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На основу члана 35. став 10. Закона о планирању и 

изградњи (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 
72/ 2009 и 81/2009 – испр.) и члана 24. тачка 6. Статута 
Града Новог Сада – пречишћен текст (“Службени лист 
Града Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Но-
вог Сада, на XXVI седници 27. маја 2010. године, доно-
си

П Л А Н
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТАМБЕНЕ 
ЗОНЕ СЕВЕРНО ОД УЛИЦЕ ЦАРИЦЕ 

МИЛИЦЕ У ФУТОГУ

1.0. УВОД

Планом детаљне регулације стамбене зоне северно 
од Улице царице Милице у Футогу (у даљем тексту: 
план) разрађује се Генерални план Футога (“Службени 
лист Града Новог Сада”, број 18/2003 и 26/2007) (у 
даљем тексту: Генерални план) у делу намењеном по-
родичном становању.

План је израђен на основу Одлуке о изради плана 
детаљне регулације стамбене зоне северно од Улице 
царице Милице у Футогу (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 16/2009).

1.1. Положај, карактеристике и улога подручја
  обухваћеног планом у простору насељеног 
  места

Грађевинско подручје обухваћено планом, површине 
21,32 ha, налази се на ободу западног дела грађевинс-
ког подручја Футога. Правилног ортогоналног облика, 
ова просторна целина се пружа између Улице Лепе Ра-
дић на истоку и границе грађевинског подручја насеља 
на западу. Северне и јужне границе су дефинисане пла-
нираним саобраћајницама у продужетку улица Слави-
ше Вајнера-Чиче и Славка Родића.

Урбанистичку структуру овог дела насељеног места, 
које припада просторној целини Нови Футог, карактери-
ше: источно и јужно од овог локалитета, постојеће по-
родично становање; северно, зона заштитног зеленила 
и западно простор изван грађевинског подручја, однос-
но њиве и оранице.

Простор обухваћен планом је већим делом неиз-
грађено земљиште и у функцији је пољопривредне про-
изводње. Делимично изграђени делови налазе се у ис-
точном делу грађевинског подручја. Као наставак 
постојећег породичног становања, реализоавани су 
објекти уз западну регулацију Улице Лепе Радић, а у ју-
гоисточном делу налази се двадесетак бесправно по-
дигнутих објеката који су, највећим делом, изграђени уз 
Улицу Александра Адамовића (која није планирана са-
обраћајним решењем у Генералном плану).

Планриани саобраћај у грађевинском подручју пове-
заће се са постојећом мрежом у околним блоковима.

1.2. Обухват грађевинског подручја са описом 
  границе плана

Грађевинско подручје које је обухваћено планом на-
лази се у Катастарској општини Футог, унутар описане 
границе.

За почетну тачку описа границе грађевинског под-
ручја утврђена је најсевернија тачка простора, а у пре-
секу осовине планиране улице, дефинисане осовинс-
ким тачкама 607 и 213, и западне границе парцеле број 
9593. Овде граница креће у правцу истока и поклапа се 
са осовином планиране улице до тачке пресека са про-
дуженим правцем осовине Улице Лепе Радић. Из ове 
тачке граница скреће на југ, поклапајући се са осовином 
поменуте улице, преко осовинских тачака 322, 323, 324, 
325, 326 и 616 до јужне регулације планиране улице, де-
финисане осовинским тачкама 616, 747, 617 и 618 у којој 
скреће на запад, по јужној регулацији планиране улице 
до пресека са продуженим правцем источне регулације 
планиране улице, дефинисане осовинским тачкама 618, 
615, 612, 611, 608 и 607. Овде граница скреће на север 
по поменутој источној регулацији планиране улице, по-
дужно пресеца парцелу број 9806, па онда парцелу број 
10272 и даље се поклапа са западном границом парце-
ле број 9781, пресеца парцелу број 10271 и поклапа се 
са западном границом парцеле број 9593 до почетне 
тачке описа границе грађевинског подручја.

Површина која је обухваћена планом је 21,32 ha.

2.0. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ 
  ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Планом су одређене површине јавне намене.
Површине јавне намене су:
- површине за саобраћајну и јавну комуналну инфра-

структуру и 
- трафостаницу.
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Остале површине су намењене постојећем и плани-
раном породичном становању.

Од целих и делова постојећих парцела образоваће 
се парцеле јавне намене, према графичком приказу 
“План парцелације јавних површина” у Р 1:1000.

Површине јавне намене:
-  саобраћајнице: целе парцеле бр. 2017/3, 6801, 

6806/2 и делови парцела бр. 213, 214, 215, 216, 
2017/1, 2017/2, 2031, 2032, 2033, 2049, 2050/1, 
2050/2, 2050/3, 2050/4, 2064, 2069, 2070, 2073, 
2074, 2076, 2079, 2081, 2083, 2085, 2087, 2089, 
2091, 2093, 2095/2, 2097, 2099/1, 2099/2, 2101, 
2103, 2105, 6800, 9583, 9584/1, 9584/2, 9585, 9586, 
9587, 9588, 9589, 9590, 9591, 9592, 9593, 9781, 
9782, 9783, 9784, 9785, 9786, 9787, 9788/1, 9788/2, 
9789, 9790, 9791, 9792, 9793, 9794, 9795, 9796, 
9797, 9798, 9799, 9800, 9801, 9802, 9803, 9804, 
9805, 9806, 10271;

-  трафостанице: делови парцела бр. 9789 и 9790.
У случају неусаглашености бројева наведених пар-

цела и бројева парцела на графичком приказу “План 
парцелације јавних површина” у Р 1:1000, важи графич-
ки приказ.

Планиране регулационе линије дате су у односу на 
осовине саобраћајница или у односу на постојеће гра-
нице парцела. Осовине саобраћајница дефинисане су 
координатама осовинских тачака чији је списак дат на 
графичком приказу.

На површинама остале намене планирана парцела-
ција се у највећој мери прилагођава постојећој парце-
лацији. Планиране промене су углавном последица 
промене регулација улица. Грађевинске парцеле се нај-
чешће формирају деобом или спајањем постојећих пар-
цела, а под условима датим у овом плану.

3.0. ПРОГРАМСКИ ЕЛЕМЕНТИ ПЛАНА

Простор стамбене зоне северно од Улице царице 
Милице, Генералним планом је намењен породичном 
становању и у њему су дефинисани програмски еле-
менти и то: могућа спратност објеката, индекс заузетос-
ти парцеле, индекс изграђености парцеле, и саобраћај-
на мрежа.

Постојеће стање на терену, у делу који је захваћен 
бесправном изградњом, значајно је утицало на дефи-
нисање планског решења.

Процењује се да ће у овој просторној целини живети 
између 1050 и 1250 становника.

4.0. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

4.1. Планирана организација простора 
  и подела на посебне зоне и целине

Грађевинско подручје обухваћено планом подељено 
је на осам просторних целина, односно блокова, који су 
у највећем делу правилног ортогоналног облика. Фор-
мирани су успостављањем саобраћајних праваца, уг-
лавном планираних, а мањим делом постојећих. Сви 

блокови су намењени породичном становању, а у окви-
ру њих је могуће формирати и пословање, производне 
услуге које су компатибилне са становањем, као и лич-
не услуге.

Структура парцела утицала је на формирање мреже 
саобраћајница која већим делом преузима планиране 
трасе улица из Генералног плана, а одступања су пос-
ледице размештаја бесправно изграђених објеката и 
потребе да им се обезбеди приступ и прикључење на 
комуналну инфраструктуру.

Површина блокова се креће од 1,36 до 3,64 ha, а њи-
хова дубина је од 52 до 109 m, односно 117 m. Блокови 
мање дубине су у делу са бесправно изграђеним објек-
тима који су на одговарајући начин уклопљени у план.

У односу на структуру парцела, источни, мањи део 
грађевинског подручја се разликује од западног у пог-
леду правца пружања парцела у односу на блок.

У источном делу парцеле су подужне у односу на 
блок и њихова ће реализација бити унеколико сложе-
нија због учешћа више власника земљишта у форми-
рању грађевинске парцеле. Блокове у западном делу 
карактеришу парцеле попречне у односу на блок.

4.2. Намена земљишта

Планом је обухваћена површина од 21,32 ha и цело-
купан простор је намењен породичном становању.

Планом се задржава основни концепт просторног 
уређења из Генералног плана, уз одступања у органи-
зацији саобраћајне мреже, до којих је дошло због бес-
правно изграђених објеката.

У преовлађујућој намени породично становање пла-
нира се могућност реализације ванстамбених садржаја 
уз планирана ограничења.

4.3. Правила уређења површина јавне намене

У грађевинском подручју површине јавне намене чи-
не саобраћајнице са комуналном инфраструктуром и 
трафостанице, површине 4,05 ha или 19% од укупне 
површине грађевинског подручја.

Ширина регулација већине планираних саобраћајни-
ца је 15 m, за разлику од ободних улица у западном и 
северном делу грађевинског подручја које су ширине 20 
m. Улица Лепе Радић, чијом осовином је дефинисана 
источна граница грађевинског подручја, ширине је ~13, 
~14 и ~15 m. На делу терена запоседнутог бесправном 
изградњом ширина регулације је условљена постојећим 
објектима, и износи 10 m.

Као део површине јавне намене, планира се једна 
трансформаторска станица.

4.4. Правила уређења за зону породичног 
  становања

Грађевинско земљиште, намењено породичном ста-
новању, заузима 17,27 ha или 81% од укупне површине 
грађевинског подручја. Породично становање планира 
се у свих осам блокова.

Дозвољена је изградња једног стамбеног објекта на 
парцели, спратности до П+1+Пк, и једног помоћног 
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објекта спратности П. Помоћне објекте је могуће реали-
зовати као засебан објекат или као анекс главног објек-
та, у функцији пословања, гаражирања, оставе и слично.

У породичном стамбеном објекту могу се обављати 
делатности из области терцијарног сектора (трговина, 
сервиси, услуге и сл.) и друге које својим деловањем не 
угрожавају становање. Ванстамбене делатности могуће 
је обављати у главном или у засебном објекту.

У оквиру намене породично становање могућа је ре-
ализација ванстамбених садржаја који својим каракте-
ром не угрожавају околно становање. Могући садржаји 
су установе дечије или социјалне заштите (дечије уста-
нове, геронтолошки центар и слично) под условом  да 
су мањег капацитета како би се лакше уклопиле у ос-
новну намену. Осим наведеног, могућа је реализација 
објеката за радне активности, под условом да су комп-
лементарне са становањем и то из области терцијарног 
сектора. Дозвољена спратност објеката је П, ВП до П+1. 
Дозвољена спратност за чисто ванстамбене садржаје 
је П+1+Пк.

4.5. Трасе, коридори и капацитети 
  инфраструктуре 

4.5.1. Правила уређења саобраћајне 
   инфраструктуре

Подручје обухваћено планом налази се на пољопри-
вредном земљишту на коме (сем пољских путева) не 
постоји путна мрежа са савременим коловозним засто-
ром.

С обзиром да је подручје готово неизграђено, плани-
ра се ортогонална улична мрежа која је са уличном 
мрежом насеља Футог повезана ка западу преко улица 
Славише Вајнера Чиче, Јосипа Мажара Шоше и Славка 
Родића, а ка југу преко планиране саобраћајнице са 
државним путем I реда М-7.

Највећи број улица планира се тако да се омогући 
реализација објеката на постојећим парцелама, а тамо 
где постоје услови, задржавају се коридори постојећих 
пољских путева.

Ширине регулација планираних саобраћајница су 
10,15 и 20 m.

На графичком приказу “План намене земљишта, са-
обраћајне инфраструктуре, нивелације и регулације” у 
Р 1:1000 приказани су сви технички елементи којим де-
финишу саобраћајне објекте у простору.

На попречним профилима улица дефинисани су гео-
метријски елементи саобраћајних површина.

4.5.2. Правила уређења водне инфраструктуре

Снабдевање водом
Снабдевање водом вршиће се преко постојеће и 

планиране насељске водоводне мреже.
Снабдевање водом изграђеног дела простора 

обавља се преко постојеће водоводне мреже. У Улици 
Лепе Радић постоји секундарна водоводна мрежа про-
фила Ø 80 mm.

Планира се изградња секундарне водоводне мреже 
профила Ø 100 mm у свим улицама. Планирана мрежа 
својим капацитетом задовољиће потребе за водом бу-
дућих корисника.

Положај постојеће и планиране водоводне мреже 
дат је у графичком приказу “План инфраструктуре” у Р 
1:1000.

 Одвођење отпадних и атмосферских вода
Одвођење отпадних и атмосферских вода вршиће 

се преко постојеће и планиране канализационе мреже 
sепаратног типа.

У Улици Лепе Радић постоји канализациона мрежа 
отпадних вода профила Ø 250 mm.

Планира се изградња секундарне канализационе 
мреже отпадних вода у свим улицама, профила Ø 250 
mm. Планирана канализациона мрежа је, у складу са 
нивелационим карактеристикама терена, оријентисана 
на постојећу канализациону мрежу у оближњим улицама.

До изградње планиране канализационе мреже, от-
падне воде могуће је решавати преко водонепропусне 
септичке јаме на парцели корисника.

Атмосферске воде одвешће се преко отворене улич-
не каналске мреже коју је могуће делимично или у пот-
пуности зацевити, а све у зависности од просторних 
или хидрауличких услова. Укупно прикупљене атмос-
ферске воде биће оријентисане према мелиорационом 
каналу “Кудељара”.

Постојећа и планирана канализациона мрежа својим 
капацитетом омогућиће несметано одвођење отпадних 
и атмосферских вода.

Положај постојеће и планиране канализационе мре-
же дат је у графичком приказу “План инфраструктуре” у 
Р 1:1000.

Подземне водe
Меродавни нивои подземних вода су:
-  максимални ниво подземних вода од 78,40 

до 78,90 m н.в.,
-  минимални ниво подземних вода од око 

76,50 m н.в.
Правац пада водног огледала просечног нивоа под-

земних вода је северозапад-југоисток са смером пада 
према југоистоку.

4.5.3 Правила уређења енергетске 
   инфраструктуре

Снабдевање електричном енергијом
Ово подручје снабдеваће се електричном енергијом 

из јединственог електроенергетског система. Основни 
објекат за снабдевање биће трансформаторска стани-
ца (ТС) 110/20 kV “Футог”. Од ове ТС полазиће 20 kV 
мрежа до планиране дистрибутивне ТС 20/0,4 kV и пос-
тојеће стубне дистрибутивне ТС у Улици Славка Ро-
дића. Од ових ТС ће се разводити дистрибутивна 0,4 kV 
мрежа до потрошача, чиме ће се обезбедити квалитет-
но снабдевање електричном енергијом свих постојећих 
и планираних садржаја на овом подручју.
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У односу на планирану изградњу, за квалитетно 
снабдевање планираних садржаја електричном енер-
гијом потребно је изградити једну дистрибутивну тра-
фостаницу у зони планираног породичног становања.

Планирана 20 kV мрежа ће се градити каблирањем, 
а планирана дистрибутивна 0,4 kV мрежа може се гра-
дити и каблирањем и надземно, на местима у профили-
ма улица како је то планирано.

Ово подручје нема у потпуности решено снабдевање 
електричном енергијом. У појединим улицама постоји 
нисконапонска ваздушна електроенергетска мрежа која 
се напаја са стубне трансформаторске станице 20/0,4 
kV у Улици Славка Родића. Ова ТС је преко надземног 
20 kV вода повезана са ТС 110/20 kV “Футог” и ТС 
35/20(10) kV “Футог”, које представљају основне објекте 
за напајање Футога електричном енергијом.

Снабдевање топлотном енергијом

Ово подручје снабдеваће се топлотном енергијом из 
гасификационог система, са гасоводне мреже Футога. 
Основни објекат за снабдевање биће главна мерно-ре-
гулациона станица (ГМРС) у Улици Раде Кондића која 
ће, преко мерно-регулационе станице и дистрибутивне 
гасоводне мреже, снабдевати гасом све постојеће и 
планиране садржаје на овом подручју.

Да би се ово подручје снабдело топлотном енер-
гијом потребно је изградити дистрибутивну гасоводну 
мрежу на местима где још није изведена и прикључити 
је на постојећу мрежу која има довољно капацитета за 
квалитетно снабдевање топлотном енергијом свих пос-
тојећих и планираних потрошача.

Потрошачима који не буду прикључени на гасифика-
циони систем се оставља могућност коришћења локал-
них топлотних извора, као и алтернативних и обновљи-
вих извора енергије.

Планирана мрежа енергетске инфраструктуре при-
казана је на графичком приказу “План инфраструктуре” 
у Р 1:1000.

4.5.4. Телекомуникације

Ово подручје биће прикључено у телекомуникациони 
систем. Корисници са овог простора биће повезани на 
аутоматску телефонску централу у Футогу преко под-
земне мреже телефонских каблова у околним улицама. 
Да би се то омогућило, потребно је до нових објеката 
изградити подземну мрежу цеви кроз које ће пролазити 
планирана телефонска инсталација, односно инстала-
ција кабловског дистрибутивног система. Капацитет 
централе је довољно велики да омогући проширење 
телекомуникационе мреже до планираних објеката.

У попречним профилима улица резервисани су неза-
висни коридори за инсталације телекомуникационог 
система.

Према препоруци Светске здравствене организа-
ције, антенске системе мобилне телефоније потребно 
је постављати на минимално 300 m удаљености од 
школа, предшколских установа и здравствених установа.

4.6. Уређење зелених и слободних површина

На овом простору планира се подизање претежно 
линеарног зеленила, следећи концепт организација зе-
лених површина у насељу, који прати матрицу насеља 
и везује се са природним шумским целинама узводно и 
низводно уз леву обалу Дунава, стварајући део силуете 
насеља.

Дрвореди треба да прате саобраћајнице. Дрворедне 
саднице поставити према садржају попречног профила 
сваке улице. У односу на ширину улице, дрвореди могу 
бити двострани или једнострани. Улице узаних профи-
ла (ужих од 15 m) могу да садрже једностране дрвореде 
од нижег дрвећа округласте крошње или од шибља 
формираног као високостаблашице. Остали видови 
уличног зеленила могу бити заступљени травњацима, 
шибљем и цвећем.

У улицама које у профилу не садрже дрворед плани-
ра се поставка високог дрвећа уз ограду предбаште.

За овакав начин озелењавања треба користити ква-
литетне дрворедне саднице, старости најмање осам го-
дина. Размак стабала треба да буде од 8 до 10m у за-
висности од врсте дрвећа. Потребно је ускладити 
поставку дрворедних стабала са прилазом објекту.

Уређење слободних зелених површина око објеката 
породичног становања заснива се на формирању пред-
баште, кућногврта и дела површине под воћњаком и 
повртњаком. Најдекоративнији делови врта треба да 
садрже украсно зимзелено и четинарско дрвеће и 
шибље, руже, цвеће и пузавице.

4.7. Заштита градитељског наслеђа

Према условима Завода за заштиту споменика кул-
туре Града Новог Сада, на подручју обухваћеном пла-
ном нема објеката који подлежу заштити, нити су до са-
да вршена било каква археолошка истраживања, није 
било пријаве случајних налаза, нити су приликом 
претрага терена пронађене индикације о постојању ста-
ријих материјалних култура.

Како таква ситуација не искључује појаву остава и 
усамљених гробова, у складу са чланом 109. став 1. За-
кона о културним добрима (“Службени глансик Репуб-
лике Србије”, број 71/94) обавезује се извођач радова 
да, ако током грађевинских и других радова наиђе на 
археолошко налазиште или предмете, исте без одла-
гања прекине и о налазу обавести Завод за заштиту 
културе Града Новог Сада, да предузме мере да се на-
лаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у 
положају у коме је откривен.

4.8. Општи и посебни услови и мере заштите 
  животне средине

У складу са планираном наменом земљишта (поро-
дично становање и становање са пословањем), обез-
беђено је спречавање свих облика загађивања као и 
услови и мере за остваривање квалитетних услова жи-
вотне средине.

Ради спречавања загађивања животне средине 
обезбедиће се мере заштите од загађивања и неадек-
ватног коришћења простора, заштита подземних вода, 
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ваздуха, спречава повећања нивоа буке и свих других 
активности штетних и опасних за животну средину. За-
штита подземних вода и земљишта од загађивања 
обезбедиће се забраном непосредног испуштања от-
падних вода у подземље изградњом канализационог 
система за одвођење отпадних вода.

У оквиру стамбено-пословних или чисто пословних 
објеката треба да се задовоље еколошки и функцио-
нални критеријуми, односно да се обезбеди задовоља-
вајућа удаљеност од суседне парцеле или намене, пре-
чишћавање отпадних вода и складиштење сировина, у 
складу са прописима и санитарно-хигијенским захтевима.

На подручју плана простори за смештање канти или 
контејнера за комунлани отпад треба да задовоље зах-
теве хигијене и захтеве свих корисника јавних површи-
на, као и површина за пословање и ванстамбене сад-
ржаје. Простори треба да су приступачни за возила 
јавне хигијене, са подлогом од тврдог материјала и мо-
гућношћу чишћења и прања.

Ради сагледавања утицаја и промена које ће се ис-
пољити на подручју плана као последица разних ак-
тивнсоти на услове живота, потребно је да се прате 
квантитативни и квалитативни показатељи стања сре-
дине.

4.9. Услови и мере заштите од ратних дејстава

У складу са Одлуком о утврђивању степена угроже-
ности насељених места у Општини Нови Сад са рејони-
ма угрожености и одређеном врстом и обимом заштите 
у тим рејонима (број 82-20/92 од 27. маја 1992. године) и 
Генералним планом (Анекс урбанистичких мера зашти-
те), насеље Футог је сврстано у II степен угрожености 
где се у зонама породичног становања не планира из-
градња склоништа, већ покривених заклона у случају 
непосредне ратне опасности. Отпорност заклона је од 
30 до 5о kPa, а капацитети су до 50 лица. Заклони се 
граде на парцелама, дуж заштитних зелених појасева, 
на неизграђеном земљишту и сл.

За планиране нестамбене садржаје планира се из-
градња склоништа допунске заштите отпорности од 50 
до 100 kPa. У односу на број корисника или број запос-
лених, капацитет и остали просторни и технички еле-
менти одредиће се према Техничким прописима за 
склоништа и друге заштитне објекте (“Службени војни 
лист”, број 13/98).

Склоништа су двонаменска. Мирнодопска намена се 
планом не утврђује, али може и треба да буде у функ-
цији основне намене објекта.

4.10. Услови и мере заштите од елементарних
   непогода и других катастрофа

Према процени која је рађена за Генерални план 
елементарне непогоде које могу да угрозе насељено 
место су поплаве Дунава, земљотреси јачине 7º MCS и 
8º MCS, олујни ветрови, снежни наноси, подземне воде, 
а могуће катастрофе су пожари и слично. 

При планирању водило се рачуна о заштити плани-
раних садржаја од елементарних непогода и других ка-
тастрофа. Планира се каналска мрежа, условљена је 
изградња објеката од чврстих и ватроотпорних мате-

ријала, планиране саобраћајнице су довољне ширине 
регулације како би остале проходне после завршавања 
и да истовремено својом оптималном ширином пред-
стављају противпожарну баријеру. Обавеза је инвести-
тора да обезбеде прилазе објектима за противпожарне 
интервенције.

Приликом уређења и изградње на парцелама се мо-
рају поштовати сви прописани хигијенски и противпо-
жарни услови изградње.

4.11. Услови за несметано кретање и приступ 
   особама са инвалидитетом, деци и 
   старим особама

Приликом пројектовања објеката, саобраћајних и пе-
шачких површина применити Правилник о условима за 
планирање и пројектовање објеката у вези са несмета-
ним кретањем деце, старих, хендикепираних и инва-
лидних лица (“Службени гласник Републике Србије”, 
број 18/97). У оквиру сваког појединачног паркиралишта 
обавезно предвидети резервацију и обележавање пар-
кинг места за управно паркирање возила инвалида, у 
складу са стандардом SRPS U.A9.204.

Прилазе објектима, хоризонталне и вертикалне ко-
муникације у објектима пројектовати тако да се обезбе-
ди несметано кретање хендикепираних и инвалидних 
особа, у складу према наведеном правилнику.

5.0. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПЛАНИРАНИХ 
  НАМЕНА ЗЕМЉИШТА

Бруто површина грађевинског 
подручја 21,32 ha 100,00%

Површине јавне намене 4,05 ha 19,00%

- саобраћајнице 4,0451 ha 18,97%

- трафостаница 0,0049 ha 0,03%

Површине за остале намене 17,27 ha 81,00 %

У табеларном приказу дати су нумерички показа-
тељи за планиране садржаје. Површине по појединим 
наменама изражене су у хектарима и учешћем у укупној 
површини простора обухваћеног планом.

6.0. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

1.1. Регулационе и грађевинске линије

Планом су утврђене регулационе линије свих саоб-
раћајница и то као планиране, и регулационе линије по 
постојећој граници парцеле. Ширине регулација саоб-
раћајница крећу се од 10 до 20 m, у свему као на гра-
фичком приказу “План намене земљишта, саобраћајне 
инфраструктуре, регулације и нивелације” у Р 1:1000.

У односу на регулационе, дефинишу се грађевинске 
линије. У зони постојећих објеката породичног стано-
вања који се задржавају, нови објекти ће пратити грађе-
винску линију постојећих објеката. На слободним тере-
нима грађевинска линија је на 3 до 5 m од регулационе 
линије. Обавезно растојање регулационе и грађевинске 
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линије је 5 m у случајевима када објекат има гаражу у 
сутерену.

У зони бесправно изграђених објеката грађевинска 
линија се утврђује према положају изграђених објеката.

6.2. Правила парцелације и услови за 
  образовање грађевинских парцела

Планом су дефинисани елементи парцелације грађе-
винског земљишта јавне намене и осталих намена, уз 
прилагођавање постојећој парцелацији и уважавање 
постојећих пољских путева, као и постојећег стања 
(бесправно изграђених објеката). При томе утврђена су 
следећа правила:

- обавезно се припајају две или више катастарских 
парцела у случајевима када парцеле које формирају 
нову грађевинску парцелу, својим обликом, површином 
или ширином уличног фронта не задовољавају крите-
ријуме за уређење или изградњу планираних садржаја, 
или немају излаз на планирану саобраћајницу,

- обавезно се врши препарцелација постојећих ка-
тастарских парцела када су неопходне интервенције 
ради усаглашавања ширина регулација планираних 
улица када постојеће катастарске парцеле имају велику 
ширину или површину и када се нове грађевинске пар-
целе формирају на основу правила грађења, а плани-
рана парцелација није у потпуности обавезујућа,

- парцеле или делове парцела које не задовољавају 
критеријуме за формирање грађевинске парцеле треба 
припојити суседној парцели која је мање површине или 
мањег фронта.

На графичком приказу “План парцелације јавних 
површина” у Р 1:1000 дефинисане су за остале намене 
паниране границе парцела (које ће се утврдити пројек-
том парцелације) и могуће пранице парцела. Планира-
не границе парцела су обавезне, а могуће границе пар-
цела су предлог оптималне парцелације и нису 
обавезујуће.

За породично становање утврђују се следећи услови 
за образовање грађевинске парцеле:

- минимална површина парцеле је 400 m2 за слобод-
ностојеће објекте,

- минимална површина парцеле је 270 m2 за двојне 
објекте (2х270), 

- минимална ширина уличног фронта је 12 m (опти-
мална 15 m) за слободностојеће објекте, а 16 m (2х8) за 
двојне објекте,

- препоручује се да у поступку парцелације површи-
на парцеле не буде мања од 500 m2,

- за парцеле површине веће од 600 m2 степен заузе-
тости се рачуна у односу на 600 m2,

- изузетак од правила, у погледу величине парцеле, 
су парцеле у јужном делу блока број 7, које немају мо-
гућност повећања због реализованих породичних обје-
ката, као и крајња јужна парцела уз Улицу Лепе Радић 
(парцела број 2064) након формирања регулације саоб-
раћајнице која се протеже уз јужну границу грађевинс-
ког подручја у продужетку Улице Славка Родића.

За ванстамбене садржаје у зони породичног стано-
вања утврђују се следећи услови за образовање грађе-
винске парцеле:

- минимална површина парцеле је 800 m2,
- максимална површина парцеле је 2000 m2 (могућа 

одступања су до 10%),
- минимална ширина уличног фронта је 20 m.

6.3. Правила грађења за планирану намену 
  породичног становања

Планом се дефинишу услови за изградњу породич-
них стамбених објеката у складу са општим условима 
утврђеним Генералним планом, који се примењују у зо-
нама породичног становања.

Постојеће објекте породичног становања је могуће 
заменити, доградити или надоградити уз поштовање 
степена заузетости, индекса изграђености и дозвољене 
спратности утврђене планом за одговарајућу намену.

Постојећи бесправно изграђени објекти се задржа-
вају.

На парцели се гради само један стамбени објекат.
Објекти у зони становања могу бити стамбени, стам-

бено-пословни или пословни.
Планирани објекти су слободностојећи или двојни. 

Дозвољена спратност породичног стамбеног објекта је 
максимално П+1+Пк. Могуће је коришћење сутеренске 
или подрумске етаже које се могу наменити, осим за по-
моћне и техничке просторије, и за гаражирање возила. 
Спратност другог објекта на парцели је приземна.

Дозвољени индекс заузетости је 40%. За парцеле 
површине веће од 600 m2 индекс заузетости се утврђује 
у односу на 600 m2. Код обрачуна индекса заузетости 
рачунају се габарити свих објеката на парцели, осим 
базена и спортских терена.

Међусобна удаљеност породичних стамбених обје-
ката је минимално 4 m за слободностојеће објекте, и 5 
m за двојне објекте.

За изграђене стамбене објекте чија међусобна 
удаљеност износи мање од 3 m, у случају реконструк-
ције, не могу се на суседним странама планирати отво-
ри стамбених просторија.

Растојање основног габарита (без испада) породич-
ног стамбеног објекта и линије суседне грађевинске 
парцеле код слободностојећих објеката на делу бочног 
дворишта северне оријентације је 1,5 m. За слобод-
ностојеће објекте на делу бочног дворишта јужне 
оријентације ова удаљеност је 4 m, а за двојне објекте 
2,5 m.

За изграђене породичне стамбене објекте, чије је 
растојање до границе грађевинске парцеле мање од 
утврђених вредности, у случају реконструкције не могу 
се на суседним странама формирати отвори стамбених 
просторија.

У породичном стамбеном објекту могу се обављати 
делатности које не угрожавају становање (еколошки и 
функционално компатибилне са становањем).

Ванстамбене садржаје могуће је организовати у ок-
виру стамбеног објекта или као самостални приземни 
објекат, у оквиру планираног индекса заузетости парце-
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ле. Дозвољена спратност за чисто ванстамбене сад-
ржаје је П+1+Пк, осим за радне активности где је доз-
вољена спратност ВП до П+1.

За димензионисање установе социјалне и дечије за-
штите применити услове из Генералног плана. Дечије 
установе димензионисати према нормативу 8 m2 /дете-
ту, а комплекс 30 m2/детету. Установе за старе особе 
димензионисати по нормативу 30 m2/кориснику, а комп-
лекс 20 m2/кориснику.

Све објекте извести од чврстих материјала, тради-
ционалних или савремених.

Обликовање објеката ускладити са функцијом, ко-
ристити чисте форме, без претераног декорисања, мо-
дерног израза или да асоцира на традиционалну 
градњу и облике из окружења. Нарочиту пажњу треба 
посветити обликовању ванстамбених садржаја и њихо-
вом уклапању у стамбену средину.

Препоручују се коси кровови.

Ограђивање парцела је могуће пуном оградом до ви-
сине 0,9 m или транспарентном оградом висине до 1,4 
m. Препоручују се ограде у комбинацији са зеленилом.

За паркирање возила за сопствене потребе власни-
ци породичних стамбених објеката свих врста, као и 
ванстамбених садржаја, обезбеђују простор на сопс-
твеној грађевинској парцели, изван површине јавног пу-
та и то по правилу један паркинг или гаражно место на 
један стан, с тим да најмање једно возило буде смеште-
но у гаражи.

6.4. План нивелације

Простор обухваћен планом налази се на надморској 
висини од 79,20 до 81, 40 m н.в.

Задржава се постојеће нивелационо решење улица, 
а нове улице се прилагођавају терену (према графич-
ком приказу).

На графичком приказу “План намене земљишта, са-
обраћајне инфраструктуре, нивелације и регулације” у 
Р 1:1000 дате су коте прелома нивелете осовине саоб-
раћајница, интерполоване коте и нагиб нивелете.

6.5. Правила за изградњу саобраћајних површина

Прикључење објеката на уличну саобраћајну мрежу, 
планира се једним колским прилазом по грађевинској 
парцели. Колски прилази морају бити минималне шири-
не 3 m.

Саобраћајне површине на којима се не налазе коло-
вози и тротоари обавезно озеленити.

Ширина коловоза у уличној мрежи насеља износи од 
5 до 6 m. Радијусе кривина на раскрсницама путева 
преко којих се одвија саобраћај не пројектовати испод 6 
m, а на местима где то услови дозвољавају, препору-
чује се 8 m. На раскрсницама преко којих ће саобраћати 
аутобуси, препоручују се радијуси од 12 m, а минимал-
но 8 m. Најмања ширина тротоара износи 1,6 m.

6.6. Услови прикључења на комуналну 
  инфраструктуру

6.6.1. Услови прикључења на водну 
   инфраструктуру

6.6.1.1.  Услови прикључења на водоводну 
    мрежу

Услови за прикључење на водоводну мрежу су сле-
дећи:

-  прикључење објеката на уличну водоводну мрежу 
планира се једним прикључком;

-  уколико је објекат са више заједничких улаза, од-
носно засебних технолошких целина, може имати 
независне прикључке водовода;

-  планира се постављање водомера у одговарајући 
шахт;

-  водомерни шахт планирати на удаљености најви-
ше 0,5 m од регулационе линије.

Одређена одступања од наведених услова могућа 
су уз сагласност ЈКП “Водовод и канализација” Нови 
Сад.

6.6.1.2. Услови прикључења на канализациону 
    мрежу

Услови за прикључење на канализациону мрежу су 
следећи:

-  прикључење објеката на уличну канализацију 
планира се једним прикључком;

-  прикључни канализациони шахт планирати на 
парцели корисника, а на удаљености највише 0,5 
m од регулационе линије;

-  канализациони прикључак планирати са гравита-
ционим прикључењем;

-  прикључење сутеренских и подрумских просто-
рија није могуће осим ако се обезбеди аутономни 
систем за препумпавање;

-  водонепропусну септичку јаму псотавити мини-
мум 3 m од границе суседне парцеле.

Одређена одступања од наведених услова могућа 
су уз сагласност ЈКП “Водовод и канализација” Нови 
Сад.

6.6.2. Услови прикључења на 
   електроенергетску мрежу

Објекти ће се прикључити на електроенергетску 
мрежу повезивањем на постојећу или планирану дист-
рибутивну електроенергетску мрежу. Положај прикључ-
ног ормара прилагодити условима Електродистрибу-
ције “Нови Сад” тако да буде на фасади објекта или у 
специјалним случајевима на другим местима. Прикљу-
чак извести кабловским нисконапонским водом преко 
кабловске прикључне кутије, у складу са електроенер-
гетским условима Електродистрибуције “Нови Сад”.
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6.6.3. Услови прикључења на гасоводну мрежу

Снабдевање објеката топлотном енергијом решити 
прикључењем на постојећу или планирану дистрибу-
тивну гасоводну мрежу. Прикључак и положај прикључ-
ка (мерно-регулационог сета-станице) испројектовати и 
изградити према условима ДП “Нови Сад-Гас”.

6.6.4. Услови прикључења на 
   телекомуникациону мрежу

Прикључак на телекомуникациону мрежу извести 
преко типског ТТ прикључка на приступачном месту на 
фасади објекта. Прикључак на кабловско-дистрибутив-
ни систем извести према условима локалног дистрибу-
тера.

7.0. ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА
  УЛАГАЊА ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА

У циљу обезбеђења неопходних саобраћајних и ин-
фраструктурних услова за изградњу и функционисање 
планираних садржаја на простору обухваћеном планом, 
приоритетни радови на уређивању грађевинског 
земљишта су:

- изградња планираних саобраћајница.

У табели која следи дат је оквирни приказ планира-
них радова и потребних количина, као и појединачних и 
укупних трошкова планираних радова на уређивању 
грађевинског земљишта.

Табела:  Процена улагања из јавног сектора

Редни
брoj Oпис радова Јед.

мере Количина Цена по јед.
мере у дин. 

Укупна
 цена

1. САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ    97.971.500
1.1. Коловоз 2-СТВ m2 12.570 5.640 70.894.800

1.2. Тротоари m2 8.230 3.290 27.076.700

2. ХИДРОТЕХНИКА    6.862.000
2.1. Канализациони вод Ø 250 mm m 500 10.340 5.170.000

2.3. Водоводна мрежа Ø 100 mm m 500 3.384 1.692.000

3. ЕНЕРГЕТИКА    14.200.000
3.1. Трафостаница 20/0,4 kV / kV ком 1 4.000.000 4.000.000

3.2. Електроенергeтска мрежа 20 kV m 1.100 8.000 8.800.000

3.3. Гасоводна мрежа m 350 4.000 1.400.000

4. ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА    3.225.000
4.1. Дрвореди m 2.150 1.500 3.225.000

5. ПРИПРЕМА ЗЕМЉИШТА    63.685.800
5.1. Трошкови прибављања земљишта m2 35.381 1.800 63.685.800

6. УКУПНО    185.944.300

Процена средстава дата је по ценама за новембар 2009. године.

Финансирање уређивања грађевинског земљишта 
обезбедиће се из средстава остварених од:

-  накнаде за уређивање грађевинског земљишта,
-  закупнине за грађевинско земљиште,
-  отуђења грађевинског земљишта,
-  конверзије права коришћења, односно права за-

купа у складу са Законом,
-  других извора у складу са законом.

8.0. ПРИМЕНА ПЛАНА

Доношење овог плана омоугћава издавање лока-
цијске дозволе, која садржи правила уређења и прави-
ла грађења.

Саставни део плана су следећи графички прикази:

1. Извод из Генералног плана Футога са 
  означеним простором обухваћеним планом ....А4

2. Катастарска подлога са границом 
  грађевинског подручја обухваћеног 
  планом ........................................................ Р 1:1000

3. План намене земљишта, саобраћајне
  инфраструктуре, нивелације и регу-
  лације .......................................................... Р 1:1000

4. План парцелације јавних површина ........ Р 1:1000

5. План инфраструктуре ............................... Р 1:1000

6. План зеленила ........................................... Р 1:1000
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7. Карактеристични профили 
  саобраћајница .............................................. Р 1:100

8. Типско решење партерног уређења тротоара 
  на прилазу пешачком прелазу у вези са несме-
  таним кретањем лица са посебним потребама.

План детаљне регулације стамбене зоне северно од 
Улице царице Милице у Футогу израђен је у четири при-
мерка у аналогном и у пет примерака у дигиталном об-
лику, који ће се, после потписивања и овере, чувати у 
Скупштини Града Новог Сада, Градској управи за урба-
низам и стамбене послове, министарству надлежном 
за послове урбанизма, и у Јавном предузећу “Урбани-
зам” Завод за урбанизам Нови Сад.

План ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 35-279/2009-I
27. мај  2010. године
НОВИ САД    Председник

Александар Јовановић, с.р.

335
На основу чл. 4. став 2. и 76. став 6. Закона о култури 

(“Службени гласник Републике Србије”, број 72/2009), 
на предлог Градоначелника Града Новог Сада,  Градско 
веће Града Новог Сада на 103 седници од 11. јуна 2010. 
године, доноси

П Р А В И Л Н И К
О НАЧИНУ, МЕРИЛИМА И КРИТЕРИЈУМИМА 
ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ КОЈИ СЕ 
ФИНАНСИРАЈУ И СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ  

БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА 

I.  Општa одредбa                               

Члан 1.

Овим правилником уређује се начин, мерила и кри-
теријуми за избор пројеката у култури који се финанси-
рају, односно суфинансирају средствима из буџета Гра-
да Новог Сада (у даљем тексту: буџет Града), избор 
пројеката за суфинансирање изградње, одржавања и 
обнове верских објеката, као и начин обезбеђивања 
просторних услова за рад аматерско културно-уметнич-
ких  друштава.

II.   Начин, мерила и критеријуми за избор 
  пројеката у култури

 Члан 2.

Избор пројеката у култури који се финансирају, од-
носно суфинансирају средствима  из буџета Града вр-

ши се на основу јавног конкурса (у даљем тексту: кон-
курс) или без расписивања конкурса.

Члан 3.

Избор пројеката  у култури  на основу конкурса,  вр-
ши се за:

- финансирање или суфинансирање пројеката у 
култури, као и пројеката уметничких,     односно 
стручних и научних истраживања у култури Градa 
Новог Садa (у даљем тексту: Град), и  

- суфинансирање пројеката који представљају зна-
чајна остварења у области књижевног стварала-
штва и издаваштва. 

Члан 4.

 Избор пројеката  у култури  без расписивања кон-
курса, врши се за суфинансирање изузетно значајних 
пројеката које није било могуће унапред планирати.

1.  Избор пројеката у култури, као и пројеката 
 уметничких, односно стручних и научних 
 истраживања у култури Градa 

Члан 5.

Конкурс за избор пројеката  у култури, као и пројека-
та уметничких, односно стручних и научних истражи-
вања у култури Градa, расписује Градоначелник Града 
Новог Сада (у даљем тексту: Градоначелник), за сваку 
наредну буџетску годину најкасније до 1. октобра те-
куће године.

Право учешћа на конкурсу из члана 5. став 1. овог 
правилника имају установе културе, изузев установа 
културе чији је оснивач Град, удружења у култури, умет-
ници, сарадници, односно стручњаци у култури којима 
је тај статус утврђен у складу са Законом, као и други 
субјекти у култури чије је седиште, односно пребивали-
ште на територији Града.

Цркве и верске заједнице имају право учешћа на 
конкурсу под истим условима, као и субјекти из става 2. 
овог члана.

Члан 6. 

Конкурс се објављује у средствима јавног информи-
сања.

Конкурс садржи:
-  назив пројеката и област културне делатности за 

које се спроводи конкурс,
-  могуће учеснике на конкурсу,
-  рок за подношење пријаве на конкурс,
-  начин пријављивања на конкурс,
-  образац пријаве на конкурс, 
-  мерила и критеријуме за доделу средстава, и
-  документацију коју је потребно приложити уз при-

јаву на конкурс.

Члан 7. 

Конкурс спроводи комисија коју образује и именује 
Градоначелник.
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Комисија из става 1. овог члана има председника и 
осам чланова који се именују из реда лица која су 
својом професионалном делатношћу или радом у об-
ласти културе дала значајан допринос развоју и унапре-

ђивању уметничког и културног  стваралаштва у Граду. 
Комисија се у свом раду руководи начелима култур-

ног развоја утврђених у Закону.

Члан 8. 

Пријава на конкурс подноси се Градској управи за 
културу (у даљем тексту: Управа) на обрасцу пријаве 
који је саставни део конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс, 
пријаве упућене факсом или електронском поштом, као 
и пријаве оних учесника на конкурсу, који су у претход-
ној години остварили право на финансирање, односно 
суфинансирање пројеката средствима из буџета Града, 
а  нису поднели извештај о реализацији пројекта, коми-
сија из члана 7. овог правилника неће разматрати.

Члан 9.

Учесници на конкурсу из члана 5. ст. 2. и 3. овог пра-
вилника, уз пријаву и документацију коју је потребно 
приложити, подносе и пројекат који садржи:

-  назив пројекта,
- основне податке о учеснику на конкурсу (назив, 

седиште, односно пребивалиште, матични број и 
порески идентификациони број),

-  циљ пројекта,
- опис пројекта (значај пројекта, место, време, на-

чин реализације и очекивани резултати пројекта), 
- финансијски план пројекта (преглед појединачних 

активности које се предвиђају пројектом, са изно-
сом средстава неопходних за реализацију тих ак-
тивности и спецификацијом износа средстава из 
сопствених прихода, средстава из буџета Града и 
других извора), и

-  податке о одговорној особи за реализацију про-
јекта и коришћење средстава.

Члан 10.

Мерила и критеријуми за избор пројеката из члана 5. 
овог правилника су:

-  допринос за развој и подстицање културног и 
уметничког стваралаштва од локалног значаја,

-  допринос истраживању, заштити, афирмацији и 
презентацији културног наслеђа,

-  допринос развоју међународне културне сарадње,
-  допринос очувању, стварању, развоју и представља-

њу културе националних мањина,
-  допринос стварању културних садржаја намење-

них деци и младима,
-  допринос развоју културног и уметничког ствара-

лаштва особа са инвалидитетом и      
њихова доступност ширем кругу конзумената,

-  ширење и унапређивање едукације у  области 
културе,

-  квалитет и садржајна иновативност понуђеног 
пројекта, 

-  наставак вишегодишњих пројеката који су имали 
значајне резултате у претходном        
периоду, и 

-  отвореност и доступност културних садржаја јав-
ности и грађанима.

Члан 11.

Комисија из члана 7. овог правилника, дужна је да 
достави Управи извештај о спроведеном  поступку кон-
курса.

Извештај из става 1. овог члана садржи предлог про-
јеката, учеснике на конкурсу и  износ средстава за реа-
лизацију сваког појединачног пројекта.

Члан 12.

Након разматрања извештаја из члана 11. овог пра-
вилника, Управа доставља Градоначелнику предлог ак-
та о утврђивању пројеката, носиоце пројеката, као и из-
нос средстава за реализацију сваког појединачног 
пројекта.

На основу предлога из става 1. овог члана, Градона-
челник доноси акт о утврђивању пројеката, носиоце 
пројеката, као и износ средстава за реализацију сваког 
појединачног пројекта.

Члан 13.

Носилац пројекта  из члана 12.  став 2. овог правил-
ника  закључује са Управом уговор о финансирању, од-
носно суфинансирању пројекта којим се уређују међу-
собна права и обавезе уговорних страна.

Носилац пројекта  из става 1. овог члана, дужан је да 
Управи, у року од 15 дана по завршетку пројекта, а нај-
касније до краја текуће године, поднесе извештај о реа-
лизацији  пројекта и достави доказе о наменском  ко-
ришћењу  средстава.

2. Избор пројеката у култури који представљају 
 значајна остварења у области књижевног 
 стваралаштва и издаваштва

Члан 14. 

Конкурс за избор пројеката који представљају зна-
чајна остварења у области књижевног стваралаштва и 
издаваштва расписује Градоначелник за сваку наредну 
буџетску годину, најкасније до 1. октобра текуће године.

Средства из буџета Града  за суфинансирање проје-
ката из става 1. овог члана, могу да се користе за суфи-
нансирање ауторских права, трошкове припреме (ди-
зајн, откуп ауторских права за илустративни материјал, 
трошкове оригиналних текстова и превода и слично) и 
трошкове штампе.

Право учешћа на конкурсу имају правна лица чије је 
седиште на територији Града, која се баве издавачком 
делатношћу. 

Члан 15.
Конкурс из члана 14. овог правилника, објављује се у 

средствима јавног информисања.
Конкурс из става 1. овог члана садржи:
-  назив пројеката за које се спроводи конкурс,
-  могуће учеснике на конкурсу,
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-  рок за подношење пријаве на конкурс,
-  начин пријављивања на конкурс,
-  образац пријаве на конкурс,
-  мерила и критеријуме за доделу средстава, и
-  документацију коју је потребно приложити уз при-

јаву на конкурс.

Члан 16.

Конкурс из члана 14. овог правилника, спроводи ко-
мисија коју образује и именује Градоначелник.

Комисија из става 1. овог члана има председника, 
заменика председника, два члана и њихове заменике, 
који се именују из реда лица која су својом професио-
налном делатношћу и остварењима значајно доприне-
ла развоју књижевног стваралаштва и издаваштва.

Комисија се у свом раду руководи начелима култур-
ног развоја утврђених у Закону.

Члан 17.

Пријава на конкурс из члана 15.став 2. овог правил-
ника, подноси се Управи на обрасцу пријаве који је 
саставни део конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс, 
пријаве упућене факсом  или електронском поштом, као 
и пријаве оних учесника на конкурсу, који су у претход-
ној години остварили право на суфинансирање пројека-
та средствима из буџета Града, а  нису поднели изве-
штај о реализацији пројекта, комисија  из члана 16. овог 
правилника неће разматрати.

Члан 18.

Учесници на конкурсу из члана14. став 3. овог пра-
вилника, уз пријаву и документацију коју је потребно  
приложити,подносе и пројекат који садржи:

-  основне податке о учеснику на конкурсу (назив, 
седиште, матични број и порески идентификацио-
ни број),

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

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

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

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

-  детаљан опис концепције часописа и учесталост 
излажења часописа,

- финансијски план пројекта (преглед појединачних 
активности које се предвиђају пројектом, са изно-
сом средстава неопходних за реализацију тих ак-
тивности и спецификацијом износа средстава из 
сопствених прихода, средстава из буџета Града и 
других извора), и

-  податке о одговорној особи за реализацију про-
јекта и коришћење  средстава.

Члан 19.

Мерила и критеријуми за избор пројеката из члана 
14. овог правилника су: 

1. За избор пројеката који представљају значајна 
 остварења у области књижевног стваралаштва 
 и издаваштва:

-  да је прво издање књиге,
-  да књига има уметничку, књижевну и научну вредност, 
-  да постоји културни и јавни интерес за издавање 

књиге,                                 
-  да је књига оригинално и креативно дело, и               
-  да промовише културу Града и његово културно 

наслеђе.                         

2. За избор пројеката који представљају значајна 
 остварења у области издавања часописа:

-   да је часопис из области културе, уметности и 
других друштвених наука,

-  да постоји значај часописа у културној јавности,
-  да часопис по свом садржају испуњава вреднос-

не и естетске критеријуме, и
-  да постоји континуитет излажења часописа. 

Члан 20.

Комисија из члана 16. овог правилника дужна је да 
достави Управи извештај о спроведеном  поступку  кон-
курса.

Извештај из става 1. овог члана садржи предлог про-
јеката, учеснике на конкурсу и  износ средстава за реа-
лизацију сваког појединачног пројекта.

Члан 21.

Након разматрања извештаја из члана 20. овог пра-
вилника, Управа доставља Градоначелнику предлог ак-
та о утврђивању пројеката, носиоце пројеката, као и из-
нос средстава за реализацију сваког појединачног 
пројекта.

На основу предлога из става 1. овог члана, Градона-
челник доноси акт о утврђивању пројеката, носиоце 
пројеката, као и износ средстава за реализацију сваког 
појединачног пројекта.

Члан 22.

Носилац пројекта из члана 21. став 2. овог правилни-
ка закључује са Управом уговор о суфинансирању про-
јекта којим се уређују међусобна права и обавезе уго-
ворних страна.

Носилац пројекта из става 1. овог члана дужан је да 
Управи, у року од 15 дана по завршетку пројекта, а нај-
касније до краја текуће године, поднесе извештај о реа-
лизацији пројекта и достави доказе о наменском  ко-
ришћењу  средстава.

3. Избор пројеката у култури за суфинансирање 
 изузетно значајних пројеката које није било 
 могуће унапред планирати, без расписивања 
 конкурса

Члан 23.

Град може  средствима из буџета Града  да  суфи-
нансира пројекте у култури и без јавног конкурса, ако се 
ради о изузетно значајним пројектима које није било 
могуће унапред планирати.
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Средства из буџета Града за суфинансирање проје-
ката из става 1. овог члана, преносе се на основу угово-
ра који закључује Градоначелник са носиоцем пројекта, 
или начелник Управе, по овлашћењу Градоначелника.

Уговором из става 2. овог члана, ближе се уређују 
начин и рокови за реализацију пројекта, пренос сред-
става из буџета Града, као и друга права и обавезе уго-
ворних страна.

Носилац пројекта који је остварио право на суфинан-
сирање пројекта из става 1. овог члана, дужан је да Уп-
рави, у року од 15 дана по завршетку пројекта поднесе 
извештај о реализацији  пројекта и достави доказе о на-
менском коришћењу  средстава.

III. Избор пројеката за суфинансирање изградње, 
 одржавања и обнове верских објеката

Члан 24.

Избор пројеката за суфинансирање изградње, од-
ржавања и обнове верских објеката, врши се на основу 
конкурса, а у складу са потребама и могућностима 
буџета Града.

Члан 25.

Конкурс за избор пројеката за изградњу, одржавање 
и обнову верских објеката врши се једном  годишње, а 
расписује га Градско веће Града Новог Сада (у даљем 
тексту: Градско веће), уколико су буџетом  Града обез-
беђена средства за ову намену.

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

Члан 26.

Конкурс из члана 24. овог правилника, објављује се у 
средствима јавног информисања.

Конкурс из става 1. овог члана садржи:
-  назив пројеката за које се спроводи конкурс,
-  могуће учеснике на конкурсу,
-  укупан износ средстава из буџета Града,
-  рок за подношење пријаве на конкурс,
-  начин пријављивања на конкурс,
-  образац пријаве на конкурс, и
-  документацију коју је потребно приложити уз при-

јаву на конкурс.

Члан 27.

Конкурс из члана 24. овог правилника, спроводи ко-
мисија коју образује и именује Градско веће.

Комисија из става 1. овог члана има председника и 
четири члана који се именују из реда стручњака из об-
ласти културе, урбанизма, историје  уметности, архи-
тектуре, грађевинарства, и сл.,  као и представника За-
вода за заштиту споменика културе Града Новог Сада.

Члан 28.

Пријава на конкурс из члана 26.  став 2. овог правил-
ника, подноси се Управи на обрасцу пријаве који је 
саставни део конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс, 
пријаве упућене факсом  или електронском  поштом, 
као и пријаве оних учесника на конкурсу, који су у 
претходној години остварили право на суфинансирање 
пројеката средствима из буџета Града, а  нису поднели 
извештај о реализацији пројекта, комисија  из члана 27. 
овог правилника неће разматрати.

Члан 29.

Учесници на  конкурсу из члана 25. став 2. овог пра-
вилника, уз пријаву и документацију, коју је потребно 
приложити,  подносе и пројекат који садржи:

-  основне податке о учеснику на  конкурсу (назив, 
седиште, матични број и порески идентификацио-
ни број),

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

-  потребне дозволе  и сагласности надлежних ор-
гана предвиђене законом и другим прописима 
који регулишу област планирања и изградње, 

-  детаљан опис радова на изградњи, одржавању и 
обнови верског објекта, 

-  финансијски план пројекта (преглед појединачних 
активности које се предвиђају пројектом, са изно-
сом средстава неопходних за реализацију тих ак-
тивности и спецификацијом износа средстава из 
сопствених прихода, укупан износ средстава из 
буџета Града и других извора), и

-  податке о одговорној особи за реализацију про-
јекта и коришћење средстава.

Члан 30.

Мерила и критеријуми за избор пројеката за из-
градњу, одржавање и обнову верских објеката  су:

-  степен угрожености верског објекта,
-  категоризација верског објекта као културног доб-

ра (изузетан значај, велики значај, споменик кул-
туре), и

-  значај верских објеката за културу, уметност, ис-
торију и сл., уколико верски објекат није утврђен 
за споменик културе, ако је у поступку припреме 
за проглашење, или је добро које ужива претход-
ну заштиту.

Члан 31.

Комисија из члана 27.овог правилника, дужна је да 
достави Управи извештај о спроведеном  поступку кон-
курса.

Извештај из става 1. овог члана садржи предлог про-
јеката, учеснике на конкурсу и  износ средстава за реа-
лизацију сваког појединачног пројекта.

Члан 32.

Након разматрања извештаја из члана 31. овог пра-
вилника, Управа доставља Градском већу предлог акта 
о утврђивању пројеката, носиоце пројеката, као и износ 
средстава за реализацију сваког појединачног пројекта.

На основу  предлога из става 1. овог члана, Градско 
веће доноси акт о утврђивању пројеката, носиоце про-
јеката, као и износ средстава за реализацију сваког 
појединачног пројекта.
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Члан 33.

Носилац пројекта из члана 32. став 2. овог правил-
ника закључује са Управом уговор о суфинанирању 
пројекта, којим се уређују међусобна права и обавезе 
уговорних страна.

Носилац пројекта из става 1. овог члана дужан је да 
Управи, у року од 15 дана по завршетку пројекта, а нај-
касније до краја текуће године, поднесе извештај о реа-
лизацији  пројекта и достави доказе о наменском  ко-
ришћењу  средстава.

IV.  Oбезбеђење просторних услова за рад 
 аматерских  културно-уметничких друштaва

Члан 34.

Аматерским културно-уметничким друштвима чије је 
седиште на територији Града, која најмање десет годи-
на обављају културно-уметничку делатност, а користе 
простор за обављање културно-уметничке делатности 
на основу  уговора о закупу пословног простора са Јав-
ним предузећем "Пословни простор" у Новом Саду,  
другим правним или физичким лицем, обезбеђују се 
просторни услови за рад преносом средстава из буџета 
Града за плаћање закупнине за коришћење простора.

Средства  из става 1. овог члана  обезбеђују се ме-
сечно, у износу који се добија множењем износа динар-
ске противвредности вредности 23 бода закупнине за 
пословни простор којим управља Јавно предузеће 
"Пословни простор" у Новом Саду, и површине просто-
ра  до  највише 200 м².

V. Прелазне и завршне одредбе

Члан 35.

Конкурси за 2010. годину који нису расписани на ос-
нову Правилника о начину и поступку остваривања пра-
ва на доделу средстава из буџета Града Новог Сада за 
програме-пројекте из области културе који престаје да 
важи, расписаће се најкасније до 30. јуна 2010. године, 
у складу са одредбама овог правилника.

Члан 36.

Ступањем на снагу овог правилника престаје да ва-
жи Правилник о начину и поступку остваривања права 
на доделу средстава из буџета Града Новог Сада за 
програме-пројекте из области културе ("Службени лист 
Града Новог Сада", бр. 18/09 и 7/10).

Члан 37.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 6-1/2010-637-II
11. јун 2010. године
НОВИ САД    Градоначелник

Игор Павличић,с.р.
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На основу члана 52. тачка 24. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог 
Сада", број 43/08) и члана 37. Одлуке о буџету Града 
Новог Сада за 2010. годину ("Службени лист Града Но-
вог Сада", број 54/09) на предлог  Градоначелника Гра-
да Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада на 100 
седници  од  19. маја 2010. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
 О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 
АКТИВНОСТИ ЗA ПРЕДШКОЛСКУ 

УСТАНОВУ „РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“ 
НОВИ САД ЗА 2010. ГОДИНУ

I

Овим решењем утврђује се Програм инвестиционих 
активности за Предшколску установу „Радосно детињ-
ство“ Нови Сад за 2010. годину (у даљем тексту: Прог-
рам), који чини саставни део овог решења.

II

Програм обухвата радове у Предшколској установи 
„Радосно детињство“ Нови Сад, на  изградњи зграда и 
објеката, пројектном планирању, као и набавку опреме.

III

Средства за реализацију Програма планирана су  у 
буџету Града Новог Сада за 2010. годину, у укупном из-
носу од 100.000.000,00 динара, и користиће се у складу 
са оствареним приходима у буџету.

IV

Носилац инвестиционих активности предвиђених 
Програмом, је Предшколска установа „Радосно детињ-
ство“ Нови Сад.

V

Градска управа за образовање (у даљем тексту:Град-
ска управа), може извршити прерасподелу планираних 
средстава по позицијама Програма у оквиру исте групе 
радова, ако постоје објективне околности које условља-
вају потребу за извршењем одређених радова у већем 
обиму, уз претходну сагласност Градоначелника Града 
Новог Сада.

VI

Градска управа одобраваће  Предшколској установи 
„Радосно детињство“ Нови Сад, средства након што 
Предшколска установа „Радосно детињство“ спроведе 
поступак јавне набавке, на основу њиховог захтева уз 
који се доставља документација о уговореним, односно 
извршеним радовима и набављеној опреми, у складу 
са тромесечним плановима извршења буџета Града Но-
вог Сада.
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VII

Надзор над реализацијом Програма врши Градска 
управа.

VIII

Предшколска установа „Радосно детињство“Нови 
Сад подноси Градоначелнику Града Новог Сада го-
дишњи извештај о реализацији овог програма, са иска-
заним физичким и финансијским показатељима и доку-
ментацијом о извршеним активностима и утрошку 
средстава према стварно изведеном обиму радова и 
набављеној опреми.

IX

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2010-14-ГВ/3
19. мај 2010. године
НОВИ САД

Градоначелник
Игор Павличић,с.р.

ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“ 

НОВИ САД, ЗА 2010.ГОДИНУ

1. ИЗГРАДЊА ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА

р. б. Назив објекта Опис Планирани износ 
у динарима

1. Стојана Новаковића Завршетак радова на доградњи 12.040.000,00

Антона Урбана Завршетак радова на доградњи 3.635.000,00

Драгише Брашована Завршетак радова на надоградњи 6.905.000,00

Јанка Чмелика 87 Завршетак радова на надоградњи 8.613.000,00

Саве Ковачевића 7 Завршетак радова на надоградњи 8.280.000,00

2. Драгише Брашована, Јанка Чмелика 87 и 
Саве Ковачевића 7

Адаптација објеката
23.127.000,00

Укупно: 62.600.000,00

2. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ

р. б. Назив објекта Опис Планирани износ 
у динарима

1. Стојана  Новаковића,Антона Урбана, 
Драгише Брашована, Јанка Чмелика 87 и 
Саве Ковачевића 7

Пројектно планирање за објекте који 
се дограђују и надограђују-надзор

1.400.000,00

2. Стојана Новаковића, Антона Урбана, 
Драгише Брашована, Јанка Чмелика 87 и 
Саве Ковачевића 7

Трошкови пројектног планирања за  
објекте  који се дограђују и 
надограђују-технички пријем 1.000.000,00

Укупно: 2.400.000,00

3. ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ

р.б. Опис Количина Планирани износ 
у динарима

1. Путничко возило 2 ком 1.950.000,00

2. Возило пикап 1 ком 1.400.000,00

3. Камион цестер 1 ком 2.500.000,00

4. Аутобус 1 ком 20.150.000,00

Укупно: 26.000.000,00
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4. АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА

р.б. Опис Планирани износ 
у динарима

1 Канцеларијска опрема (канцеларијске 
канцеларијски ормани, дактило столице 
тракасте завесе, клима уређаји)

столице, канцеларијски столови, 
са рукохватима, итисони, 

1.000.000,00

2. Опрема за домаћинство (фрижидер, ел.
саламорезница, металне мердевине)

шпорет, машина за прање веша,
1.000.000,00

3. Опрема за угоститељство (машине за 
усисивач-професионал, сервир колица, 
тембала, чајник, супијера, чинија за
за хлеб, кашике, виљушке, пивска тацна,

прање судова-професионал, 
термос канте, шоља за белу кафу,
салату, дезертна тацна, корпица 
дечије деке, дечији фротири) 3.000.000,00

Укупно: 5.000.000,00

5. НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И СПОРТ

р.б. Опис Планирани износ 
у динарима

1. Намештај за дечије собе (дечији 
креветиће, четворокрилни ормани-
четворосед, дечије столице, ормани
 кутак-кухиње, дечији кутак-фризер)

креветићи са душецима, плакари за
гардеробери, дечији столови-, 
за играчке, дечије клупице, дечији 

3.000.000,00

Укупно: 3.000.000,00

6. НАБАВКА МОТОРНЕ ОПРЕМЕ

р.б. Опис Количина Планирани износ 
у динарима

1 Трактор (косилица и фреза) 1 ком 300.000,00

2. Самоходна косилица 2 ком 300.000,00

3. Ручна косилица (тример) 5 ком 300.000,00

4. Моторна тестера 2 ком 100.000,00

Укупно: 1.000.000,00
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На основу члана 52. тачка 24. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/08) и члана 37. Одлуке о буџету Града Но-
вог Сада за 2010. годину (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 54/09) на предлог  Градоначелника Града 
Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада на 100. 
седници  од  19. маја 2010. године  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 

АКТИВНОСТИ ЗА ОСНОВНЕ  ШКОЛЕ 
ЗА 2010. ГОДИНУ

I

Овим решењем утврђује се Програм инвестиционих 
активности за основне школе за 2010. годину (у даљем 
тексту: Програм), који чини саставни део овог решења.

II

Програм обухвата радове у основним  школама на 
изградњи зграда и објеката, капиталном одржавању 
зграда и објеката, пројектном планирању, као и набавку 
опреме.

III

Средства за реализацију Програма планирана су  у 
буџету Града Новог Сада за 2010. годину, у укупном из-
носу од 150.000.000,00 динара и користиће се у складу 
са оствареним приходима у буџету.

IV

Носиоци инвестиционих активности предвиђених 
Програмом, су основне  школе на територији Града Но-
вог Сада.
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V

Градска управа за образовање (у даљем тексту: 
Градска управа), може извршити прерасподелу плани-
раних средстава по позицијама Програма у оквиру исте 
групе радова, ако постоје објективне околности које ус-
ловљавају потребу за извршењем одређених радова у 
већем обиму, уз претходну сагласност Градоначелника 
Града Новог Сада.

VI

Градска управа одобраваће  основним  школама 
средства након што школе спроведу поступак јавне на-
бавке, на основу њиховог захтева уз који се доставља 
документација о уговореним, осносно извршеним радо-
вима и набављеној опреми, у складу са тромесечним 
плановима извршења буџета Града Новог Сада.

VII

Надзор над реализацијом Програма врши Градска 
управа.

VIII

Основне школе подносе Градоначелнику Града Но-
вог Сада годишњи извештај о реализацији овог програ-
ма, са исказаним физичким и финансијским показа-
тељима и документацијом о извршеним активностима и 
утрошку средстава према стварно изведеном обиму ра-
дова и набављеној опреми.

IX

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2010-14-ГВ/4
19. мај 2010. године
НОВИ САД    Градоначелник

Игор Павличић,с.р.

ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА ОСНОВНЕ  ШКОЛЕ, ЗА 2010. ГОДИНУ

1. ИЗГРАДЊА ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА

р. б.
Носилац инвестиционих 

активности
Опис Планирани износ 

у динарима

1.1. ОШ „Вук Караџић“ Нови Сад - Завршетак изградње спортске хале 9.500.000,00

1.2. ОШ “Десанка Максимовић“ Футог - Друга фаза надоградње
- Изградња прикључка водовода

16.000.000,00
83.000,00

1.3. ОШ „Соња Маринковић“ Нови Сад - Завршетак надоградње школе 9.400.000,00

1.4. ОШ “Михајло Пупин“ Ветерник - Завршетак изградње школе
- Изградња прикључка на дистрибутивни 
  електроенергетски систем и изградња 
  прикључка водовода

3.100.000,00
355.000,00

1.5. ОШ “Људовит Штур“ Кисач - Изградња прикључка  на  дистрибутивни 
  електроенергетски систем на дограђеној 
  фискултурној сали

116.500,00

1.6. ОШ“Мирослав Антић“ Футог - Изградња прикључка канализације 206.000,00

1.7. ОШ “Доситеј Обрадовић“ Нови Сад - Прва фаза надоградње школе 40.000.000,00

1.8. ОШ  „Жарко Зрењанин“ Нови Сад - Завршетак надоградње школе 5.500.000,00

1.9. ОШ  „Свети Сава“ Руменка - Изградња прикључка водовода 243.500,00

1.10. Нераспоређена средства - Средства за изградњу зграда и објеката 5.496.000,00

Укупно: 90.000.000,00

2. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА

р. б.
Носилац инвестиционих 

активности
Опис Планирани износ 

у динарима

2.1. ОШ “Ђура Јакшић“ Каћ - Гасификација школског објекта
- Отклањање хаварије на електроинсталацијама 
   у спортској дворани

2.150.000,00
3.405.000,00
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2.2. ОШ „Светозар Марковић Тоза“ 
Нови Сад

- Санација електроинсталација 3.350.000,00

2.3. ОШ “Свети Сава“ Руменка - Санација котларнице и уградња новог котла 3.404.000,00

2.4. ОШ “Никола Тесла“ Нови Сад - Реконструкција котларнице 2.950.000,00

2.5. Нераспоређена средства Средства за капитално одржавање зграда и 
објеката 4.741.000,00

Укупно: 20.000.000,00

3. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ

р. б. Носилац инвестиционих 
активности Опис Планирани износ 

у динарима

3.1. ОШ „Вук Караџић“  Нови Сад - Легализација нелегалних школских објеката
- Стручни надзор

295.000,00
           180.000,00

3.2. ОШ „Коста Трифковић“ Нови Сад - Геодетски радови-израда нацрта посебних 
  делова зграда за објекат

95.900,00

3.3. ОШ „Иван Гундулић“ Нови Сад - Преглед и испитивање система за дојаву 
  пожара на објекту на Ченеју
- Преглед и испитивање система нужне расвете 
  у објекту на Ченеју
- Преглед хидрантске мреже на Ченеју и Н.Саду 
  са издавањем стручног налаза
- Преглед електроинсталација на Ченеју и 
  издавање стручног налаза
- Израда пројектне документације

14.200,00

4.750,00

6.000,00

11.800,00

900.000,00

3.4. ОШ “Ђура Јакшић“ Каћ - Годишњи технички преглед гасне инсталације
- Израда пројекта за хаваријску реконструкцију 
  електроразвода у спортској дворани
- Надзор над извођењем радова на хаваријској 
  реконструкцији електроинсталације спортске 
  дворане

52.100,00
           179.800,00

278.000,00

3.5. ОШ „Соња Маринковић“ Нови Сад - Накнада за енергетску сагласност за доградњу 
  пословног дела
-Стручни надзор

184.500,00

120.000,00

3.6. О.Ш.“Свети Сава“ Руменка  - Легализација учионице на другом спрату и 
   канцеларијских просторија изнад  старе 
   фискултурне сале
- Израда пројекта гасне инсталације котларнице

336.300,00
            

212.000,00

3.7. ОШ “Људевит Штур“ Кисач - Редован годишњи преглед грејне инсталације
- Мишљење за доградњу објекта фискултурне 
сале
- Услуге израде архитектонског пројекта изведеног 
  стања старог дела школске зграде

138.000,00
9.000,00

272.000,00

3.8. ОШ „Никола Тесла“ Нови Сад - Легализација нелегалних школских објеката 330.800,00

3.9. ОШ „Иво Лола Рибар“ Нови Сад - Пројектна документација за доградњу школе 61.000,00

3.10. ОШ „Михајло Пупин“ Ветерник - Технички преглед надоградње
- Стручни надзор

79.000,00
50.000,00

3.11. ШОСО „Милан Петровић“ Нови Сад - Етажирање објекта основне школе 99.120,00

3.12. ОШ „Јован Јовановић-Змај“ 
Ср.Каменица

- Накнада за уређење градског земљишта за 
  изградњу фискултурне сале

69.000,00

3.13. ОШ „Жарко Зрењанин“ Нови Сад - Стручни надзор 100.000,00
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3.14. ОШ „Марија Трандафил“ Ветерник - Технички пријем објекта 808.310,00

3.15. ОШ „Десанка Максимовић“ Футог - Стручни надзор 29.000,00

3.16. ОШ „Доситеј Обрадовић“ Нови Сад - Стручни надзор
- Усклађивање са новим законом

750.000,00
85.000,00

3.17. Нераспоређена средства Средства за пројектно планирање 4.249.420,00

Укупно: 10.000.000,00

4. ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ

р. б. Носилац инвестиционих 
активности Опис Планирани износ 

у динарима

4.1. OШ „Ђорђе Натошевић“ Нови Сад Возило 1.000.000,00

Укупно: 1.000.000,00
    

5. АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА

р. б. Носилац инвестиционих 
активности Опис Планирани износ 

у динарима

5.1. OШ “Вељко Влаховић“ Нови Сад Рачунарска опрема и косачица 125.000,00

5.2. ОШ “Коста Трифковић“ Нови Сад Усисивач и вентилациони канал на парохватачу, 
столови за зборницу,намештај за библиотеку, 
замрзивач за боравак,фрижидер

1.050.000,00

5.3. ОШ “Ђура Јакшић“ Каћ - Штампач, рачунарска опрема за Е-дневник, 
  фотокопир апарат и мобилни телефон
- Опремање школске кухиње

           321.000,00

1.247.000,00

5.4. ОШ „Петефи Шандор“ Нови Сад - Телефонска централа и монтажа исте и телефакс 56.000,00

5.5. ОШ “Људовит Штур“ Кисач - Клима уређаји
- Рачунарска мрежна опрема

166.500,00
1.000.000,00

5.6. ОШ „Милош Црњански“ Нови Сад Зборнички столови и столице 100.000,00

5.7. ОШ “Николa Тесла“ Нови Сад Рачунар и усисивач 49.500,00

5.8. ОШ „Вељко Петровић“ Бегеч Рачунари индор и повезивање на бежични 
интернет

70.500,00

5.9. OШ “Марија Трандафил“ Ветерник Телефонска централа 54.000,00

5.10. ОШ “Ђура Даничић“ Нови Сад Рачунарска опрема и умрежавање рачунара 272.500,00

5.11. ОШ “Михајло Пупин“ Ветерник Венецијанери, гарнишна, завеса,копир апарат 163.000,00

5.12.  ОШ “Јован Јовановић Змај“
Ср.Каменица

Рачунарска опрема 318.000,00

5.13. ОШ “Свети Сава“  Руменка Усисивач 7.000,00

5.14. ОШ  „Жарко Зрењанин“ Нови Сад Рачунарска мрежна опрема 1.000.000,00

Укупно: 6.000.000,00

6. ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И СПОРТ

р. б. Носилац инвестиционих 
активности Опис Планирани износ 

у динарима

6.1. ОШ „Коста Трифковић“ Нови Сад Слушалице за кабинет енглеског језика, школски 
столови и столице, зелене табле, беле 
табле,ормари и катедре, пројекциона платна 

750.000,00

6.2. ОШ “Иван Гундулић“ Нови Сад Школске клупе и столице и ормари за учионице 340.000,00
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6.3. ОШ  „ Ђура Јакшић“ Каћ Рачунарска опрема 33.000,00

6.4. ОШ „ Јован Поповић“ Нови Сад - Школске клупе и столице
- Рачунарска мрежна опрема

127.500,00
1.000.000,00

6.5. ОШ „Васа Стајић“ Нови Сад - Рачунарска мрежна опрема 1.000.000,00

6.6. ОШ “Светозар Марковић Тоза“ 
Нови Сад

- Школске клупе и столице и рачунарска опрема
- Одскочне даске за фискултурну салу и беле 
  школске табле
- Интерактивна табла и пројектор

1.200.000,00
82.000,00

242.000,00

6.7. ОШ „Људевит Штур“ Кисач -Опремање фискултурне сале 1.500.000,00

6.8. ОШ “АлексаШантић“ Степановићево -Школски столови и столице 100.000,00

6.9. ОШ „Вељко Петровић“ Бегеч Роло завесе за учионицу 22.000,00

6.10. ОШ „Иво Лола Рибар“ Нови Сад Рачунарска мрежна опрема 1.000.000,00

6.11. ОШ „Никола Тесла“ Нови Сад - Школске столице за једну учионицу, 
  конференцијске столице,рачунарска опрема

125.000,00

6.12. ОШ “Ђура Даничић“Нови Сад - Школски столови и столице и пројектори 262.500,00

6.13. ОШ “Петефи Шандор“ Нови Сад - Рачунарска мрежна опрема 1.000.000,00

6.14. ОШ “Свети Сава“ Руменка - Опремање фискултурне сале 2.000.000,00

6.15. ОШ  “Јован Јовановић Змај“ 
Ср.Каменица

- Рачунарска опрема, беле школске табле и завесе 333.000,00

6.16. ОШ „Вук Караџић“ Нови Сад - Опремање фискултурне сале 2.000.000,00

6.17. ОШ “ Милош Црњански“ Нови Сад - Школске табле, школски столови и столице 
  и струњаче

337.500,00

6.18. ОШ „Михајло Пупин“ Ветерник - Рачунарска мрежна опрема 2.250.000,00

6.19. OШ „Соња Маринковић“ Нови Сад - Опремање новосаграђеног дела 1.000.000,00

6.20. Нераспоређена средства Средства за опрему за образовање, културу и спорт 3.295.500,00

Укупно: 20.000.000,00

7. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

р. б. Носилац инвестиционих 
активности Опис Планирани износ 

у динарима

7.1. OШ “Ђура Јакшић“ Каћ Књиге за библиотеку 51.500,00

7.2. ОШ “Јован Поповић“ Нови Сад Књиге за библиотеку 67.000,00

7.3. ОШ “Вељко Петровић“ Бегеч Софтвер за сведочанства 17.700,00

7.4. OШ “Мирослав Антић“ Футог Књиге за библиотеку 60.500,00

7.5. ОШ “Људовит Штур“ Кисач Софтвер за библиотеку 21.000,00

7.6. ОШ “Жарко Зрењанин“ Нови Сад Књиге за библиотеку 80.500,00

7.7. ОШ “Васа Стајић“ Нови Сад Књиге за библиотеку 72.000,00

7.8. ШОСО „Милан Петровић“ Нови Сад Књиге за библиотеку 59.000,00

7.9. ОШ “Ђура Даничић“ Нови Сад Антивирус програм 56.000,00

7.10. ОШ „Иван Гундулић“ Нови Сад Књиге за библиотеку 25.500,00

7.11. ШООИВ „Свети Сава“ Нови Сад Књиге за библиотеку 25.500,00

7.12. ОШ “Марија Трандафил“ Ветерник Књиге за библиотеку 25.500,00

7.13. ОШ “Никола Тесла“ Нови Сад Књиге за библиотеку 25.500,00

7.14. Нераспоређена средства Средства за нематеријалну имовину 2.412.800,00

Укупно: 3.000.000,00
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На основу члана 52. тачка 24. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/08) и члана 37. Одлуке о буџету Града Но-
вог Сада за 2010. годину (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 54/09) на предлог Градоначелника Града Но-
вог Сада, Градско веће Града Новог Сада на 100. сед-
ници  од  19. маја 2010. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 

АКТИВНОСТИ ЗА СРЕДЊЕ  ШКОЛЕ 
ЗА 2010. ГОДИНУ

I

Овим решењем утврђује се Програм инвестиционих 
активности за средње школе за 2010. годину (у даљем 
тексту: Програм), који чини саставни део овог решења.

II

Програм обухвата радове у средњим школама на из-
градњи зграда и објеката, капиталном одржавању згра-
да и објеката, пројектном планирању, као и набавку оп-
реме.

III

Средства за реализацију Програма планирана су  у 
буџету Града Новог Сада за 2010. годину у укупном из-
носу од 64.000.000,00 динара, и користиће се у складу 
са оствареним приходима у буџету.

 IV

Носиоци инвестиционих активности предвиђених 
Програмом, су средње школе на територији Града Но-
вог Сада.

V

Градска управа за образовање (у даљем тексту: 
Градска управа), може извршити прерасподелу плани-
раних средстава у оквиру исте тачке Програма, ако пос-
тоје објективне околности, уз претходну сагласност Гра-
доначелника Града Новог Сада.

Нераспоређена средства из овог програма, распоре-
диће се изменом овог решења.

VI

Градска управа одобраваће средњим школама 
средства након што школе спроведу поступак јавне на-
бавке, на основу њиховог захтева уз који се доставља 
документација о уговореним, осносно извршеним радо-
вима и набављеној опреми, у складу са тромесечним 
плановима извршења буџета Града Новог Сада.

VII
Надзор над реализацијом Програма врши Градска 

управа.
VIII

Средње школе подносе Градоначелнику Града Новог 
Сада годишњи извештај о реализацији овог програма, 
са исказаним физичким и финансијским показатељима 
и документацијом о извршеним активностима и утрошку 
средстава према стварно изведеном обиму радова и 
набављеној опреми.

IX
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Но-

вог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: II-020-4/2010-14-ГВ/5
19. мај 2010. године
НОВИ САД    Градоначелник

Игор Павличић,с.р.

ПРОГРАМ 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА СРЕДЊЕ  ШКОЛЕ ЗА 2010. ГОДИНУ

1. ИЗГРАДЊА ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА

р. б. Носилац инвестиционих 
активности Опис Планирани износ 

у динарима

1.1. ТШ “Милева Марић-Ајнштајн“ Друга фаза надоградње 35.000.000,00

Укупно: 35.000.000,00

2. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА

р. б. Носилац инвестиционих 
активности Опис Планирани износ 

у динарима

2.1. СШ “Светозар Милетић“ Радови на санацији инсталације грејања 2.600.000,00

2.2. Средња машинска школа Радови на санацији електроинсталација 2.000.000,00

2.3. СШ „Милан Петровић“ Реконструкција таванског простора 3.400.000,00
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2.4. Гимназија „Јован Јовановић Змај“ Реконструкција столарије 3.400.000,00

2.5. Нераспоређена средства Средства за капитално одржавање зграда и 
објеката

3.600.000,00

Укупно: 15.000.000,00

3. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ

р. б. Носилац инвестиционих 
активности Опис Планирани износ 

у динарима

3.1. ТШ„Милева Марић-Ајнштајн“ Стручни надзор на доградњи 750.000,00

3.2. ТШ.“Павле Савић“ Стручни надзор на изградњи фискултурне 
сале и адаптацији објекта

800.000,00

3.3. Гимназија „Светозар Марковић“ Израда пројекта за легализацију 420.000,00

3.4. Нераспоређена средства Средства за пројектно планирање 3.030.000,00

Укупно: 5.000.000,00

4. АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА

р. б. Носилац инвестиционих 
активности Опис Планирани износ 

у динарима
4.1. СШ „Светозар Милетић“ За набавку ормара 97.550,00
4.2. Пољопривредна школа са домом 

ученика Футог
За набавку додатног прибора за кухињу 500.000,00

4.3. Школа за дизајн „Богдан Шупут“ Рачунар и фотокопир апарат 110.000,00
4.4. Гимназија „Исидора Секулић“ Телефонска централа 52.000,00
4.5. Гимназија „Лаза Костић“ Фотокопир апарат, клупе за парк, клима уређај 240.450,00

Укупно: 1.000.000,00
   

5. ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И СПОРТ

р. б. Носилац инвестиционих 
активности Опис Планирани износ 

у динарима
5.1. Средња машинска школа За набавку графоскопа, пројектора 

и бушилице
105.000,00

5.2. Гимназија „Лаза Костић“ За набавку рачунарске опреме и белих школских 
табли

630.000,00

5.3. Саобраћајна школа „Пинки“ За набавку рачунарске опреме и   пројектора 3.350.000,00
5.4. Гимназија „Исидора Секулић“ Табла, рачунар и штампач 61.000,00
5.5. СШ „Светозар Милетић“ За набавку рачунарске опреме,пројектора, 

школских табли, катедра, клупа и столица
854.000,00

5.6. Нераспоређена средства Средства за опрему за образовање, културу и 
спорт

1.000.000,00

Укупно: 6.000.000,00

6. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

р. б. Носилац инвестиционих 
активности Опис Планирани износ 

у динарима
6.1. СШ „Светозар Милетић“ За набавку књига за библиотеку 137.500,00
6.2. Средња машинска школа За набавку књига за библиотеку 64.000,00
6.3. ТШ „Павле Савић“ За набавку књига за библиотеку 51.000,00
6.4. Школа за дизајн „Богдан Шупут“ За набавку књига за библиотеку 25.500,00
6.5. Нераспоређена средства Средства за нематеријалну имовину 1.722.000,00

Укупно: 2.000.000,00
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На основу члана 20. став 3. Правилника о нормати-

вима и стандардима за обављање делатности, крите-
ријумима и мерилима за утврђивање цене услуге днев-
ног боравка за одрасле и стара лица “Службени лист 
Града Новог Сада”, број 18/10), Градско веће Града Но-
вог Сада, на седници 103. од 11. јуна 2010. године, до-
носи

Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГЕ ДНЕВНОГ 
БОРАВКА ЗА СТАРА И ОДРАСЛА ЛИЦА, 
У МЕСЕЧНОМ ИЗНОСУ ПО КОРИСНИКУ, 

ЗА 2010. ГОДИНУ

1. Утврђује се цена услуге дневног боравка за стара 
и одрасла лица, у месечном износу од 26.000,00 дина-
ра по кориснику, за 2010. годину.

2. Дневна цена услуге утврђује се дељењем месечне 
цене по кориснику са бројем радних дана у месецу.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 5-66/2010-II
11. јун 2010. године
НОВИ САД

Градоначелник
Игор Павличић,с.р.

340
На основу Акционог плана за спровођење активно-

сти у борби против дрога на територији Града Новог Са-
да од 2010. до 2013. године (“Службени лист Града Но-
вог Сада”, број 25/2010) Градско веће Града Новог Сада 
на 103. седници од 11. јуна 2010. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРОГРАМУ  ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

АКТИВНОСТИ У БОРБИ ПРОТИВ ДРОГА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 

ЗА 2010. ГОДИНУ

I. Овим решењем утврђује се Програм за спро-
вођење активности у борби против дрога на територији 

Града Новог Сада за 2010. годину (у даљем тексту: Про-
грам), који чини саставни део овог решења.

II. Програмом, у складу са циљевима и активностима 
утврђеним у Акционом плану за спровођење активно-
сти у борби против дрога на територији Града Новог Са-
да од 2010. до 2013. године ("Службени лист Града Но-
вог Сада", број 25/2010), утврђени су циљеви, главне 
активности, активности, приоритети реализације глав-
них активности и активности, индикатори, носиоци ак-
тивности, извори финансирања и временски оквир за 
њихово спровођење. 

III. Основи циљеви који се желе постићи Програмом 
су:

1. координација,
2. смањење потражње дрога,
3. прикупљање података, информисање и евалуација.
IV. Приоритети реализације главних активности и ак-

тивности степеновани су римским бројевима (I, II, III и 
IV), у зависности од њиховог утицаја на борбу против 
дрога на територији Града Новог Сада. 

V. Носиоци појединих активности из Програма дефи-
нисани су тако што се за сваку активност одређују но-
сиоци и то они који предлажу и реализују те активно-
сти. 

VI. Финансијска средства потребна за реализацију 
главних активности и активности Програма опредеље-
на су Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2010. годи-
ну, у оквиру надлежних градских управа, а у складу са 
њиховим планираним главним активностима и актив-
ностима.

VII. Надзор над реализацијом Програма врше град-
ске управе, у делу који се односи на реализацију глав-
них активности и активности из њихове надлежности.

VIII. Градске управе подносе Комисији за борбу про-
тив дрога, годишњи извештај о реализацији главних ак-
тивности и активности из своје надлежности које су 
утврђене Програмом.

Комисија из става 1. ове тачке, подноси Градском 
већу Града Новог Сада, годишњи извештај о реализа-
цији Програма. 

IX. Ово решење објавити у "Службеном листу Града 
Новог Сада"

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 51-42/2010-II
11. јун 2010. године
НОВИ САД

Градоначелник
Игор Павличић,с.р.
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    341 
На основу члана 9. Одлуке о обезбеђивању средста-

ва за финансирање потреба у области спорта на тери-
торији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог 
Сада, број 29/2009), на предлог Комисије за оцену про-
грама у области спорта, Градско веће Града Новог Сада 
на 103. седници одржаној 11. јуна 2010. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРОГРАМА 
ФИНАНСИРАЊА ПОТРЕБА У ОБЛАСТИ 

СПОРТА ЗА 2010. ГОДИНУ

I. У Програму финансирања потреба у области спор-
та ("Службени лист Града Новог Сада, број 10/2010), у 
Тачки I. подтачка 1. ПРОГРАМИ РЕДОВНИХ АКТИВ-
НОСТИ, Редни број 1.13.2. реч: "ТЕМЕРИН", брише се.

Редни број: "1.13.4. брише се.

Досадашњи Редни број 1.13.5. постаје Редни број 
1.13.4.

У Редном броју 1.20.2. речи: "ПЛИВАЧКИ КЛУБ 
"PROFESIONAL" замењују се речима: "ПЛИВАЧКИ КЛУБ 
ПРОФЕСИОНАЛ-ПРО АКВА".

У Редном броју 1.26.6. речи: "СПОРТСКО ДРУШТВО 
"ПАНОНИЈА" замењују се речима: "СПОРТСКИ СТОНО-
ТЕНИСКИ КЛУБ ПАНОНИЈА".

После Редног броја 1.32.26. додаје се нови Редни 
број који гласи: "1.32.27. ФУДБАЛСКИ КЛУБ "ОМЛАДИ-
НАЦ" 227.000,00"

У делу УКУПНО 1. ПРОГРАМ РЕДОВНИХ АКТИВ-
НОСТИ износ: "69.060.500,00" замењује се износом: 
"69.155.500,00".

У делу УКУПНО 1.-2. износ: "114.690.500,00" за-
мењује се износом: "114.786.000,00".

II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града 
Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 6-461/2010-II
11. јун 2010. године
НОВИ САД

Градоначелник
Игор Павличић,с.р.

342
На основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о здравс-

твеној заштити ("Службени гласник Републике Србије", 
бр. 107/05 и 72/09-др. закон) и члана 52. тачка 24. Ста-
тута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени 
лист Града Новог Сада", број 43/08), на предлог Градо-
начелника Града Новог Сада, Градско веће Града Новог 
Сада на 103. седници од 11. јуна 2010. године, односи

П Р О Г Р А М
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ АПОТЕКЕ 

НОВИ САД ЗА 2010. ГОДИНУ

I. Овим програмом утврђују се инвестиционе актив-
ности Апотеке Нови Сад (у даљем тексту: Апотека) за 
2010. годину.

II. За реализацију овог програма планирана су сред-
ства у буџету Града Новог Сада за 2010. годину, у укуп-
ном износу од 12.000.000,00 динара, у оквиру трансфе-
ра осталим нивоима власти за капиталне трансфере.

III. Средства из тачке II. овог програма, распоређују 
се за инвестиционе активности:

1) уградњу фасадне Ал-столарије (улазни портали) у 
организационим јединицама Апотеке: "Сремска Каме-
ница", "Клиса", "Лиман", "Телеп", "Др Милоје Даниловић", 
"Галениус", "Ковиљ" и "Кисач", у износу од 2.580.000,00 
динара, и то за:

- израду пројектне документације,
- завршно-занатске радове, и
- стручни надзор;
2) адаптацију пословних просторија у организацио-

ним јединицама Апотеке: "Галенска лабораторија", "Ки-
сач" и "Ковиљ", у износу од 6.620.000,00 динара, и то за:

- израду пројектне документације,
- грађевинске и завршно-занатске радове, и
- стручни надзор;
3) опремање организационих јединица Апотеке: "Ки-

сач" и "Ковиљ" прописаном опремом за обављање де-
латности, у износу од 2.800.000,00 динара, и то за:

- израду пројектне документације,
- израду и набавку намештаја и друге опреме, и
- стручни надзор;
IV. За реализацију активности из тачке III. овог про-

грама, пренос средстава вршиће се путем капиталних 
трансфера и то до износа средстава планираних овим 
програмом.

Уколико се приходи и примања буџета Града Новог 
Сада не остварују у планираном износу, средства из 
тачке II. овог програма могу се умањити сразмерно ос-
твареним приходима и примањима у буџету Града Но-
вог Сада.

V. Захтев за пренос средстава из тачке II. овог про-
грама, уз приложену документацију, Апотека доставља 
Градској управи за здравство, а пренос средстава на 
рачун Апотеке врши се на основу захтева за пренос 
који пипрема Градска управа за здравство, у складу са 
прописима.

VI. Апотека се обавезује да ће активности из тачке 
III. овог програма, бити изведене стручно и квалитетно, 
у складу са законом, стандардима и нормативима који 
важе за ову врсту радова, односно набавку опреме.

VII. Надзор над спровођењем овог програма 
обављаће Градска управа за здравство.

VIII. Апотека подноси Градском већу Града Новог Са-
да годишњи извештај о реализацији овог програма, са 
исказаним физичким и финансијским показатељима о 
извршеним активностима и утрошку средстава.
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IX. Овај програм објавити у "Службеном листу Града 
Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 51-38/2010-II
11. јун 2010. године
НОВИ САД

Градоначелник
Игор Павличић,с.р.

343
На основу члана 106. став 2. Статута Града Новог 

Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог 
Сада", број 43/08), а у вези са чланом 5. Закона о поре-
зима на имовину ("Службени гласник Републике Ср-
бије", бр. 25/01, 42/02, 80/02, 13/04, 61/07 и 5/09), Градско 
веће Града Новог Сада, на 103. седници од 11. јуна 
2010. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРОСЕЧНОЈ ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ 

КВАДРАТНОГ МЕТРА ОБЈЕКАТА ПРЕМА 
ВРСТАМА ОБЈЕКАТА НА ПОДРУЧЈУ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ САД И 
ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ПЕТРОВАРАДИН

I

Утврђује се да просечни тржишна цена квадратног 
метра објеката, према врстама објеката на подручју 
Градске општине Нови Сад, износи за:

- станове и стамбене зграде 95.000,00 динара/m2

- пословни простор 120.000,00 динара/m2

- зграде за одмор 32.000,00 динара/m2

- гараже и друге објекте 56.000,00 динара/m2

II

Утврђује се да просечна тржишна цена квадратног 
метра објеката, према врстама објеката на подручју 
Градске општине Петроварадин, износи за:

- станове и стамбене зграде 85.463,00 динара/m2

- пословни простор 73.988,55 динара/m2

- зграде за одмор 29.730,05 динара/m2

- гараже и друге објекте 45.795,47 динара/m2

III

Просечне цене из тачке I и II овог решења користиће 
се код утврђивања тржишне вредности непокретности 
приликом утврђивања пореза на имовину физичких ли-
ца за 2010. годину.

Када је уговорена цена непокретности већа од про-
сечне цене, из тачке I и II овог решења, примењиваће 
се уговорена цена, приликом утврђивања пореза на 
имовину физичких лица за 2010. годину.

IV

На основу овог решења Градска пореска управа ће 
донети појединачна решења о утврђивању пореза на 
имовину физичких лица за 2010. годину.

V

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 020-10/2010-194-II
11. јун 2010. године
НОВИ САД

Градоначелник
Игор Павличић,с.р.

Градоначелник

344
На основу члана 29. Правилника о начину и поступку 

доделе средстава из буџета Града Новог Сада за про-
граме и пројекте из објасти здравства ("Службени лист 
Града Новог Сада", број 51/09), на предлог Савета за 
праћење кретања оболевања од масовних незаразних 
болести становништва Града Новог Сада, Градоначел-
ник Града Новог Сада доноси

П Р О Г Р А М
ПРЕВЕНЦИЈЕ МАСОВНИХ НЕЗАРАЗНИХ 

БОЛЕСТИ ЗА 2010. ГОДИНУ

1. Овим програмом утврђују се активности на пре-
венцији масовних незаразних болести, које ће се реа-
лизовати у 2010. године путем пројеката који имају за 
циљ промоцију здравља и превенцију и контролу ма-
совних незаразних болести у општој популацији и висо-
коризичним категоријама становништва Града Новог 
Сада.

2. За реализацију овог програма средства су плани-
рана Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2010. годи-
ну ("Службени лист Града Новог Сада", број 54/09), у 
укупном износу од 4.100.000,00 динара.

3. Средства из тачке 2. овог програма распоређују се 
за:

1) пројекте превенције и контроле обољења срца 
и крвних судова

Пројекти превенције и контроле обољења срца и крв-
них судова имају за циљ откривање и контролу фактора 
ризика и стања који чине основу превенције обољења 
срца и крвних судова, као и откривање раних симптома 
и постављање ране дијагнозе. Циљ ових пројеката је и 
повећање активног учешћа грађана у усвајању здравих 
стилова живота, као и повећање одговорности за соп-
ствено здравље чиме се доприноси унапређењу здрав-
ственог стања становништва Града Новог Сада.
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Пројекти превенције и контроле обољења срца и 
крвних судова обухватају и пројекте едукације и обуке 
грађана Града Новог Сада за пружање прве помоћи у 
случају акутног срчаног застоја чиме се повећава шан-
са за преживљавање и смањује стопа смртности и ком-
пликација у случају акутног срчаног застоја.

Пројекти превенције и контроле обољења срца и крв-
них судова обухватају и пројекте едукације здравствених 
радника у циљу унапређења знања и вештина из ове 
области, као и повећање њихове мотивације за рад са 
особама које имају обољење срца и крвних судова.

2) пројекте превенције и контроле шећерне бо-
лести

Пројекти превенције и контроле шећерне болести 
имају за циљ откривање и контролу фактора ризика и 
стања који чине основу превенције шећерне болести, 
као и откривање раних симптома и постављање ране 
дијагнозе. Циљ ових пројеката је и евидентирање 
грађана Града Новог Сад са повећаним факторима ри-
зика за настанак шећерне болести и њихово увођење у 
превентивне програме здравствених установа.

Пројекти превенције и контроле шећерне болести 
обухватају и пројекте едукације здравствених радника 
у циљу унапређења знања и вештина из дијабетологије, 
као и повећање њихове мотивације за рад са оболели-
ма од шећерне болести.

3) пројекте превенције и контроле малигних ту-
мора

Пројекти превенције и контроле малигних тумора 
имају за циљ откривање и контролу фактора ризика и 
стања који чине основу превенције малигних тумора, 
као и откривање раних симптома и постављање ране 
дијагнозе. Циљ ових пројеката је и промоција здравих 
животних навика и здравих стилова живота као основ 
превенције настанка болести.

Пројекти превенције и контроле малигних тумора 
обухватају и пројекте едукације здравствених радника 
у циљу њиховог информисања и усвајања нових знања 
и вештина ради успостављања ефикасне превенције, 
дијагностике и лечења.

4) пројекте превенције и контроле хроничне оп-
структивн болести плућа

Пројекти превенције и контроле хроничне опструк-
тивне болести плућа имају за циљ откривање и контро-
лу фактора ризика и стања који чине основу превенције 
хроничне опструктивне болести плућа, као и откривање 
раних симптома и постављање ране дијагнозе.

Пројекти превенције и контроле хроничне опструк-
тивне болести плућа обухватају и пројекте едукације 
здравствених радника о актуелним ставовима и специ-
фичним препорукама за најефикаснију превенцију, 
дијагностику и лечење хроничне опструктивне болести 
плућа.

5) пројекте превенције и контроле других хронич-
них незаразних болести

Пројекти превенције и контроле других хроничних 
незаразних болести обухватају:

-  пројекте превенције и контроле мишићно-кошта-
них болести и болести везивног ткива, и

-  пројекте превенције и контроле повреда.

Пројекти превенције и контроле других хроничних 
незаразних болести имају за циљ откривање и контро-
лу фактора ризика и стања који чине основу превенције 
других хроничних незаразних болести, као и откривање 
раних симптома и постављање ране дијагнозе.

Пројекти превенције и контроле других хроничних 
незаразних болести обухватају и пројекте едукације 
здравствених радника о другим хроничним незаразним 
болестима и њиховој превенцији у циљу иновирања 
знања и вештина здравствених радника из ове области, 
као и повећање њихове мотивације за рад на превен-
цији других хроничних незаразних болести.

4. Избор пројеката из тачке 3. овог програма и реа-
лизацију Програма врши Савет за праћење кретања 
оболевања од масовних незаразних болести станов-
ништва Града Новог Сада у складу са Правилником о 
начину и поступку доделе средстава из буџета Града 
Новог Сада за програме и пројекте из области здравс-
тва ("Службени лист Града Новог Сада", број 51/09).

5. Надзор над спровођењем овог програма обавља 
Градска управа за здравство.

6. Савет за праћење кретања оболевања од масов-
них незаразних болести становништва Града Новог Са-
да подноси Градоначелнику Града Новог Сада годишњи 
извештај о реализацији овог програма.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 51-41/2010-II
11. јун 2010. године
НОВИ САД

Градоначелник
Игор Павличић,с.р.

345
На основу члана 47. став 1. тачка 15. Статута Града 

Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" – пре-
чишћен текст број: 43/08), Градоначелник Града Новог 
Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА 
ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА СТРНИХ УСЕВА И 

ЖЕТВЕ У 2010. ГОДИНИ

I

Образује се Градски штаб за заштиту од пожара стр-
них усева и жетве у 2010. години (у даљем тексту: 
Штаб).

II

Задатак Штаба је:
- да донесе План заштите стрних усева од пожара у 

2010. години;
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- да организује и стара се о благовременом технич-
ком прегледу пољопривредних машина и других тех-
ничких средстава која учествују у жетви и вршидби у 
привредним субјектима који се баве пољопривредном 
производњом;

- да организује и да се стара о благовременој обуци 
учесника у жетви у циљу заштите од пожара на индиви-
дуалном сектору и у привредним субјектима који се ба-
ве пољопривредном производњом;

- да се стара о организовању сталног дежурства, ос-
матрачке службе, службе веза и обавештавања;

- да се стара о благовременој припреми одгова-
рајућих смештајних капацитета за житарице и њиховом 
несметаном преузимању;

- да координира рад Штаба за заштиту житарица од 
пожара у месним заједницама и у привредним субјекти-
ма који с баве пољопривредном производњом;

- да координира рад ватрогасних јединица на тери-
торији Града Новог Сада;

- да врши надзор над спровођењем мера заштите 
стрних усева од пожара;

- да преузима и друге активности ради успешног 
спровођења жетве у 2010.. години.

III

Овлашћује се Штаб да образује комисије за технички 
преглед пољопривредне механизације и обуку учесни-
ка у жетви и именује њихове чланове.

Чланови комисије из става 1. ове тачке, и лица која 
обављају стална дежурства и осматрачке послове 
имају право на накнаду за рад чију висину утврђује 
Штаб, у оквиру планираних средстава утврђених Одлу-
ком о буџету Града Новог Сада за 2010. годину.

IV

Штаб има председника, заменика председника и де-
вет чланова.

V

Стручне и административно-техничке послове за 
потребе Штаба обављаће Ватрогасни савез Града Но-
вог Сада.

VI

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-117/2010-II
7. јун 2010. године
НОВИ САД

Градоначелник
Игор Павличић,с.р.

346
На основу члана 47. став 1. тачка 15. Статута Града 

Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" – пре-
чишћен текст, број 43/08), Градоначелник Града Новог 
Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ГРАДСКОГ 
ШТАБА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА СТРНИХ 

УСЕВА И ЖЕТВЕ У 2010. ГОДИНИ

I. У Градски штаб за заштиту од пожара стрних усева 
и жетве у 2010. години, именују се:

- за председника:

1.  МИЛЕНКО ДРАЖИЋ, помоћник начелника Градске 
управе за привреду

- за заменика председника:

2.  ЉУБИЦА КРЊАЈИЋ, секретар Ватрогасног саве-
за Града Новог Сада

- за чланове:

3.  ДУШАН МИШКОВИЋ, начелник Одељења за за-
штиту и спашавање Нови Сад, МУП Републике 
Србије

4.  ДРАГОСЛАВ КЛИСУРА, командант Ватрогасне 
бригаде Нови Сад, МУП Републике Србије

5.  КОСТА СТЕФАНОВИЋ, Одељење полиције, Поли-
цијска управа Нови Сад, МУП Републике Србије

6.  ЈОВАНКА РАДОВИЋ, Друштво за заштиту од по-
жара и обезбеђење објеката и имовине "FULL 
PROPECT" Нови Сад

7.  ВЛАДИМИР КОПЧАНСКИ, АД "Данубиус" Нови 
Сад

8.  ЈОВАН РАДИЋ, ЗЗ "Подунавље" Футог

9.  ГОРАН МАРИНКОВИЋ, Градска дирекција за роб-
не резерве Нови Сад

10.  ДРАГАН НЕДЕЉКОВИЋ, Регионална привредна 
комора Нови Сад

11.  СТЕВАН ИСАКОВ, АД "Неопланта" Нови Сад, РЈ 
"Матица" Ченеј

II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града 
Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-118/2010-II
7. јун 2010. године
НОВИ САД

Градоначелник
Игор Павличић,с.р.



18. jun 2010. SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA Broj 28– Strana 705.    

347
На основу члана 47. став 1. тачка 3. Статута Града 

Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града 
Новог Сада", број 43/08), а у складу са Захтевом Градс-
ке управе за опште послове, број XV-401-1/10-6 од 29. 
априла 2010. године, достављеним 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 
Сада за 2010. годину ("Службени лист Града Новог Са-
да", број 54/09), у члану 10, у оквиру раздела 17- ГРАДС-
КА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ, глава 17.02 – Месне 
заједнице у функцији 160 – Опште јавне услуге некла-
сификоване на другом месту на позицију буџета 423, 
а за апропријацију економске класификације 512 – Ма-
шине и опрема, распореде средства из буџета Ауто-
номне Покрајине Војводине у планираном износу од 
30.000,00 динара, која нису планирана Одлуком о буџе-
ту Града Новог Сада за 2010. годину, а која су у складу 
са Решењем Покрајинског секретаријата за локалну са-
моуправу и међуопштинску сарадњу у Новом Саду број: 
401-00684/2010 од 25. марта 2010. године, дозначена 
буџету Града Новог Сада 6. априла 2010. године на име 
финансијске помоћи за набавку једног пројектора за 
Месну заједницу "Соња Маринковић".

II. Задужује се Градска управа за финансије, сходно 
члану 5. став 5. Закона о буџетском систему ("Службе-
ни гласник Републике Србије", број 54/09), да у разделу 
Градске управе за опште послове изврши распоређи-
вање наменских трансферних средстава од другог 
нивоа власти из тачке I. овог решења, тако да укупан 
план средстава из буџета за апропријацију економске 
класификације 512, у функици 160, из извора 07: "Дона-
ције од осталих нивоа власти" износи 30.000,00 динара.

III. Сходно тач. I. и II. овог решења, у члану 10. Одлу-
ке о буџету Града Новог Сада за 2010. годину, у разделу 
17 и глави 17.02, измењеним у складу са Решењем о 
употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-
4/2010-II од 10. марта 2010. године извршити измене у 
изворима финансирања и то на следећи начин:

- у функцији 160, у делу: "Извори финансирања за 
функцију 160", у извору финансирања 07, за средства 
из буџета, у колони 8 износ: "338.900,00", замењује се 
износом: "368.900,00", а у колони 10 износ: 
"11.558.900,00" замењује се износом: "11.588.900,00;

- у делу: "Укупно за функцију 160", у колони 8 износ: 
"31.175.262,56", замењује се износом: "31.205.262,56", а у 
колони 10 износ: "124.304.601,56" замењује се износом: 
"124.334.601,56;

- у делу: "Извори финансирања за главу 17.02", у 
извору финансирања 07, у колони 8 износ: "338.900,00", 
замењује се износом: "368.900,00", а у колони 10 износ: 
"11.558.900,00" замењује се износом: "11.588.900,00, а у 
делу: "Укупно за главу 17.02", у колони 8 износ: 
"31.175.262,56", замењује се износом: "31.205.262,56", а 
у колони 10 износ: "124.304.601,56" замењује се изно-
сом: "124.334.601,56";

- у делу: "Извори финансирања за раздео 17", у 
извору финансирања 07, у колони 8 износ: "338.900,00", 
замењује се износом: "368.900,00", а у колони 10 износ: 

"11.558.900,00", замењује се износом “11.588.900,00” а у 
делу: "Укупно за раздео 17", у колони 8, износ: 
"174.106.191,56" замењује се износом: "174.136.191,56", а 
у колони 10 износ: "267.235.530,56" замењује се изно-
сом: "267.265.530,56".

IV. Задужује се Градска управа за опште послове да, 
у складу са овим решењем, изврши одговарајуће изме-
не Финансијског плана прихода и примања и расхода и 
издатака Градске управе за опште послове за 2010. го-
дину, односно повећа одговарајуће апропријације, ради 
извршавања расхода по основу дозначених наменских 
трансфера од Аутономне Покрајине Војводине.

V. Решење доставити:

- Градској управи за финансије,

- Градској управи за опште послове.

VI. Ово решење објавити у "Службеном листу Града 
Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 4-4/2010-II
24. мај 2010. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Др Саша Игић, с.р.

348
На основу члана 47. став 1. тачка 3. Статута Града 

Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града 
Новог Сада", број 43/08), а у складу са Захтевом Градс-
ке управе за културу, број X-6-450/2010 од 27. маја 2010. 
године, достављеним 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 
Сада за 2010. годину ("Службени лист Града Новог Са-
да", број 54/09), у члану 10, у оквиру раздела 12 – ГРАД-
СКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ, глава 12.02 – Установе кул-
туре у функцији 820 – Услуге културе распореде 
средства из буџета Аутономне Покрајине Војводине у 
износу од 5.370.000,00 динара, која нису планирана Од-
луком о буџету Града Новог Сада за 2010. годину, а која 
су дозначена буџету Града Новог Сада у складу са ре-
шењима Покрајинског секретаријата за културу у Новом 
Саду и то:

- по Решењу број: 126-451-02615/2010-01 од 4. маја 
2010. године, 50.000,00 динара дозначених 17. маја 
2010. године за Градску библиотеку Нови Сад,

- по Решењу број: 126-451-00108/2010 од 11. маја 
2010. године 120.000,00 динара дозначених 21. маја 
2010. године, за Историјски архив Града Новог Сада,
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- по Решењу број: 126-451-00240/2010-01 од 13. маја 
2010. године, 5.000.000,00 динара дозначених 26. маја 
2010. године за рад Стеријиног позорја, и 

- по Решењу број: 126-451-00353/2010-01 од 13. маја 
2010. године, 200.000,00 динара дозначених 28. маја 
2010. године за Културни центар Нови Сад.

II. Задужује се Градска управа за финансије, сходно 
члану 5. став 5. Закона о буџетском систему ("Службе-
ни гласник Републике Србије", број 54/09), да за Устано-
ве културе у разделу Градске управе за културу, глава 
12.02, у функцији 820 – Услуге културе, изврши распо-
ређивање наменских трансферних средстава од другог 
нивоа власти из тачке I. овог решења у извор финанси-
рања 07: "Донације од осталих нивоа власти" , и то:

- 1.000.000,00 динара на позицију буџета 324, а за 
апропријацију економске класификације  422- Трошко-
ви путовања, тако да укупан план средстава из буџета 
за ову апропријацију износи 9.102.468,00 динара,

- 137.130,00 динара на позицију буџета 325, за ап-
ропријацију економске класификације 423 – Услове по 
уговору, тако да укупан план средстава из буџета за 
ову апропријацију износи 25.538.692,00 динара, и 

- 4.232.870,00 динара на позицију буџета 326, за ап-
ропријацију економске класификације 424 – Специја-
лизоване услуге, тако да укупан план средстава из 
буџета за ову апропријацију износи 61.300.730,00 ди-
нара.

III. Сходно тачки II. овог решења, у члану 10. Одлуке 
о буџету Града Новог Сада за 2010. годину, у глави 
12.02 у оквиру раздела 12, извршити одговарајуће из-
мене у кол. 8. и 10. у делу: "Извори финансирања за 
функцију 820", у делу "Укупно за функцију 820", у 
делу:"Извори финансирања за главу 12.02", у делу: 
"Укупно за главу 12.02", у делу: "Извори финанси-
рања за раздео 12" и у делу: "Укупно за раздео 12".

IV. Задужује се Градска управа за културу да, у скла-
ду са овим решењем, изврши одговарајуће измене Фи-
нансијског плана прихода и примања и расхода и изда-
така Градске управе за културу за 2010. годину, односно 
повећа одговарајуће апропријације, ради извршавања 
расхода по основу дозначених наменских трансфера од 
Аутономне Покрајине Војводине.

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: 4-6/2010-II
7. јун 2010. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Др Саша Игић, с.р.

349
На основу члана 219. став 4. Закона о здравственој 

заштити ("Службени гласник Републике Србије", бр. 
107/05 и 72/09 – др. закон), а у вези са чланом 16. став 
2. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Служ-
бени лист Града Новог Сада", број 43/08), Градоначел-
ник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
I. За стручно утврђивање времена и узрока смрти 

умрлих изван здравствене установе и издавање потвр-
де о смрти на територији Града Новог Сада, одређују се 
следећи доктори медицине, запослени у Заводу за хитну 
медицинску помоћ Нови Сад (у даљем тексту: Завод):

Арацки др Ненад, Кромхолц др Емил, Јоцић др Не-
над, прим. Лончаревић др Витомир, Мајкић др Младен, 
Маркановић др Зорица, Оченаш др Смиљана, Павло-
вић др Новак, Раденков др Раде, прим. Сараволац др 
Синиша, прим. Стевановић др Ђорђе, Чер-Стоја др 
Тијана, Вученовић др Нада, Шинка др Хана, Фишер др 
Златко, Чобанов др Срђан, Губеринић др Мирко, Венр-
грин др Александар, Штрбац др Зоран, Кецојевић др 
Снежана, Иванчић др Александра, Медић др Дејан, Ћи-
рић др Љиљана, Стегњајић др Милана, Raffay dr 
Violetta, Белић др Зита, Ћулибрк др Драган, Миљеновић 
др Раде, Копиловић др Сандро, Петровић др Радмила, 
Круљ др Зоран, Козић – Ковач др Наташа, Радуловић 
др Игор, Глигић др Игор,Драгишић др Божана, Буха др 
Петар, Антуновић др Вања, Лојовић др Милош, Опачић 
др Александра, Шапоња др Предраг, Нађорђ др Свјет-
лана, Броћета др Милорад, Гајић др Емилија, Пушић др 
Горан, Сич др Ендре, Вишић др Милорад, Кеча др Сте-
ван, Бурсаћ др Мирјана, Грмуша др Драгана, Басарић 
др Милица, Бошковић др Вања, Тешић др Игор, Кара-
деглија др Бојан, Роксандић др Бранка, Јокшић др Ра-
дојка, Јовановић др Кристина, Покрајац – Ненадић др 
Сања, Лекин др Иван, Суханек др Елена, Цветићанин 
др Бранислава, Мијатовић др Миодраг.

II. Запосленима из тачке I. овог решења припада нак-
нада за обављање послова утврђивања времена и уз-
рока смрти умрлих изван здравствене установе и изда-
вање потврде о смрти на територији Града Новог Сада.

III. Средства за преглед умрлих лица, укључујући и 
накнаде за обављање послова стручног утврђивања 
времена и узрока смрти умрлих изван здравствене ус-
танове и издавање потврде о смрти на територији Гра-
да Новог Сада, обезбеђују се у буџету Града Новог Са-
да, а преносиће се Заводу на основу уговора којим ће 
се регулисати међусобна права и обавезе Града Новог 
Сада и Завода на обављању ових послова.

IV. Доношењем овог решења престаје да важи Ре-
шење секретара Градске управе Града Новог Сада, 
број: 5-77/95-I-7 од 13. новембра 1995. године.

V. Ово решење објавити у "Службеном листу Града 
новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 51-37/2010-II
1. јун 2010. године
НОВИ САД     Заменик Градоначелника

Др Саша Игић, с.р.
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На основу члана 47. став 1. тачка 15. Статута Града 

Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града 
Новог Сада", број 43/08), а у вези са Закључком Владе 
Републике Србије од 7. маја 2010. године, поводом ак-
ције "Очистимо Србију 2010", Градоначелник Града Но-
вог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ ОПЕРАТИВНОГ ШТАБА 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКЦИЈЕ "ВЕЛИКО 
СПРЕМАЊЕ СРБИЈЕ" НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА НОВОГ САДА

1. Овим решењем образује се Оперативни штаб за 
спровођење акције "Велико спремање Србије" на тери-
торији Града Новог Сада (у даљем тексту: Штаб), у ок-
виру акције "Очистимо Србију 2010".

2. Задатак Штаба је да:
- утврђује, организује и прати планиране активности 

у оквиру акције "Велико спремање Србије", која ће се 
одржати 5. јуна 2010. године, са циљем прикупљања и 
сепарације отпада на територији Града Новог Сада,

- укључи што већи број партнера и волонтера и обез-
беди што више механизације,

- изради детаљни план и одреди одговорне особе за 
сваку појединачну локацију.

3. Штаб има председника, заменика председника и 
16 чланова.

4. Административне и стручно-техничке послове за 
потребе Штаба обавља Градска управа за комуналне 
послове.

5. Ово решење објавити у "Службеном листу Града 
Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 352-1/2010-755-II
31. мај 2010. године
НОВИ САД     Градоначелник

Игор Павличић, с.р.
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На основу члана 47. став 1. тачка 15. Статута Града 

Новог Сада- пречишћен текст ("Службени лист Града 
Новог Сада", број 43/08), а у вези са Закључком Владе 
Републике Србије од 7. маја 2010. године, поводом ак-
ције "Очистимо Србију 2010", Градоначелник Града Но-
вог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОПЕРАТИВНОГ 

ШТАБА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКЦИЈЕ 
"ВЕЛИКО СПРЕМАЊЕ СРБИЈЕ" НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

I. У Оперативни штаб за спровођење акције "Велико 
спремање Србије" на територији Града Новог Сада, 
именују се:

- за председника:

1.  ЛИДИЈА ТОМАШ, начелник Градске управе за ко-
муналне послове

- за заменика председника:

2.  ВАСИЉ ПОПОВИЋ, Јавно предузеће "Завод за 
изградњу Града" у Новом Саду

- за чланове:

1.  ДАЛИБОР НОВАКОВИЋ, Јавно комунално преду-
зеће "Чистоћа" Нови Сад

2.  НАТАША РАШЕТА, Јавно комунално предузеће 
"Градско зеленило" Нови Сад

3.  ИВАН НОЖИНИЋ, Јавно комунално предузеће 
"Градско зеленило" Нови Сад

4.  ПРЕДРАГ РАДМИЛОВИЋ, Јавно комунално пре-
дузеће "Пут" Нови Сад

5.  СИМА ПУШИЋ, Јавно комунално предузеће "Пут" 
Нови Сад

6.  ОЛГА ПОПОВ, Јавно предузеће "Завод за из-
градњу Града" у Новом Саду

7.  МИЛАН БОГИЋ, ВДП "Шајкашка" Нови Сад

8.  МИЛАН ЂУКИЋ, члан Градског већа Града Новог 
Сада

9.  АЛЕКСАНДАР КРАВИЋ, члан Градског већа Града 
Новог Сада

10.  АНДРЕЈ БУРСАЋ, члан Градског већа Града Новог 
Сада

11.  ТИЈАНА ВУЧИНИЋ, Одељење за односе са јавно-
шћу

12.  ДАНКА РАКОВИЋ, Одељење за односе са јавно-
шћу

13.  СРЂАН ЈАКОВЉЕВ, Градска управа за инспек-
цијске послове

14.  ЈАЊА ЋУЛУМ ЛУКАЧ, Градска управа за заштиту 
животне средине

15.  ЈЕЛЕНА БЕЛИЋ ИЛИЋ, Градска управа за зашти-
ту животне средине

16.  СЕНКА СЕКУЛИЋ, Градска управа за комуналне 
послове

II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града 
Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 352-1/2010-756-II
31. мај 2010. године
НОВИ САД

Градоначелник
Игор Павличић,с.р.
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На основу члана 18. став 4. Одлуке о уређивању и 

одржавању депоније ("Службени лист Града Новог Са-
да", бр. 6/03 и 47/06), а у вези са чланом 16. став 2. Ста-
тута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени 
лист Града Новог Сада", број 43/08) Градоначелник Гра-
да Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА 

ДЕПОНИЈЕ ЗА 2010. ГОДИНУ

I. Даје се сагласност на План рада депоније за 2010. 
годину, који је Управни одбор Јавног комуналног преду-
зећа "Чистоћа" Нови Сад, донео на 34. седници одржа-
ној 26. маја 2010. године.

II. Ово рлешење објавити у "Службеном листу Града 
Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 352-3077/2010-II
15. јун 2010. године
НОВИ САД     Заменик Градоначелника

Др Саша Игић, с.р.

353
На основу члана 9. Одлуке о оснивању Јавног кому-

налног предузећа "Паркинг сервис" Нови Сад – пре-
чишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 
29/05, 53/08 и 38/09) Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

П Р О Г Р А М
ОДРЖАВАЊА, УРЕЂИВАЊА И 

КОРИШЋЕЊА ЈАВНИХ ГАРАЖА И ЈАВНИХ 
ПАРКИРАЛИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

НОВОГ САДА У 2010. ГОДИНИ

1. Овим програмом, за одржавање, уређивање и ко-
ришћење јавних гаража и јавних паркиралишта на тери-
торији Града Новог Сада у 2010. години, планирају се 
средства за:

- Одржавање паркиралишта у 
зимском периоду  3.000.000,00 динара

- Набавку и постављање стубића 
за заштиту пешачких токова  2.000.000,00 динара

 УКУПНО:  5.000.000,00 динара
Надзор над извођењем радова у оквиру Програма 

врши Јавно предузеће "Завод за изградњу Града" у Но-
вом Саду (у даљем тексту: Завод). Трошкови послова 
надзора обухваћени су укупним трошковима посло-
вања Завода, исказаним у оквиру Одлуке о програму 
уређивања грађевинског земљишта за 2010. годину.

Ближи услови за обављање послова из става 2. ове 
тачке, као и међусобна права и обавезе утврђују се уго-
вором између Градске управе за саобраћај и путеве (у 
даљем тексту: Градска управа) и Завода.

2. Програм ће реализовати Јавно комунално преду-
зеће "Паркинг сервис" Нови Сад (у даљем тексту: Јавно 
предузеће) из средстава буџета Града Новог Сада за 
2010. годину – текуће субвенције, у укупном износу од 
5.000.000,00 динара.

3. Захтев за пренос средстава из буџета Града Новог 
Сада за 2010. годину, уз приложену документацију, Пре-
дузеће доставља Градској управи која врши надзор над 
спровођењем Програма.

Пренос средстава из тачке 2. овог програма, на ра-
чун Предузећа, врши се на основу захтева који припре-
ма Градска управа, у складу са прописима.

Када се приходи не остварују у планираном износу, 
Градоначелник Града Новог Сада утврдиће приоритет-
не радове у реализацији Програма.

4. Јавно предузеће подноси Градоначелнику Града 
Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реа-
лизацији Програма.

5. Градска управа може извршити прерасподелу пла-
нираних средстава по позицијама Програма, ако пос-
тоје објективне околности које условљавају потребу за 
извршењем одређених послова на одржавању у већем 
обиму, уз претходну сагласност Градоначелника Града 
Новог Сада.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 34-2328/2010-II
17. јун 2010. године
НОВИ САД    Заменик Градоначелника

Др Саша Игић, с.р.

354
На основу члана 106. став 2. Статута Града Новог 

Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог 
Сада", број 43/08) и члана 22. Одлуке о установама кул-
туре чији је оснивач Град Нови Сад ("Службени лист 
Града Новог Сада", број 11/10), Градоначелник Града Но-
вог Сада доноси

Р Е Ш ЕЊ Е

I. Даје се сагласност на Правилник о изменама Пра-
вилника о организацији и систематизацији послова у 
Градској библиотеци у Новом Саду, Нови Сад, који је 
донео директор Градске библиотеке у Новом Саду, Но-
ви Сад, 8. јуна 2010. године.

II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града 
Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6/2010-215-II
17. јун 2010. године
НОВИ САД       Заменик Градоначелника

Игор Павличић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 9. Одлуке о јавним паркиралиштима на територији 
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, 
бр. 4/10 и 5/10), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПОВРЕМЕНОГ 

ПАРКИРАЛИШТА У НЕПОСРЕДНОЈ 
БЛИЗИНИ ОБЈЕКАТА “НОВОСАДСКОГ 

САЈМА” У МИЧУРИНОВОЈ УЛИЦИ  
У НОВОМ САДУ

 
I. Одређује се повремено паркиралиште за путничке 

аутомобиле у непосредној близини објеката “Новосад-
ског сајма”, у Мичуриновој улици у Новом Саду, капаци-
тета 19 паркинг-места, као посебно паркиралиште.

II. Наплата накнаде за коришћење повременог пар-
киралишта из тачке I. овог решења, вршиће се у складу 
са важећом одлуком о утврђивању цена паркирања и 
уклањања моторних возила, у периоду од 15. маја 2010. 
до 22. маја 2010. године, свакодневно од 8,00 до 20,00 
часова.

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

III. Налаже се Јавном комуналном предузећу “Пар-
кинг сервис” Нови Сад, да:

− паркиралиште из тачке I. овог решења, уреди, оп-
реми и обележи према Саобраћајном пројекту, 
број ПС0162 од 13. маја 2010. године, који је изра-
дило Јавно комунално предузеће "Паркинг сер-
вис" Нови Сад,

− након истека рока важности овог решења, са пар-
киралишта уклони сву вертикалну сигнализацију 
која се односи на наплату, и

− путем средстава јавног информисања обавести 
грађане и друге кориснике о начину коришћења 
паркиралишта.

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

V. Ово решење важи од 15. маја 2010. до 22. маја 
2010. 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-34-2019/2010
13. мај 2010. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

356
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 41/2009), 
доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА НА 

РАСКРСНИЦИ УЛИЦА ВОЈВОДЕ ПУТНИКА И 
ДЕВЕТ ЈУГОВИЋА У ВЕТЕРНИКУ

1. Одређује се измена режима саобраћаја на раскрс-
ници улица Војводе Путника и Девет Југовића у Ветер-
нику.

2. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу 
Града“ у Новом Саду, да изврши усклађивање хоризон-
талне и вертикалне сигнализације према Саобраћајном 
пројекту, број 4908 од 27. априла 2010. године, који је 
израдило Одељење за развој и управљање саоб-
раћајем Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у 
Новом Саду, и да постављену сигнализацију унесе у 
Катастар саобраћајне сигнализације.

3. Рок за извршење овог решења је 21. мај 2010. го-
дине

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-1898/2010
6. мај 2010. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

357
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 41/09), до-
носи

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У 

УЛИЦИ ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА НАСПРАМ 
ПЛАТОА “СПОРТСКОГ И ПОСЛОВНОГ 
ЦЕНТРА ВОЈВОДИНА“ У НОВОМ САДУ

1. Одређује се измена режима саобраћаја у Улици 
Димитрија Туцовића наспрам платоа “Спортског и пос-
ловног центра Војводина“ у Новом Саду.

2. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу 
Града“ у Новом Саду, да изврши усклађивање хоризон-
талне и вертикалне сигнализације према Саобраћајном 
пројекту, број 4939 од 5. маја 2010. године, који је изра-
дило Одељење за развој и управљање саобраћајем 
Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом 
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Саду, и да постављену сигнализацију унесе у Катастар 
саобраћајне сигнализације.

3. Рок за извршење овог решења је 31. мај 2010. го-
дине

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-2002/2010
13. мај 2010. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

358
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 41/09), до-
носи

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ 

СИГНАЛИЗАЦИЈЕ  У УЛИЦИ РАДОМИРА 
РАШЕ РАДУЈКОВА У НОВОМ САДУ

1. Одређује се постављање саобраћајне сигнализа-
ције у Улици Радомира Раше Радујкова у Новом Саду.

2. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу 
Града“ у Новом Саду, да изврши усклађивање хоризон-
талне и вертикалне сигнализације према Саобраћајном 
пројекту, број 5005 од 12. маја 2010. године, који је из-
радило Одељење за развој и управљање саобраћајем 
Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом 
Саду, и да постављену сигнализацију унесе у Катастар 
саобраћајне сигнализације и опреме.

3. Рок за извршење овог решења је 30. јун 2010. го-
дине

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-2081/2010
24. мај 2010. године
НОВИ САД 

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

359
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 41/09), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА НА 
РАСКРСНИЦИ БУЛЕВАРA ЕВРОПЕ И 
ФУТОШКЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ

1. Одређује се измена режима саобраћаја на раскрс-
ници Булевара Европе и Футошке улице у Новом Саду.

2. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу 
Града“ у Новом Саду, да изврши усклађивање хоризон-
талне и вертикалне сигнализације према Саобраћајном 
пројекту, број 5013 од 14. маја 2010. године, који је изра-
дило Одељење за развој и управљање саобраћајем 
Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом 
Саду, и да постављену сигнализацију унесе у Катастар 
саобраћајне сигнализације и опреме.

3. Рок за извршење овог решења је 11. јун 2010. го-
дине

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-2082/2010
24. мај 2010. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

360
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 41/09), до-
носи

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ 

СИГНАЛИЗАЦИЈЕ  У УЛИЦАМА СТАНОЈА 
СТАНОЈЕВИЋА, МОМЧИЛА ТАПАВИЦЕ И 

МИЛЕВЕ МАРИЋ У НОВОМ САДУ

1. Одређује се постављање саобраћајне сигнализа-
ције у улицама Станоја Станојевића, Момчила Тапави-
це и Милеве Марић у Новом Саду.

2. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу 
Града“ у Новом Саду, да изврши усклађивање хоризон-
талне и вертикалне сигнализације према Саобраћајном 
пројекту, број 3965 од 13. марта 2009. године, који је из-
радило Одељење за развој и управљање саобраћајем 
Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом 
Саду, и да постављену сигнализацију унесе у Катастар 
саобраћајне сигнализације.

3. Рок за извршење овог решења је 30. јун 2010. го-
дине



18. jun 2010. SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA Broj 28– Strana 711.    

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-2094/2010
26. мај 2010. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

361
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 13. Одлуке о јавним паркиралиштима на територији 
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, 
бр. 4/10 и 5/10), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ- МЕСТА ЗА 

ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ  НА 
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У ГОГОЉЕВОЈ 

УЛИЦИ У НОВОМ САДУ

1. Одређује се паркинг-место за возила особа са ин-
валидитетом  на јавном паркиралишту у Гогољевој ули-
ци испред кућног броја 29 у Новом Саду. 

2. Налаже се Јавном комуналном предузећу “Пар-
кинг сервис” Нови Сад, да паркинг-место из тачке 1. 
овог решења, уреди, опреми и постави саобраћајну сиг-
нализацију у складу са Саобраћајним пројектом, број 
4934 од 27. априла 2010. године, који је израдило 
Одељење за развој и управљање саобраћајем Јавног 
предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду.

3. Налаже се Јавном предузећу “Завод за изградњу 
Града” у Новом Саду, да постављене саобраћајне знаке 
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

4. Надзор над извођењем радова из тачке 2. овог ре-
шења, врши Јавно предузеће “Завод за изградњу Гра-
да” у Новом Саду.

5. Рок за извршење овог решења је 15. мај 2010. го-
дине.

6. 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-34-1866/10
5. мај 2010. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

362
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 41/09), до-
носи

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ ОПРЕМЕ 
НА РАСКРСНИЦИ УЛИЦА ВУКА КАРАЏИЋА 

И СТЕВАНА ДОРОЊСКОГ У СТАРИМ 
ЛЕДИНЦИМА

1. Одређује се постављање саобраћајне опреме на 
раскрсници улица Вука Караџића и Стевана Дороњског 
у Старим Лединцима.

2. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу 
Града“ у Новом Саду, да изврши постављање саоб-
раћајне опреме према Саобраћајном пројекту, број 1-
31-4199 од 10. маја 2010. године, који је израдило Јавно 
комунално предузеће „Пут“ Нови Сад, и да постављену 
сигнализацију унесе у Катастар саобраћајне сигнализа-
ције.

3. Рок за извршење овог решења је 30. јун 2010. го-
дине

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-2119/2010
26. мај 2010. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

363
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 9. Одлуке о јавним паркиралиштима (“Службени лист 
Града Новог Сада”, бр. 4/10, 5/10 и 19/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 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 
Новог Сада“, бр. 45/08, 6/09, 23/09, 33/09, 36/09, 50/09, 
55/09, 7/10 и 22/10), у тачки IV. подтачка 4, 29. и 33. 
мењају се и гласе:

„4. у Улици др Лазе Станојевића, у дворишту зграде 
Скупштине Града Новог Сада, са 74 паркинг-места, пре-
ма Пројекту број 4836 од 9. марта 2010. године, који је 
израдио Завод,“
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„29. у Улици Димитрија Туцовића, са 107 паркинг-
места, према Пројекту број ПС  0113-03 из јуна 2010. го-
дине, који је израдило ЈКП „Паркинг сервис“ Нови Сад,“ и

„33. на платоу између Стадиона „Карађорђе“ и 
“Спортског и пословног центара Војводина“, са 101 пар-
кинг-местом, према Пројекту број 2376 од 5. октобра 
2005. године и број 5023 од 20. маја 2010. године, који је 
израдио Завод,“.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Пар-
кинг сервис“ Нови Сад, да:               

− паркиралишта уреди, опреми и постави саобра-
ћајну сигнализацију у складу са пројектима техни-
чког регулисања саобраћаја, и

− да путем средстава јавног информисања обаве-
сти учеснике у саобраћају о условима и могућно-
стима за коришћење паркиралишта.

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 25. јун 2010. го-
дине.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРА]АЈ И ПУТЕВЕ 
БРОЈ: IV-34-2236/2010
9. јуни 2010. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

364
Градска управа за саобраћај и путеве на основу чла-

на 9. Одлуке о јавним паркиралиштима (“Службени лист 
Града Новог Сада”, бр. 4/10, 5/10 и 19/10), доноси

Р ЕШЕ Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ ОПШТЕГ ПАРКИРАЛИШТА 

У УЛИЦИ ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА 
У НОВОМ САДУ

I. Одређује се опште паркиралиште за путничке ау-
томобиле у Улици Димитрија Туцовића у Новом Саду, 
испред објекта Градске управе за инспекцијске посло-
ве, капацитета 5 паркинг-места.  

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу “Пар-
кинг сервис“ Нови Сад, да паркиралиште из тачке I. овог 
решења уреди, опреми и постави саобраћајну сигнали-
зацију према Пројекту број ПС 0113-03 из јуна 2010. го-
дине, који је израдило Јавно комунално предузеће 
„Паркинг сервис“ Нови Сад.

III. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу 
Града“ у Новом Саду да постављене саобраћајне знаке 
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

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

V. Рок за извршење овог решења је 25. јун 2010. го-
дине.

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-34-2276/2010
9. јун 2010. године 
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

    
 
                    

365
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 41/09), до-
носи

РЕШЕЊЕ
О ЗАШТИТИ ПЕШАЧКИХ ПОВРШИНА У 
ДУНАВСКОМ ПАРКУ У НОВОМ САДУ

1. Одређује се заштита пешачких површина у Дунав-
ском парку у Новом Саду, постављањем металних сту-
бића.

2. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу 
Града“ у Новом Саду, да постави металне стубиће пре-
ма Саобраћајном пројекту, број 4907 од 27. маја 2010. 
године, који је израдило Одељење за развој и уп-
рављање саобраћајем Јавног предузећа „Завод за из-
градњу Града“ у Новом Саду.

3. Рок за извршење овог решења је 9. јул 2010. године
4. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 

Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-2240/2010
7. јун 2010. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

366
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 9. Одлуке о јавним паркиралиштима на територији 
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, 
бр. 4/10 и 5/10), доноси
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РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ 
ОПШТЕГ ПАРКИРАЛИШТА У УЛИЦИ 

БРАНИМИРА ЋОСИЋА У НОВОМ САДУ

1. У Решењу о одређивању општег паркиралишта у 
Улици Бранимира Ћосића у Новом Саду  (“Службени 
лист Града Новог Сада”, број 21/10) тачка 3. алинеја 1. 
мења се и гласи: 

“− паркиралиште из тачке 1. овог решења уреди, оп-
реми и постави саобраћајну сигнализацију у складу са 
Саобраћајним пројектом, број ИРПС0104-1 од 7. јуна 
2010. године, који је израдило Јавно комунално преду-
зеће "Паркинг сервис" Нови Сад."

2. Рок за извршење овог решења је 1. август 2010. 
године.

3. 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-34-2249/2010
8. јун 2010. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

367
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 9. Одлуке о јавним паркиралиштима на територији 
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, 
бр. 4/10 и 5/10), доноси

РЕШЕЊЕ
ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ 

ОПШТИХ ПАРКИРАЛИШТА ЗА БИЦИКЛЕ НА 
ТРГУ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА, У УЛИЦИ 
ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА, НА БУЛЕВАРУ 

КРАЉА ПЕТРА I,  НА БУЛЕВАРУ 
ОСЛОБОЂЕЊА, НА БУЛЕВАРУ ЈАШЕ 

ТОМИЋА, НА БУЛЕВАРУ ЦАРА ЛАЗАРА, НА 
ТРГУ РЕПУБЛИКЕ, У ФУТОШКОЈ УЛИЦИ И 

УЛИЦИ МОДЕНЕ У НОВОМ САДУ

1. У Решењу о одређивању општих паркиралишта за 
бицикле на Тргу Доситеја Обрадовића, у Улици др Зо-
рана Ђинђића, на Булевару краља Петра I,  на Булева-
ру ослобођења, на Булевару Јаше Томића, на Булевару 
цара Лазара, на Тргу Републике, у Футошкој улици и 
Улици Модене у Новом Саду (“Службени лист Града Но-
вог Сада”, број 27/10) тачка 2. мења се и гласи: 

“Налаже се Јавном комуналном предузећу “Паркинг 
сервис” Нови Сад, да паркиралишта из тачке 1. овог ре-
шења уреди, опреми и постави саобраћајну сигнализа-
цију у складу са Саобраћајним пројектом, број ПС01161 
од 7. јуна 2010. године, који је израдило Јавно комунал-
но предузеће “Паркинг сервис” Нови Сад.”

2. Рок за извршење овог решења је 15. август 2010. 
године.

3. 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-34-2250/2010
8. јун 2010. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

368
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 41/09), до-
носи

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У 
УЛИЦИ КРИЛОВОЈ У НОВОМ САДУ

1. Одређује се измена режима саобраћаја у Улици 
Криловој у Новом Саду.

2. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу 
Града“ у Новом Саду, да изврши усклађивање хоризон-
талне и вертикалне сигнализације према Саобраћајном 
пројекту, број 5021 од 26. маја 2010. године, који је изра-
дило Одељење за развој и управљање саобраћајем 
Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом 
Саду, и да постављену сигнализацију унесе у Катастар 
саобраћајне сигнализације.

3. Рок за извршење овог решења је 15. јул 2010. го-
дине

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-2320/2010
14. јун 2010. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.
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Јавно комунално предузеће “Информатика” Нови Сад

369
На основу члана 11. Одлуке о изградњи, одржавању и пружању услуга Телекомуникационог система Града Новог 

Сада (“Службени лист Града Новог Сада” број 53/08) и члана 34. Статута Јавног комуналног предузећа “Информа-
тика” Нови Сад и Решења Градског већа Града Новог Сада број 352-969/10-II од 20. априла 2010. године, Управни 
одбор Јавног комуналног предузећа “Информатика” Нови Сад, на 23. седници одржаној 7. маја 2010. године, доноси

Ц Е Н О В Н И К

I. Овим ценовником се утврђују цене  радова на изградњи и одржавању Телекомуникационог система Града Но-
вог Сада и пружања услуга Телекомуникационог система и то:

Редни 
број ВРСТА РАДА И УСЛУГЕ Шифра  

услуге Јед. мере јединична цена
у динарима

МЕСЕЧНA ПРЕТПЛAТA ЗAКУПA ПОРТA 10
По прикључној тачци 10001 1 30.000,00

 УСЛУГA ПРЕНОСA ПОДAТAКA НA МЕСЕЧНОМ 
НИВОУ ПРЕМA БРЗИНИ ПРЕНОСA ПОДAТAКA 11   

1 10 11001 Мб/с 30.000,00
2 20 11002 Мб/с 40.000,00
3 30 11003 Мб/с 60.000,00
4 40 11004 Мб/с 70.000,00
5 50 11005 Мб/с 75.000,00
6 60 11006 Мб/с 80.000,00
7 70 11007 Мб/с 85.000,00
8 80 11008 Мб/с 90.000,00
9 90 11009 Мб/с 95.000,00
10 100 11010 Мб/с 100.000,00
11 150 11011 Мб/с 130.000,00
12 200 11012 Мб/с 150.000,00
13 300 11013 Мб/с 180.000,00
14 400 11014 Мб/с 200.000,00
15 500 11015 Мб/с 220.000,00
16 600 11016 Мб/с 240.000,00
17 700 11017 Мб/с 250.000,00
18 800 11018 Мб/с 265.000,00
19 900 11019 Мб/с 280.000,00
20 1000 11020 Мб/с 300.000,00
21 Изнајмљивање оптичког линка (Дарк фибер) 11021 ком 400.000,00

 Опште одредбе    

 

1. Услуга преноса података се врши искључиво путем оптичких влакана и припадајућих уређаја. ЈКП 
„Информатика” обезбеђује одговарајући терминални уређај у приступној тачци. 

2. Заснивање корисничког односа се базира на закупу прикључне тачке и одговарајућег броја портова  
остваривањем протока између претплатника и оптичке мреже. У случају повезивања две или више 
локација, свака се третира као прикључна тачка.

3. Месечна претплата се плаћа на проток који се добија као збир протока по приступним тачкама. Уко-
лико је збирни проток  између вредности утврђених протока, месечна претплата се плаћа за први 
већи проток. 

4. Услуге преноса података  и закупа порта које се пружају органима Града Новог Сада и службама 
чији је оснивач Град Нови Сад не наплаћују се.

5. Услуге преноса података и закупа порта установама, организацијама, као и јавним комуналним и 
другим предузећима чији је оснивач Град Нови Сад, наплаћиваће се у износу од 50% од цена утврђе-
них у тачки 1. овог ценовника. 



18. jun 2010. SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA Broj 28– Strana 715.    

Попуст
На месечну претплату закупа порта и услуге преноса података 
одобрава се попуст у зависности од времена важења: 12

1 1 година 11001 10%

2 2 године 11002 15%

3 3 године 11003 20%

4
Управни одбор ће, приликом закључивања дугорочних уговора 
(дужих од три године) везаних за пружање услуга у 
Телекомуникационом систему, утврдити услове плаћања.

11004 ____

     

 СAГЛAСНОСТИ 20   

1 Издавање претходне сагласности о испуњености техничких услова 
за прикључење објеката на Телекомуникациони систем 20001 ком 8.000,00

2 Издавање сагласности  за прикључење објекта на 
Телекомуникациони систем 20002 ком 14.000,00

3 Прикључење објекта на Телекомуникациони систем-фиксни део (*) 20003 ком 9.000,00

4 Поновно прикључење објекта на Телекомуникациони систем 20004 ком 6.000,00

5 Издавање претходних услова и давање сагласности на пројектну 
документацију за изградњу других комуналних инфраструктура 20005 ком 12.000,00

6 Издавање претходне сагласности за извођење радова 20006 ком 12.000,00

7 Надзор над радовима који се врше у близини Телекомуникационог 
система или могу да га угрозе 20007 х 1.600,00

     

* Променљиви део трошкова прикључења се специфицира за сваки 
   конкретан објекат и обухвата потребну врсту и обиму услуга и 
   материјала из овог ценовника

 РAДОВИ    

 ПРИПРЕМНИ РAДОВИ 30   

1 Трасирање 30001 м 6,94

 ГРAЂЕВИНСКИ РAДОВИ 40   
2 Заптивање цеви до Фи 50мм 40021 ком 22,19

3 Заптивање цеви преко Фи 50мм 40022 ком 49,65

4 Учвршћивање кабла за конзолу у окну 40023 ком 247,56

 ИНСТAЛAЦИОНИ И МОНТAЖНИ РAДОВИ 50   
5 Бушење рупа до ф40 у зиду са оправком зида до 12,5 цм зид од опека 52001 ком 104,59

6 Бушење рупа до ф40 у зиду са оправком зида до 12,5 цм зид од бетона 52002 ком 348,65

7 Бушење рупа до ф40 у зиду са оправком зида до 25 цм зид од опеке 52003 ком 156,90

8 Бушење рупа до ф40 у зиду са оправком зида до 25 цм зид од бетона 52004 ком 470,68

9 Бушење рупа до ф40 у зиду са оправком зида до 37,5 цм зид од бетона 52005 ком 627,58

10 Бушење рупа до ф40 у зиду са оправком зида до 37,5 цм зид од опеке 52006 ком 209,21

11 Бушење рупа до ф40 у зиду са оправком зида до 50 цм зид од бетона 52007 ком 836,77

12 Бушење рупа до ф40 у зиду са оправком зида до 50 цм зид од опеке 52008 ком 278,92

13 Постављање ПОК канала по зиду 52009 м 112,00

14 Постављање ребрастог црева 52010 м 80,00

15 Уградња конзоле за оптички кабел 52011 ком 282,91

16 Уградња носача спојнице са причвршћењем спојнице 52012 ком 168,26
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17 Уградња елемената за фиксирање крајева ПЕ цеви у окнима 52013 ком 374,87

18 Уградња оптичког кабла капацитета до 30 влакана  у цев положену у ров 52014 м 64,32

19 Уградња оптичког кабла капацитета од 36 до 96 влакана  у цев 
положену у ров 52015 м 82,59

20 Уградња оптичког кабла капацитета преко 96 влакана  у цев 
положену у ров 52016 м 122,45

21 Уградња оптичког кабла капацитета до 30 влакана у цев положену у 
кабловску канализацију 52017 м 78,85

22 Уградња оптичког кабла капацитета од 36 до 96 влакана у цев 
положену у кабловску канализацију 52018 м 97,89

23 Уградња оптичког кабла капацитета преко 96 влакана у цев положену 
у кабловску канализацију 52019 м 147,36

24 Постављање оптичког кабла по унутрашњости објекта 52020 м 125,00

25 Увлачење оптичког кабла у ребрасто црево 52021 м 124,25

26 Обележавање оптичког кабла са испоруком плочице 52022 ком 222,40

27 Сплајсовање (влакно на влакно / влакно на пигтаил) 52023 ком 800,00

28 Обележавање и постављање  ознака на крајеве каблова, ормане, 
панеле, прикључнице 52024 комплет 1600,00

29

Припрема кабла за сплајсовање и смештање кабла у спојницу  
(бланкирање кабла, обележавање цевчица, увођење кабла у 
спојницу, фиксирање кабла, паковање и ранжирање касете, 
формирање резерве у касети, заштита од влаге) - капацитет до 30 о.в.

52025 ком 4000,00

30

Припрема кабла за сплајсовање и смештање кабла у спојницу  
(бланкирање кабла, обележавање цевчица, увођење кабла у 
спојницу, фиксирање кабла, паковање и ранжирање касете, 
формирање резерве у касети, заштита од влаге) - капацитет од 
30 о.в. до  96 о.в.

52026 ком 4480,00

31

Припрема кабла за сплајсовање и смештање кабла у спојницу 
(бланкирање кабла, обележавање цевчица, увођење кабла у 
спојницу, фиксирање кабла, паковање и ранжирање касете, форми-
рање резерве у касети, заштита од влаге) - капацитет преко 96 о.в.

52027 ком 4800,00

 ОПТО ЕЛЕКТРИЧНA МЕРЕЊA 54   
32 Мерења на оптичком каблу капацитета до 30 влакана пре полагања 54001 ком 7.187,90

33 Мерења на оптичком каблу капацитета од 36 до 72 влакана пре 
полагања 54002 ком 15.055,59

34 Мерења на оптичком каблу капацитета од 96 до 144 влакана пре 
полагања 54003 ком 25.531,38

35 Мерења на оптичком каблу капацитета преко 144 влакана пре 
полагања 54004 ком 37.485,79

36 Мерења на оптичком каблу капацитета до 30 влакана после 
полагања 54005 ком 7.907,02

37 Мерења на оптичком каблу капацитета од 36 до 72 влакана после 
полагања 54006 ком 16.562,07

38 Мерења на оптичком каблу капацитета од 96 до 144 влакана после 
полагања 54007 ком 28.086,05

39 Мерења на оптичком каблу капацитета преко 144 влакана после 
полагања 54008 ком 41.235,68

40 Мерења на оптичком каблу капацитета до 30 влакана приликом 
израде наставка 54009 ком 8.697,72

41 Мерења на оптичком каблу капацитета од 36 до 72 влакана приликом 
израде наставка 54010 ком 18.218,28

42 Мерења на оптичком каблу капацитета од 96 до 144 влакана 
приликом изаде наставка 54011 ком 30.894,66
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43 Мерења на оптичком каблу капацитета преко 144 влакана приликом 
израде наставка 54012 ком 45.359,25

44 Завршна мерења на оптичком каблу капацитета 6 влакана 54013 ком 29.090,09

45 Завршна мерења на оптичком каблу капацитета 8 влакана 54014 ком 38.473,97

46 Завршна мерења на оптичког каблу капацитета 10 влакана 54015 ком 46.293,90

47 Завршна мерења на оптичком каблу капацитета 12 влакана 54016 ком 54.113,81

48 Завршна мерења на оптичком каблу капацитета 14 до 16 влакана 54017 ком 69.753,65

49 Завршна мерења на оптичком каблу капацитета 18 до 20 влакана 54018 ком 85.393,48

50 Завршна мерења на оптичком каблу капацитета 22 до 24 влакна 54019 ком 99.078,32

51 Завршна мерења на оптичком каблу капацитета 26 до 30 влакана 54020 ком 120.583,09

52 Завршна мерења на оптичком каблу капацитета 32 до 40 влакана 54021 ком 149.907,76

53 Завршна мерења на оптичком каблу капацитета 42 до 48 влакана 54022 ком 179.232,44

54 Завршна мерења на оптичком каблу капацитета 72 влакана 54023 ком 233.002,17

55 Завршна мерења на оптичком каблу капацитета 96 влакана 54024 ком 279.602,61

56 Завршна мерења на оптичком каблу капацитета 120 влакана 54025 ком 321.543,00

57 Завршна мерења на оптичком каблу капацитета 144 влакана 54026 ком 360.128,17

58 Завршна мерења на оптичком каблу капацитета 168 влакана 54027 ком 396.140,98

59 Завршна мерења на оптичком каблу капацитета 192 влакана 54028 ком 427.832,26

60 Завршна мерења на оптичком каблу капацитета 240 влакана 54029 ком 492.007,10

61 Завршна мерења на оптичком каблу капацитета 288 влакана 54030 ком 516.635,76

62 Провера споја влакана на пигтаилу применом уређаја ОТДР 54031 ком 586,53

 БAКAРНИ КAБЛОВИ 55   
63 Развлачење УТП/СТП кабла 55010 м 40,00

64 Развлачење енергетског кабла (ПП/Л 2x1.5, ПП-Y 3X2.5) 55011 м 40,00

65 Завршавање четворопаричног кабла на модулу типа РЈ45 55012 ком 208,00

66 Завршавање четворопаричног кабла на прикључку типа РЈ45 55013 ком 65,00

67 Завршавање енергетског кабла 55014 ком 130,00

68 Увођење енергетског кабла у разводну таблу и у РЕК орман и 
терминирање 55015 ком 1.600,00

 МОНТAЖA ОПРЕМЕ 56   
69 Монтажа РЕК ормана на зид 56010 ком 4800,00

70 Монтажа РЕК ормана самостојецег 56011 ком 3600,00

71 Монтажа КУЋИШТА 3+1 COMPAQ (ПЕЧ ПAНЕЛ) 56012 ком 800,00

72 Монтажа модула  6SCDX/APC E9 COMPAQ 56013 ком 1600,00

73 Монтажа  ПЕЧ ПAНЕЛ-а  у РЕК орман ФТП/СФТП - за 24 РЈ45 кон 
(обухвата и увођење кабла и терминирање панела) 56014 ком 2400,00

74 Монтажа ФО ПЕЧ ПAНЕЛ СA 12 СЛ. ЗA ДУПЛЕX AДAПТЕРЕ СЦ/СТ 
(обухвата и увођење и припрему кабла и монтажа ПИГТAИЛ-ова) 56015 ком 4000,00

75 Монтажа ФО КУТИЈЕ  СA 4 СЛОТA ЗA ДУПЛЕX AДAПТЕРЕ (обухвата 
и увођење и припрему кабла и монтажа ПИГТAИЛ-ова) 56016 ком 4000,00

76 Монтажа РИНГ ПAНЕЛ-а 1У 56017 ком 240,00

77 Монтажа РAЗВОДНОГ ПAНЕЛ- а 220В 56018 ком 240,00

78 Монтажа 19” ПОЛИЦЕ (ФИКСНA ЗA СВЕ ТИПОВЕ ОРМAНA) 56019 ком 240,00

79 Монтажа МИНИГИБИЦ МОДУЛ-а 56020 ком 160,00

80 Монтажа МЕДИA конвертора 56021 ком 240,00

81 Монтажа ПОЕ адаптера 56022 ком 240,00
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82 Монтажа МИНИ JACK -ова 56023 ком 160,00

83 Монтажа СВИЧА-а у РЕК орман 56024 ком 240,00

84 Конфигурисање СВИЧА приликом пуштања система (рад обухвата и 
школу и чворно место) 56025 ком 6400,00

85 Монтажа камере са кућиштем и носачем 56026 ком 1200,00

86 Монтажа напојне заштитне јединице у РЕК орман 56027 ком 240,00

87 Монтажа УПС-а 56028 ком 800,00

88 Подешавање фокуса,  мрежних  параметара камере и прикључивање 
на систем видео надзора 56029 ком 2200,00

89 Монтажа прикључне кутије на зид од опеке 56030 ком 117,00

90 Монтажа прикључне кутије на зид од бетона 56031 ком 156,00

91 Монтажа прикључне кутије у дозну у зид 56032 ком 65,00

92 Монтажа разводне кутије 56033 ком 117,00

93 Формирање резерве и ранжирање каблова у орману 56034 ком 3.120,00

94 Монтажа преспојног кабла (патцх корд) у орману 56035 ком 65,00

95 Демонтажа носача камере 56036 ком 260,00

96 Демонтажа камере 56037 ком 195,00

 ЕЛЕКТРИЧНA МЕРЕНЈA НA БAКAРНИМ КAБЛОВИМA 57   

97 Мерење линка базираног на сигналном каблу према ИСО/ИЕЦ 
11801СЕ 57001 ком 475,00

98 Мерење отпора изолације енергетског кабла 57002 ком 150,00

99 Мерење отпора петље струјног круга 57003 ком 150,00

100 Електрична мерења отпора радних и заштитних уземљења са 
израдом протокола мерења 57004 ком 1.600,00

 РAДОВИ НA AКТИВНОЈ ОПРЕМИ 58   

101 Инсталација и подешавање системског софтвера 58001 х 3.200,00

102 Инсталација и подешавање апликативног софтвера 58002 х 3.200,00

103 Aктивирање и конфигурација активне мрежне опреме (свич, рутер, 
модем) 58003 х 1.600,00

 РAДОВИ НA НЕНОРМИРAНИМ ПОСЛОВИМA 90   

104 Рад на ненормираним пословима: Техничар 90001 х 800,00

105 Рад на ненормираним пословима: Инжењер 90002 х 1.600,00

 ОСТAЛИ ТРОШКОВИ 91   

106 Израда техничке документације изведеног стања - за кабловска 
ТТокна 91001 ком 3.185,91

107 Израда техничке документације изведеног стања - за кабловску ТТ 
канализацију 91002 м 27,69

108 Израда техничке документације изведеног стања ТТ инсталације - по 
метру инсталационе трасе 91003 м 23,60
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109 Израда техничке документације изведеног стања за оптичке каблове 
комплет (грађевински и монтажни радови) 91004 м 34,58

110 Израда техничке документације изведеног стања за оптичке каблове 
монтажни радови 91005 м 19,02

111 Транспортни трошкови и организација градилишта 91006 % 15,5%

112 Рад ноћу и за државне празнике, јединичне цене из ценовника се 
увећавају за 91007  +100%

113 Рад ван радног времена и суботом, јединичне цене из ценовника се 
увећавају за 91008  +50%

II. Овaj ценовник ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном листу Града Новог 
Сада”.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ИНФОРМАТИКА” НОВИ САД
УПРАВНИ ОДБОР
Број: 1841-3/2010
7. мај 2010. године
НОВИ САД      Председник

Бранко Рондовић, с.р.

ОПШТИНА НОВИ САД

1
На основу члана 33. Статута Града Новог Сада - пре-

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

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ДОПУНСКИХ ИЗБОРА ЗА 
ТРИ ЧЛАНА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

„СТЕПАНОВИЋЕВО”

1. Расписују се допунски избори за три члана Савета 
Месне заједнице „Степановићево” за 15. јун 2010. годи-
не, од 7,00 до 20,00 часова.

2. Допунски избори ће се организовати и спровести у 
складу са Одлуком о месним заједницама и Статутом 
Месне заједнице „Степановићево”, а изборне радње по-
чињу да теку од 28. маја 2010. године.

3. Рок за подношење предлога за кандидате за чла-
на Савета Месне заједнице „Степановићево” истиче 9. 
јуна 2010. године, у 15,30 часова.

4. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада” и на огласној табли Месне заједнице „Сте-
пановићево”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 06-1/2010-474-I
26. мај 2010. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ 
УЗ ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТАМБЕНЕ ЗОНЕ 
СЕВЕРНО ОД УЛИЦЕ ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ У ФУТОГУ
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S A D R @ A J

ГРАД НОВИ САД

Скупштина

334 План детаљне регулације стамбене зоне 
 северно од Улице царице Милице у Футогу 651

335 Правилник о начину, мерилима и крите-
 ријумима за избор пројеката у култури 
 који се финансирају и суфинансирају из  
 буџета Града Новог Сада  659

336 Решење о Програму инвестиционих акти-
 вности зa Предшколску установу „Радо-
 сно детињство“ Нови Сад за 2010. годину,
 са Програмом 663

337 Решење о Програму инвестиционих акти-
 вности за основне  школе за 2010. годину,
 са Програмом 665

338 Решење о Програму инвестиционих акти-
 вности за средње  школе за 2010. годину,
 са Програмом 670

339 Решење о утврђивању цене услуге 
 дневног боравка за стара и одрасла 
 лица, у месечном износу по кориснику, 
 за 2010. годину 672

340 Решење о Програму  за спровођење 
 активности у борби против дрога на 
 територији Града Новог Сада за 
 2010. годину 672

341  Решење о изменама и допуни Програма 
 финансирања потреба у области спорта 
 за 2010. годину 701

342 Програм инвестиционих активности 
 Апотеке Нови Сад за 2010. годину 701

343 Решење о просечној тржишној цени ква-
 дратног метра објеката према врстама 
 објеката на подручју Градске општине 
 Нови Сад и подручју Градске општине 
 Петроварадин 702

Градоначелник

344 Програм превенције масовних незара-
 зних болести за 2010. годину 702

345 Решење о образовању Градског штаба 
 за заштиту од пожара стрних усева и 
 жетве у 2010. години 703

346 Решење о именовању председника, за-
 меника председника и чланова Градског 
 штаба за заштиту од пожара стрних усе-
 ва и жетве у 2010. години 704

347 Решење којим се одобрава распоређи-
 вање средстава из буџета Аутономне 
 Покрајине Војводине, која су дозначена 
 буџету Града Новог Сада 705

348 Решење којим се одобрава распоређи-
 вање средстава из буџета Аутономне 
 Покрајине Војводине, која су дозначена 
 буџету Града Новог Сада 705

349 Решење о одређивању  доктора меди-
 цине, запослених у Заводу за хитну ме-
 дицинску помоћ Нови Сад, за стручно 
 утврђивање времена и узрока смрти 
 умрлих изван здравствене установе 
 и издавање потврде о смрти на тери-
 торији Града Новог Сада 706

350 Решење о образовању Оперативног 
 штаба за спровођење акције “Велико 
 спремање Србије” на територији Града 
 Новог Сада 707

351 Решење о именовању председника, 
 заменика председника и чланова 
 Оперативног штаба за спровођење 
 акције “Велико спремање Србије” на 
 територији Града Новог Сада 707

352 Решење о давању сагласности на 
 План рада депоније за 2010. годину 708

353 Програм одржавања, уређивања и ко-
 ришћења јавних гаража и јавних парки-
 ралишта на територији Града Новог 
 Сада у 2010. години 708

354 Решење о давању сагласности на Пра-
 вилник о изменама Правилника о орга-
 низацији и систематизацији послова у 
 Градској библиотеци у Новом Саду, 
 Нови Сад  708

Градска управа за саобраћај и путеве

355 Решење о одређивању повременог пар-
 киралишта у непосредној близини обје-
 ката “Новосадског сајма” у Мичуриновој 
 улици  у Новом Саду 709

356 Решење о измени режима саобраћаја 
 на раскрсници улица Војводе Путника 
 и Девет Југовића у Ветернику 709

357 Решење о измени режима саобраћаја 
 у Улици Димитрија Туцовића наспрам 
 платоа “Спортског и пословног центра 
 Војводина“ у Новом Саду 709
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Izdava~: Grad Novi Sad, Gradska uprava za propise Grada Novog Sada. Odgovorni urednik: Igor Ba{nec.
Uredni{tvo: Gradska uprava za propise Grada Novog Sada, 
21000 Novi Sad, @arka Zrewanina 2, Telefon: 021/451-726.

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

Primalac: Prihodi gradskih organa uprave
Svrha pla}awa: Za "Slu`beni list Grada Novog Sada".

Ra~unarska obrada i {tampa:
Slu`ba za zajedni~ke poslove organa Grada Novog Sada, @arka Zrewanina 2, 21000 Novi Sad, telefon 021/420-299.

358 Решење о постављању саобраћајне си-
 гнализације  у Улици Радомира Раше 
 Радујкова у Новом Саду 710

359 Решење о измени режима саобраћаја 
 на раскрсници Булеварa Европе и Фу-
 тошке улице у Новом Саду 710

360 Решење о постављању саобраћајне си-
 гнализације  у улицама Станоја Стано-
 јевића, Момчила Тапавице и Милеве 
 Марић у Новом Саду 710

361 Решење о одређивању паркинг- места 
 за возила особа са инвалидитетом на 
 јавном паркиралишту у Гогољевој улици 
 у Новом Саду 711

362 Решење о постављању саобраћајне 
 опреме на раскрсници улица Вука 
 Караџића и Стевана Дороњског у 
 Старим Лединцима 711

363 Решење о изменама и допунама Ре-
 шења о одређивању посебних парки-
 ралишта на територији Града Новог 
 Сада 711

364 Решење о одређивању општег паркира-
 лишта у Улици Димитрија Туцовића у 
 Новом Саду 712

365 Решење о заштити пешачких површина 
 у Дунавском парку у Новом Саду 712

366 Решење о измени Решења о одређива-
 њу општег паркиралишта у Улици Бра-
 нимира Ћосића у Новом Саду 713

367 Решење о измени Решења о одређи-
 вању општих паркиралишта за бици-
 кле на Тргу Доситеја Обрадовића, у 
 Улици др Зорана Ђинђића, на Булева-
 ру краља Петра I,  на Булевару осло-
 бођења, на Булевару Јаше Томића, на 
 Булевару цара Лазара, на Тргу Репу-
 блике, у Футошкој улици и Улици 
 Модене у Новом Саду 713

368 Решење о измени режима саобраћаја 
 у Улици Криловој у Новом Саду 713

Јавно комунално предузеће 
“Информатика” Нови Сад

369 Ценовник о утврђивању цена  радова 
 на изградњи и одржавању Телекомуни-
 кационог система Града Новог Сада и 
 пружања услуга Телекомуникационог 
 система од стране Јавног комуналног  
 предузећа  „Информатика“ Нови Сад 714

ОПШТИНА НОВИ САД

1 Одлука о расписивању допунских 
 избора за три члана Савета Месне 
 заједнице „Степановићево” 719


