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NOVI SAD, 3. septembar 2010.

ГРАД НОВИ САД

primerak 40,00 dinara

- да постоји значај часописа у културној јавности,
- да часопис по свом садржају испуњава вредносне и естетске критеријуме, и
- да постоји континуитет у излажењу часописа:”

Градско веће

Члан 3.
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На основу чл. 4. став 2. и 76. став 6. Закона о култури
(“Службени гласник Републике Србије”, број 72/09), на
предлог Градоначелника Града Новог Сада, Градско
веће Града Новог Сада на 110. седници од 31. августа
2010. године, доноси

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О
НАЧИНУ, МЕРИЛИМА И КРИТЕРИЈУМИМА
ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ КОЈИ СЕ
ФИНАНСИРАЈУ И СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ
БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА

У члану 25. став 1. речи: “пројеката за изградњу, одржавање и обнову верских објеката” замењују се речима: “пројеката за суфинансирање изградње, одржавања
и обнове верских објеката”.
Члан 4.
После члана 35. додаје се нови члан 35а. који гласи:
“Члан 35а
Изузетно, рокови утврђени у чл. 13. став 2, 22. став
2. и 33. став 2. овог правилника за пројекте за чију реализацију су додељена средства из буџета Града у 2010.
години, могу се због наступања објективних околности,
продужити.”

Члан 1.

Члан 5.

У Правилнику о начину, мерилима 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) у члану 14. став 3.
уместо тачке на крају реченице ставља се запета и додају речи: “изузев установа културе чији је оснивач
Град.”

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

Члан 2.
Члан 19. мења се и гласи:
“Члан 19.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-1/2010-637/1-II
31. август 2010. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

Избор пројеката у култури из члана 14. овог правилника, врши се на основу најмање једног од следећих
мерила и критеријума:
1. У области књижевног стваралаштва и издаваштва:
- да је прво издање књиге,
- да књига има уметничку, књижевну и научну
вредност,
- да постоји културни и јавни интерес за издавање књиге,
- да је књига оригинално и креативно дело, и
- да промовише културу Града и његово културно наслеђе.
2. У области издавања часописа:
- да је часопис из области културе, уметности и
других друштвених наука,
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На основу члана 6. Привременог пословника Градског већа Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог Сада”, број 26/08) и члана 5. тачка 2.25. Уговора о
реализацији компоненте стамбене изградње у оквиру
пројекта “Подршка националној стратегији за решавање проблема избеглица и интерно расељених лица
кроз подршку унапређењу животних услова” у Новом
Саду, који финансира ЕУ преко Европске агенције за
реконструкцију, а реализује Дански савет за избеглице,
број II-020-3/2006-2599 од 5. септембра 2006. године,
Градско веће Града Новог Сада, на 110. седници од 31.
августа 2010. године, доноси
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РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О
ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ
ДАЉИХ КОМПОНЕНТИ ПРОЈЕКТА
“ПОДРШКА НАЦИОНАЛНОЈ СТРАТЕГИЈИ
ЗА РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА ИЗБЕГЛИЦА И
ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА КРОЗ
ПОДРШКУ УНАПРЕЂЕЊУ ЖИВОТНИХ
УСЛОВА” У НОВОМ САДУ
1. У Решењу о образовању Комисије за праћење
даљих компоненти Пројекта “Подршка националној
стратегији за решавање проблема избеглица и интерно
расељених лица кроз подршку унапређењу животних
услова” у Новом Саду (“Службени лист Града Новог Сада”, број 46/08), у тачки 1. алинеја два, тачка на крају
текста замењује се тачком и запетом, и додаје се нова
алинеја три, која гласи:
“- даје претходну сагласност, Скупштини станара
Партизанска 116. Ченеј, о наменском трошењу средстава прикупљених на име закупа стамбених јединица путем рачуна обједињене обраде и наплате комуналностамбених производа и услуга Јавног комуналног
предузећа “Информатика” Нови Сад, за текуће и инвестиционо одржавање стамбеног објекта”.
2. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 5-120/2010-II
31. август 2010. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић, с.р.
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На основу члана 13. став 2. Правилника о нормативима и стандардима за обављање послова помоћи у
кући, критеријумима и мерилима за утврђивање цене
услуга и учешћу корисника и његових сродника у трошковима помоћи у кући (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 10/10 и 26/10), Градско веће Града Новог Сада,
на 110. седници од 31. августа 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ ЧАСА УСЛУГЕ
ПОМОЋИ У КУЋИ
1. Утврђује се цена часа услуге помоћи у кући у износу од 530,00 динара.
2. Цена услуге помоћи у кући из тачке 1. овог решења примењиваће се од 1. септембра 2010. године.
3. Ступањем на снагу овог решења престаје да важи
Решење о утврђивању цене часа услуге помоћи у кући
(“Службени лист Града Новог Сада”, број 7/09).

3. septembar 2010.

4. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 5-123/2010-II
31. август 2010. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

Градоначелник
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На основу члана 4. став 2. и члана 5. став 1. Одлуке
о Служби извршних органа Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог Сада”, број 48/08), Градоначелник
Града Новог Сада, доноси

РЕШЕЊЕ
I
САЊА ЗАВРТАНИК ПАРОШКИ, дипломирани правник, поставља се за заменика шефа Службе извршних
органа Града Новог Сада, почев од 1. септембра 2010.
године.
II
Ово решење објавити у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2010-994-Г
23. август 2010. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић, с.р.
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На основу члана 5. став 1. Правилника о начину и
поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада
за програме којима се обезбеђују посебни облици социјалне заштите (“Службени лист Града Новог Сада”,
број 10/10), Градоначелник Града Новог Сада, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ РЕШЕЊА О
УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА УСТАНОВА
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЕБНИХ ОБЛИКА
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И ИЗНОСА
СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ
САДА ЗА СВАКИ ПОЈЕДИНАЧНИ ПРОГРАМ,
У 2010. ГОДИНИ

3. septembar 2010.
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I. У Решењу о утврђивању програма установа за
унапређење посебних облика социјалне заштите и износа средстава из буџета Града Новог Сада за сваки
појединачни програм, у 2010. години (“Службени лист
Града Новог Сада”, број 21/10), у тачки I. подтачка 1. износ: “2.620.000,00 динара” замењује се износом:
“2.820.000,00 динара”.
У алинеји шест, износ: “500.000,00 динара” замењује
се износом: “300.000,00 динара”.
У алинеји осам, износ: “300.000,00 динара” замењује
се износом: “200.000,00 динара”.
После алинеје девет, додаје се нова алинеја десет
која гласи:
“-Кућа на пола пута “Корак”, износ 500.000,00 динара”.
У подтачки 3. износ: “7.222.000,00 динара” замењује
се износом: 7.022.000,00 динара”.
У алинеји првој, износ: “4.322.000,00 динара” замењује се износом: “4.122.000,00 динара”.
II. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 5-57-1/2010-II
26. август 2010. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Др Саша Игић, с.р.
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- за чланове:
1. ГОРАН БОЛИЋ, помоћник Градоначелника Града
Новог Сада,
2. ВИТОМИР ВУЧКОВИЋ, помоћник Градоначелника
Града Новог Сада,
3. АЛЕКСАНДАР БАШИЋ, шеф Кабинета Градоначелника Града Новог Сада,
4. ЗЛАТИБОР ПАУНОВ, начелник Градске управе за
урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада,
5. Мр АЛЕКСАНДАР ЈЕВТИЋ, директор Јавног предузећа “Урбанизам”, Завод за урбанизам Нови
Сад,
6. МИРЈАНА ДЕЈАНОВИЋ, помоћник директора Јавног предузећа “Завод за изградњу Града” Нови Сад.
IV. Стручне, административне и техничке послове за
потребе Радне групе, обављаће Градска управа за урбанизам и стамбене послове.
V. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2010-1148-Г
30. август 2010. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић, с.р.
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На основу члана 47. тачка 20. Статута Града Новог
Сада – пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/08), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ
РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ПРИПРЕМУ РАЗМЕНЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА НОВОГ САДА НА КОЈЕ ПРАВО
КОРИШЋЕЊА ИМА МИНИСТАРСТВО
ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И
ВОЈСКА СРБИЈЕ
I. Овим решењем се образује и именује Радна група
за припрему размене непокретности на територији Града
Новог Сада на које право коришћења има Министарство одбране Републике Србије и Војска Србије (у даљем
тексту: Радна група).
II. Задатак Радне групе је да спроводи активности у
циљу стварања услова за размену непокретности и да
сачини предлог листе непокретности за које је Град Нови Сад приоритетно заинтересован.
III. У Радну групу именују се:
- за координатора
др ЈЕЛЕНА АТАНАЦКОВИЋ ЈЕЛИЧИЋ, члан Градског већа Града Новог Сада,
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На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему (“Службени гласник Републике Србије”, број 54/09)
и члана 4. став 2. Одлуке о буџету Града Новог Сада за
2010. годину (“Службени лист Града Новог Сада”, бр.
54/09 и 29/10), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града
Новог Сада за 2010. годину (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 54/09 и 29/10) за раздео 09, главу 09.01 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, функцију 160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,
са позиције буџета 256, економска класификација 499 Средства резерве - Текућа резерва, а по Финансијском плану прихода и примања и расхода и издатака
Градске управе за финансије за 2010. годину, са позиције 256.01.02. одобравају се средства Градској управи
за привреду у износу од:
289.520,00 динара
(двестотинеосамдесетдеветхиљадапетстотинадвадесетдинара 00/100)
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на име обезбеђивања средстава за реализацију Акционог плана запошљавања Града Новог Сада за 2010.
годину.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се
у оквиру раздела 08, глава 08.02 - БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА, функција 412- Општи послови по питању рада,
на нову позицију буџета 225_1, апропријација економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама, из извора финансирања 01 - Приходи из
буџета, тако да укупан план средстава из буџета за ову
апропријацију износи 289.520,00 динара.
3. За реализацију овог решења задужују се:
- Градска управа за привреду и
- Градска управа за финансије.
4. Решење доставити:
- Градској управи за привреду и
- Градској управи за финансије:
- Сектору за трезор,
- Одељењу за буџет.
5. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 401-14/2010-II
31. август 2010. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Др Саша Игић, с.р.
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На основу члана 9. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа “Паркинг сервис” Нови Сад - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, бр.
29/05, 53/08 и 38/09) Градоначелник Града Новог Сада,
доноси

ПРОГРАМ
ОДРЖАВАЊА, УРЕЂИВАЊА И
КОРИШЋЕЊА ЈАВНИХ ГАРАЖА И ЈАВНИХ
ПАРКИРАЛИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
НОВОГ САДА У 2010. ГОДИНИ
1. Овим програмом, за одржавање, уређивање и коришћење јавних гаража и јавних паркиралишта на територији Града Новог Сада у 2010. години планирају се
средства за:

3. septembar 2010.

- одржавање паркиралишта
у зимском периоду
3.000.000,00 динара
- набавку и постављање стубића
за заштиту пешачких токова
2.000.000,00 динара
_______________________________________
УКУПНО:
5.000.000,00 динара.
Надзор над извођењем радова у оквиру Програма
врши Јавно предузеће "Завод за изградњу Града" у Новом Саду (у даљем тексту: Завод). Трошкови послова
надзора обухваћени су укупним трошковима пословања Завода, исказаним у оквиру Одлуке о програму
уређивања грађевинског земљишта за 2010. годину.
Ближи услови за обављање послова из става 2. ове
тачке, као и међусобна права и обавезе утврђују се уговором између Градске управе за саобраћај и путеве (у
даљем тексту: Градска управа) и Завода.
2. Програм ће реализовати Јавно комунално предузеће "Паркинг сервис" Нови Сад (у даљем тексту: Јавно
предузеће) из средстава буџета Града Новог Сада за
2010. годину - текуће субвенције, у укупном износу од
5.000.000,00 динара.
3. Захтев за пренос средстава из буџета Града Новог
Сада за 2010. годину, уз приложену документацију, Предузеће доставља Градској управи која врши надзор над
спровођењем Програма.
Пренос средстава из тачке 2. овог програма, на рачун Предузећа, врши се на основу захтева који припрема Градска управа у складу са прописима.
Када се приходи не остварују у планираном износу,
Градоначелник Града Новог Сада утврдиће приоритетне радове у реализацији Програма.
4. Јавно предузеће подноси Градоначелнику Града
Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.
5. Градска управа може извршити прерасподелу планираних средстава по позицијама Програма, ако постоје објективне околности које условљавају потребу за
извршењем одређених послова на одржавању у већем
обиму, уз претходну сагласност Градоначелника Града
Новог Сада.
6. Ступањем на снагу овог програма престаје да важи Програм одржавања, уређивања и коришћења јавних гаража и јавних паркиралишта на територији Града
Новог Сада у 2010. години ("Службени лист Града Новог
Сада", број 28/2010).
7. Овај програм објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 34-3120/2010-II
28. јун 2010. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

3. septembar 2010.
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Градска управа за саобраћај и путеве

Новом Саду, и да постављену сигнализацију унесе у
Катастар саобраћајне сигнализације и опреме.
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3. Рок за извршење овог решења је 15. октобар 2010.
године.

Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(“Службени гласник Републике Србије”, бр. 41/09 и
53/10), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У ДЕЛУ
ПАСТЕРОВЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ
1. Одређује се измена режима саобраћаја у делу
Пастерове улице у Новом Саду.
2. Налаже се Јавном предузећу “Завод за изградњу
Града” у Новом Саду, да изврши усклађивање хоризонталне и вертикалне сигнализације према Саобраћајном
пројекту, број 5223 од 9. августа 2010. 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 15. септембар
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-34-2984/2010
12. август 2010. године
НОВИ САД
Начелник
Радивој Павлов, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(“Службени гласник Републике Србије”, бр. 41/09 и
53/10), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У ЗОНИ
НАЈЛОН ПИЈАЦЕ У НОВОМ САДУ
1. Одређује се измена режима саобраћаја у зони Најлон пијаце у Новом Саду, у стамбеном блоку омеђеном
Улицом приморском, Сентандрејским путем, Улицом
Паје Радосављевића и Темеринским путем и у стамбеном блоку омеђеном Улицом др Јована Андрејевића,
Каналом ДТД и Сентандрејским путем.
2. Налаже се Јавном предузећу “Завод за изградњу
Града” у Новом Саду, да изврши усклађивање хоризонталне и вертикалне сигнализације према Саобраћајном
пројекту, број 3924 од 17. новембра 2008. године, који је
израдило Одељење за развој и управљање саобраћајем Јавног предузећа “Завод за изградњу Града” у

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-34-3012/2010
17. август 2010. године
НОВИ САД
Начелник
Радивој Павлов, с.р.

568
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9. Oдлуке о јавним паркиралиштима на територији
Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада",
број 4/10, 5/10 и 19/10), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПОСЕБНИХ
ПАРКИРАЛИШТА У МИЧУРИНОВОЈ УЛИЦИ
У НОВОМ САДУ
I. Одређује се посебна паркиралишта за путничке аутомобиле у непосредној близини објеката "Новосадског
сајма" у Новом Саду:
- у Мичуриновој улици, од Улице Новосадског сајма
до Булевара краља Петра I, капацитета 262 паркинг
места и
- у Мичуриновој улици, на платоу преко пута објеката
Новосадског сајма, капацитета 233 паркинг места.
Паркиралишта из става 1. ове тачке ће се користити
као посебна паркиралишта која припадају II зони – Плавој зони, у којој време паркирања није ограничено.
Изузетно паркиралиште из тачке 1. алинеја два, за
време трајања сајамских манифестација:
- међународних сајмова "Лорист",
- Међународног сајма туризма,
- Сајма аутомобила "Auto show – Novi Sad",
- међународних сајмова мотоцикала, бицикала и
пратеће опреме "Moto bike expo – Novi Sad" и
- Међународног пољопривредног сајма,
одређује се као повремено паркиралиште, у свему
према датумима наведеним у календару сајамских манифестација за текућу годину.
II. Наплата накнаде за коришћење паркиралишта из
тачке I. овог решења, вршиће се у складу са важећом
одлуком о утврђивању цена паркирања и уклањања моторних возила, радним даном у времену од 7,00 до
21,00 часа, суботом од 7,00 до 14,00 часова, односно
дневним паркирањем.
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Наплату накнаде из става 1. ове тачке, обавља Јавно комунално предузеће "Паркинг сервис" Нови Сад,
путем мобилне телефоније, паркинг-карте купљене код
дистрибутера односно овлашћеног лица.
III. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг Сервис" Нови Сад да:
- паркиралиште из тачке I. став 1. алинеја један
овог решења, уреди, опреми и обележи, према
саобраћајном пројекту број 5192/2010 из августа
2010. године, израђеном од стране Службе за развој и управљање саобраћајем Јавног предузећа
"Завод за изградњу Града" у Новом Саду,
- паркиралиште из тачке I. став 1. алинеја два овог
решења, уреди, опреми и обележи, према Саобраћајном пројекту број 5214/2010 из августа 2010.
године, израђеном од стране Службе за развој и
управљање саобраћајем Јавног предузећа "Завод
за изградњу Града" у Новом Саду,
- путем средстава јавног информисања обавести
грађане и друге кориснике о начину коришћења
паркиралишта.

Заштитника грађана за територију Града Новог Сада (у
даљем тексту: Заштитник грађана), уређују се организација и рад Стручне службе, као и друга питања од
значаја за њен рад.
Стручна служба организује се и врши послове из
свог делокруга као јединствена служба.

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

Члан 3.

V. Рок за извршење овог решења је 10. септембар
2010. године.
VI. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-3103/10
26. август 2010. године
НОВИ САД
Начелник
Радивој Павлов, с.р.

Члан 2.
Стручном службом руководи шеф Стручне службе
који организује и обезбеђује рад Стручне службе, и за
свој рад одговара Заштитнику грађана и његовом заменику.
Шефа Стручне службе поставља Заштитник грађана.
За шефа Стручне службе може се поставити лице
које има стечено високо образовање из научне области
правне науке на студијама другог степена (дипломске
академске студије-мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године,
да испуњава услове за рад у органима локалне самоуправе и најмање пет година радног искуства у струци.

Организација и систематизација послова у Стручној
служби уређује се Правилником о унутрашњем уређењу
и систематизацији Стручне службе Заштитника грађана
(у даљем тексту: Правилник) који доноси Заштитник
грађана уз сагласност Савета за статутарна питања и
локалну самоуправу.
Правилник из става 1. овог члана доноси се у складу
са начелима за унутрашње уређење и систематизацију
радних места у градским управама, посебним организацијама и службама.
Поред акта из става 1. овог члана Заштитник грађана доноси и друга акта о начину рада, извршавању послова, као и правима и обавезама запослених у Стручној
служби.
Члан 4.
Радно време Стручне службе одређује Заштитник
грађана посебном одлуком.
Члан 5.

Заштитник грађана

Права и дужности послодавца у Стручној служби врши Заштитник грађана, као лице које руководи органом.
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Члан 6.

На основу члана 52. став 1. Одлуке о заштитнику
грађана ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/08)
Заштитник грађана Града Новог Сада 23. јула 2010. године, доноси

ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ И РАДУ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ
ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА

За законито и благовремено извршавање послова
запослени одговарају Заштитнику грађана, његовом заменику и шефу Стручне службе.
Поред запослених у Стручној служби, уговорно се
могу ангажовати и друга лица у циљу пружања експертских, преводилачких, техничких, маркетиншких и других
услуга, у складу са потребама обављања послова из
надлежности Заштитника грађана.

Члан 1.

Члан 7.

Овом одлуком образује се Стручна служба Заштитника грађана (у даљем тексту: Стручна служба) ради
обављања стручних, административно-техничких и других послова од значаја за остваривање надлежности

Распоређивање запослених у Стручној служби врши
Заштитник грађана у складу са Правилником.
Запослени у Стручној служби стичу звања у складу
са законом.

3. septembar 2010.
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Посебни услови за стицање звања у Стручној служби утврђују се у складу са актом којим се уређују посебни услови за стицање звања у градским управама, посебним организацијама и службама.
О правима, обавезама и одговорностима шефа
Стручне службе и запослених одлучује Заштитник
грађана у складу са актом којим су уређена права, обавезе и одговорности помоћника начелника и запослених у градским управама.

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
ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О
ОРГАНИЗОВАЊУ КОМУНАЛНЕ РАДНЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ "ЧИСТОЋА" У НОВОМ
САДУ КАО ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА

Члан 8.
У погледу права из радног односа која нису уређена
овом одлуком, на запослена, односно постављена лица
у Стручној служби примењују се одредбе закона и посебног колективног уговора који се примењује на запослене у органима локалне самоуправе.
Члан 9.
Средства за рад Заштитника грађана обезбеђују се у
буџету Града Новог Сада (у даљем тексту: буџет Града).
Обим и структуру средстава из става 1. овог члана
предлаже Заштитник грађана.
Плате, накнаде и друга примања шефа Стручне
службе одређују се као за помоћнике начелника градске управе, посебне организације и службе, а плате, накнаде и друга примања запослених одређују се као за
запослене у градским управама, посебним организацијама и служби.
Члан 10.
Заштитник грађана је одговоран за преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање налога за плаћање
које треба извршити из средстава Заштитника грађана,
као и за издавање налога за уплату средстава која припадају буџету Града.
Заштитник грађана је одговоран за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских средстава.
Захтеве и друге акте за исплату средстава из буџета
Града за финансирање послова из надлежности Заштитника грађана, потписује Заштитник грађана или лице које он овласти.
Члан 11.
Финансијске послове за потребе Заштитника грађана обавља Служба за заједничке послвое Града Новог
Сада.
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I. У Одлуци о изменама Одлуке о организовању Комуналне радне организације "Чистоћа" у Новом Саду
као јавног комуналног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", број 30/10) у члану 1. речи: "у члану 5.
став 1. мења се и гласи" замењују се речима: "у члану
5. ст. 1. и 2. мењају се и гласе".
II. Ову исправку објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Број: 529/2010-I
18. август 2010. године
НОВИ САД
Секретар
Дејан Кнежевић, с.р.

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

ИСПРАВКА
ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ

Члан 12.

I. У Одлуци о одржавању чистоће ("Службени лист
Града Новог Сада", број 25/10) у члану 9. став 2. речи:
"подземно" брише се.

Ова одлука ступа на снагу осмог 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
ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
Број: XXII-020-12/2010-5
23. јул 2010. године
НОВИ САД
Заштитник грађана
Др Александар Грујић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 551/2010-I
30. август 2010. године
НОВИ САД
Секретар
Дејан Кнежевић, с.р
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ГРАД НОВИ САД

564

Градско веће

565

558

559

560

Правилник о изменама и допуни Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури
који се финансирају и суфинансирају
из буџета Града Новог Сада

1085

Решење о измени и допуни Решења о
образовању Комисије за праћење даљих компоненти Пројекта “Подршка
националној стратегији за решавање
проблема избеглица и интерно расељених лица кроз подршку унапређењу животних услова” у Новом Саду

1085

Решење о утврђивању цене часа
услуге помоћи у кући

1086

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

1087

Програм одржавања, уређивања и
коришћења јавних гаража и јавних
паркиралишта на територији Града
Новог Сада у 2010. години

1088

Градска управа за саобраћај и путеве
566
567
568

Решење о измени режима саобраћаја
у делу Пастерове улице у Новом Саду

1089

Решење о измени режима саобраћаја
у зони Најлон пијаце у Новом Саду

1089

Решење о одређивању посебних паркиралишта у Мичуриновој улици у
Новом Саду

1089

Градоначелник

Заштитник грађана

561

569

562

563

Решење о постављењу заменика шефа
Службе извршних органа Града Новог
Сада (Сања Завртаник Парошки)
Решење о изменама и допуни Решења
о утврђивању Програма установа за
унапређење посебних облика социјалне заштите и износа средстава из
буџета Града Новог Сада за сваки
појединачни програм, у 2010. години
Решење о образовању и именовању
Радне групе за припрему размене непокретности на територији Града Новог Сада на које право коришћења има
Министарство одбране Републике
Србије и Војска Србије

Strana

Одлуку о образовању и раду Стручне
службе Заштитника грађана

1090

1086

Редакција “Службеног листа Града Новог Сада"

1086

—

—

Исправка Одлуке о изменама Одлуке
о организовању Комуналне радне организације “Чистоћа” у Новом Саду
као Јавног комуналног предузећа

1091

Исправка Одлуке о одржавању чистоће

1091

1087

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.

