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Градско веће

526
На основу члана 5. Закона о јавном информисању 

“Службени гласник Републике Србије”, бр. 43/03, 61/05 и 
71/09, и члана 106. став 2. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, 
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада на 107. сед-
ници одржаној 8. јула 2010. године, доноси

П Р А В И Л Н И К
О НАЧИНУ, МЕРИЛИМА И КРИТЕРИЈУМИМА 

ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ 
ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА КОЈИ СЕ 

СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 
НОВОГ САДА

Члан 1.

Овим правилником уређује се начин, мерила и кри-
теријуми за избор пројеката који се суфинансирају 
средствима из буџета Града Новог Сада (у даљем тек-
сту: буџет Града), а којима се обезбеђује рад јавних гла-
сила на језицима националних мањина и етничких за-
једница, као и несметано коришћење права особа са 
инвалидитетом у јавном информисању.

Члан 2.

Средства из буџета Града из члана 1. овог правилни-
ка обезбеђују се за:

-  пројекте намењене националним мањинама и ет-
ничким заједницама у циљу информисања на 
сопственом језику и неговања сопствене културе 
и идентитета, који се реализују на језику нацио-
налне мањине и етничке заједнице, са или без 
превода на српски језик, и

-  пројекте намењене заштити интереса особа са ин-
валидитетом ради несметаног коришћења права 
ових лица у јавном информисању, а посебно сло-
боде примања идеја, информација и мишљења.

Члан 3.

Избор пројеката из члана 2. овог правилника, врши 
се на основу јавног конкурса (у даљем тексту: конкурс).

Члан 4.

Конкурс из члана 3. овог правилника, расписује и 
спроводи Градска управа за културу (у даљем тексту: 
Управа), уз сагласност Градоначелника Града Новог Са-
да (у даљем тексту: Градоначелник) за сваку наредну 
буџетску годину најкасније до 1. октобра текуће године.

Право учешћа на конкурсу имају јавна гласила чија 
главна редакција има адресу на територији Града Новог 
Сада (у даљем тексту: учесници конкурса).

Члан 5.

Конкурс из члана 3. 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,
-  рок за подношење пријаве на конкурс,
-  начин пријављивања на конкурс,
-  образац пријаве на конкурс,
-  критеријуме и мерила за доделу средстава, и
-  документацију коју је потребно приложити уз при-

јаву на конкурс.

Члан 6.

Пријаву на конкурс подноси оснивач јавног гласила 
из члана 4. став 2. овог правилника, 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 средства из буџета Гра-
да, а нису поднели извештај о реализацији пројекта, 
Управа неће разматрати.

Члан 7.

Уз пријаву и документацију из члана 5. овог правил-
ника, подноси се и пројекат који садржи:

-  основне податке о оснивачу јавног гласила (на-
зив, седиште, матични број и порески идентифи-
кациони број),

-  опис пројекта (значај, место, време и начин реа-
лизације, праћење реализације и очекиване ре-
зултате),

-  доказ о регистрацији јавног гласила,
-  доказ о поседовању фреквенције за електронске 

медије,
-  финансијски план пројекта (преглед појединачних 

активности које се предвиђају пројектом, са изно-
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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 ангажовање средстава.

Члан 8.

Критеријуми и мерила за избор пројеката из члана 2. 
алинеја један овог правилника су:

-  значај пројекта за остваривање права на јавно 
информисање на језицима националних мањина 
и етничких заједница,

-  квалитет, актуелност и оригиналност пројекта,
-  допринос неговању сопствене културе и иденти-

тета, и 
-  допринос развоју мултикултуралности.
Критеријуми и мерила за избор пројеката из члана 2. 

алинеја два овог правилника су:
-  значај пројекта за остваривање права на јавно 

информисање особа са инвалидитетом,
-  квалитет и актуелност пројекта,
-  доступност пројекта особама са инвалидитетом, и 
-  допринос развоју јавног информисања особа са 

инвалидитетом.

Члан 9.

Управа је дужна да за пројекте из члана 2. алинеја 
један овог правилника, од одговарајућих националних 
савета националних мањина прибави предлог за рас-
поделу средстава која се додељују из буџета Града.

Члан 10.

Након добијања предлога за расподелу средстава 
из члана 9. овог правилника, Управа је дужна да сачини 
извештај о спроведеном поступку конкурса за пројекте 
из члана 2. овог правилника.

Извештај из става 1. овог члана садржи предлог про-
јеката из члана 2. овог правилника, носиоце пројеката и 
износ средстава за суфинансирање сваког појединач-
ног пројекта.

Члан 11.

На основу извештаја из члана 10. овог правилника, 
Управа припрема предлог акта о утврђивању пројеката, 
носиоце пројеката, као и износ средстава за реализа-
цију сваког појединачног пројекта, који заједно са изве-
штајем доставља Градоначелнику.

Члан 12.

На основу предлога из члана 11. овог правилника, 
Градоначелник доноси акт о утврђивању пројеката, но-
сиоце пројеката, као и износ средстава за реализацију 
сваког појединачног пројекта.

Члан 13.

Носилац пројекта из члана 12. овог правилника који 
је остварио право на суфинансирање пројекта, закљу-
чује се Управом уговор којим се уређују међусобна пра-
ва и обавезе уговорних страна.

Носилац пројекта из става 1. овог члана дужан је да 
Управи, у року од 15 дана по завршетку реализације 
пројекта, а најкасније до краја текуће године, поднесе 
извештај о реализацији пројекта и достави доказе о на-
менском коришћењу финансијских средстава.

Члан 14.

Конкурс из члана 3. овог правилника за 2010. годину 
расписаће се до 30.јула 2010. године.

Члан 15.

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: 6-1/2010-788-II
8. јул 2010. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Др Саша Игић,с.р.

527
На основу члана 27. став 1. Правилника о начину, ме-

рилима и критеријумима за избор пројеката у култури 
који се финансирају и суфинансирају из буџета Града 
Новог Сада (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
28/10), Градско веће Града Новог Сада на 107. седници 
од 8. јула 2010. године, односи

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ 
КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА ЗA 

СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ, 
ОДРЖАВАЊА И ОБНОВЕ ВЕРСКИХ 
ОБЈЕКАТА У ГРАДУ НОВОМ САДУ

I. Образује се Комисија за спровођење поступка јав-
ног конкурса за избор пројеката за суфинансирање из-
градње, одржавања и обнове верских објеката у Граду 
Новом Саду (у даљем тексту: Комисија).

II. Задатак Комисије је да спроведе поступак јавног 
конкурса за избор пројеката за суфинансирање из-
градње, одржавања и обнове верских објеката у Граду 
Новом Саду, и сачини извештај о спроведеном поступку 
јавног конкурса.

Извештај о спроведеном поступку јавног конкурса, 
који садржи предлог пројеката, учеснике на конкурсу и 
износ средстава за реализацију сваког појединачног 
пројекта, Комисија је дужна да достави Градској управи 
за културу.

III. Комисија има председника и четири члана.
IV. Председнику и члановима Комисије, који нису 

чланови Градског већа Града Новог Сада или запосле-
ни у Градској управи, за рад у Комисији припада накна-
да, и то: председнику у висини од 10%, а члановима у 
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висини од 5% од просечне месечне зараде по запосле-
ном 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 одр-
жаних седница.

V. Административне и стручне послове за потребе 
комисије обављаће Градска управа за културу.

VI. Доношењем овог решења престаје да важи Ре-
шење о образовању Комисије за стручну процену и из-
бор пројеката за изградњу, адаптацију и реконструкцију 
верских објеката на територији Града Новог Сада 
(“Службени лист Града Новог Сада”, број 33/09).

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 6-791/2010-II
8. јул 2010. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Др Саша Игић,с.р.

528
На основу члана 27. став 1. Правилника о начину, ме-

рилима и критеријумима за избор пројеката у култури 
који се финансирају и суфинансирају из буџета Града 
Новог Сада (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
28/10), Градско веће Града Новог Сада на 107. седници 
од 8. јула 2010. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И 

ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ПОСТУПКА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР 

ПРОЈЕКАТА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 
ИЗГРАДЊЕ, ОДРЖАВАЊА И ОБНОВЕ 

ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА У ГРАДУ НОВОМ САДУ

I. У Комисију за спровођење поступка јавног конкур-
са за избор пројеката за суфинансирање изградње, од-
ржавања и обнове верских објеката у Граду Новом Са-
ду, именују се:

- За председника:
1.  МИОДРАГ МИШЉЕНОВИЋ, дипл. инж. грађевине, 

Завод за заштиту споменика културе Града Новог 
Сада, Нови Сад,

- За члана:
1.  КАТАРИНА ДОБРИЋ, дипл. историчар уметности, 

Завод за заштиту споменика културе Града Новог 
Сада, Нови Сад,

- За члана:

3.  ДУШАНКА ВЕСЕЛИНОВ, дипл. археолог, Завод за 
заштиту споменика културе Града Новог Сада, 
Нови Сад,

- За члана:
4.  ЂУРАЂ ЈАКШИЋ, дипл. историчар, Завод за за-

штиту споменика културе Града Новог Сада, Нови 
Сад,

- За члана:
5.  ЉИЉАНА ПОЛЗОВИЋ, дипл. инж. архитектуре, 

Завод за заштиту споменика културе Града Новог 
Сада, Нови Сад.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 6-793/2010-II
8. јул 2010. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Др Саша Игић,с.р.

529
На основу члана 27. став 1. Правилника о начину, ме-

рилима и критеријумима за избор пројеката у култури 
који се финансирају и суфинансирају из буџета Града 
Новог Сада (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
28/10), Градско веће Града Новог Сада на 107. седници 
од 8. јула 2010. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 
ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА 

ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА СТРУЧНУ 
ПРОЦЕНУ И ИЗБОР ПРОЈЕКАТА ЗА 

ИЗГРАДЊУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ЦРКАВА И 
ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА У ГРАДУ НОВОМ САДУ

I. Разрешавају се дужности у Комисији за стручну 
процену и избор пројеката за изградњу и реконструк-
цију цркава и верских објеката у Граду Новом Саду 
(“Службени лист Града Новог Сада”, број 5/08):

- председника:
1.  ВЕСНА ПРОСЕНИЦА, дипл. инж. архитектуре,

- заменика председника:
 Mр ДУБРАВКА ЂУКАНОВИЋ, дипл. инж. архитек-

туре,

- члана:
2.  СЛОБОДАНКА БАБИЋ, дипл. инж. архитектуре,

- заменика члана:
 СИНИША ЈОКИЋ, дипл. историчар,



1064. strana – Broj 34 SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA 15. jul 2010.

- члана:
3.  ДАРКО ПОЛИЋ, дипл. инж. архитектуре,

- заменика члана:
 МИРОСЛАВ МАТИЋ, дипл. правник.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 6-792/2010-II
8. јул 2010. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Др Саша Игић,с.р.

530
На основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о здрав-

ственој 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 107. седници од 8. јула 2010. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРОГРАМА 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И 

ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ЗАВОДА ЗА ХИТНУ 
МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ НОВИ САД 

ЗА 2010. ГОДИНУ

I. У Програму инвестиционих активности и текућег 
одржавања Завода за хитну медицинску помоћ Нови 
Сад за 2010. годину (“Службени лист Града Новог Са-
да”, број 26/10) у тачки IV. реч: “објекта” замењеује се 
речју: “објеката”, а тачка на крају реченице брише се и 
додају се речи: “и Вршачка 28.”

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 51-53/2010-II
8. јул 2010. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Др Саша Игић,с.р.

531
На основу члана 12. став 2. Одлуке о уређењу Града 

(“Службени лист Града Новог Сада”, број 53/08), Град ско 
веће Града Новог Сада на 108. седници од 14. јула 2010. 
године, доноси

П Р А В И Л Н И К
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 
О ТЕХНИЧКИМ И ДРУГИМ УСЛОВИМА ЗА 

ПРИВРЕМЕНО ПОСТАВЉАЊЕ ОБЈЕКАТА И 
УРЕЂАЈА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА И 
ПОВРШИНАМА ВИДЉИВИМ СА ЈАВНИХ 

ПОВРШИНА

Члан 1.

У Правилнику о техничким и другим условима за при-
времено постављање објеката и уређаја на јавним по-
вршинама и површинама видљивим са јавних површи-
на (“Службени лист Града Новог Сада”, број 7/09), члан 
7. став 2. брише се.

Досадашњи став 3. који постаје став 2. мења се и гласи:
“Летња башта из става 1. овог члана која се пос-

тавља на удаљености мањој од 3 m од суседних пос-
ловних објеката, односно уз суседне пословне објекте, 
поставља се уз сагласност власника локала испред 
којих се поставља летња башта.”

Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 3. и 4.

Члан 2.

У члану 13. став 1. после алинеје два додаје се нова 
алинеја три која гласи:

“- у Улици Модене (непарна страна), уз угоститељски 
објекат у ширини до 4 m;”

После досадашње алинеје три, која постаје алинеја 
четири, додаје се нова алинеја пет која гласи:

“- у Његошевој улици (непарна страна), уз угости-
тељски објекат у ширини до 4 m;”

Досадашње алинеје од 4. до 8. постају алинеје од 6. 
до 10.

Члан 3.

У члану 30. додају се два нова ст. 1. и 2. који гласе:
“Перда мора бити натур белебоје.
Пословно име, односно назив локала и рекламне оз-

наке могу да се исписују искључиво на препусту перде.”
Досадашњи ст. од 1. до 4. постају ст. од 3. до 6.

Члан 4.

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: 352-1321/2010-II
14. јул 2010. године
НОВИ САД   Градоначелник

 Игор Павличић, с.р.
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Градоначелник

532
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском си-

стему (“Службени гласник Републике Србије”, број 54/09), 
члана 4. став 2. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 
2010. годину, (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 
54/09 и 29/10) и Закључка Градског већа Града Новог Са-
да, број: 401-10/2010-II донетог на 107. седници од 8. јула 
2010. године, Градоначелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града 
Новог Сада за 2010. годину (“Службени лист Града Но-
вог Сада”, бр. 54/09 и 29/10) за раздео 09, главу 09.01 – 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, функцију 160 – Оп-
ште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
са позиције буџета 256, економска класификација 499 – 
Средства резерве – Текућа резерва, а по Финансиј-
ском плану прихода и примања и расхода и издатака 
Градске управе за финансије за 2010. годину, са пози-
ције 256.01.02. одобравају се средства Градској управи 
за комуналне послове у износу од:

2.008.094,47 динара
(двамилионаосамхиљададеведесетчетиридинара47/100)

на име обезбеђивања недостајућих средстава за из-
мирење обавеза према ДП “ДЕС” Нови Сад по основу 
главнице, камате и трошкова судског поступка, по пре-
судама Трговинског суда у Новом Саду и Привредног 
Апелационог суда у Београду.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се 
у оквиру раздела 04, глава 04.01- ГРАДСКА УПРАВА ЗА 
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, функција 130-Опште услуге, 
на позицију буџета 083, економска класификација 483 – 
Новчане казне и пенали по решењу судова, извор 
финансирања 01 – Приходи из буџета, тако да укупан 
план средстава из буџета за ову апропријацију износи. 
2.009.094,47 динара.

3. За реализацију овог решења задужују се:
- Градска управа за комуналне послове и
- Градска управа за финансије.
4. Решење доставити:
- Градској управи за комуналне послове и
- Градској управи за финансије:
 - Сектору за трезор,
 - Одељење за буџет.
5. Ово решење објавити у “Службеном листу Града 

Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 401-10/2010-II
9. јул 2010. године
НОВИ САД   Градоначелник

Игор Павличић,с.р.

533
На основу члана 9. став 1. Правилника о начину и 

поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада 
за програме којима се обезбеђују посебни облици со-
цијалне заштите (“Службени лист Града Новог Сада”, 
број 10/10), Градоначелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О 
УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСА СРЕДСТАВА ИЗ 

БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАДА И 

ПОЈЕДИНАЧНИХ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ 
КРСТА НОВОГ САДА-ГРАДСКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ, У 2010. ГОДИНИ

I. У Решењу о утврђивању износа средстава из буџе-
та Града Новог Сада за реализацију програма рада и 
појединачних програма Црвеног крста Новог Сада- 
Градске организације, у 2010. години (“Службени лист 
Града Новог Сада”, број 17/10), у тачки I. став 1. износ: 
“45.067.000,00 динара” замењује се износом: 
“51.067.000,00 динара”.

У подтачки 2. износ: “38.707.000,00 динара” замењује 
се износом: “44.707.000,00 динара”.

У алинеји два, износ: “14.000.000,00 динара” за-
мењује се износом: “14.439.000,00 динара”.

У алинеји три, износ: “2.939.000,00 динара” замењује 
се износом: “6.500.000,00 динара”.

После алинеје шест додају се две нове алинеје које 
гласе:

“- 1.000.000,00 динара, за програм “Центар за помоћ 
старим лицима”, и

- 1.000.000,00 динара, за програм “Помоћ за збриња-
вање, повратак и интеграцију избеглица”.”

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 5-56-1/2010-II
12. јул 2010. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Др Саша Игић,с.р.

534
На основу члана 1. Одлуке о одређивању органа 

надлежног за давање на коришћење пољопривредног 
земљишта у државној својини на територији Града Но-
вог Сада (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
12/07) и члана 47. став 1. тачка 15. Статута Града Новог 
Сада – пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/08), а у вези са чланом 64. Закона о 
пољопривредном земљишту (“Службени гласник Ре-
публике Србије”, бр. 62/06, 65/08 и 41/09), Градоначел-
ник Града Новог Сада доноси
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Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У 
ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА НОВОГ САДА
I

Образује се Комисија за спровођење поступка да-
вања у закуп пољопривредног земљишта у државној 
својини на територији Града Новог Сада, (у даљем тек-
сту: Комисија), као радно тело Градоначелника Града 
Новог Сада (у даљем тексту: Градоначелник).

II

Задатак Комисије је да прикупи пријаве за јавно над-
метање, спроведе поступак јавног надметања и пред-
ложи Градоначелнику најповољнијег понуђача.

III

Комисија има председника, заменика председника и 
шест чланова, које именује Градоначелник.

IV

Председнику, заменику председника и члановима 
Комисије, који нису чланови Градског већа Града Новог 
Сада или запослени у Градској управи Града Новог Са-
да, за рад у Комисији припада накнада и то: председни-
ку и заменику председника у висини од 10%, а чланови-
ма у висини од 5% од просечне месечне зараде по 
запосленом у привреди Републике Србије, према пос-
ледњем објављеном податку републичког органа над-
лежног за послове статистике. 

Накнада се исплаћује месечно, под уловом да је Ко-
мисија одржала седницу, без обзира на број одржаних 
седница.

V

Стручне и административне послвое за потребе Ко-
мисије обавља Градска управа за привреду.

VI

Доношењем овог решења престаје да важи Решење 
о образовању Комисије за спровођење поступка да-
вања у закуп пољопривредног земљишта у државној 
својини на територији Града Новог Сада ("Службени 
лист Града Новог Сада", бр. 45/08 и 18/09).

VII

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-138/2010-II
30. јун 2010. године
НОВИ САД

Градоначелник
Игор Павличић,с.р.

535
На основу члана 1. Одлуке о одређивању органа 

надлежног за давање на коришћење пољопривредног 
земљишта у државној својини на територији Града Но-
вог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 
12/07) и члана 47. став 1. тачка 15. Статута Града Новог 
Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог 
Сада", број 43/08), а у вези са чланом 64. Закона о 
пољопривредном земљишту ("Службени гласник Ре-
публике Србије", бр. 62/06, 65/08 и 41/09), Градоначел-
ник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У 

ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА НОВОГ САДА

I

У Комисију за спровођење поступка давања у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини на тери-
торији Града Новог Сада, именују се:

За председника Комисије:

1.  МИЛЕНКО ДРАЖИЋ, помоћник начелника Градске 
управе за привреду

за заменика председника Комисије:

1.  ДРАГАН ТРНИНИЋ, директор Друштвеног преду-
зећа "Геоплан" у Новом Саду

за чланове Комисије:

1.  СВЕТЛАНА БАЈИЋ, дипл. правник Јавног преду-
зећа "Завод за изградњу Града" у Новом Саду,

2.  ДАНИЦА СТОЈШИЋ, заменик Градског јавног пра-
вобраниоца Града Новог Сада,

3.  БРАНИСЛАВА БАЉОШЕВИЋ, помоћник начелни-
ка за имовинско-правне послове Градске управе 
за урбанизам и стамбене послвое,

4.  ЈАСМИНКА ЗИВЛАК, помоћник начелника Градске 
управе за привреду,

5.  ЂОРЂЕ СОФИНКИЋ, извршилац за рурални раз-
вој Градске управе за привреду, и

6.  ОЛГИЦА ЗОМБОРАЦ, оператер Градске управе за 
привреду.

II

Доношењем овог решења престаје да важи Решење 
о именовању председника, заменика председника и 
чланова Комисије за спровођење поступка давања у 
закуп пољопривредног земљишта у државној својини 
на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града 
Новог Сада", број 45/08).
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III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-139/2010-II
30. јун 2010. године
НОВИ САД

Градоначелник
Игор Павличић,с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве

536
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

Р Е Ш Е Њ Е
О ЗАШТИТИ ПЕШАЧКИХ ПОВРШИНА 
У РАДНИЧКОЈ УЛИЦИ У НОВОМ САДУ

1. Одређује се заштита пешачких површина у Рад-
ничкој улици у Новом Саду код кућног броја 24. пос-
тављањем металних стубића.

2. Налаже се Јавном предузећу "Завод за изградњу 
Града" у Новом Саду, да постави металне стубиће пре-
ма Саобраћајном пројекту, број 5145 од 1. јула 2010. го-
дине, који је израдило Одељење за развој и управљање 
саобраћајем Јавног предузећа "Завод за изградњу Гра-
да" у Новом Саду.

3. Рок за извршење овог решења је 30. 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-34-2594/2010
7. јул 2010. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

537
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

Р Е Ш Е Њ Е
О ЗАШТИТИ ПЕШАЧКИХ ПОВРШИНА У 
ЗОНИ ИСТОЧНОГ КРАКА РАСКРСНИЦЕ 

УЛИЦА ФРУШКОГОРСКЕ И ДРАГЕ СПАСИЋ 
У НОВОМ САДУ

1. Одређује се заштита пешачких површина у зони 
источног крака раскрснице улица Фрушкогорске и Драге 
Спасић у Новом Саду, постављањем металних сту-
бића.

2. Налаже сеЈавном предузећу "Завод за изградњу 
Града" у Новом Саду, да постави металне стубиће пре-
ма Саобраћајном пројекту, број 3669 од 5. јуна 2008. го-
дине, који је израдило Одељење за развој и управљање 
саобраћајем Јавног предузећа "Завод за изградњу Гра-
да" у Новом Саду.

3. Рок за извршење овог решења је 30. 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-34-2601/2010
7. јул 2010. године
НОВИ САД\

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

538
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

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ ОПРЕМЕ 

У РАСКРСНИЦИ УЛИЦА ЖИВОЈИНА 
ЋУЛУМА И СТЕФАНА ДЕЧАНСКОГ 

У НОВОМ САДУ

1. Одређује се постављање саобраћајне опреме – 
огледала у раскрсници улица Живојина Ћулума и Сте-
фана Дечанског у Новом Саду.
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2. Налаже се Јавном предузећу "Завод за изградњу 
Града" у Новом Саду, да постави саобраћајно огледало 
према Саобраћајном пројекту, број 5100 од 23. јуна 
2010. године, који је израдило Одељење за развој и уп-
рављање саобраћајем Јавног предузећа "Завод за из-
градњу Града" у Новом Саду, и да постављену сигнали-
зацију унесе у Катастар саобраћајне сигнализације и 
опреме.

3. Рок за извршење овог решења је 30. 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-34-2645/2010
8. јул 2010. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

539
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

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА 
ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

НА ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У 
ФРУШКОГОРСКОЈ УЛИЦИ У НОВОМ САДУ

1. Одређује се паркинг-место за возила особа са ин-
валидитетом на јавном паркиралишту у Фрушкогорској 
улици у Новом Саду, испред кућног броја 6.

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 
5104 од 30. јуна 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 сигнализције.

4. Надзор над извођењем радова из тачке 2. овог ре-
шења, врши Јавно предузеће "Завод за изградњу Града 
у Новом Саду.

5. Рок за извршење овог решења је 31. јул 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-34-2580/2010
6. јул 2010. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

540
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 5710), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА 

ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА 
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ ХАЏИЋ 

СВЕТИЋА У НОВОМ САДУ

1. Одређују се два паркинг-места за возила особа са 
инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Хаџић 
Светића у Новом Саду, испред кућног броја 5.

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 
5103 од 25. јуна 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 31. јул 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-34-2581/2010
6. јул 2010. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.
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541
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

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА 
ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 
НА ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ 
ДРАГИШЕ БРАШОВАНА У НОВОМ САДУ

1. Одређује се паркинг-место за возила особа са ин-
валидитетом на јавном паркиралишту у Улици Драгише 
Брашована у Новом Саду, поред улаза у школско дво-
риште Основне школе "Јован Поповић".

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 
5095 од 22. јуна 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 30. јул 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-34-2579/2010
6. јул 2010. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

542
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
("Службени гласник Републике Србије", број 41/09), чла-
на 192. тачка 1. Закона о општем управном поступку 
("Службени лист СРЈ" бр. 33/97, 31/01 и "Службени глас-
ник Републике Србије", број 30/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉАЊУ УСПОРИВАЧА БРЗИНЕ И 
САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦИ 

МАКСИМА ГОРКОГ У НОВОМ САДУ

1. Одређује се постављање успоривача брзине и са-
обраћајне сигнализације у Улици Максима Горког у Но-
вом Саду, у зони пешачког прелаза код кућног броја 50.

2. Налаже се Јавном предузећу "Завод за изградњу 
Града" у Новом Саду, да:

-  постави успориваче брзине и вертикалну саоб-
раћајну сигнализацију према Саобраћајном про-
јекту, број  4030 од 30. јуна 2010. године, који је 
израдило Одељење за развој и управљање саоб-
раћајем Јавног предузећа "Завод за изградњу 
Града" у Новом Саду;

-  постављену саобраћајну сигнализацију унесе у 
Катастар саобраћајне сигнализације.

3. Рок за извршење овог решења је 31. август 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-34-2626/2010
7. јул 2010. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

Градска управа за социјалну и дечију заштиту

543
На основу члана 31. став 2. Одлуке о правима на фи-

нансијску подршку породица са децом (“Службени лист 
Града Новог Сада”, број 30/10), Градска управа за со-
цијалну и дечију заштиту, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА 
ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2010. ГОДИНУ 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

“ДЕЧЈА НЕДЕЉА” НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА НОВОГ САДА

I. Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава из 
буџета Града Новог Сада за организацију манифеста-
ције “Дечја недеља” на територији Града Новог Сада, 
која се организује сваке године, у првој недељи октоб-
ра, ради подстицања и организовања разноврсних кул-
турно-образовних, рекреативних и других манифеста-
ција посвећених деци, и предузимања мера за 
унапређивање друштвене бриге о деци и породици.

II. Средства за реализацију програма из тачке I. овог 
јавног конкурса, обезбеђена су Одлуком о буџету Града 
Новог Сада за 2010. годину (“Службени лист Града Но-
вог Сада”, бр. 54/09 и 29/10), у укупном износу од 
2.200.000,00 динара.
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III. Право учешћа на Јавном конкурсу имају установе, 
организације и удружења чије је седиште на територији 
Града Новог Сада.

IV. Пријава на Јавни конкурс се може преузети на ин-
тернет презентацији Града Новог Сада (www.novisad.rs) 
или у Градској управи за социјалну и дечију заштиту, 
Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, канцеларија 46, II спрат. 

V. Пријава на Јавни конкурс садржи следећу конкур-
сну документацију:

-  Образац пријаве на конкурс,
-  Оверену фотокопију решења о упису установе, 

организације и удружења у регистар,
-  Оверену фотокопију оснивачког акта (статута),
-  Оверену фотокопију финансијског изврештаја до-

стављеног надлежним државним органима за 
претходну годину.

VI. Пријаве на Јавни конкурс се подноси у затвореној 
коверти у писарници Градске куће, Трг слободе 1, Нови 
Сад.

VII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе од 15. до 
30. јула 2010. године.

VIII. Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве 
послате факсом или електронском поштом, као и прија-
ве које нису оверене печатом и потписом овлашћеног 
лица и које нису у складу са конкурсном документа-
цијом, неће се разматрати.

IX. Конкурсна документација се не враћа.

X. Поступак Јавног конкурса спровешће Комисија за 
стручну процену и избор програма организовања мани-
фестације “Дечја недеља” на територији Града Новог 
Сада, коју образује и именује Градско веће Града Новог 
Сада.

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

XII. Јавни конкурс објавити у “Службеном листу Гра-
да Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ
И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ
Број: XIII-5-105/2010
15. јул 2010. године
НОВИ САД

Начелница
Вера Гркавац, с.р.

544
На основу члана 13. став 2. Правилника о начину и 

поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада 
за програме којима се обезбеђују посебни облици со-
цијалне заштите (“Службени лист Града Новог Сада”, 
број 10/10), Градска управа за социјалну и дечију зашти-
ту, расписује

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

КОЈИМА СЕ ОБЕЗБЕЂУЈУ ПОСЕБНИ 
ОБЛИЦИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ, А КОЈИ 
СУ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД НОВИ САД, 

ЗА 2010. ГОДИНУ 

I. Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава из 
буџета Града Новог Сада за реализацију програма који-
ма се обезбеђују псоебни облици социјалне заштите, а 
који су од интереса за Град Нови Сад, за 2010. годину, и 
то за реализацију програма удружења којима се допри-
носи заштити, рехабилитацији и социјализацији лица у 
стању социјалне потребе.

II. Средства за реализацију програма из тачке I. овог 
јавног конкурса, обезбеђена су Одлуком о буџету Града 
Новог Сада за 2010. годину (“Службени лист Града Но-
вог Сада”, бр. 54/09 и 29/10), у укупном износу од 
5.845.000,00 динара.

III. Програми удружења којима се доприноси зашти-
ти, рехабилитацији и социјализацији лица у стању со-
цијалне потребе, који ће се финансирати из буџета Гра-
да Новог Сада у 2010. години су:

1. Програми унапређења положаја особа са инва-
лидитетом и чланова њихових породица

-  Инфо центар за особе са инвалидитетом,
-  Диспечерски центар за превоз особа са инвали-

дитетом,
-  Рехабилитација, едукација и интеграција у радну 

и животну средину особа са инвалидитетом.

2. Организација програма манифестације “Међу-
народни дан особа са инвалидитетом”, 3 децембар.

3. Програми за унапређење положаја Рома (РАЕ)
-  Програми подршке ромској деци за интеграцију у 

образовни систем,
-  Програми едукације и интеграције у радну и жи-

вотну средину.

4. Програми за унапређење положаја зависника,
- Програми подршке рехабилитацији и интеграцији 

лечених наркомана.

IV. Право учешћа на Јавном конкурсу имају удру-
жења чије је седиште на територији Града Новог Сада и 
чији циљеви оснивања доприносе заштити, рехабили-
тацији и социјализацији лица у стању социјалне потре-
бе на територији Града Новог Сада.

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

VI. Пријава на Јавни конкурс садржи следећу конкур-
сну документацију:

-  Образац пријаве на конкурс,
-  Оверену фотокопију решења о упису удружења у 

регистар,
-  Оверену фотокопију оснивачког акта (статута),
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-  Оверену фотокопију финансијског извештаја до-
стављеног надлежним државним органима за 
претходну годину,

-  Ажурирану евиденцију чланова.
Документацију из алинеје два до пет, достављају са-

мо она удружења која се први пут пријављују на Јавни 
конкурс.

VII. Пријаве на Јавни конкурс се подноси у затворе-
ној коверти у писарници Градске куће, Трг слободе 1, 
Нови Сад.

VIII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе од 15. до 
30. јула 2010. године.

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

X. Конкурсна документација се не враћа.
XI. Поступак Јавног конкурса спровешће Комисија за 

стручну процену и избор програма којима се обезбеђују 
посебни облици социјалне заштите (“Службени лист 
Града Новог Сада”, број 17/10).

XII. Јавни конкурс објавити у “Службеном листу Гра-
да Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ
И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ
Број: XIII-5-46-1/2010
15. јул 2010. године
НОВИ САД

Начелницa
Вера Гркавац, 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

И С П Р А В К А
ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О 
ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 

АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА "ЛИСЈЕ" НОВИ САД И 
ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ГРОБАЉА 

ЗА 2010. ГОДИНУ

I. У Одлуци о изменама Одлуке о Програму инвести-
ционих активности Јавног комуналног предузећа "Лисје" 
Нови Сад и текућег одржавања гробаља за 2010. годи-
ну ("Службени лист Града Новог Сада", број 30/10), члан 
3. мења се и гласи:

"Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".

II. Ову исправку објавити у "Службеном листу Града 
Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД 
СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Број: 489/2010-I
12. јул 2010. године
НОВИ САД
      Секретар

Дејан Кнежевић, с.р.
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ГРАД НОВИ САД

Градско веће

526 Правилник о начину, мерилима и крите-
 ријумима за избор пројеката из области 
 јавног информисања који се суфинан-
 сирају из буџета Гада Новог Сада 1061

527 Решење о образовању Комисије за спро-
 вођење поступка јавног конкурса за из-
 бор пројеката зa суфинансирање изгра-
 дње, одржавања и обнове верских обје-
 ката у Граду Новом Саду 1062

528 Решење о именовању председника и 
 чланова Комисије за спровођење по-
 ступка јавног конкурса за избор про-
 јеката за суфинансирање изградње, 
 одржавања и обнове верских објека-
 та у Граду Новом Саду 1063

529 Решење о разрешењу председника, 
 заменика председника, чланова и за-
 меника чланова Комисије за стручну 
 процену и избор пројеката за изгра-
 дњу и реконструкцију цркава и вер-
 ских објеката у Граду Новом Саду 1063

530 Решење о измени и допуни Програма 
 инвестиционих активности и текућег 
 одржавања Завода за хитну медици-
 нску помоћ Нови Сад за 2010. годину 1064
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531 Правилник о изменама и допунама 
 Правилника о техничким и другим 
 условима за привремено поставља-
 ње објеката и уређаја на јавним по-
 вршинама и површинама видљивим 
 са јавних површина 1064

Градоначелник

532 Решење о употреби средстава текуће 
 буџетске резерве 1065
533 Решење о изменама и допунама Реше-
 ња о утврђивању износа средстава из 
 буџета Града Новог Сада за реализаци-
 ју Програма рада и појединачних програ-
 ма Црвеног крста Новог Сада-Градске 
 организације, у 2010. години 1065
534 Решење о образовању Комисије за спро-
 вођење поступка давања у закуп пољо-
 привредног земљишта у државној сво-
 јини на територији Града Новог Сада 1065
535 Решење о именовању председника, 
 заменика председника и чланова Ко-
 мисије за спровођење поступка дава-
 ња у закуп пољопривредног земљи-
 шта у државној својини на територији 
 Града Новог Сада 1066

Градска управа за саобраћај и путеве

536 Решење о заштити пешачких површина 
 у Радничкој улици у Новом Саду 1067
537 Решење о заштити пешачких површина 
 у зони источног крака раскрснице улица 
 Фрушкогорске и Драге Спасић у Новом 
 Саду 1067
538 Решење о постављању саобраћајне 
 опреме у раскрсници улица Живојина 
 Ћулума и Стефана Дечанског у Новом 
 Саду 1067

539 Решење о одређивању паркинг-места 
 за возила особа са инвалидитетом на 
 јавном паркиралишту у Фрушкогорској 
 улици у Новом Саду 1068

540 Решење о одређивању паркинг-места 
 за возила особа са инвалидитетом на 
 јавном паркиралишту у Улици Хаџић 
 Светића у Новом Саду 1068

541 Решење о одређивању паркинг-места 
 за возила особа са инвалидитетом на 
 јавном паркиралишту у Улици Драгише 
 Брашована у Новом Саду 1069

542 Решење о постављању успоривача 
 брзине и саобраћајне сигнализације 
 у Улици Максима Горког у Новом Саду 1069

Градска управа за социјалну и дечију заштиту

543 Јавни конкурс за доделу средстава из 
 буџета Града Новог Сада за 2010. годи-
 ну за организацију манифестације “Дечја 
 недеља” на територији Града Новог Сада 1069

544  Јавни конкурс за доделу средстава из 
 буџета Града Новог Сада за реализа-
 цију програма којима се обезбеђују 
 посебни облици социјалне заштите, а 
 који су од интереса за Град Нови Сад, 
 за 2010. годину  1070

Редакција “Службеног листа Града Новог Сада"

— Исправка Одлуке о изменама Одлуке 
 о Програму инвестиционих активности 
 Јавног комуналног предузећа “Лисје” 
 Нови Сад и текућег одржавања гроба-
 ља за 2010. годину 1071


