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primerak 80,00 dinara

ГРАД НОВИ САД

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

Градско веће

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-1/2009-879-II
14. јул 2009. године
НОВИ САД

829
На основу члана 7. став 1. Правилника о начину и
поступку остваривања права на доделу средстава из
буџета Града Новог Сада за програме-пројекте из области културе („Службени лист Града Новог Сада“, број
18/2009), Градско веће Града Новог Сада на 69. седници
од 14. јула 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА СТРУЧНУ
ПРОЦЕНУ И ИЗБОР ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ
КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ, КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ
УСТАНОВЕ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ТОКОМ
ЦЕЛЕ ГОДИНЕ, И ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ
КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ, КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЛИЦА СА ПОСЕБНИМ
ПОТРЕБАМА
I. Разрешавају се дужности у Комисији за стручну
процену и избор програма у области културе и уметности, које реализују установе или организације током целе године и програме у области културе и уметности,
које реализују организације лица са посебним потребама.
- Председник:
1. Марија Цвејић, заменик председника Скупштине Града Новог Сада,
- Заменик председника:
- Ана Хрћан Лесковац, директор Установе за
културу, информисање и образовање Културно-информативни центар „Кисач“
- Члан:
2. Слободан Нинковић, глумац
- Заменик члана:
Зоран Крајишник, гитариста
- Члан:
3. Тимеа Калмар, виолончелисткиња
- Заменик члана:
Имре Лакатош, виолиниста

Градоначелник
Игор Павличић,с.р.

830
На основу члана 7. Правилника о начину и поступку
остваривања права на доделу средстава из буџета
Града Новог Сада за програме-пројекте из области
културе („Службени лист Града Новог Сада“, број
18/2009) Градско веће Града Новог Сада на 69. седници
од 14. јула 2009. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СТРУЧНУ
ПРОЦЕНУ И ИЗБОР ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ
КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ
ОДРЕЂЕНЕ УСТАНОВЕ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ПРЕМА КОЈИМА ГРАД НОВИ САД НЕ ВРШИ
ОСНИВАЧКА ПРАВА, ТОКОМ ЦЕЛЕ ГОДИНЕ
И ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И
УМЕТНОСТИ, КОЈЕ ОСТВАРУЈУ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЛИЦА СА ПОСЕБНИМ
ПОТРЕБАМА
I. Образује се Комисија за стручну процену и избор
програма у области културе и уметности које реализују
одређене установе или организације према којима Град
Нови Сад не врши оснивачка права, током целе године
и програме у области културе и уметности, које остварују организације лица са посебним потребама (у даљем тексту: Комисија).
II. Задатак Комисије је да изврши стручну процену
достављених годишњих програма рада установа и организација према којима Град Нови Сад не врши оснивачка права и организација лица са посебним потребама и избор програма са предложеним износом дотација
за сваки појединачни програм и предлог достави Градском већу Града Новог Сада ради доношења годишњег
акта којим се утврђују програми установа и организа-
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ција према којима Град Нови Сад не врши оснивачка
права и организација лица са посебним потребама.
III. Комисија има председника, заменика председника, два члана и два заменика.
IV. Председнику, заменику председника, члановима
и заменицима чланова Комисије, који нису чланови
Градског већа Града Новог Сада или запослени у Градској управи, за рад у Комисији припада накнада и то:
председнику и заменику председника у висини од 10%
а члановима и заменицима чланова у висини од 5% од
просечне месечне зараде по запосленом у привреди
Републике Србије, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.

I. У Комисију за стручну процену и избор програма у
области културе и уметности које реализују одређене
установе или организације према којима Град Нови Сад
не врши оснивачка права, током целе године и програма у области културе и уметности које остварују организације лица са посебним потребама, именују се:
- За председника:
1. Марија Цвејић, заменик председника Скупштине
Града Новог Сада,
- За заменика председника:
Ана Хрћан Лесковац, дректор Установе за културу, информисање и образовање Културноинформативни центар “Кисач“

Накнада се исплаћује под условом да је Комисија у
току месеца одржала седницу, без обзира на број одржаних седница.

- За члана:

V. Стручне и административне послове за потребе
Комисије обављаће Градска управа за културу.

- За заменика члана:

VI. Доношењем овог решења престаје да важи Решење о образовању Комисије за стручну процену и избор програма у области културе, које реализују установе или организације током целе године и програме у
области културе и уметности које реализују организације лица са посебним потребама („Службени лист Града Новог Сада“, број 45/2007).
VII. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-1/2009-32-II/1
14. јул 2009. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић,с.р.

16. jul 2009.

2. Слободан Нинковић, глумац

Зоран Крајишник, гитариста
- За члана:
3. Тимеа Калмар, виолончелисткиња
- За заменика члана:
Имре Лакатош, виолиниста
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-1/2009-770-II
14. јул 2009. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић,с.р.
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На основу члана 7. став 1. Правилника о начину и
поступку остваривања права на доделу средстава из
буџета Града Новог Сада за програме-пројекте из области културе („Службени лист Града Новог Сада“, број
18/2009), Градско веће Града Новог Сада на 69. седници
од 14. јула 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА СТРУЧНУ
ПРОЦЕНУ И ИЗБОР ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ
КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ, КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ
ОДРЕЂЕНЕ УСТАНОВЕ ИЛИ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРЕМА КОЈИМА ГРАД
НОВИ САД НЕ ВРШИ ОСНИВАЧКА ПРАВА,
ТОКОМ ЦЕЛЕ ГОДИНЕ И ПРОГРАМА У
ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ, КОЈЕ
ОСТВАРУЈУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЛИЦА СА
ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

832
На основу члана 21. став 1. Правилника о начину и
поступку остваривања права на доделу средстава из
буџета Града Новог Сада за програме-пројекте из области културе („Службени лист Града Новог Сада“, број
18/2009), Градско веће Града Новог Сада на 69. седници
од 14. јула 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СТРУЧНУ
ПРОЦЕНУ И ИЗБОР ПРОЈЕКАТА ЗА ИЗГРАДЊУ,
АДАПТАЦИЈУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ
ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА НОВОГ САДА
I. Образује се Комисија за стручну процену и избор
пројеката за изградњу, адаптацију и реконструкцију
верских објеката на територији Града Новог Сада (у
даљем тексту: Комисија).

16. jul 2009.
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II. Задатак Комисије је да изврши стручну процену и
избор пројеката изградње, адаптације и реконструкције
верских објеката у Граду Новом Саду и сачини Извештај
о спроведеном поступку конкурса са предлогом пројекта за чију реализацију би се одобриле дотације, и износом дотације за суфинансирање сваког појединачног
пројекта.
Комисија доставља Извештај Градској управи за културу, која припрема предлог акта који доноси Градско
веће Града Новог Сада.
III. Комисија има председника, заменика председника, два члана и два заменика члана Комисије.
IV. Председнику, заменику председника, члановима
и заменицима чланова Комисије, који нису чланови
Градског већа Града Новог Сада или запослени у Градској управи, за рад у Комисији припада накнада и то:
председнику и заменику председника у висини од 10%
а члановима и заменицима чланова у висини од 5% од
просечне месечне зараде по запосленом у привреди
Републике Србије, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.
Накнада се исплаћује под условом да је Комисија у
току месеца одржала седницу, без обзира на број одржаних седница.
V. Стручне и административне послове за потребе
Комисије обављаће Градска управа за културу.
VI. Доношењем овог решења престаје да важи Решење о образовању Комисије за стручну процену и избор пројеката за изградњу и реконструкцију цркава и
верских објеката у Граду Новом Саду („Службени лист
Града Новог Сада“, 5/2008).
VII. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-1/2009-586-II
14. јул 2009. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић,с.р.
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На основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике Србије“,
број 107/2005) и члана 52. тачка 24. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/2008) на предлог Градоначелника
Града Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада, на
69. седници, одржаној 14. јула 2009. године, доноси

ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗАВОДА
ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА
НОВИ САД ЗА 2009. ГОДИНУ
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1. Овим програмом утврђују се инвестиционе активности Завода за здравствену заштиту радника Нови
Сад (у даљем тексту: Завод) за 2009. годину.
2. За реализацију овог програма планирана су средства у буџету Града Новог Сада за 2009. годину, у укупном износу од 5.250.000,00 динара, за трансфере осталим нивоима власти – капиталне трансфере.
3. Средства из тачке 2. овог програма, у износу од
5.250.000,00 динара, распоређују се за набавку:
1) медицинске опреме и апарата, у износу од 3.800.000,00
динара, и то:
- холтера ЕКГ, један апарат,
- аудиметријске кабине, један комад,
- периметра компјутеризованог, један апарат,
- безконтактног тонометра, један апарат,
- апарата за испитивање nervus vestibularisa, један
апарат,
- апарата за испитивање микробиолошких штетности, један апарат,
- пумпе за узорковање ваздуха, један комад;
2) набавку рачунарске опреме, у износу од 350.000,00
динара, и то:
- персоналних рачунара, пет комада,
- штампача, пет комада,
- скенера, један комад;
3) возила, у износу од 1.100.000,00 динара, и то:
- теренско возило за рад екипе за екологију радне
и животне средине, једно возило;
4. За реализацију активности из тачке 3. овог програма, Завод може преузимати обавезе у складу са динамиком утврђеном планом извршења буџета Града Новог Сада, а највише до износа средстава планираних
овим програмом.
5. Захтев за пренос средстава из тачке 2. овог програма, уз приложену документацију, Завод доставља
Градској управи за здравство, а пренос средстава на
рачун Завода врши се на основу захтева за пренос који
припрема Градска управа за здравство, у складу са
прописима.
6. Завод се обавезује да ће активности из тачке 3.
овог програма бити изведене у складу са законом и
стандардима и нормативима који важе за ову врсту опреме и возила.
7. Надзор над спровођењем овог програма обављаће
Градска управа за здравство.
8. Завод подноси Градском већу Града Новог Сада
годишњи извештај о реализацији овог програма, са исказаним физичким и финансијским показатељима о извршеним активностима и утрошку средстава.
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9. Овај програм објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 51-39/2009-II
14. јул 2009. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић,с.р.

834
На основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике Србије“,
број 107/2005) и члана 52. тачка 24. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/2008) на предлог Градоначелника
Града Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада, на
69. седници, одржаној 14. јула 2009. године, доноси

ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И
ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА АПОТЕКЕ НОВИ
САД ЗА 2009. ГОДИНУ
1. Овим програмом утврђују се инвестиционе активности и текуће одржавање Апотеке Нови Сад (у даљем
тексту: Апотека) за 2009. годину.
2. За реализацију овог програма планирана су средства у буџету Града Новог Сада за 2009. годину, у укупном износу од 16.421.000,00 динара, за трансфере осталим нивоима власти, и то за:
- капиталне трансфере, у износу од 15.171.000,00
динара и
- текуће трансфере, у износу од 1.250.000,00 динара.
3. Средства из тачке 2. алинеја један овог програма,
у износу од 15.171.000,00 динара, распоређују се за инвестиционе активности, и то за:
1) уградњу фасадне Ал-столарије у организационим
јединицама Апотеке: „23. октобар“, „Др Јован Туцаков“, „Галенска лабораторија за израду дермакозметичких препарата“у износу од 2.105.000,00
динара за:
- израду пројектне документације,
- завршне занатске радове и
- стручни надзор;
2) реконструкцију електроинсталација у организационим јединицама Апотеке: „Др Јован Туцаков“,
„Ветерник“, „Ковиљ“, „Каћ“, „Бегеч“, „Лединци“, „Будисава“, „Степановићево“, „Ченеј“ у износу од
1.550.000,00 динара за:
- израду пројектне документације,
- завршне занатске радове и
- стручни надзор;
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3) набавку медицинске и друге опреме за организационе јединице Апотеке: „Галенска лабораторија
за израду дерма-козметичких препарата“, „Лабораторија за контролу и испитивање лекова“, „Сајмиште“, „Др Јован Туцаков“, „Руменка“, „Бегеч“ у
износу од 2.276.000,00 динара за:
- дозатор за лосионе 1 апарат,
- дозатор за емулзије 1 апарат,
- фармацеутски миксер 1 апарат,
- машину за варење међучепова 1 апарат,
- прохромски радни сто 1 комад,
- суви стерилизатор 1 апарат,
- ултрасонично купатило 1 комад,
- аналитичку вагу 1 апарат,
- аутоматску бирету 2 апарата,
- комору за растварање сирупа 1 апарат,
- водено купатило 1 комад,
- диспензету за растварање сирупа 2 апарата.
4) Опремање организационих јединица Апотеке: „Телеп“, „Др Јован Туцаков“, „Др Милоје Даниловић“,
„Хигија“, „Први мај“ прописаном опремом за
обављање делатности, у износу од 6.740.000,00
динара за:
- израду типског пројекта са стручним надзором и
- израду и набавку намештаја и друге опреме.
5) Набавку једног доставног возила за превоз лекова са уграђеном терморегулацијом карго простора за Службу за правне, економско-финансијске,
техничке и сличне послове, у износу од
2.500.000,00 динара.
4. Средства из тачке 2. алинеја два овог програма, у
износу од 1.250.000,00 динара, распоређују се за текуће
одржавање организационих јединица Апотеке, и то за:
1) годишњи преглед система и одржавање опреме, у
свим организационим јединицама Апотеке, у укупном износу од 1.250.000,00 динара за:
- електроинсталације,светлеће рекламе, паничну расвету, мобилне апарате за противпожарну заштиту и хидрантску мрежу,
- фискалне принтере и ГПРС терминале (електронске Регистар – касе са фискалном меморијом)
- одржавање алармног система и система за
рану дојаву пожара са надзором.
5. За реализацију активности из тачке 3. овог програма пренос средстава вршиће се путем капиталних
трансфера, а за активности из тачке 4. овог програма,
путем текућих трансфера, и то до износа средстава
планираних овим програмом за капиталне, односно текуће трансфере.
6. Захтев за пренос средстава из тачке 2. овог програма, уз приложену документацију, Апотека доставља
Градској управи за здравство, а пренос средстава на
рачун Апотеке врши се на основу захтева за пренос
који припрема Градска управа за здравство, у складу са
прописима.
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7. Апотека се обавезује да ће активности из тач. 3. и
4. овог програма бити изведене стручно и квалитетно, у
складу са законом и стандардима и нормативима који
важе за ову врсту радова, односно набавку опреме.
8. Надзор над спровођењем овог програма обављаће Градска управа за здравство.
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- оптотип, десет комада,
- вага портабл, десет комада,
- пари мастер апарат за инхалацију, тридесет
апарата,
- апарат за крио терапију, три апарата,
- гинеколошки сто, пет комада,

9. Апотека подноси Градском већу Града Новог Сада
годишњи извештај о реализацији овог програма, са исказаним физичким и финансијским показатељима о извршеним активностима и утрошку средстава.

- колпоскоп, пет комада,

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

- гинеколошки сто за особе са посебним потребама, један комад,

- УЗ гинеколошки, један комад,
- вакум аспиратор 4 литре, два комада,
- микроскоп за цитодијагостику, три комада,

- апарат за динамичку кожну термометрију, два
комада,

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 51-30/2009-II
14. јул 2009. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић,с.р.

- аудиометар портабл, два комада,
- ЕКГ апарат (12 одвода), два апарата,
- ЕКГ апарат портабл, два апарата,
- спирометар са кривом протока волумена, један
комад,
- спирометар портабл, два комада,
- анализатор за хемијски и микроскопски преглед
урина, један комад,
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На основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике Србије“,
број 107/2005) и члана 52. тачка 24. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/2008) на предлог Градоначелника
Града Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада, на
69. седници, одржаној 14. јула 2009. године, доноси

ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И
ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА
„НОВИ САД“ НОВИ САД ЗА 2009. ГОДИНУ
1. Овим програмом утврђују се инвестиционе активности и текуће одржавање Дома здравља „Нови Сад“
Нови Сад ( у даљем тексту: Дом здравља) за 2009. годину.
2. За реализацију овог програма планирана су средства у буџету Града Новог Сада за 2009. годину, у укупном износу од 117.962.100,00 динара, за трансфере осталим нивоима власти, и то за:
- капиталне трансфере, у износу од 108.462.100,00
динара, и
- текуће трансфере, у износу од 9.500.000,00 динара.
3. Средства из тачке 2. алинеја један овог програма,
у износу од 108.462.100,00 динара, распоређују се за
инвестиционе активности, и то за:
1) набавку медицинске опреме
84.442.100,00 динара, и то:

у

износу

од

- електрокардиограф троканални, два апарата,
- апарат за инхалациону и оксигену терапију, десет апарата,

- вага аналитичка електрична, два комада,
- купатило водено, један комад,
- центрифуга лабораторијска, два комада,
- рефлектор за ординацију, четири комада,
- стоматолошко радно место комплет, два комада,
- компресор за ординацију, два комада,
- микромотор за ординацију, 10 комада,
- микромотор технички, пет комада,
- силамат, пет комада,
- ултразвучни скидач каменца, 10 комада,
- хелиолампа, пет комада,
- апарат за кисеоник са аспиратором портабл,
два апарата,
- аутоклав, један комад,
- стерилизатор 120 л, три комада
- стерилизатор 60 л, 25 комада,
- ротациони заваривач, два комада,
- апарат боца са кисеоником З л, са прибором, 30
апарата,
- аспиратор вакум електрични, 14 комада,
- аномалоскоп по Нагелу, један комад,
- апарат за ласеротерапију, триапарата,
- апарат за магнетотерапију, три апарата,
- апарат са ГА струјом, три апарата,
- апарат са ИФ струјом, три апарата,
- апарат са ДДС струјом, три апарата,
- комбиновани апарат за физикалну терапију, четири апарата,
- УЗ апарат за физиалну терапију, три апарата,
- портабл УЗ апарат са 3 сонде, један апарат,
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УЗ горњег абдомена, један апарат,
бициклоергометар, један комад,
дерматоскоп, два комада,
инхалатор, три апарата,
лампа биоптрон, један комад,
сет за реанимацију, три комада,
систем за криотерапију, два комада,
тредмил са ЕКГ монитором и ЕКГ апаратом,
један апарат,
апарат за дерматолошку електрофорезу, два
апарата,
апарат за електрокоагулацију биполарни 80w,
два апарата,
апарат за КРИОТХ, три апарата,
аутокераторефрактометар Нидех, један комад,
голдманова лупа са три огледала, два комада,
егзофталометар по Хертелу, један комад,
пулсметар, један комад,
РТГ мамограф, два апарата,
штрих скијаскоп, један комад,
изокинески динамометар, један комад,
аргон ласер, један комад,
боди-лајн 4л, три комада,
боди фат аналајзер, један комад,
калипер, два комада,
кинетик, два комада,
тензо платформа, два комада,
лакат аналајзер, један комад,
светлосне капије, један комад,
тредмил са гасним анализатором, један комад,
портабл гасни анализатор, један комад,
shock babe – ESWET, један комад,
мишићни стимулатор, један комад,
холтер крвног притиска, један апарат,
холтер мониторинг (24 часовни ЕКГ), један апарат,

2) набавку возила у износу од 12.500.000,00 динара,
и то:
- два доставна возила,
- једно комби возило (путничко са осам седишта), и
- путничко санитетско возило, 10 комада.
3) набавку рачунарске опреме и рачунарског софтвера у износу од 8.320.000,00 динара, и то:
- мрежна опрема и софтвер, један комад.
4) набавку опреме за одржавање хигијене у износу
од 3.200.000,00 динара, и то:
- машина за прање подова, четири машине, и
- машина за глачање подова, четири машине.
4. Средства из тачке 2. алинеја два овог програма, у
износу од 9.500.000,00 динара, распоређују се за текуће одржавање објеката Дома здравља, и то за:
- зидарске радове, столарске радове, молерске радове, радове на крову, водоводу и канализацији,
централном грејању и електричним инсталацијама.
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5. За реализацију активности из тачке 3. овог програма пренос средстава вршиће се путем капиталних
трансфера, а за активности из тачке 4. овог програма,
путем текућих трансфера, и то до износа средстава
планираних овим програмом за капиталне, односно текуће трансфере.
6. Захтев за пренос средстава из тачке 2. овог програма, уз приложену документацију, Дом здравља доставља Градској управи за здравство, а пренос средстава на рачун Дома здравља врши се на основу
захтева за пренос који припрема Градска управа за
здравство, у складу са прописима.
7. Дом здравља се обавезује да ће активности из
тач. 3 и 4. овог програма бити изведене стручно и квалитетно, у складу са законом, стандардима и нормативима који важе за ову врсту радова, односно набавку
опреме и возила.
8. Надзор над спровођењем овог
обављаће Градска управа за здравство.

програма

9. Дом здравља подноси Градском већу Града Новог
Сада годишњи извештај о реализацији овог програма,
са исказаним физичким и финансијским показатељима
о извршеним активностима и утрошку средстава.
10. Овај програм објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 51-36/2009-II
14. јул 2009. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић,с.р.

Градоначелник
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На основу члана 47. став 1. тачка 20. Статута Града
Новог Сада пречишћен текст („Службени лист Града
Новог Сада“, број 43/2008), а у вези са чланом 28. став
1. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС“, бр. 36/2009), Градоначелник Града Новог Сада, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ ГРАДА НОВОГ САДА
I
У Решењу о образовању Савета за запошљавање
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“,
број: 32/09) у тачки III у ставу један после речи: „чланова“ додају се речи: „и секретара“.

16. jul 2009.
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После става 2. додаје се став 3 који гласи:
„Секретар учествује у раду Савета без права одлучивања“.
II
У тачки IV став 1. после речи „и члановима“ додају
се речи:
„и секретару“.
У ставу 3. после речи „члановима савета“ додају се
речи:
„и секретару“.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-148/2009-II
15. јул 2009. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Др Саша Игић,с.р.
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На основу члана 47. став 1. тачка 20. Статута Града
Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града
Новог Сада“, број 43/2008), у складу са тачком 5. Закључка усвојеног на Првој конференцији Форума партнера у примени Акционог плана за спровођење Националне стратегије одрживог развоја од 20. маја 2009.
године, Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
I. Др Александра Јовановић Галовић, начелник Градске управе за заштиту животне средине Града Новог
Сада, именује се за координатора за спровођење активности из Акционог плана за спровођење Националне стратегије одрживог развоја, које су у надлежности
Града Новог Сада.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 020-2/2009-1048-Г-II
14. јул 2009. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Др Саша Игић,с.р.

На основу члана 8. Правилника о начину и поступку
доделе средстава из буџета Града Новог Сада за област здравства („Службени лист Града Новог Сада“,
број 15/2004), Градоначелник Града Новог Сада доноси

Градска управа за саобраћај

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПРЕВЕНЦИЈЕ
ЗАВИСНОСТИ ОД ПСИХОАКТИВНИХ
СУПСТАНЦИ ЗА 2009. ГОДИНУ
1. У Програму превенције зависности од психоактивних супстанци за 2009. годину („Службени лист Града
Новог Сада“, број 27/2009), у тачки 1. износ: „2.230.000,00“
замењује се износом: „2.730.000,00“.
2. У тачки 2. у поглављу I Пројекте превенције зависности од психоактивних супстанци износ од:
„1.034.200,00“ замењује се износом: „1.534.200,00“.
У петој алинеји, реч: „штампање“ замењује се речју
„обезбеђивање“.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
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Градска управа за саобраћај и путеве на основу члана 7. Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист
Града Новог Сада“, бр. 7/2004 и 5/2006), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА 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. 46/2008, 6/2009 и 23/2009), у тачки III.
подтачка 3. мења се и гласи:
„3. у Улици Илије Огњановића, са 134 паркинг-места,
према пројектима број 2630 од 27. марта 2006. године,
2062 од 1. марта 2005. године, 2998 од 2. фебруара
2007. године, које је израдио Завод и 4347 од 4. јула
2009. године“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД НОВИ САД
ГАДОНАЧЕЛНИК
Број: 51-42/2009-II
15. јул 2009. године
НОВИ САД

У тачки IV. подтачка 17. мења се и гласи:
Заменик Градоначелника
Др Саша Игић,с.р.

„17. у Радничкој улици, са 239 паркинг-места, према
пројектима број 2341 од 8. септембра 2005. године,
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2342 од 8. септембра 2005. године и 3707 од 30. јуна
2008. године, које је израдио Завод,“.
Подтачка 57. мења се и гласи:
„60. у Улици Јована Ђорђевића, са 30 паркинг-места,
према Пројекту број 4354 од 7. јула 2009. године, који је
израдио Завод,“.
Подтачка 63. мења се и гласи:
„63. у Улици Стевана Мусића, са 58 паркинг-места,
према Пројекту број 3708 од 1. јула 2008. године, који је
израдио Завод,“.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг сервис“ да:
- паркиралишта уреди, опреми и постави саобраћајну сигнализацију у складу са пројектима техничког регулисања саобраћаја, и
- да путем средстава јавног информисања обавести учеснике у саобраћају о условима и могућностима за коришћење паркиралишта.
III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог
решења врши ЈП „Завод за изградњу Града“ у Новом
Саду ( у даљем тексту: Завод).

16. jul 2009.

2. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду, да изврши усклађивање хоризонталне и вертикалне сигнализације према Пројекту техничкког регулисања саобраћаја, број 3926 од 24. новембра 2008. године, који је израдило 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 20. јул 2009. 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-34-2211/2009
9. јул 2009. године
НОВИ САД
Начелник
Радивој Павлов,с.р.

IV. Налаже се Заводу да постављене саобраћајне
знаке унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.
V. Рок за извршење овог решења је 25. јул 2009. године.
VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-2200/2009
9. јул 2009. године
НОВИ САД
Начелник
Радивој Павлов,с.р.

840
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 148. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник СР Србије“ бр. 53/82-пречишћен
текст, 15/84, 5/86 и 21/90 и „Службени гласник Републике Србије“, бр. 28/91, 53/93, 67/93, 48/94, 25/97 и
101/2005), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У
ОМЛАДИНСКОЈ УЛИЦИ У ВЕТЕТЕРНИКУ
1. Одређује се измена режима саобраћаја у Омладинској улици у Ветернику којим се забрањује паркирање и заустављање у Омладинској улици у Ветернику
на делу од Улице краља Александра до Улице Николе
Тесле.

Комисија за решавање стамбених потреба
ратних војних инвалида и породица палих
бораца

841
На основу члана 12. став 1. Одлуке о решавању
стамбених потреба ратних војних инвалида и породица
палих бораца на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 54/2008), Комисија за
решавање стамбених потреба ратних војних инвалида
и породица палих бораца (у даљем тексту: Комисија),
на V седници 7. јула 2009. године, доноси

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА
РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА
РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА И ПОРОДИЦА
ПАЛИХ БОРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
НОВОГ САДА
I
Расписује се конкурс за решавање стамбених потреба ратних војних инвалида и породица палих бораца на
територији Града Новог Сада, давањем у закуп на одређено време од 10 година, 26 станова који се налазе у
вишепородичној стамбеној згради, изграђеној средствима обезбеђеним програмом уређивања грађевинског земљишта, на парцели број 730/36 К.О. Нови Сад
IV, у Улици Станоја Станојевића у Новом Саду.
II
Право на решавање стамбених потреба давањем у
закуп стана на одређено време од 10 година, имају:

16. jul 2009.
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1. ратни војни инвалиди из оружаних акција после 17.
августа 1990. године, као и ратни војни инвалиди у вези
са учествовањем у рату од 24. марта до 26. јуна 1999.
године (у даљем тексту: ратни војни инвалиди),

и очух, маћеха и усвојилац подносиоца захтева и његовог супружника, ако са подносиоцем захтева живе у заједничком домаћинству, а ни по ком основу немају решену стамбену потребу.

2. чланови породица палих бораца из оружаних акција после 17. августа 1990. године, и у вези са учествовањем у рату од 24. марта до 26. јуна 1999. године, којима је, по том основу, утврђено право на породичну
инвалиднину (у даљем тексту: породице палих бораца).

Ако породичну инвалиднину остварају, по истом лицу, ужа породица погинулог, с једне стране, и родитељи
погинулог, с друге стране, стамбену потребу решавају
као једно породично домаћинство.

Од укупног броја станова из тачке I ове одлуке, 20
станова је намењено за решавање стамбених потреба
ратних војних инвалида, а шест станова за решавање
стамбених потреба породица палих бораца.
III
Право на решавање стамбених потреба по овој одлуци немају активни или пензионисани припадници
Војске Србије, Министарства унутрашњих послова и
Безбедносно-информативне агенције.
IV

Када се стан додељује у закуп сауживаоцима породичне инвалиднине, за носиоца закупа одређује се једно лице, по редоследу:
- супружник или ванбрачни партнер,
- дете (брачно, ванбрачно, усвојено, пасторче),
- родитељи (као и очух, маћеха и усвојилац),
с тим што се у уговору о закупу назначују сви чланови као корисници.
VI
Одговарајућим станом по површини и структури, у
смислу ове одлуке, сматра се:

Лице из тачке II став 1. ове одлуке има право да реши стамбену потребу под следећим условима:

- за самца и за два члана породичног домаћинства:
гарсоњера, до 31 m2

1. да му је својство ратног војног инвалида или корисника породичне инвалиднине признато коначним
решењем надлежног органа,

- за три и четири члана породичног домаћинства:
једноипособан стан, до 40 m2

2. да је држављанин Републике Србије,

- за четири и пет чланова породичног домаћинства:
двособан стан, до 46 m2

3. да има пребивалиште на територији Града Новог
Сада у последњих пет година,

- за пет и више чланова породичног домаћинства:
двоипособан стан до 63 m2.

4. да он или чланови његовог породичног домаћинства немају непокретну имовину на територији Републике Србије којом би могли да реше своје стамбене
потребе, нити су такву имовину отуђили,

Лицу из тачке II. став 1. ове одлуке може се дати у
закуп и мањи стан од стана који му припада у складу са
ставом 1. ове тачке, ако се са тим сагласи давањем писане изјаве.

5. да он или чланови његовог породичног домаћинства немају непокретну имовину ван територије Републике Србије којом би могли да реше своје стамбене
потребе, да нису поднели захтев за повраћај бесправно
одузете непокретне имовине и да у последњих пет година нису отуђили непокретну имовину,
6. да он или чланови његовог породичног домаћинства нису укључени у интеграциони или повратнички
програм који спроводи Комесаријат за избеглице, и
7. да нема на други начин решену стамбену потребу.
Сматра се да лице из тачке II став 1. ове одлуке има
решену стамбену потребу ако он или члан његовог породичног домаћинства има у својини усељив стан или
породичну стамбену зграду која је одговарајућа за његово породично домаћинство у смислу ове одлуке, или
такав стан у друштвеној, односно државној својини користи по основу закупа на неодређено или одређено
време, у складу са Законом о становању ("Службени
гласник Републике Србије", бр. 50/92,76/92, 84/92, 33/93,
53/93, 67/93, 46/94, 47/94, 48/94, 44/95, 49/95, 16/97,
46/98, 26/2001 и 101/2005)
V
Члановима породичног домаћинства сматрају се
чланови породице ратног војног инвалида и породице
палих бораца, којима се решава стамбена потреба, и
то: супружник или ванбрачни партнер, деца рођена у
браку, ван брака, усвојена и пасторчад и родитељи, као

VII
Уз пријаву на конкурс подносе се следећи докази и
документација:
1) За доказивање да је подносиоцу пријаве својство
ратног војног инвалида или корисника породичне инвалиднине признато коначним решењем надлежног органа:
- оверена фотокопија коначног решења о признатом својству ратног војног инвалида или корисника породичне инвалиднине донетог од надлежног
органа Републике Србије.
2) За доказивање да је подносилац пријаве држављанин Републике Србије:
- оригинал уверења о држављанству Републике Србије и доказ о датуму стицања држављанства.
3) За доказивање да подносилац пријаве има пребивалиште на територији Града Новог Сада у последњих
пет година:
- уверење МУП-а о пријави пребивалишта, са податком о датуму прве пријаве пребивалишта на
територији Града Новог Сада, или оверена фотокопија личне карте (све странице), из које се наведен податак може утврдити.
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4) За доказивање да он или чланови његовог породичног домаћинства немају непокретну имовину на територији Републике Србије, којом би могли да реше
своје стамбене потребе, нити су такву имовину отуђили:
- оригинал изјаве подносиоца захтева са два сведока да не поседује непокретну имовину на територији Републике Србије, нити је такву непокретну
имовину отуђио.
5) За доказивање да он или чланови његовог породичног домаћинства немају непокретну имовину ван
територије републике Србије, којом би могли да реше
своје стамбене потребе, нити су такву имовину отуђили
у последњих пет година, као и да он или чланови његовог породичног домаћинства нису поднели захтев за
повраћај бесправно одузете непокретне имовине:
- оригинал изјаве подносиоца захтева са два сведока о непоседовању непокретне имовине ван територије Републике Србије, о томе да у последњих пет година није отуђивана непокретна имовина
ван територије Републике Србије и да није поднет
захтев за повраћај бесправно одузете непокретне
имовине.
6) За доказивање да он или чланови његовог породичног домаћинства нису укључени у интеграциони или
повратнички програм који спроводи Комесаријат за избеглице:
- уверење Комесаријата за избеглице да подносилац захтева и чланови његовог породичног домаћинства нису укључени у интеграциони или
повратнички програм које спроводи Комесаријат
за избеглице.
7) за доказивање да нема решену стамбену потребу,
и то:
1. да станује као подстанар:
- уговор о подстанарском односу или оверена
изјава два сведока да лице с члановима породичног домаћинства станује као подстанар;
2. да станује у просторијама за привремени смештај
који се не могу сматрати станом, јер не пружају ни
минимум услова за становање (шупа, дашчара,
таванска и подрумска просторија, магацин и сл.):
- решење о привременом смештају или оверена
изјава два сведока да лице станује у просторијама који се не могу сматрати станом јер не
пружају ни минимум услова за становање;
3. да користи стан за службене потребе:
- решење о давању на коришћење стана за
службене потребе или потврда предузећа, односно установе да лице које конкурише користи стан за службене потребе;
4. да користи собу или лежај у самачком хотелу:
- потврда да лице које конкурише користи собу
или лежај у самачком хотелу;
5. да станује код својих родитеља или родитеља
свог брачног друга (мајка, отац, очух, маћеха, усвојитељ), деде, бабе:

16. jul 2009.

- доказ о власништву на стану или породичној
стамбеној згради свог или родитеља брачног
друга (извод из земљишних књига или правоснажно решење о окончању оставинског поступка или оверени уговор о стицању непокретности или др.);
- уверење МУП-а о пријави пребивалишта или
оверена изјава са два сведока да лице са члановима породичног домаћинства станује код
својих или родитеља брачног друга;
6. да станује у бесправно подигнутом објекту за које
је донето правоснажно решење о рушењу:
- правоснажно решење о рушењу бесправно подигнутог објекта у којем лице које конкурише
живи;
7. да је носилац станарског права, односно закупац
на неодређено време стана у својини грађана или
сустанар:
- оверени уговор о давању на коришћење, односно закупу на неодређено време, стана у
својини грађана, односно, акт о заснивању
сустанарског односа на стану.
У случајевима наведеним од 1. до 7. прилаже се и:
- оригинал уверења службе за катастар о непоседовању непокретне имовине у месту рођења
(ако је место рођења на територији Републике Србије) и месту пребивалишта подносиоца
захтева и чланова његовог породичног домаћинства,
- доказ о датуму од када лице нема решено
стамбено питање.
8) За доказивање тешке болести:
- конзилијарно мишљење здравствене установе
у којој се лечи.
9) За доказивање броја чланова породичног домаћинства:
- оригинал изјаве подносиоца захтева са два
сведока о саставу и броју чланова породичног
домаћинства,
- оверена фотокопија личне карте (све странице),
за одрасле чланове породичног домаћинства,
и уверење МУП-а о пријави пребивалишта, за
децу.
10) За доказивање радног статуса подносиоца захтева:
- оригинал потврде организације надлежне за
запошљавање да се лице налази на евиденцији незапослених, односно оверена фотокопија решења о стицању права на пензију и оригинал извештаја о последњој исплати пензије.
VIII
Изјаве и фотокопије се оверавају у надлежној градској управи или суду.
Уверење о држављанству, уверење МУП-а о пријави
пребивалишта, оверена фотокопија личне карте, оверена изјава са или без сведока, уверење Комесаријата за
избеглице, потврда предузећа, односно установе, да
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лице користи стан за службене потребе, потврда да лице користи собу или лежај у самачком хотелу, извод из
земљишне књиге, уверење службе за катастар о непоседовању непокретне имовине, конзилијарно мишљење
здравствене установе и потврда организације надлежне
за запошљавање, не могу бити старији од шест месеци.
IX
Пријаве на конкурс, са доказима и потребном документацијом, подносе се Комисији, у року од 30 дана од
дана објављивања конкурса.
Пријаве се подносе путем писарнице градске управе, Нови Сад, Трг слободе 1, са назнакон "Пријава на
конкурс - за решавање стамбених потреба ратних војних инвалида и породица палих бораца".
Пријаве поднете после рока утврђеног у конкурсу Комисија неће узети у разматрање.

Уставни суд Републике Србије

842
Уставни суд у саставу: председник др Боса Ненадић
и судије др Оливера Вучић, др Марија Драшкић, Весна
Илић Прелић, др Агнеш Картаг Одри, Катарина Манојловић Андрић, мр Станка Милановић, мр Драгиша
Слијепчевић, др Драган Стојановић и Предраг Ћетковић, на основу члана 167. став 1. тач. 1. и 3. Устава Републике Србије, на седници одржаној 30. априла 2009.
годиине, донео је

ОДЛУКУ
Одбија се предлог за утврђивање неуставности и незаконитости Одлуке о условима за држање и заштиту
домаћих животиња (''Службени лист града Новог Сада'',
бр. 22/06 и 9/07).

X
Комисија ће утврдити предлог листе реда првенства,
посебно за решавање стамбених потреба ратних војних
инвалида, а посебно за решавање стамбених потреба
породица палих бораца, и то, према стамбеним јединицама за које су ратни војни инвалиди, односно породице палих бораца, поднели захтев, и исти објавити на огласној табли зграде Скупштине Града Новог Сада,
Жарка Зрењанина 2.
XI
На основу коначне одлуке о давању стана у закуп,
Градоначелник Града Новог Сада закључиће са корисником уговор о закупу стана, на одређено време, од 10
година.
XII
Образац пријаве може се преузети у:
- писарници градске управе, Нови Сад, Трг слободе
1, и
- на сајту Града Новог Сада.
Додатна обавештења и информације у вези са
конкурсом могу се добити на телефоне:
021/4882-836 и
021/420-299 локал 236,
или лично у просторијама Градске управе за социјалну
и дечију заштиту, Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, II спрат,
канцеларија број 50.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Комисија за решавање стамбених потреба
ратних војних инвалида и породица палих бораца
Број: XIII-5-109/2009
7. јул 2009. године
НОВИ САД
Заменик председника
Светлана Дражић,с.р.

Образложење

Пред Уставним судом покренут је поступак за
утврђивање неуставности и незаконитости Одлуке о условима за држање и заштиту домаћих животиња
(‘’Службени лист града Новог Сада’’ бр. 22/06 и 9/07).
Оспоравајући наведену Одлуку, иницијатор сматра да
оспорена Одлука није у складу с одредбама чл. 1, 3, 11,
12, 13, 15, 18, 21, 23, 31, 33, и 34. Устава Републике Србије из 1990. године. Наиме, према наводима овлашћеног предлагача оспорена Одлука Скупштине Града Новог Сада, као подзаконски акт ставља се изнад Устава
и закона, јер се оваквом врстом акта не могу грађанима
утврђивати права и обавезе које нису установљене законом, чиме се угрожавају грађанска права одређеној
категорији грађана, који се на тај начин стављају у неравноправан положај у односу на друге субјекте. Овлашћени предлагач сматра да је доносилац акта приликом доношења оспорене Одлуке прекорачио своја
овлашћења, као и да је овом Одлуком угрожено људско
достојанство, право на приватни живот по сопственом
избору, право на приватност које је неповредиво и неприкосновено, слобода, неповредивост стана и неповредивост приватне имовине.
У одговору доносилац оспореног акта је истакао да
је оспорена Одлука донета на основу члана 11. став 1.
тачка 23. Статута Града Новог Сада (‘’Службени лист
Града Новог Сада’’, број 11/02), којом је прописано да
Град, у вршењу своје надлежности, преко својих органа,
у складу са Уставом и законом уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих
и егзотичних животиња, док је ставом 2. истог члана
прописано да је Град самосталан у обављању послова
из свог делокруга, у складу са Уставом, законом и овим
статутом. Доносилац оспореног акта сматра да овом
Одлуком није нарушено ниједно право и слобода који
су зајемчени Уставом, а на чије се непоштовање овлашћени предлагач позива, већ да је оспорена Одлука у
складу са свим наведеним одредбама Устава, с обзиром да је донета да би се обезбедила заштита грађана
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и заштита домаћих животиња, полазећи од надлежности града Новог Сада да ову материју самостално уреди
и организује вршење послова у овој области.
У спроведеном поступку Уставни суд је утврдио да је
наведени предлог поднет у време важења Устава из
1990. године и Закона о поступку пред Уставним судом
и правном дејству његових одлука (‘’Службени гласник
РС’’, бр. 32/91, 67/93 и 101/05). С обзиром да је Устав из
1990. године престао да важи 8. новембра 2006. године, Уставни суд је оцену уставности оспорене Одлуке
вршио у односу на важећи Устав из 2006. године.
Имајући у виду да је и наведени Закон престао да важи
6. децембра 2007. године, чланом 112. Закона о Уставном суду (‘’Службени гласник РС’’, број 109/07) је
утврђено да ће се поступци започети пред Уставним судом пре дана ступања на снагу овог закона, окончати
по одредбама овог Закона.
Уставни суд је утврдио да је оспорену Одлуку донела Скупштина Града Новог Сада 4. јула 2006. године, на
основу члана 11. тачка 23. и члана 22. тачка 5. Статута
града Новог Сада (‘’Службени лист града Новог Сада’’,
број 11/2002) и да су овом одлуком прописани услови и
начин држања домаћих животиња у некомерцијалне
сврхе, заштите, збрињавања, хватања и одузимања домаћих животиња, као и нешкодљивог уклањања угинулих домаћих животиња на територији града Новог Сада
(члан 1.). Одредбом члана 11. тачка 23. Статута је прописано да Град, у вршењу своје надлежности, преко
својих органа, у складу са Уставом и законом уређује и
организује вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих и егзотичних животиња, док је одредбом члана 22. тачка 5. Статута прописано да скупштина
у складу са законом доноси прописе и друге опште акте.
Одредбама Устава, у односу на које овлашћени
предлагач тражи оцену уставности, утврђено је следеће:
Република Србија је држава српског народа и свих
грађана који у њој живе, заснована на владавини права
и социјалној правди, начелима грађанске демократије,
људским и мањинским правима и слободама и припадности европским принципима и вредностима (члан 1.);
јемства неотуђивих људских и мањинских права у Уставу служе очувању људског достојанства и остварењу
пуне слободе и једнакости сваког појединца у праведном, отвореном и демократском друштву, заснованом
на начелу владавине права (члан 19.); пред Уставом и
законом сви су једнаки; свако има право на једнаку законску заштиту, без дискриминације (члан 21. ст. 1. и 2.);
људско достојанство је неприкосновено и сви су дужни
да га поштују и штите (члан 23. став1.); свако има право
на личну слободу и безбедност; лишење слободе допуштено је само из разлога и у поступку који је предвиђен законом (члан 27. став 1.); нико се не може огласити кривим за дело које, пре него што је учињено,
законом или другим прописом заснованим на закону
није било предвиђено као кажњиво, нити му се може изрећи казна која за то дело није била предвиђена (члан
34. став 1.); стан је неповредив (члан 40. став 1.); јемчи
се мирно уживање својине и других имовинских права
стечених на основу закона (члан 58. став 1.); јемчи се
право наслеђивања, у складу са законом (члан 59. став
1.); научно и уметничко стваралаштво је слободно (члан
74. став 1.); свако има право на здраву животну средину
и на благовремено и потпуно обавештавање о њеном
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стању; свако, а посебно Република Србија и аутономна
покрајина, одговоран је за заштиту животне средине;
свако је дужан да чува и побољшава животну средину
(члан 74.). Поред наведног, одредбом члана 97. тачка 9.
Устава одређено је да Република Србија, у оквиру своје
надлежности, уређује и обезбеђује одрживи развој, систем заштите и унапређења животне средине и заштиту
и унапређење биљног и животињског света, док је одредбама члана 190. Устава утврђена надлежност општине, у коју, између осталог, спада и старање о заштити
животне средине, као и обављање послова који нису
таксативно наведени у овом члану Устава, већ су одређени законом.
Тако је одредбом члана 20. тачка 26. Закона о локалној самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, број 129/07)
прописано да општина, преко својих органа, у складу с
Уставом и законом уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих и егзотичних
животиња, док је одредбом члана 24. став 1. истог закона прописано да град врши надлежности општине, као
и друге надлежности и послове државне управе, који су
му законом поверени.
Уставни суд је утврдио да су, сагласно наведеним
уставним и законским одредбама, општина, односно
град овлашћени да својим општим актима уреде услове
и начин држања и заштите домаћих и егзотичних животиња, у складу с Уставом, законом и својим статутима.
Сагласно наведеном, скупштина Града Новог Сада је
оспорену одлуку, којом је уредила услове и начин
држања и заштиту домаћих животиња, донела у границама уставних и законских овлашћења. Оспореном одлуком, по оцени Уставног суда, нису повређена Уставом
зајемчена права, на која се предлагач позива у свом
предлогу, с обзиром на то да се предвиђеним решењима из оспорене одлуке, која се односе на услове и начин држања и заштиту домаћих животиња, не ограничавају људска права и слободе која су зајемчена Уставом,
као и да су ова решења сагласна са уставним начелима
о неприкосновености људског достојанства, забрани
дискриминације и праву на здраву животну средину.
Наиме, оспореном одлуком се не повређује начело
правне једнакости грађана, с обзиром да су сва лица
која држе домаће животиње стављена у исти положај и
да морају поштовати ограничења и обавезе која су прописана оспореном одлуком у овој области. Наведено
уставно начело не подразумева апсолутну једнакост
грађана, већ гарантује њихову једнакост у погледу начина и услова остваривања неког права у идентичним
правним ситуацијама уређеним одређеним општим актом. Поред наведеног, поједина Уставом зајемчена
људска права и слободе у односу на које предлагач
тражи оцену уставности оспорене Одлуке, као што су
право на слободу и безбедност, правну сигурност у казненом праву, слободу мишљења и изражавања и право
на имовину, не могу се довести у правну везу у односу
на решења која предвиђа оспорена одлука, па стога и
не могу бити од значаја за оцену уставности Одлуке у
целини. Што се, пак тиче оправданости, целисходности
и правичности предвиђених решења у оспореној Одлуци, Уставни суд није надлежан да о томе одлучује, сагласно члану 167. Устава.
На основу наведеног, Уставни суд је утврдио да је
Скупштина Града Новог Сада оспореном Одлуком уредила услове и начин држања домаћих животиња са-
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гласно законском овлашћењу да град, као јединица локалне самоуправе, самостално уреди и организује
вршење послова у овој области и да су предвиђена решења у оспореној Одлуци у сагласности са принципима
обезбеђења заштите и добробити животиња, очувања
здраве животне средине и неузнемиравања трећих лица у остваривању својих права.
Сагласно изложеном, Устани суд је на основу одредаба члана 45. тачка 14. Закона о Уставном суду
(‘’Службени гласник РС’’, број 109/07) донео Одлуку,
као у изреци.
Република Србија
УСТАВНИ СУД
Број: IУ-167/2007
9. јул 2009. године
БЕОГРАД
Председник
Др Боса Ненадић, с.р.

Редакција “Службеног листа Града Новог Сада”

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

ИСПРАВКА
ПРОГРАМА ИВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ
ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА НОВИ САД ЗА 2009. ГОДИНУ
I. У Програму инвестиционих активности Завода за
здравствену заштиту радника за 2009. годину, који је
донело Градско веће Града Новог Сада на 69. седници
одржаној 14. јула 2009. године, у тачки 3, подтачка 1,
алинеја 7. речи: “један комад” замењује се речима: “два
комада”.
II. Ову исправку објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО
Број: XII-50-1/2009-89
16. јул 2009. године
НОВИ САД
Начелник
Мр сц мед. Мила Уверић-Радовић, с.р.
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ГРАД НОВИ САД

Градоначелник
836

Градско веће
829

830

831

832

833

834

835

Решење о разрешењу председника, заменика председника, чланова и заменика чланова Комисије за стручну процену
и избор програма у области културе и
уметности које реализују установе или
организације током целе године и програма у области културе и уметности, које
реализују организације лица са посебним потребама
Решење о образовању Комисије за стручну процену и избор програма у области
културе и уметности, које реализују одређене установе или организације према
којима Град Нови Сад не врши оснивачка права, током целе године, и програме у области културе и уметности, које
остварују организације лица са посебним потребама
Решење о именовању председника, заменика председника, чланова и заменика чланова Комисије за стручну процену и избор програма у области културе
и уметности, које реализују одређене
установе или организације према којима
Град Нови Сад не врши оснивачка права,
током целе године и програма у области
културе и уметности, које остварују организације лица са посебним потребама

837

838
947

Решење о изменама и допунама Решења о образовању Савета за запошљавање Града Новог Сада

952

Решење о изменама Програма превенције зависности од психоактивних супстанци за 2009. годину

953

Решење о именовању координатора
за спровођење активности из Акционог
плана за спровођење Националне
стратегије одрживог развоја, које су
у надлежности Града Новог Сада
(Др Александра Јовановић Галовић)

953

Градска управа за саобраћај
839
947
840

Решење о изменама решења о одређивању посебних паркиралишта на територији Града Новог Сада

953

Решење о измени режима саобраћаја
у Омладинској улици у Вететернику

954

Комисија за решавање стамбених потреба
ратних војних инвалида и породица палих
бораца
841
948

Решење о образовању Комисије за стручну процену и избор пројеката за изградњу, адаптацију и реконструкцију верских објеката на територији Града Новог
Сада

948

Програм инвестиционих активности
Завода за здравствену заштиту радника
Нови Сад за 2009. годину

949

Програм инвестиционих активности и
текућег одржавања Апотеке Нови Сад
за 2009. годину

950

Програм инвестиционих активности
и текућег одржавања Дома здравља
“Нови Сад“ Нови Сад за 2009. годину
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Одлука о расписивању конкурса за решавање стамбених потреба ратних војних инвалида и породица палих бораца на територији Града Новог Сада

954

Уставни суд Републике Србије
842

957

Редакција “Службеног листа Града Новог Сада”
–

951

Одлука о одбијању предлога за утврђивање неуставности и незаконитости
Одлуке о условима за држање и заштиту домаћих животиња

Исправка Програма ивестиционих активности Завода за здравствену заштиту
радника Нови Сад за 2009. годину

959

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.

