новосадског сајма у Новом Саду

II. Све остале јавне саобраћајне површине на територији 
Града Новог Сада, у смислу посебно изграђених објеката 
намењених паркирању возила, одређују се као општа пар-
киралишта за путничке аутомобиле, изузев објеката који 
су одређени као посебна паркиралишта. 

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

 - паркиралишта из тачке I. став 1. подтачка један овог 
решења, уреди, опреми и обележи према Пројекту 
техничког регулисања саобраћаја број 3121 из априла 
2007. године, који је израдила Служба за развој и 
управљање саобраћајем Јавног предузећа "Завод 
за изградњу Града" у Новом Саду, 

 - паркиралишта из тачке I. став 1. подтачка два овог 
решења, уреди, опреми и обележи према Пројектима 
техничког регулисања саобраћаја број 4947, 4948, 
4949, 4950, 4951, 4952 и 4953 из маја 2010. године, 
који је израдила Служба за развој и управљање 
саобраћајем Јавног предузећа "Завод за изградњу 
Града" у Новом Саду, 

 - паркиралишта из тачке I. став 1. подтачка три овог 
решења, уреди, опреми и обележи према Пројекту 
техничког регулисања саобраћаја број 7129 из окто-
бра 2012. године, који је израдила Служба за развој 
и управљање саобраћајем Јавног предузећа "Завод 
за изградњу Града" у Новом Саду, 

 - паркиралишта из тачке I. став 1. подтачка четири 
овог решења, уреди, опреми и обележи према 
Пројекту техничког регулисања саобраћаја број 7182 
из новембра 2012. године, који је израдила Служба 
за развој и управљање саобраћајем Јавног предузећа 
"Завод за изградњу Града" у Новом Саду, 

 - паркиралишта из тачке I. став 1. подтачка пет овог 
решења, уреди, опреми и обележи према Пројекту 
техничког регулисања саобраћаја број 6304 из децем-
бра 2011. године и 7865 из јула 2013. године, који је 
израдила Служба за развој и управљање саобраћајем 
Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" у Новом 
Саду,

 - паркиралишта из тачке I. став 1. подтачка шест овог 
решења, уреди, опреми и обележи према Пројекту 
техничког регулисања саобраћаја број 2788 из авгу-
ста 2006. године, који је израдила Служба за развој 
и управљање саобраћајем Јавног предузећа "Завод 
за изградњу Града" у Новом Саду, 

 - паркиралишта из тачке I. став 1. подтачка седам овог 
решења, уреди, опреми и обележи према Пројекту 
техничког регулисања саобраћаја број 2026 из 
јануара 2005. године, који је израдила Служба за 
развој и управљање саобраћајем Јавног предузећа 
"Завод за изградњу Града" у Новом Саду, 

 - паркиралишта из тачке I. став 1. подтачка осам овог 
решења, уреди, опреми и обележи према Пројекту 
техничког регулисања саобраћаја број 3364 из новем-
бра 2007. године, који је израдила Служба за развој 
и управљање саобраћајем Јавног предузећа "Завод 
за изградњу Града" у Новом Саду, 

 - паркиралишта из тачке I. став 1. подтачка девет овог 
решења, уреди, опреми и обележи према Пројекту 
техничког регулисања саобраћаја број 6863 из јуна 
2012. године, који је израдила Служба за развој и 
управљање саобраћајем Јавног предузећа "Завод 
за изградњу Града" у Новом Саду, 

 - паркиралишта из тачке I. став 1. подтачка десет овог 
решења, уреди, опреми и обележи према Пројектима 
техничког регулисања саобраћаја број 8393 из 
фебруара 2014. године, 8394 из фебруара 2014. 
године, 8395 из фебруара 2014. године, 8396 из 
фебруара 2014. године, 8397 из фебруара 2014. 
године, 8398 из фебруара 2014. године , 8399 из 
фебруара 2014. године, 8400 из фебруара 2014. 
године, 8401 из фебруара 2014. године и 8402 из 
фебруара 2014. године који је израдила Служба за 
развој и управљање саобраћајем Јавног предузећа 
"Завод за изградњу Града" у Новом Саду, 

 - паркиралишта из тачке II. уреди, опреми и обележи 
саобраћајном сигнализацијом у складу са прописима 
о безбедности саобраћаја и

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

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

V. Налаже се Заводу да постављене саобраћајне знаке 
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације. 
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VI. Рок за извршење овог решења је 15. октобар 2014. 
године. 

VII. Доношењем овог решења престаје да важи Решење 
о одређивању општих паркиралишта на територији Града 
Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 13/13 
и 43/13). 

VIII. 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-34-1714/2014                                                                                  
13. мај 2014. године
НОВИ САД                                                       

в.д. начелника
Викторија Пауновић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9. 

Одлуке о јавним паркиралиштима ("Службени лист Града 
Новог Сада", бр. 4/10, 5/10, 19/10, 50/2010, 44/2011, 38/2012 
и 7/2013), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ ПОСЕБНИХ 

ПАРКИРАЛИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
НОВОГ САДА

I. Овим решењем одређују се посебна паркиралишта у 
I зони (у даљем тексту: Црвена зона), II зони (у даљем 
тексту: Плава зона) и III зони (у даљем тексту: Бела зона) 
и посебна паркиралишта са контролом уласка - изласка, 
као стална паркиралишта за путничке аутомобиле на 
територији Града Новог Сада. 

II. У Црвеној зони коришћење паркиралишта може да 
траје најдуже 120 минута. 

У Плавој и Белој зони, као и на паркиралиштима са кон-
тролом уласка - изласка коришћење паркиралишта у току 
дана није временски ограничено. 

III. У Црвеној зони одређују се паркиралишта која се 
налазе: 

1.  у Улици Модене, са 24 паркинг-места, према Пројекту 
техничког регулисања саобраћаја (у даљем тексту: 
Пројекат), број 2226 од 10. јуна 2005. године, који је 
израдило Јавно предузеће "Завод за изградњу Града" 
у Новом Саду - Служба за развој и управљање 
саобраћајем (у даљем тексту: Завод), 

2.  у Улици Игњата Павласа, са 81 паркинг-местом, 
према Пројектима број 2998 од 2. фебруара 2007. 
године који је израдио Завод и ПС0244 из јула 2013. 
године, који је израдио Паркинг сервис,

3.  у Улици Илије Огњановића, са 135 паркинг-места, 
према Пројектима број 2062 од 1. марта 2005. године, 
2998 од 2. фебруара 2007. године, 5553 од 20. 

јануара 2011. године и 6424 од 18. јануара 2012. 
године, које је израдио Завод, 

4.  у Улици Исе Бајића, са 13 паркинг-места, према 
Пројекту број 2998 од 2. фебруара 2007. године, који 
је израдио Завод, 

5.  у Улици Константина Данила, са 11 паркинг-места, 
према Пројекту број 6150 од 3. октобра 2011. године, 
који је израдио Завод, 

6.  на Булевару Михајла Пупина, са 147 паркинг-места, 
према Пројектима број 1632 од 7. октобра 2003. 
године, 2057 од 16. фебруара 2005. године, које је 
израдио Завод, 

7.  у Улици народних хероја, са 40 паркинг-места, према 
Пројекту број 1633 од 30. септембра 2003. године, 
који је израдио Завод,

8.  у Грчкошколској улици, са 16 паркинг-места, према 
Пројекту број 2731 од 28. јуна 2006. године, који је 
израдио Завод, 

9.  на Булевару ослобођења, од Улице Новосадског 
сајма до Улице Максима Горког, са 314 паркинг-
места, према Пројектима број 7328 и 7329 од 11. 
фебруара 2013. године, који је израдио Завод,

10.  на Трифковићевом тргу, са 80 паркинг-места, према 
Пројекту број 3769 од 6. августа 2008. године, који је 
израдио Завод, 

11.  у Његошевој улици, са 15 паркинг-места, према 
Пројекту број ПС0259 од 1. априла 2014. године, који 
је израдио Паркинг сервис, 

12.  у Улици Светозара Милетића, са 49 паркинг-места, 
према Пројектима број 1520 од 12. маја 2003. године, 
3488 од 29. фебруара 2008. године и 3769 од 6. 
августа 2008. године, које је израдио Завод, 

13.  у Улици златне греде, са 23 паркинг-места, према 
Пројекту број 1516 од 13. маја 2003. године, који је 
израдио Завод, 

14.  у Сутјеској улици, са леве и десне стране од Улице 
Максима Горког до Радничке улице, са 44 паркинг-
места, према Пројекту број 4773 од 11. фебруара 
2010. године и 4797 од 11. фебруара 2010. године, 
који је израдио Завод и 

15.  у Јеврејској улици, са 58 паркинг-места, према 
Пројекту број ПС0220 од 7. јуна 2012. године, који је 
израдило Јавно комунално предузеће "Паркинг 
сервис" Нови Сад (у даљем тексту: Паркинг сервис).

 У Плавој зони одређују се паркиралишта која се налазе: 

1.  у Улици Мирослава Антића, са 73 паркинг-места, 
према Пројектима број 1511 од 21. априла 2003. 
године и 3704 од 27. јуна 2008. године, које је изра-
дио Завод, и Пројекту број ПС0237 из јануара 2013. 
године, који је израдио Паркинг сервис,

2.  у Улици Жарка Зрењанина, са 58 паркинг-места, 
према Пројекту број 1634 од 1. октобра 2003. године, 
који је израдио Завод, 

3.  у Улици Жарка Васиљевића, са 42 паркинг-места, 
према пројектима број 2050 од 7. фебруара 2005. 
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године и 2458 од 21. новембра 2005. године, које је 
израдио Завод, 

4.  у Улици др Лазе Станојевића, у дворишту зграде 
Скупштине Града Новог Сада, са 78 паркинг-места, 
према Пројекту број 4836 од 9. марта 2010. године, 
који је израдио Завод, 

5.  у Дунавској улици, са 63 паркинг-места, према 
пројектима бр. 1636 од 2. октобра 2003. године, 3109 
од 18. априла 2007. године, 4386 од 17. јула 2009. 
године и 5350 од 21. октобра 2010. године, које је 
израдио Завод, 

6.  на Тргу Републике, са 38 паркинг-места, према 
Пројекту број 2174 од 16. маја 2005. године, који је 
израдио Завод, 

7.  у Поштанској улици, са 12 паркинг-места, према 
Пројекту број 3961/1 од 10. децембра 2008. године, 
који је израдио Завод, 

8.  у Пионирској улици, са 22 паркинг-места, према 
Пројекту број 2145 од 19. априла 2005. године, који 
је израдио Завод, 

9.  у Даничићевој улици, са 16 паркинг-места, према 
Пројекту број 2129 од 10. априла 2005. године, који 
је израдио Завод, 

10. на Тргу Марије Трандафил, са 59 паркинг-места, 
према Пројекту број ПС0188 од 7. децембра 2011. 
године, који је израдио Паркинг сервис, 

11. у Улици Николе Пашића, са 14 паркинг-места, према 
Пројекту број ПС0202 од 22. новембра 2011. године, 
који је израдио Паркинг сервис, 

12. на Тргу царице Милице, са 121 паркинг-местом, према 
пројектима број 1512 од 21. априла 2003. године, који 
је израдио Завод, и ПС0111 из марта 2006. године, 
који је израдио Паркинг сервис, 

13. у Улици Петра Драпшина, са 102 паркинг-места, према 
пројекту број 2184 од 19. маја 2005. године који је 
израдио Завод, и пројектима ПС0122-01 из маја 2013. 
године и ПС0252 од 03.12.2013. године које је 
израдио Паркинг сервис, 

14. у Сутјеској улици, на платоу испред службеног улаза 
у Јавно предузеће "Спортски и пословни центар 
Војводина" Нови Сад (у даљем тексту: Спортски 
центар), са 26 паркинг-места, према Пројекту број 
2337 од 6. септембра 2005. године, који је израдио 
Завод, 

15. у Улици Максима Горког, са 172 паркинг-места, према 
пројектима број 2338 од 6. септембра 2005. године 
и 3706 од 1. јула 2008. године, изузев паркиралишта 
на коловозу на парној страни улице између Стражи-
ловске и Улице Соње Маринковић, који је израдио 
Завод, и ПС0109-01 из августа 2013. године, који је 
израдио Паркинг сервис,

16. у Радничкој улици, са 162 паркинг-места, према 
Пројекту број ПС0241 из јуна 2013. године, који је 
израдио Паркинг сервис и према Пројекту број 2342 
од 08. септембра 2005. године који је израдио Завод,

17. у Шафариковој улици, са 37 паркинг-места, према 
пројектима број 1579 од 30. јула 2003. године и 2468 
од 28. новембра 2005. године, које је израдио Завод, 

18. у Улици Павла Папа, са 81 паркинг-местом, према 
Пројекту број ПС0124-01 из јануара 2007. године, 
који је израдио Паркинг сервис, 

19. у Улици Лазе Костића, са 17 паркинг-места, према 
Пројекту број ПС0123 из априла 2006. године, који је 
израдио Паркинг сервис, 

20. у Улици Васе Пелагића, са 16 паркинг-места, према 
Пројекту број ПС0120 из маја 2006. године, који је 
израдио Паркинг сервис, 

21. на Тргу младенаца и у Железничкој улици, са 114 
паркинг-места, према Пројектима број ПС0102-02 из 
октобра 2010. године и ПС0119-01 од 5. децембра 
2011. године, који је израдио Паркинг сервис, 

22. у Улици Васе Стајића, са 198 паркинг-места, према 
Пројекту број ПС0105-02 из јануара 2013. године, 
који је израдио Паркинг сервис,

23. у Улици војвођанских бригада, са 102 паркинг-места, 
према Пројекту број ПС0108-03 из јануара 2013. 
године, који је израдио Паркинг сервис и пројекту 
8295 од 24.01.2014. године који је израдио Завод, 

24. у Улици Павла Симића, са 18 паркинг-места, према 
Пројекту број ПС0106 из марта 2006. године, који је 
израдио Паркинг сервис, 

25. у Улици Милете Јакшића, са 20 паркинг-места, према 
Пројекту број ПС0107-01 из јуна 2013. године, који је 
израдио Паркинг сервис,

26. у Николајевској улици, са 12 паркинг-места, према 
Пројекту број 6787 из јуна 2012. године, који је 
израдио Завод, 

27. у Стражиловској улици, са 31 паркинг-места, према 
Пројекту број ПС0110-01 из октобра 2007. године, 
које је израдио Паркинг сервис, 

28. у Улици Димитрија Туцовића, са 112 паркинг-места, 
према Пројекту број ПС 0113-03 из јуна 2010. године, 
који је израдио Паркинг сервис, 

29. у Ловћенској улици, са 33 паркинг-места, према 
Пројекту број 3977 од 24. децембра 2008. године, 
који је израдио Завод, 

30. у Улици владике Платона, са 49 паркинг-места, према 
Пројекту број 2322 од 26. августа 2006. године и 
Пројекту број 2664 од 5. маја 2006. године, које је 
израдио Завод, 

31. у Улици Огњена Прице, са 115 паркинг-места, према 
Пројекту број ПС0104 од 10. јануара 2006. године, 
који је израдио Паркинг сервис, 

32. у Улици Алберта Томе, са 82 паркинг-места, према 
Пројекту број ПС0112-02 од 21. октобра 2013. године, 
који је израдио Паркинг сервис;

33. у Улици Стевана Сремца, са 25 паркинг-места, према 
Пројекту број ПС0125 из августа 2006. године, који 
је израдио Паркинг сервис, 
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34. у Словачкој улици, са 48 паркинг-места, према 
Пројекту број ПС0127 из јуна 2006. године, који је 
израдио Паркинг сервис, 

35. у Улици Валентина Водника, са 14 паркинг-места, 
према Пројекту број ПС0128 из јуна 2006. године, 
који је израдио Паркинг сервис, 

36. у Хиландарској улици, са 53 паркинг-места, према 
Пројекту број ПС0130-01 из новембра 2009. године, 
који је израдио Паркинг сервис, 

37. на Житном тргу, са 37 паркинг-места, према Пројекту 
број ПС0131-02 из августа 2013. године, који је 
израдио Паркинг сервис, 

38. у Улици Вука Караџића, са 20 паркинг-места, према 
Пројекту број ПС0132 из септембра 2006. године, 
који је израдио Паркинг сервис, 

39. у Улици Лукијана Мушицког, са 19 паркинг-места, 
према Пројекту број ПС0133 из јула 2006. године, 
који је израдио Паркинг сервис, 

40. на Булевару ослобођења, од Улице Максима Горког 
до Улице Народног фронта, са 236 паркинг-места, 
изузев дела паркиралишта према огради 
"Електровојводине", према Пројектима број 3469 од 
29. јануара 2008. године, 3961-3 од 11. децембра 
2008. године, који је израдио Завод и Пројекту 
ПС0158 из априла 2010. године који је израдио 
Паркинг сервис, 

41. у Улици војводе Бојовића, са 18 паркинг-места, према 
Пројекту број ПС0141 из септембра 2006. године, 
који је израдио Паркинг сервис, 

42. у Масариковој улици, са 20 паркинг-места, према 
Пројекту број ПС0196-01 од 24. априла 2012. године, 
који је израдио Паркинг сервис, 

43. у Гајевој улици, са 36 паркинг-места, према Пројекту 
број 2529 из јануара 2006. године, који је израдио 
Завод, 

44. у Улици Арсе Теодоровића, са 25 паркинг-места, 
према Пројекту број 7324 из фебруара 2013. године, 
који је израдио Завод,

45. у Улици Стевана Милованова, са 53 паркинг-места, 
према Пројектима број 2827 од 21. септембра 2006. 
године који је израдио Завод и ПС 0212 од 20. 
фебруара 2012. године који је израдио Паркинг 
сервис, 

46. у Улици Душана Васиљева, са 16 паркинг-места, 
према Пројекту број 2827 од 21. септембра 2006. 
године, који је израдио Завод, 

47. у Улици Козачинског, са 11 паркинг-места, према 
Пројекту број 2827 од 21. септембра 2006. године, 
који је израдио Завод, 

48. у Улици Ива Лоле Рибара, са 33 паркинг-места, према 
пројектима број 3352 од 29. октобра 2007. године, 
5257 од 1. септембра 2010. године и 8295 од 
24.01.2014. године, које је израдио Завод, 

49. на Кеју жртава рације и Београдском кеју, од 
раскрснице са Радничком улицом до раскрснице са 
Улицом Козачинског, са 63 паркинг-места, према 
Пројекту број 3429 из децембра 2007. године, који је 
израдио Завод и Пројекту ПС0158 из априла 2010. 
године који је израдио Паркинг сервис, 

50. у Улици Јована Бошковића, са 28 паркинг-места, 
према Пројектима бр. 3712 од 30. јуна 2008. године 
и 6469 од 24. фебруара 2012. године, који је израдио 
Завод, 

51. у Улици Стевана Брановачког, од Улице Јована 
Ђорђевића до Улице војводе Мишића, са 42 паркинг-
места, према Пројекту број 3961/4 од 10. децембра 
2008. године и 3961/5 од 10. децембра 2008. године, 
који је израдио Завод, 

52. у Улици Илије Вучетића, са 18 паркинг-места, према 
Пројекту број 3710 од 1. јула 2008. године, који је 
израдио Завод, 

53. у Улици Соње Маринковић, са 52 паркинг-места, 
према Пројекту број 3713 од 30. јуна 2008. године, 
који је израдио Завод, 

54. у Улици војводе Мишића, од Улице Максима Горког 
до Трга незнаног јунака, са 80 паркинг-места, према 
Пројекту број 8505 од 22.04.2014. године, који је 
израдио Завод

55. на Тргу Ференца Фехера, са 18 паркинг-места, према 
Пројекту број 3705 од 27. јуна 2008. године, који је 
израдио Завод, 

56. у Улици Јована Ђорђевића, са 46 паркинг-места, 
према Пројектима број 4354 од 7. јула 2009. године 
и 7316 од 29. јануара 2013. године, које је израдио 
Завод,

57. у Улици војводе Путника, са 17 паркинг-места, према 
Пројекту број 8307 од 15.01.2014. године, који је 
израдио Завод,  

58. у Сутјеској улици, од Радничке улице до Булевара 
цара Лазара, са 158 паркинг-места, према Пројектима 
број 4018 од 28. јануара 2009. године и 8295 од 
24.01.2014. године које је израдио Завод, и Пројекту 
ПС0158 из априла 2010. године који је израдио 
Паркинг сервис, 

59. у Улици Стевана Мусића, са 70 паркинг-места, према 
Пројекту број 7385 од 7. марта 2013. године, који је 
израдио Завод,

60. у Улици Ђуре Јакшића, са 24 паркинг-места, према 
Пројектима број 6787 из јуна 2012. године и 7318 из 
фебруара 2013. године, који је израдио Завод,

61. у Натошевићевој улици, са 3 паркинг-места, према 
Пројекту број 4569 од 22. октобра 2009. године, који 
је израдио Завод, 

62. на Булевару ослобођења, од Булевара краља Петра 
И до Булевара Јаше Томића, са 149 паркинг-места, 
према Пројекту број 5191 од 28. јула 2010. године, 
који је израдио Завод, 

63. на Булевару ослобођења, од Улице Павла Папа до 
Булевара краља Петра И, са 244 паркинг-места, 
према Пројекту 5178 од 28. јула 2010. године, који је 
израдио Завод, 

64. на Булевару цара Лазара, од Булевара ослобођења 
до Улице Шекспирове, са 124 паркинг-места, према 
Пројекту 4952 од 11. маја 2010. године, који је 
израдио Завод, 
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65. у Улици Вере Павловић, са 51 паркинг-местом, према 
Пројектима број 4956 од 28. априла 2010. године и 
5926 од 12. августа 2011. године који је израдио 
Завод, 

66. у Војвођанској улици, колско-пешачки прилаз к. бр. 1 
и 3, са 31 паркинг-местом, према Пројекту 7476 од 
4. априла 2013. године, који је израдио Завод,

67. у Улици Ласла Гала, са 70 паркинг-места, према 
Пројекту број ПС 0224 од 17. августа 2012. године 
који је израдио Паркинг сервис, 

68. у Пушкиновој улици са 76 паркинг-места, према 
Пројекту 5053 од 4. јуна 2010. године, који је израдио 
Завод, 

69. на Тргу незнаног јунака, са 16 паркинг-места, према 
Пројектима број 5257 од 1. септембра 2010. године 
и 5677 од 28. марта 2011. године, које је израдио 
Завод,

70. у Улици браће Рибникар, са 177 паркинг-места, према 
Пројекту број 5049 од 1. јуна 2010. године, који је 
израдио Завод, 

71. у Улици Данила Киша, са 51 паркинг-местом, према 
Пројекту број 6071 од 18. августа 2011. године, који 
је израдио Завод, 

72. на Тргу Коменског, са 60 паркинг-места, према 
Пројекту број 5143 од 28. јуна 2010. године који је 
израдио Завод, 

73. у Ћирпановој улици, са 170 паркинг-места, према 
Пројекту број 5572 од 8. фебруара 2011. године, који 
је израдио Завод, 

74. у Таковској улици, са 30 паркинг-места, према Пројекту 
број 5573 од 8. фебруара 2011. године, који је 
израдио Завод, 

75. у Улици Лилике Бем, са 25 паркинг-места, према 
Пројекту број 5574 од 8. фебруара 2011. године, који 
је израдио Завод, 

76. у Улици Жике Поповића, са 19 паркинг-места, према 
Пројекту број 5841 од 26. маја 2011. године, који је 
израдио Завод, 

77. у Улици Бранислава Нушића, са 26 паркинг-места, 
према Пројекту број 8367 од 6. фебруара 2014. 
године, који је израдио Завод, 

78. на Булевару Михајла Пупина, са 33 паркинг-места, 
према Пројекту број ПС0197 од 29. новембра 2011. 
године, који је израдио Паркинг сервис, 

79. у Улици Косанчић Ивана, са 51 паркинг-местом, према 
Пројекту број 6498 од 1. фебруара 2012. године, који 
је израдио Завод, 

80. у Улици девет Југовића, са 32 паркинг-места, према 
Пројекту број 6499 од 1. фебруара 2012. године, који 
је израдио Завод, 

81. у Улици Боре Продановића, са 109 паркинг-места, 
према Пројекту број 6500 од 1. фебруара 2012. 
године, који је израдио Завод, 

82. у Улици Уроша Предића, са 20 паркинг-места, према 
Пројекту број 6501 од 1. фебруара 2012. године, који 
је израдио Завод, 

83. у Улици Новосадског сајма, од Мичуринове улице до 
Булевара ослобођења, са 209 паркинг-места, према 
Пројекту број 6503 од 1. фебруара 2012. године, који 
је израдио Завод, 

84. у Улици Николе Тесле, са 7 паркинг-места, према 
Пројекту број 6504 од 1. фебруара 2012. године и 
7001 од 06. септембра 2012. године, који је израдио 
Завод, 

85. у Улици Топлице Милана, са 26 паркинг-места, према 
Пројекту број 6505 од 1. фебруара 2012. године, који 
је израдио Завод,

86. на платоу између Стадиона "Карађорђе" и Спортског 
центра "Војводина", са 35 паркинг-места, према 
Пројекту број 5023 од 20. маја 2010. године, који је 
израдио Завод и

87. на Тргу галерија, са 48 паркинг-места, према Пројекту 
број ПС0237 од 28. јануара 2013. године, који је 
израдио Паркинг сервис. 

V. У Белој зони одређују се паркиралишта која се налазе: 

1. на платоу испред Железничке станице, са 77 паркинг-
места, према Пројектима број ПС0148 од 27. фебру-
ара 2008. године и ПС0158 из априла 2010. године 
које је израдио Паркинг сервис, 

2. на платоу између Стадиона "Карађорђе" и Спортског 
центра "Војводина", са 66 паркинг-места, према 
Пројекту број 2376 од 5. октобра 2005. године, који 
је израдио Завод, и Пројекту ПС0158 из априла 2010. 
године, који је израдио Паркинг сервис,

3. у Војвођанској улици са 192 паркинг-места, према 
Пројекту 5141 од 25. јуна 2010. године, који је изра-
дио Завод и према Пројекту број ПС0234 од 03. 
децембра 2012. године, који је израдио Паркинг сер-
вис, 

4. у Мичуриновој улици, у делу од Улице Новосадског 
сајма до Улице Николе Тесле, са 28 паркинг-места, 
према Пројекту број 6502 од 1. фебруара 2012. 
године, који је израдио Завод и према Пројекту број 
ПС0234 од 03. децембра 2012. године, који је изра-
дио Паркинг сервис, 

5. у Хајдук Вељковој улици, са 98 паркинг-места, према 
Пројекту број 1977 од 22. фебруара 2005. године, 
који је израдио Завод и према Пројекту број ПС0234 
од 03. децембра 2012. године, који је израдио Пар-
кинг сервис и 

6. у Улици Милоша Бајића, са 59 паркинг-места, према 
Пројекту број 2173 од 13. маја 2005. године, који је 
израдио Завод и Пројекту ПС0158 из априла 2010. 
године који је израдио Паркинг сервис. 

VI. Посебна паркиралишта са контролом уласка - 
изласка, одређују се: 

1. на Тргу галерија, са 58 паркинг-места, према Пројекту 
број ПС0238 од 12. фебруара 2013. године, који је 
израдио Паркинг сервис и 
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2. уз Булевар цара Лазара, преко пута прилаза Спорт-
ском центру, поред базена, са 122 паркинг-места, 
према Пројекту број 2316 од 22. августа 2005. године, 
који је израдио Завод. 

VII. Наплата накнаде за коришћење посебних 
паркиралишта из тачке III, IV, V и VI. овог решења, вршиће 
се у складу са важећом Одлуком о утврђивању цена 
паркирања и уклањања моторних возила, радним даном у 
времену од 7,00 до 21,00 сата и суботом у времену од 7,00 
до 14,00 сата, осим за посебна паркиралишта из тачке IV. 
подтачка 64. и 68. где се наплата накнаде за 25 паркинг-
места на Булевару цара Лазара испред Лиманске пијаце 
и за 15 паркинг-места у Пушкиновој уз Лиманску пијацу, 
врши радним даном у времену од 14,00 до 21,00 сати, као 
и за посебна паркиралишта са контролом уласка - изласка 
из тачке VI. овог решења, где се наплата накнаде за 
коришћење врши сваког дана у времену од 00 до 24 сата. 

Наплату накнаде из става 1. ове тачке, обавља Паркинг 
сервис, путем овлашћеног лица, паркомата, мобилне 
телефоније или паркинг-карте купљене код дистрибутера. 

На свим паркиралиштима из тачке III, IV. и V. важи зон-
ска карта. Поред зонске карте, на делу паркиралишта из 
тачке IV. подтачка 40, 49. и 58, као и на свим паркиралиш-
тима у тачки V. важи и дневна карта, у свему према 
саобраћајној сигнализацији из наведених пројеката. 

VIII. Налаже се Паркинг сервису да: 

-  паркиралишта уреди, опреми и постави саобраћајну 
сигнализацију у складу са пројектима из тачке III, IV, 
V и VI. овог решења, 

-  на постојећим саобраћајним знацима III-32 (паркира-
лиште) постави допунску таблу IV-5 (ознака зоне) и 
обавештење (симбол) о начину наплате и временском 
ограничењу коришћења паркиралишта. 

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

X. Надзор над извођењем радова из тачке VIII. овог 
решења врши Завод. 

XI. Рок за извршење овог решења је 15.06.2014. године. 

XII. Доношењем овог решења престаје да важи Решење 
о одређивању посебних паркиралишта на територији Града 
Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр.6/14). 

XIII. 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-34-1713/2014 
15. мај 2014. године
НОВИ САД 

в.д. начелника
Викторија Пауновић, с.р.

Градска управа за социјалну и дечију заштиту
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На основу члана 13. Став 2. Правилника о начину и 

поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада 
за програме којима се обезбеђују посебни облици соци-
јалне заштите („Службени лист Града Новог Сада“, број 
10/10), Градска управа за социјалну и дечију заштиту 
расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 
НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 

„СВРАТИШТЕ ЗА ДЕЦУ УЛИЦЕ“

I. Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава из 
буџета Града Новог Сада за реализацију програма „Свра-
тиште за децу улице“.

II. Средства за реализацију програма из тачке I. овог 
конкурса обезбеђена су Одлуком о буџету Града Новог 
Сада за 2014. годину („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 70/13) у укупном износу од 7.000.000,00 динара.

III. Програм „Свратиште за децу улице“ има за циљ 
заштиту деце и младих који живе и раде на улици од 
злостављања и занемаривања. Програм обухвата пружање 
привремених или повремених интервенција и 
задовољавање тренутних потреба деце и младих који живе 
и раде на улици, као и посредовање у обезбеђивању 
доступности других услуга (социјалних, здравствених, обра-
зовних, правних и др.).

IV. Право учешћа на Јавном конкурсу имају удружења 
чије је седиште на територији Града Новог Сада и чији 
циљеви оснивања се остварују у области у којој се про-
грам реализује.

V. Пријава на Јавни конкурс са Анексом бр. 1 и 2 може 
се преузети на интернет презентацији Града Новог Сада 
(www.novisad.rs) или у Градској управи за социјалну и 
дечију заштиту, Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, канцеларија 
46, II спрат.

VI. Уз пријаву учесник Јавног конкурса подноси:
-  оверену фотокопију решења о упису удружења у 

регистар,
-  оверену фотокопију оснивачког акта (статута).
VII. Пријаве на Јавни конкурс подносе се у затвореној 

коверти у Писарници Градске управе за опште послове, 
Трг слободе 1, Нови Сад.

VIII. Пријаве на Јавни конкурс подносе се до 5. јуна 2014. 
године.

IX. Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве 
послате факсом или електронском поштом, као и пријаве 
које нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица и 
које нису у складу са конкурсном документацијом неће се 
разматрати.

X. Конкурсна документација се не враћа.
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XI. Поступак Јавног конкурса спровешће Комисија за 
стручну процену и избор програма којима се обезбеђују 
посебни облици социјалне заштите, коју образује и именује 
Градоначелник Града Новог Сада.

XII. Листа програма „Свратиште за децу улице“ биће 
објављена на званичној интернет презентацији Града Новог 
Сада (www.novisad.rs).

Учесници конкурса имају право да, у року од три дана 
од дана објављивања листе програма, изврше увид у под-
нете пријаве на јавни конкурс, односно имају право приго-
вора.

Одлуку о приговору доноси Комисију за стручну про-
цену и избор програма којима се обезбеђују посебни облици 
социјалне заштите у року од 15 дана од дана његовог 
пријема, а одлука Комисије је коначна.

XIII. Комисија из тачке XI. овог јавног конкурса дужна је 
да у року од 30 дана од дана истека рока за подношење 
пријава на конкурс, достави Градској управи извештај о 
спроведеном поступку конкурса.

XIV. Јавни конкурс објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 1192/2014-XIII 
26. мај 2014. године
НОВИ САД

в.д. начелника 
Зоран Кузељевић, с.р.

Градска управа за финансије

—
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за финансије
Жарка Зрењанина бр. 2

О б ј а в љ у ј е

О Г Л А С
за пријем у радни однос запослених на неодређено 

време, на радно место:

1.  извршилац за буџет за органе Града, 
посебне организације и службе, у 
Сектору за буџет, у Одељењу за буџет  1 извршилац

2.  извршилац за буџет за установе 
– јавне службе и организације, 
у Сектору за буџет, у Одељењу за 
буџет  1 извршилац

3.  руководилац Групе за управљање 
финансијским средствима и дугом, 
у Сектору за трезор, у Одељењу за 
контролу расхода и издатака, одо-
бравање плаћања и управљање 
финансијским средствима и дугом 1 извршилац

4.  извршилац за контролу и одобра-
вање плаћања за органе Града, 
посебне организације и службе, 
у Сектору за трезор, у Одељењу за 
контролу расхода и издатака, одо-
бравање плаћања и управљање 
финансијским средствима и дугом 1 извршилац

5.  извршилац за финансијски 
информациони систем 1 извршилац

6.  ликвидатор, у Сектору за трезор, 
у Одељењу за буџетско рачуно-
водство и извештавање – Група 
за обраду плаћања  1 извршилац

7.  књиговођа опреме, основних 
средстава и ситног инвентара, 
у Сектору за трезор, у Одељењу 
за буџетско рачуноводство и изве-
штавање – Група за књиговодство  1 извршилац

8.  извршилац за канцеларијске 
послове 1 извршилац

Услови:

За радно место 1, 2. и 4. стечено високо образовање из 
научне области економске науке на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, специјалистичке академ-
ске студије, специјалистичке струковне студије), односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
положен државни стручни испит, познавање рада на рачу-
нару и најмање једна година радног искуства у струци. 

За радно место 3. стечено високо образовање из научне 
области економске науке на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
положен државни стручни испит, познавање рада на рачу-
нару и најмање три године радног искуства у струци. 

За радно место 5. стечено високо образовање из научне 
области електротехничко и рачунарско инжењерство, рачу-
нарске или математичке науке на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
положен државни стручни испит, познавање рада на рачу-
нару и најмање једна година радног искуства у струци. 

За радно место 6. средња школа у трајању од четири 
године економског смера, положен државни стручни испит, 
познавање рада на рачунару и најмање једна година рад-
ног искуства у струци. 

За радно место 7. средња школа у трајању од четири 
године економског смера или гимназија, положен државни 
стручни испит, познавање рада на рачунару и најмање 
једна година радног искуства у струци. 

За радно место 8. средња школа у трајању од четири 
године економског, грађевинско-техничког смера или 
гимназија, положен државни стручни испит, познавање 
рада на рачунару и најмање једна година радног искуства 
у струци. 
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За радна места од 1. до 8. учесник огласа треба да 
испуњава услове утврђене чланом 6. Закона о радним 
односима у државним органима, и то:

-  да је 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".

Уз пријаву са биографијом, кандидат доставља: Доказ 
о завршеном факултету, односно школи, Уверење о поло-
женом државном стручном испиту, Доказ о радном иску-
ству у струци, Уверење о држављанству Републике Србије 
и Уверење од суда да није под истрагом, на следећу 
адресу:

Градска управа за финансије Града Новог Сада – Писар-
ница или лично у зграду на Тргу слободе бр. 1 - Писарница. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разма-
трати.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за финансије
Број: VIII-111/2014-16
28. мај 2014. годинe
НОВИ САД 
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С А Д Р Ж А Ј

Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Oдговорни уредник: Златко Буцало.
Уредништво: Градска управа за прописе Града Новог Сада,

21000 Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, Телефон: 021/451-726.
Годишња претплата: 3.500,00 динара. Уплатни рачун број: 840-742341843-24;

По моделу 97 са позивом на број 20-511, Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Нови Сад.
Прималац: Приходи градских органа управе

Сврха плаћања: За “Службени лист Града Новог Сада”.
Рачунарска обрада и штампа:

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

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

ГРАД НОВИ САД

Градско веће

258 Решење о образовању и именовању 
 Комисије за процену штете на објекти-
 ма настале од елементарних непогода 
 и других несрећа на територији Града 
 Новог Сада 379

Градоначелник

259  Одлука о одобравању субвенције по-
 слодавцима за отварање нових радних 
 места на територији Града Новог Сада 
 у 2014. години 379
260 Решење о разрешењу дужности помоћни-
 ка шефа Сектора за буџет за припрему 
 буџета, у Градској управи за финансије 
 Града Новог Сада (Биљана Зеремски) 381
261 Решење о разрешењу дужности помоћни-
 ка начелника за пољопривреду и рурални 
 развој у Градској управи за привреду 
 Града Новог Сада (Душан Тубић) 381
262 Решење о постављењу помоћника на-
 челника за пољопривреду и рурални 
 развој у Градској управи за привреду 
 Града Новог Сада (Иванка Чубрило) 381
263 Решење о употреби средстава текуће 
 буџетске резерве 381

Градска управа за саобраћај и путеве

264 Решење о одређивању привремених 
 паркиралишта за путничке аутомобиле 
 испред купалишта ”Штранд” у Новом 
 Саду 382
265 Решење о одређивању општих паркира-
 лишта за мотоцикле у Масариковој и 
 Хиландарској улици у Новом Саду 383
266 Решење о одређивању повременог пар-
 киралишта у дворишту Завода за транс-
 фузију крви у Новом Саду 383
267 Решење о одређивању општих паркира-
 лишта на територији Града Новог Сада 383

268 Решење о одређивању посебних парки-
 ралишта на територији Града Новог Сада 385

Градска управа за социјалну и дечију заштиту

269 Јавни конкурс за доделу средстава из 
 буџета Града Новог Сада за реализацију 
 програма „Свратиште за децу улице“ 389

Градска управа за финансије
—  Оглас за пријем у радни однос запослених 
 на неодређено време, на радно место:

1.  извршилац за буџет за органе Града, по-
себне организације и службе, у Сектору 
за буџет, у Одељењу за буџет - 1 извршилац

2.  извршилац за буџет за установе – јавне 
службе и организације, у Сектору за бу-
џет, у Одељењу за буџет - 1 извршилац

3.  руководилац Групе за управљање финан-
сијским средствима и дугом, у Сектору за 
трезор, у Одељењу за контролу расхода и 
издатака, одобравање плаћања и управ-
љање финансијским средствима и дугом 
- 1 извршилац

4.  извршилац за контролу и одобравање 
плаћања за органе Града, посебне орга-
низације и службе, у Сектору за трезор, 
у Одељењу за контролу расхода и изда-
така, одобравање плаћања и управљање 
финансијским средствима и дугом 
- 1 извршилац

5.  извршилац за финансијски  информаци-
они систем -1 извршилац

6.  ликвидатор, у Сектору за трезор, у Оде-
љењу за буџетско рачуноводство и изве-
штавање – Група за обраду плаћања  
- 1 извршилац

7.  књиговођа опреме, основних средстава 
и ситног инвентара, у Сектору за трезор, 
у Одељењу за буџетско рачуноводство 
и извештавање – Група за књиговодство 
- 1 извршилац

8.  извршилац за канцеларијске 
послове - 1 извршилац 390


