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ГРАД НОВИ САД

2. уклањање и одношење снега са јавне површине и
посипање сољу леда на јавној површини (у даљем тексту: уклањање снега и леда),

Скупштина

3. постављање и одржавање јавних WC-а, и
4. сузбијање и уништавање коровске биљке амброзије (у даљем тексту: амброзија).

584

Члан 4.

На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије”, бр.
72/09, 81/09-исправка и 64/10 - Одлука Уставног суда) и
члана 24. тачка 22. Статута Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број
43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXIX седници
23. септембра 2010. године, доноси

ОДЛУКУ О УРЕЂЕЊУ ГРАДА
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком прописују се услови за опште и комунално уређење Града Новог Сада (у даљем тексту:
Град), утврђују посебни услови за опште и комунално
уређење Града у зонама под посебним режимом заштите, уређују поступак, начин и услови за постављање урбане опреме на површинама јавне намене и грађевинском земљишту у јавној својини у корист Града (у даљем
тексту: јавна површина) и другим површинама на територији Града, као и друга питања од значаја за опште и
комунално уређење Града и коришћење, одржавање и
заштиту јавних површина у Граду.
Члан 2.
Опште уређење Града, у смислу ове одлуке, обухвата:

Урбану опрему, у смислу ове одлуке, чине: урбани
мобилијар, монтажни и други објекти и уређаји постављени на јавним површинама (у даљем тексту: објекти и уређаји), као и комунални објекти и уређаји утврђени овом одлуком.
Члан 5.
Јавне површине, у смислу ове одлуке, су:
1. простор на територији Града одређен планским
документима за уређење или изградњу јавних објеката:
- површине за које се утврђује општи интерес, у
складу са Законом: улице, тротоари, пешачке и
бициклистичке стазе и траке, пешачка острва,
разделне траке и појасеви, тргови, надвожњаци,
подвожњаци, степеништа која повезују саобраћајне површине, мостови, кејови, трим стазе и др.,
- аутобуске станице и стајалишта, такси стајалишта и паркиралишта,
- површине око аутобуских и железничких станица,
- површине око бензинских станица и пристаништа,
- јавне зелене површине између и око зграда, улични травњаци, паркови, скверови, парк-шуме, дрвореди,
- спортски и забавни терени, пијаце, јавне плаже,
обале, гробља, пролази, дечја игралишта,
- друге изграђене површине намењене за јавно коришћење, и

1. услове и начин постављања, одржавања и заштите урбаног мобилијара и објеката и уређаја на јавним површинама,

2. грађевинско земљиште у јавној својини у корист
Града.

2. уређење, коришћење, одржавање и заштиту јавних површина, и

Члан 6.

3. уређење и одржавање спољних делова зграда.
Члан 3.
Комунално уређење Града, у смислу ове одлуке,
обухвата услове и начин постављања, одржавања и заштите комуналних објеката и уређаја, као и услове за
обављање одређених делатности:
1. одржавање система јавне расвете, осветљавање
објеката и свечано украшавање Града,

Спољни делови зграде, у смислу ове одлуке, су фасада са орнаментима и свим другим елементима фасаде зграде, терасама, прозорима, излозима, порталима,
капијама, вратима, пасажима и другим отворима на
згради, кров, димњаци, снегобрани, олуци, надстрешнице као саставни делови зграде и други грађевински
елементи зграде.
Члан 7.
Урбани мобилијар, у смислу ове одлуке, чине:
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1. наменски киосци,
2. јавни часовници,
3. клупе,
4. поштански сандучићи и јавне телефонске говорнице,
5. украсне жардинијере,
6. стубови, кугле, ограде и друге врсте запрека на
јавним површинама,
7. паркомати,
8. дечија игралишта, скејт паркови и фитнес мобилијар, и
9. други урбани мобилијар.
Члан 8.
Објекти и уређаји, у смислу ове одлуке, су:
1. киосци и бараке,
2. превозна средства реконструисана у монтажне
објекте прилагођене за обављање одговарајуће
комерцијалне делатности (трамваји, вагони, аутобуси, бродови, и сл.),
3. летње баште и зимске баште,
4. покретне тезге,
5. изложбени пултови,
6. слободностојеће и зидне витрине,
7. уређаји за кокице, друге печењарске производе,
"хот-дог" и сл.,
8. расхладни уређаји,
9. објекти за извођење забавних програма,
10. рекламни панои, односно објекти и средства за
оглашавање и друга огласна средства,
11. перде, и
12. пловећа постројења на води, односно водном
земљишту.
Објекти и уређаји, у смислу става 1. овог члана, су и
грађевински материјал и други објекти и уређаји у функцији извођења грађевинских радова (ограда градилишта, градилишна скела и др.).
Члан 9.
Комунални објекти и уређаји, у смислу ове одлуке,
су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

фонтане,
јавне чесме и бунари,
посуде за сакупљање отпада,
стубови јавне расвете,
јавни WC, и
други комунални објекти и уређаји који се постављају на јавним површинама.
Члан 10.

Зоне под посебним режимом заштите у Граду (у
даљем тексту: зоне заштите) у смислу ове одлуке, су:
1. у Новом Саду подручје ограничено улицама: Милоша Бајића, Даничићевом, Златне греде, Саве Вуковића, Алмашком, Светосавском, Петра Кочића, Темеринском, Јована Суботића, Шафариковом, Јеврејском

23. septembar 2010.

од Шафарикове до Улице Васе Пелагића, Васе Пелагића, Петра Драпшина од Улице Васе Пелагића до Улице Лазе Костића, Лазе Костића, Сремском до Улице
Максима Горког, Максима Горког од Сремске до Кеја жртава рације, Кејом жртава рације и Београдским кејом
до Улице Милоша Бајића, и
2. у Петроварадину: Горња и Доња тврђава са подграђем, као и подручје ограничено улицама: Рељковићевом од укрштања са Прерадовићевом до Улице
Островског, Островског до Улице Павла Јуришића
Штурма, и Прерадовићевом до укрштања са Рељковићевом улицом.
Пешачка зона, утврђена актом надлежне градске управе, која је у оквиру зоне заштите из става 1. тачка 1.
овог члана, под посебним је режимом уређења урбане
опреме.
За постављање комуналних објеката и уређаја, као и
за постављање урбане опреме на објектима, у оквиру
зона заштите, неопходно је прибавити претходну сагласност Завода за заштиту споменика културе Града
Новог Сада (у даљем тексту: Завод).
Члан 11.
Урбана опрема се привремено поставља на јавним
површинама и другим површинама на начин и под условима утврђеним овом одлуком, актима донетим на основу ове одлуке, као и на основу других аката којима се
регулишу услови за њихово постављање.

II. ОПШТЕ УРЕЂЕЊЕ ГРАДА
1. Ближи услови за привремено постављање
урбане опреме
Члан 12.
Ближи услови за привремено постављање урбане
опреме регулишу се:
1. Правилником о техничким и другим условима за
привремено постављање објеката и уређаја на јавним
површинама (у даљем тексту: Правилник), чији је
саставни део Елаборат урбане опреме,
2. Правилником о техничким и другим условима за
привремено постављање билборда и другог огласног
средства,
3. Правилником о техничким и другим условима за
привремено постављање рекламне ознаке на фасади,
крову и другим површинама зграде и за истицање фирме на пословном простору,
4. Решењем о одређивању места за привремено постављање киоска и барака, чији је саставни део Елаборат о привременом постављању киоска и барака (у
даљем тексту: Елаборат),
5. Решењем о одређивању места за привремено постављање одређених објеката и уређаја на јавним површинама које су у зони заштите,
6. Решењем о одређивању места за привремено постављање билборда, чији је саставни део Елаборат о
привременом постављању билборда, и
7. Решењем о одређивању места за привремено постављање опреме за оглашавање, чији је саставни део
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Елаборат о привременом постављању опреме за оглашавање.
Акте из става 1. овог члана доноси Градско веће Града Новог Сада (у даљем тексту: Градско веће).
Члан 13.
Правилник садржи саобраћајне и друге техничке услове за постављање објеката и уређаја на јавним површинама.
Елаборат урбане опреме из члана 12. став 1. тачка
1. ове одлуке садржи:
1. урбану опрему која се може постављати на јавним
површинама,
2. услове за постављање урбане опреме,
3. смернице у погледу техничког решења, обликовања, материјализације и укупног ликовног израза урбане опреме, и
4. друге податке значајне за израду и постављање
урбане опреме.
Стручне послове на припреми Елабората из става 2.
овог члана, обавља Завод.
Члан 14.
Правилник из члана 12. став 1. тачка 2. ове одлуке,
садржи техничке и друге услове за привремено постављање билборда и другог огласног средства, као и
ближе услове за постављање одређене врсте огласног
средства.
Члан 15.
Правилник из члана 12. став 1. тачка 3. ове одлуке
садржи техничке и друге услове за постављање рекламне ознаке на фасади, крову и другим површинама
зграде и за истицање фирме на пословном простору,
као и посебне услове за постављање рекламне ознаке
у оквиру зона заштите одређене овом одлуком.
Стручне послове на припреми Правилника из става
1. овог члана, обавља Јавно предузеће "Завод за изградњу Града" у Новом Саду (у даљем тексту: Завод за
изградњу Града), а у зонама заштите Завод.
Члан 16.
Елаборат садржи графичке приказе за површину
сваке појединачне локације за киоск, односно бараку, и
опште саобраћајне и инфраструктурне услове и урбанистичке критеријуме за одређивање места, а ради
постављања одређеног типа киоска, односно бараке,
са условима за прикључење на инфраструктуру (у
даљем тексту: локација), као и делатности које могу да
се обављају у одређеном типу киоска, односно бараке.
Стручне послове на припреми Решења из члана 12.
став 1. тачка 4. ове одлуке, и Елабората обавља Јавно
предузеће "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад
(у даљем тексту: Завод за урбанизам), које је дужно да
од надлежних јавних комуналних и других предузећа и
установа прибави сву потребну документацију за израду Решења и Елабората.
Члан 17.
Елаборат из члана 12. став 1. тачка 6. ове одлуке
садржи опште саобраћајне и инфраструктурне услове и

урбанистичке критеријуме за одређивање места, са
графичким приказима типова и размештаја билборда.
Стручне послове на припреми Решења из члана 12.
став 1. тачка 6. ове одлуке, и Елабората обавља Завод
за урбанизам, који је дужан да од надлежних јавних комуналних и других предузећа и установа прибави сву потребну документацију за израду Решења и Елабората.
Члан 18.
Елаборатом о привременом постављању опреме за
оглашавање утврђују се нарочито:
1. технички и други услови за постављање опреме за
оглашавање,
2. места за привремено постављање опреме за оглашавање, и
3. врсте и изглед опреме за оглашавање.
Стручне послове на припреми Решења из члана 12.
став 1. тачка 7. и Елабората из става 1. овог члана,
обавља Завод за урбанизам.
Члан 19.
Ради обезбеђивања уједначених урбаних, естетских
и техничких решења у извршењу ове одлуке и примени
њених одредаба, члан Градског већа надлежан за послове урбанизма:
- даје сугестије и предлоге у поступку израде прописа из области општег и комуналног уређења и
коришћења, одржавања и заштите јавних површина,
- даје мишљење на нацрте правилника, елабората
и решења из чл. 12. и 110. став 2. ове одлуке, као
и предлоге и сугестије у погледу појединих решења,
- даје мишљење на техничку документацију (димензије, изглед, примењени материјал и начин
везивања за конструкцију) о урбаној опреми која
се поставља у складу са програмским и другим
актима јавних и јавно комуналних предузећа или
по захтеву других лица о увођењу нових елемената урбане опреме и разматра њихова техничка,
естетска и друга решења,
- утврђује начелне ставове за привремено постављање објеката и уређаја на јавним површинама за текућу годину, и
- разматра и друга питања из области општег и комуналног уређења Града.

2. Урбани мобилијар
Члан 20.
Наменски киосци су монтажни објекти који се постављају на јавној површини, у циљу обезбеђења објеката или у друге сврхе (на аутобуским стајалиштима, ради
наплате на паркиралиштима, обезбеђење пешачке зоне, и сл.).
Правно лице или предузетник које поставља наменски киоск дужно је да га одржава у исправном и уредном стању.
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Члан 21.

Јавни часовник се поставља на објектима или јавној
површини.
Правно лице или предузетник које поставља јавни
часовник дужно је да га одржава у исправном и уредном стању.
Члан 22.
Клупе се постављају на јавној површини у складу са
програмом јавног предузећа у чијој надлежности је њихово постављање.
Правно лице или предузетник коме је поверено одржавање клупа, дужно је да их одржава у исправном и
уредном стању.
Члан 23.
Поштански сандучићи и јавне телефонске говорнице
се постављају на јавној површини у складу са распоредом места који утврђује предузеће у чијој је надлежности њихово постављање, уз сагласност Градске управе
за комуналне послове (у даљем тексту: Градска управа).
Предузеће из става 1. овог члана, дужно је да
поштанске сандучиће и јавне телефонске говорнице
одржава у исправном и уредном стању.
Члан 24.
Украсне жардинијере се могу поставити у пешачкој
зони, у складу са Елаборатом урбане опреме из члана
12. став 1. тачка 1. ове одлуке, а украсне жардинијере
ван пешачке зоне, уз претходну сагласност члана Градског већа надлежног за послове урбанизма.
Украсне жардинијере поставља Завод за изградњу
Града.
Изузетно од става 2. овог члана, украсне жардинијере ван пешачке зоне може да постави и правно лице
или предузетник уз сагласност предузећа коме је поверено одржавање јавне зелене површине и Завода за
изградњу Града.
Правно лице или предузетник из става 3. овог члана,
дужно је да украсне жардинијере одржава у исправном
и уредном стању и негује биљне засаде у њима.
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Дечија игралишта, скејт паркове и фитнес мобилијар
поставља Завод за изградњу Града.
Одржавање дечијих игралишта, скејт паркова и фитнес мобилијара обавља надлежно јавно предузеће и
дужно је да их одржава у исправном и уредном стању.
Члан 28.
Други урбани мобилијар поставља се под условима
које утврди члан Градског већа надлежан за послове
урбанизма, а послове одржавања и набавке обавља
правно лице или предузетник, у складу са законом.
Члан 29.
Техничка документација којом се одређују димензије,
изглед, примењени материјал и начин везивања конструкције урбане опреме из чл. 21. до 28. ове одлуке за
јавну површину, а коју поставља у складу са својим програмским и другим актима јавно и јавно комунално предузеће или друго лице коме је поверено њено постављање, доставља се члану Градског већа надлежном
за послове урбанизма, на мишљење.

3. Објекти и уређаји
Члан 30.
Објекти и уређаји могу се привремено постављати
на јавној површини на основу решења о одобрењу (у
даљем тексту: одобрење), које доноси Градска управа.
Одобрење за привремено постављање рекламних
ознака из члана 65. ове одлуке издаје Завод за изградњу Града.
Одобрење из ст. 1. и 2. овог члана може се издати
уколико су испуњени услови предвиђени овом одлуком
и актима донетим на основу ове одлуке, као и уколико
објекти и уређаји не нарушавају урбану, естетску и техничку функцију Града.
На основу одобрења из ст. 1. и 2. овог члана ималац
одобрења је дужан да плати локалну комуналну таксу,
у складу са одлуком којом се уређују локалне комуналне таксе и посебним решењем.

Члан 25.

Одобрење из ст. 1. и 2. овог члана Градска управа и
Завод за изградњу Града дужни су да одмах доставе
Градској управи за инспекцијске послове.

Стубове, кугле, ограде и друге врсте запрека на јавној површини поставља и одржава јавно предузеће у
чијој је надлежности одржавање јавне површине.

Члан 31.

Члан 26.
Паркомати се постављају на јавној површини у складу са распоредом места који утврђује предузеће у чијој
је надлежности њихово постављање, уз сагласност
надлежне градске управе.
Предузеће из става 1. овог члана дужно је да паркомате одржава у уредном и исправном стању.
Члан 27.
Дечија игралишта, скејт паркови и фитнес мобилијар
састоје се од подлоге, реквизита и пратећег мобилијара
(клупе, корпе за отпатке и сл.).

Акт којим се одобрава привремено постављање
објекта и уређаја на јавној површини која је, по посебним прописима и другим актима, поверена на управљање, одржавање и коришћење јавном предузећу
или другом правном лицу, доноси то јавно предузеће
или друго правно лице, у складу са овом одлуком и актима донетим на основу ове одлуке, уз претходну сагласност Градске управе.
Члан 32.
Подносилац захтева за издавање одобрења дужан
је да уз захтев приложи:
1. доказ о уписаној делатности у Регистар привредних субјеката и други одговарајући регистар,
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2. порески идентификациони број, матични број и
број текућег рачуна,
3. технички цртеж са мерама које дефинишу положај
објекта, односно уређаја на јавној површини, димензије, примењене материјале, боје и начин на који се повезује за јавну површину, оверен од стране лица са лиценцом архитектонске струке, а у складу са овом
одлуком и Правилником,
4. доказ о уплати локалне комуналне таксе, ако је
објекат или уређај био постављен на јавној површини у
претходном периоду, односно ако је подносилац захтева имао одобрење за заузеће јавне површине у
претходном периоду,

У случају из става 3. тач. 1. и 2. овог члана одобрење
се може и изменити.
У случају из става 3. тачка 3. овог члана Градска управа доноси решење о укидању одобрења на захтев
имаоца одобрења.
Против решења из ст. 4. до 8. овог члана, може се
поднети жалба Градском већу у року од 15 дана од дана
достављања решења.
Члан 35.

7. друге доказе, у зависности од посебних услова
утврђених овом одлуком за постављање објекта, односно уређаја на јавној површини.

За време одржавања манифестација којима је покровитељ Град (Новосадски маратон, фестивали и сл.)
или извођења радова, објекти и уређаји, постављени
на јавној површини на основу одобрења, могу се привремено уклонити или изместити за време трајања манифестације, односно док трају радови.
Против решења којим се уклањају или измештају
објекти и уређаји, у складу са ставом 1. овог члана, може се поднети жалба Градском већу у року од 15 дана
од дана достављања решења.
Жалба из става 2. овог члана, не одлаже извршење
решења.

Члан 33.

Члан 36.

Неће се издати одобрење у случају да је Градска управа за инспекцијске послове у претходном периоду
против подносиоца захтева донела акт којим се налаже
уклањање објекта, односно уређаја са јавне површине.

Правна и физичка лица, односно предузетници који
постављају објекте и уређаје из члана 8. ове одлуке,
дужни су да исте одржавају у исправном, уредном и
чистом стању, и не могу мењати њихов изглед, ако овом
одлуком није другачије прописано.
Након укидања или истека периода заузећа, ималац
одобрења је дужан да уклони објекат, односно уређај
са јавне површине, као и пратеће уређаје, објекте, инсталације и др.

5. мишљење предузећа коме је поверено одржавање
јавне зелене површине, уколико се заузима јавна зелена
површина, ако овом одлуком није другачије прописано,
6. уговор о одржавању чистоће и обнови јавне површине, са надлежним јавним предузећем, уколико на јавној површини обавља комерцијалну делатност, и

Члан 34.
Одобрење се издаје најдуже за период од једне године, ако овом одлуком није другачије прописано.
Одобрење ће се укинути пре истека периода за који
је издато, ако ималац одобрења:
1. не постави објекат, односно уређај, у складу са условима наведеним у одобрењу, и
2. користи објекат, односно уређај за делатност која
није утврђена у одобрењу.
Одобрење ће се укинути пре истека периода за који
је издато и у следећим случајевима:
1. када се земљиште приводи намени или се изводе
други радови на јавној површини,
2. када је то неопходно због предузимања техничких
мера којима се мења режим саобраћаја, и
3. када ималац одобрења одустане од права коришћења јавне површине.
У случајевима из става 2. овог члана, Градска управа
покреће поступак на основу обавештења Градске управе за инспекцијске послове и доноси решење о укидању
одобрења.
У случају из става 3. тачка 1. овог члана, на основу
обавештења Завода за изградњу Града, Градска управа
по службеној дужности доноси решење о укидању
одобрења.
У случају из става 3. тачка 2. овог члана, на предлог
Градске управе за саобраћај и путеве, Градска управа
по службеној дужности доноси решење о укидању
одобрења.

3.1. Киоск и барака
Члан 37.
Киоск је монтажно-демонтажни објекат на локацији
површине до 25 m2, а барака мањи монтажни објекат на
локацији површине веће од 25 m2 који служе за
обављање одговарајуће делатности утврђене Елаборатом.
Члан 38.
Локација се даје на коришћење на основу расписаног и спроведеног конкурса за доделу локација (у
даљем тексту: конкурс).
За спровођење конкурса Градоначелник Града Новог
Сада (у даљем тексту: Градоначелник) именује посебну
комисију (у даљем тексту: Комисија за спровођење конкурса).
Локација се даје на коришћење најдуже до пет година.
Одлуку о расписивању конкурса доноси Комисија за
спровођење конкурса.
Одлука из става 4. овог члана садржи:
1. локацију за киоск, односно бараку, тип, површину
и намену киоска, односно бараке,
2. време на које се локација даје на коришћење,
3. рок и начин подношења пријаве на конкурс,
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4. почетни износ ренте за стицање права на доделу
локације (у даљем тексту: почетни износ ренте),
5. висину гарантног износа за учешће на конкурсу,
6. податке о документацији која се прилаже уз пријаву на конкурс,
7. критеријуме за избор најповољније понуде,
8. место и време отварања понуда,
9. рок и начин објављивања резултата конкурса,
10. назнаку да се понуде подносе у затвореним ковертама, и
11. друге услове прописане законом.
Члан 39.
Почетни износ ренте, утврђује се у годишњем износу
локалне комуналне таксе за одговарајући тип, површину и намену киоска, односно бараке.
Гарантни износ из члана 38. став 5. тачка 5. ове одлуке, утврђује се у износу од 50% од почетног износа
ренте.
Члан 40.
Право учешћа на конкурсу имају правна лица и предузетници.
Лица из става 1. овог члана, имају право да конкуришу за доделу највише до једне трећине локација за које
је расписан конкурс.
Рок за подношење пријаве за учешће на конкурсу је
15 дана од дана његовог објављивања у "Службеном
листу Града Новог Сада".
Неблаговремене пријаве враћају се подносиоцу пријаве, неотворене.
Непотпуне пријаве, као и пријаве које нису у складу
са ставом 2. овог члана, одбиће се закључком који се
може побијати у оквиру жалбе на одлуку Комисије за
спровођење конкурса из члана 42. став 1. ове одлуке.
Члан 41.
Комисија за спровођење конкурса утврђује ранг-листу
на основу критеријума за избор најповољније понуде.
Критеријуми из става 1. овог члана су:
1. понуђени износ ренте, и
2. дужина обављања делатности која је предвиђена
конкурсом.
Комисија за спровођење конкурса доноси одлуку о
додели локације на основу ранг-листе из става 1. овог
члана, у року од седам дана од дана истека рока из
члана 40. став 3. ове одлуке.
Члан 42.
Одлука из члана 41. став 3. ове одлуке објављује се
на огласној табли Градске управе.
Учесник конкурса има право да Градском већу уложи
приговор на одлуку из става 1. овог члана, у року од три
дана од дана објављивања одлуке.
Члан 43.
Изузетно од члана 38. став 1. ове одлуке, локација
се може дати на коришћење досадашњем кориснику
локације, на његов захтев, под следећим условима:
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- да му је тражена локација дата на коришћење на
претходном конкурсу, по основу уступања права
коришћења, или на основу претходне сагласности
Градоначелника за постављање киоска, односно
бараке у насељеном месту ван подручја Новог Сада, и
- да је измирио потраживања по основу изворних
јавних прихода Града.
Лице из става 1. овог члана дужно је да уз захтев
поднесе решење о коришћењу локације, решење о уступању права коришћења локације или решење о одобравању коришћења локације за постављање киоска,
односно бараке на основу претходне сагласности Градоначелника у насељеном месту ван подручја Новог
Сада, доказ о измиреним потраживањима, доказ о уплати ренте за предметну локацију у годишњем износу
локалне комуналне таксе за одговарајући тип, површину и намену киоска, односно бараке и друге доказе.
Уколико су испуњени услови из става 1. овог члана,
Градска управа доноси решење о коришћењу локације
лицу из става 1. овог члана.
Саставни део решења из става 3. овог члана је извод из Елабората којим се уређују општи саобраћајни и
инфраструктурни услови и урбанистички критеријуми
за одређивање места, а ради постављања одређеног
типа киоска, односно бараке, са условима за прикључење на инфраструктуру, а који израђује Завод за урбанизам.
На решење из става 3. овог члана може се уложити
жалба Градском већу у року од 15 дана од дана достављање решења.
Члан 44.
Учесник на конкурсу коме је додељена локација дужан је да понуђени износ ренте уплати у року од осам
дана од дана коначности решења Градског већа донетог по приговору из члана 42. став 2. ове одлуке, а у
супротном се доноси одлука о додели локације учеснику конкурса који је следећи на ранг-листи утврђеној у
складу са чланом 41. став 3. ове одлуке.
Уплаћени износ ренте не урачунава се у износ локалне комуналне таксе коју учесник на конкурсу плаћа
као ималац одобрења за коришћење локације, у складу
са одлуком којом се уређују локалне комуналне таксе.
Члан 45.
Учеснику конкурса коме је додељена локација, уплаћени гарантни износ за учешће на конкурсу урачунава се у износ ренте.
Учеснику конкурса коме није додељена локација,
враћа се гарантни износ за учешће на конкурсу, у року
од три дана од дана правоснажности одлуке из члана
41. став 3. ове одлуке.
Учеснику конкурса који одустане од коришћења додељене локације, гарантни износ за учешће на конкурсу се не враћа.
Члан 46.
Градска управа доноси решење о коришћењу локације учеснику конкурса на основу одлуке Комисије за
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спровођење конкурса и доказа о уплати понуђеног износа ренте.
Саставни део решења из става 1. овог члана је извод из Елабората којим се уређују општи саобраћајни и
инфраструктурни услови и урбанистички критеријуми
за одређивање места, а ради постављања одређеног
типа киоска, односно бараке, са условима за прикључење на инфраструктуру, а који израђује Завод за урбанизам.
На решење из става 1. овог члана, може се уложити
жалба Градском већу, у року од 15 дана од дана достављања решења.
Решење из става 1. овог члана, укида се ако учесник конкурса у року од 60 дана од коначности решења
не постави киоск, односно бараку, или ако не почне да
обавља делатност.
Члан 47.
Градска управа је дужна да сваке године имаоцу
одобрења за коришћење локације изда решење којим
се утврђује износ локалне комуналне таксе за ту годину, у складу са одлуком којом се уређују локалне комуналне таксе.
Члан 48.
На захтев заинтересованог лица, киоск, односно барака могу се поставити у насељеном месту ван подручја
Новог Сада, на основу акта издатог од стране Завода за
урбанизам којима се утврђују општи саобраћајни и инфраструктурни услови и урбанистички критеријуми за одређивање места, а ради постављања одређеног типа
киоска, односно бараке, са условима за прикључење на
инфраструктуру, уз мишљење месне заједнице и
претходну сагласност Градоначелника.
По прибављеној сагласности Градоначелника из става 1. овог члана, одобрење за коришћење локације за
киоск, односно бараку, издаје се том лицу.
Ималац одобрења из става 2. овог члана, дужан је
да киоск, односно бараку постави и почне да обавља
делатност у року од 60 дана од дана коначности одобрења.
Члан 49.
Ималац одобрења за коришћење локације може право коришћења локације да уступи другом лицу, да промени делатност коју обавља у киоску, односно бараци,
као и да промени тип киоска.
Одобрење из става 1. овог члана, доноси Градска управа, уколико се тиме не нарушава урбана, естетска и
техничка функција Града.
Члан 50.
Одобрење за коришћење локације укида се пре истека периода за који је издато, поред случајева из члана 34. ст. 2. и 3. ове одлуке, ако ималац одобрења престане да обавља делатност у киоску, односно бараци
дуже од 90 дана, као и ако ималац одобрења уступи
право коришћења локације другом лицу без одобрења
из члана 49. став 2. ове одлуке.
Након коначности решења о укидању одобрења за
коришћење локације у случајевима из става 1. овог члана, та локација се даје на коришћење на основу расписаног и спроведеног конкурса.

3.2. Превозна средства реконструисана
у монтажне објекте
Члан 51.
Превозна средства реконструисана у монтажне
објекте прилагођене за обављање одговарајуће комерцијалне делатности (трамваји, вагони, аутобуси, бродови и сл.) постављају се на јавној површини у складу са
одобрењем.

3.3. Летња и зимска башта
Члан 52.
Летња и зимска башта су објекти намењени угоститељској делатности који се постављају на јавној површини испред, иза или са стране објекта или дела објекта у којој се обавља искључиво угоститељска
делатност.
Летња и зимска башта не могу да се поставе испред
киоска, односно бараке.
Изузетно од става 2. овог члана, дозвољено је постављање летње и зимске баште испред киоска, односно
бараке на јавној плажи, у складу са актом предузећа коме је поверено управљање и одржавање јавних плажа.
Члан 53.
У поступку покренутом по захтеву за издавање одобрења за постављање летње и зимске баште, Градска
управа по службеној дужности прибавља мишљење
Градске управе за саобраћај и путеве, о испуњености
услова утврђених Правилником, без одлагања, а најдуже у року од седам дана.
Летња и зимска башта могу да се поставе на јавној
зеленој површини која је у програму одржавања зеленила, под условом да се претходно закључи уговор о
обнови јавне зелене површине након уклањања летње
баште или зимске баште, са предузећем коме је поверено одржавање јавних зелених површина.
У летњој и зимској башти није дозвољено постављање роштиља, ражња, шанк-пулта, фонтане, аудио и видео уређаја, емитовање музике путем музичког
уређаја, нити је дозвољено извођење музике уживо.

3.3.1. Летња башта
Члан 54.
Летња башта се поставља у периоду од 15. марта до
15. новембра текуће године.
Изузетно од става 1. овог члана летња башта може
се поставити на период од 15. новембра текуће године
до 15. марта наредне године.
Захтев за постављање летње баште из става 1. овог
члана се подноси у периоду од:
- 15. јануара до 15. фебруара,
- 15. априла до 15. маја, и
- 15. јула до 15. августа.
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Захтев за постављање летње баште из става 2. овог
члана се подноси у периоду од 1. септембра до 1. октобра текуће године.
Период постављања летње баште из става 1. овог
члана не може бити краћи од три месеца.
Члан 55.
Летњу башту чине столови, столице, сунцобрани и
одговарајући лако покретљиви монтажно-демонтажни
елементи, у складу са Правилником.
Елементи летње баште из става 1. овог члана, урачунавају се у укупну површину коју заузима летња башта.
У оквиру летње баште постављање ограда, формирање подијума или платоа, односно денивелисање јавне
површине на којој се поставља летња башта, дозвољено
је у складу са условима прописаним Правилником.

3.3.2. Зимска башта
Члан 56.
Зимска башта се поставља на период од 15. новембра текуће године до 15. марта наредне године.
Захтев за постављање зимске баште се подноси у
периоду од 1. септембра до 1. октобра текуће године.
Зимску башту чине столови, столице и одговарајући
лако покретљиви монтажно-демонтажни елементи, у
складу са Правилником.
Елементи зимске баште из става 3. овог члана, урачунавају се у укупну површину коју заузима зимска башта.
Изглед и конструкција зимске баште утврђују се
Правилником.

3. 4. Покретна тезга
Члан 57.
Покретна тезга је монтажна конструкција која може
да заузима највише 2 m2 јавне површине, а намењена је
за излагање и продају робе:
1. цвећа, сувенира, књига, часописа и других публикација, уметничких предмета, слика и скулптура и производа старих заната,
2. цвећа, честитки и производа уметничких и старих
заната и домаће радиности поводом обележавања
државних, верских и других празника:
- божићних и новогодишњих празника, у периоду од
15. децембра текуће године до 15. јануара наредне
године, и
- 8. марта, у периоду од 1. до 10. марта текуће године,
3. слаткиша, балона и сл., за време одржавања
Змајевих дечјих игара,
4. освежавајућих напитака, прехране у оригиналном
паковању, сувенира и украсних предмета, за време
трајања "EXIT" фестивала и других манифестација од
значаја за Град,
5. цвећа, сувенира и производа уметничких и старих
заната и домаће радиности, поводом одржавања "пијаце лепих ствари",
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6. одабраних сувенира и одговарајућих публикација
из области туризма на простору туристичког пристана
на обали реке Дунав у Граду, и
7. других производа за време одржавања манифестација од значаја за Град.
Одобрење за постављање покретне тезге из става 1.
тачка 1. овог члана, издаје се за период који не може
бити краћи од шест месеци.
Изглед покретне тезге утврђује се Правилником.
На покретној тезги и у њеној непосредној близини
није дозвољено постављање музичког уређаја.

3.5. Изложбени пулт
Члан 58.
Изложбени пулт је монтажна конструкција која може
да заузима највише 2 m2 јавне површине, и поставља
се уз пословни објекат ради излагања робе која се у
објекту продаје.
Одобрење за постављање изложбеног пулта из става 1. овог члана, издаје се на период који не може бити
краћи од шест месеци.

3.6. Слободностојећа и зидна витрина
Члан 59.
Слободностојећа и зидна витрина су објекти који се
постављају ради излагања и рекламирања робе ван
пословног простора, у складу са Правилником.
Члан 60.
Подносилац захтева за издавање одобрења за постављање слободностојеће и зидне витрине, дужан је да
уз захтев приложи доказ о власништву или праву коришћења пословног објекта, односно простора који се
налази у непосредној близини јавне површине на којој
се поставља витрина.
Уколико има више подносилаца захтева, предност
има подносилац захтева чији пословни објекат нема
улични излог.

3.7. Уређај за кокице, друге печењарске
производе, "хот дог" и сл.
Члан 61.
Уређај за кокице, друге печењарске производе, "хот
дог" и сл., може да се постави на јавној површини, под
условом да заузима највише 2 m2.
Изглед уређаја из става 1. овог члана утврђује се
Правилником.
Локације за привремено постављање уређаја за кокице предвиђене Решењем из члана 12. став 1. тачка 5.
ове одлуке дају се на коришћење на основу расписаног
и објављеног конкурса.
Локација из става 3. овог члана даје се на коришћење најдуже до годину дана.
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Конкурс из става 3. овог члана спроводи посебна комисија ( у даљем тексту: Комисија), коју именује Градоначелник.
Одлуку о расписивању конкурса из става 3. овог члана доноси Комисија.
Правна лица и предузетници имају право да конкуришу за доделу само једне локације.
Локације из става 3. овог члана дају се на коришћење на основу спроведеног конкурса, сходном
применом члана 38. став 5., члана 39., члана 40. ст. 1, 3,
4. и 5., и чл. 41., 42., 44., 45. и 46. ст. 1. и 3. ове одлуке.
Решење Градске управе о коришћењу локације учеснику конкурса, донето на основу одлуке Комисије и доказа о уплати понуђеног износа ренте, укида се ако
учесник конкурса не постави уређај за кокице, или не
отпочне да обавља делатност, у року од 10 дана од коначности решења.

Објекат и средство за оглашавање чине опрему за
оглашавање.
Друго огласно средство из става 1. овог члана је
билборд, светлећа реклама, рекламна табла, појединачно слово, електронски дисплеј без тона, обједињена
информативна табла, разапето перфорирано синтетичко платно, транспарент преко зграде и други специфични објекат и уређај.
Рекламна ознака, у смислу става 1. овог члана, је и
натпис на фасади зграде, на посебно постављеним
стубовима или на јарболима.
Рекламна ознака се може поставити и на киоск, односно бараку.
За оглашавање манифестација може да се постави
транспарент између зграда за време одржавања манифестација.
Члан 66.

3.8. Расхладни уређај
Члан 62.
Расхладни уређај за продају индустријског сладоледа и кремова може да се постави на јавној површини
под условом да га чини једна расхладна комора.
Уз објекат намењен продаји прехрамбене робе могу
да се поставе расхладни уређаји за продају индустријског сладоледа и кремова и продају освежавајућих напитака, у зависности од величине простора испред објекта.

3.9. Објекти за извођење забавних програма

За постављање рекламне ознаке из члана 65. ове
одлуке одговоран је оглашивач.
Члан 67.
Постављање рекламне ознаке на фасади, крову и
другим површинама зграде, врши се у складу са Правилником из члана 12. став 1. тачка 3. ове одлуке.
Правно лице или предузетник које поставља рекламну ознаку из става 1. овог члана дужно је да уз захтев
приложи техничке услове којим се уређују урбанистички
и други услови за постављање рекламне ознаке, димензија, конструкција, облик и боја рекламне ознаке,
које својим актом утврђује Завод за урбанизам.

Члан 63.
Објекти за извођење забавних програма су циркус,
забавни парк, апарати и уређаји за забаву и слично.
Објекти из става 1. овог члана, могу да се поставе на
јавној зеленој површини под условом да се претходно
закључи уговор о обнови јавне зелене површине која се
користи за извођење забавног програма, након уклањања објекта из става 1. овог члана, са предузећем
коме је поверено одржавање јавних зелених површина.
Члан 64.
Подносилац захтева за издавање одобрења за постављање објекта за извођење забавног програма, дужан је да одреди укупну површину коју заузима објекат
за извођење забавног програма, површину коју заузима
у циљу извођења забавног програма, као и број апарата
и уређаја за забаву.
Подносилац захтева из става 1. овог члана дужан је
да приликом подношења захтева за постављање објеката за извођење забавних програма приложи уговор о
одржавању чистоће и обнови јавне површине са надлежним јавним предузећем.

3.10. Рекламни пано

3.10.1. Опрема за оглашавање
Члан 68.
Опрема за оглашавање може да се постави у складу
са Решењем из члана 12. став 1. тачка 7. ове одлуке.
Изузетно, Градска управа може да одобри привремено постављање опреме за оглашавање на местима која
нису одређена Решењем из става 1. овог члана, као и
да одреди места за слободно плакатирање, ако постојећи објекти не задовољавају повећану потребу за оглашавањем поводом културних, спортских или других
манифестација, или предизборних кампања.
Члан 69.
Постављање опреме за оглашавање обавља Завод
за изградњу Града.
Послове одржавања опреме за оглашавање обавља
правно лице или предузетник коме је поверено њихово
обављање.
Правно лице или предузетник из става 2. овог члана,
дужно је да опрему за оглашавање одржава у исправном и уредном стању.

Члан 65.

Члан 70.

Рекламни пано, у смислу ове одлуке, је објекат и
средство за оглашавање и друго огласно средство које
се поставља ради рекламирања (у даљем тексту: рекламна ознака).

Оглашивач из члана 69. став 3. ове одлуке, дужан је
да уклони плакат, оглас и другу огласну поруку по истеку одобреног периода за коришћење опреме за оглашавање.
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3.10.2. Билборди

23. septembar 2010.

1. нацрт површине на коју се поставља рекламна ознака са техничким описом и дизајном рекламне ознаке,
Члан 71.

Локације за привремено постављање билборда дају
се на коришћење на основу спроведеног конкурса,
сходном применом члана 38. ст. 1, 2, 4. и 5, члана 39.,
члана 40. ст. 1, 3, 4. и 5., и члана 42., 44. и 45. ове одлуке.
Локације из става 1. овог члана дају се на коришћење најдуже до 10 година.
Члан 72.
Комисија за спровођење конкурса утврђује ранг-листу
на основу критеријума за избор најповољније понуде.

2. урбанистичке критеријуме за одређивање места
за њихово постављање, статички прорачун сигурности
и прорачун и шему инсталација ако захтев подноси за
постављање светлеће, односно просветљене рекламне ознаке чија је површина већа од 2 m2, и
3. сагласност власника зграде, односно скупштине
стамбене зграде и власника стана на чијем делу се поставља рекламна ознака.
Друга средства за оглашавање из става 1. овог члана, постављају се у складу са Правилником из члана
12. став 1. тачка 2. ове одлуке.

Критеријуми из става 1. овог члана су:
1. понуђени износ ренте,
2. финансијски и пословни капацитет учесника конкурса у последње три године, и
3. технички капацитет учесника конкурса.
Комисија за спровођење конкурса доноси одлуку о
додели локације за постављање билборда на основу
ранг-листе из става 1. овог члана, у року од седам дана
од дана истека рока из члана 40. став 3. ове одлуке.
Члан 73.
Завод за изградњу Града доноси решење о коришћењу локације за постављање билборда учеснику
конкурса на основу одлуке Комисије за спровођење
конкурса и доказа о уплати понуђеног износа ренте.
Саставни део решења из става 1. овог члана је извод из Елабората којим се уређују општи саобраћајни и
инфраструктурни услови и урбанистички критеријуми
за одређивање места, а ради постављања одређеног
типа билборда, са условима за прикључење на инфраструктуру, а који израђује Завод за урбанизам.
На решење из става 1. овог члана, може се уложити
жалба Градском већу, у року од 15 дана од дана достављања решења.
Учесник конкурса из става 1. овог члана дужан је да
постави билборд у складу са Решењем из члана 12.
став 1. тачка 6. ове одлуке, Правилником из члана 12.
став 1. тачка 2. ове одлуке и прибављеним изводом из
Елабората из става 2. овог члана.
Решење из става 1. овог члана, укида се ако учесник
конкурса не постави билборд у року од 60 дана од дана
коначности решења.
Члан 74.
Завод за изградњу Града је дужан да сваке године
имаоцу одобрења за коришћење локације за постављање билборда изда решење којим се утврђује износ локалне комуналне таксе за ту годину.

3.10.3. Друга огласна средства
Члан 75.
Подносилац захтева за издавање одобрења за постављање других средстава за оглашавање, дужан је да
приложи:

3.11. Перда
Члан 76.
Перда је конзолна монтажна конструкција са одговарајућим застором, која се поставља на фасади зграде
изнад зидног отвора, ради заштите излога од сунца.
Облик перде мора да прати облик зидног отвора изнад којег се поставља.
Перда се може поставити и на киоск, односно бараку.
Члан 77.
Изглед перде одређује се Правилником.
Члан 78.
Подносилац захтева дужан је да уз захтев за постављање перде приложи урбанистичке критеријуме за
постављање перде, који садрже димензију, конструкцију, облик и боју перде, које издаје Завод за урбанизам.
Члан 79.
За постављање перде из члана 76. ове одлуке одговоран је корисник перде.

3.12. Пловеће постројење на води, односно
водном земљишту
Члан 80.
Пловеће постројење на води, односно водном
земљишту је пловни објекат који се привремено поставља на води, односно водном земљишту у функцији
туризма и угоститељства (у даљем тексту: пловеће
постројење).
Решење којим се одобрава привремено постављање
пловећег постројења из става 1. овог члана доноси
Градска управа.
Подносилац захтева за издавање одобрења за привремено постављање пловећег постројења из става 1.
овог члана, дужан је да приложи:
1. сагласност органа надлежног за безбедност пловидбе,
2. урбанистичке критеријуме прибављене од Завода
за урбанизам са роком важности од једне године,
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3. сагласност јавног водопривредног предузећа,
4. сагласност Завода, за пловне објекте који се постављају на делу десне обале Дунава.
Захтев привремено постављање пловећег постројења може поднети само власник пловећег постројења
Власник пловећег постројења је дужан да поред документације из става 3. овог члана, уз захтев приложи и
важећу пловидбену дозволу.

3.13. Грађевински материјал и други објекти
и уређаји у функцији извођења грађевинских радова
Члан 81.
Депоновање грађевинског материјала и постављање
других објеката и уређаја у функцији извођења грађевинских радова, на јавним површинама, дозвољено је
у складу са усвојеним планом градилишта и планираном динамиком радова.
Уколико се градилишна скела поставља у пешачкој
зони, извођач радова, односно инвеститор дужан је да
постави засторе на којима морају бити исцртане контуре будућег објекта.
Инвеститор је дужан да депоновани грађевински материјал, односно објекте и уређаје у функцији извођења
грађевинских радова, обезбеди одговарајућом оградом, а да након завршетка радова јавну површину доведе у првобитно стање, односно стање предвиђено
планском документацијом.
Члан 82.
Подносилац захтева за издавање одобрења за депоновање грађевинског материјала и постављање других објеката и уређаја у функцији извођења грађевинских радова, дужан је да уз захтев приложи:
1. грађевинску дозволу, односно други одговарајући
акт Градске управе за урбанизам и стамбене послове,
којом се одобрава извођење грађевинских радова,
2. план градилишта или шему организације за већа
градилишта или скицу заузећа јавне површине за депоновање грађевинског материјала,
3. мишљење Градске управе за саобраћај и путеве о
потреби измене режима саобраћаја,
4. уговор о обнови јавне зелене површине, након уклањања грађевинског материјала и других објеката и
уређаја у функцији извођења грађевинских радова, са
предузећем коме је поверено одржавање јавне зелене
површине, уколико се заузима јавна зелена површина,
5. уговор о одржавању чистоће и обнови јавне површине након уклањања грађевинског материјала и других објеката и уређаја у функцији извођења грађевинских радова, са надлежним јавним предузећем, и
6. уговор о обнови јавног паркиралишта након уклањања грађевинског материјала и других објеката и
уређаја у функцији извођења грађевинских радова, са
предузећем коме је поверено одржавање јавних паркиралишта, уколико се заузима јавно паркиралиште.

Члан 83.
На јавној површини у пешачкој зони није дозвољено
прављење малтера и мешање бетона, и извођење других радова који могу да проузрокују оштећење јавне
површине.

3.14. Други објекти и уређаји
Члан 84.
Одобрење за привремено постављање других објеката и уређаја на јавној површини који нису наведени у
овој одлуци, као и објеката и уређаја који не испуњавају
услове утврђене општим актима донетим у складу са
овом одлуком, Градска управа може да изда за потребе
одржавања манифестација од значаја за Град.
Подносилац захтева за издавање одобрења из става 1. овог члана који поставља позорницу или други
монтажно-демонтажни објекат привременог карактера
(нпр. "EXIT" фестивал и друге манифестације), дужан је
да приложи пројекат конструкције и извештај о техничкој контроли пројекта, који је израдило лице овлашћено
за пројектовање.
Организатор манифестације из става 1. овог члана
обавезан је да закључи уговор о одржавању чистоће у
току манифестације и обнови јавне површине након уклањања објеката и уређаја, односно после завршетка
манифестације, са надлежним јавним предузећем.
Члан 85.
Предмети и ствари не могу да се остављају на јавној
површини, осим у случају утовара или истовара огрева,
али не дуже од два сата.

4. Уређење, коришћење, одржавање и заштита
јавне површине
Члан 86.
О уређењу, одржавању и заштити јавне површине и
урбаној опреми, старају се правна лица и предузетници
којима је то поверено на основу ове одлуке и других
аката.
Члан 87.
Није дозвољено:
1. прљање и оштећење јавне површине, као и урбане опреме,
2. остављање ствари, других предмета и отпада на
јавној површини,
3. писање графита, цртање или на други начин оштећење или уништавање јавне површине или урбане опреме,
4. неовлашћено постављање, уклањање или премештање урбане опреме,
5. спречавање постављања урбане опреме за коју
постоји одобрење или други акт донет у складу са
овом одлуком, и
6. коришћење јавне површине и урбане опреме супротно намени коју имају, без одобрења или које
није у складу са издатим одобрењем.
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5. Уређење и одржавање спољних
делова зграда
Члан 88.
Под уређењем спољних делова зграда подразумева
се извођење радова (малтерисање, кречење, бојење и
други слични радови) за које се не издаје грађевинска
дозвола.
Власници и корисници зграда дужни су да редовним
одржавањем обезбеде уредан изглед спољних делова
зграда.
Када спољни делови зграда нису уредни и у функционалном стању, довођење у уредно и функционално
стање се обавља одмах.
Под уредним и функционалним стањем спољних делова зграда подразумева се да су уредно омалтерисани, окречени, обојени, да нису оштећени, запрљани ни
исписани графитима, односно да на други начин својим
изгледом не нарушавају општи естетски изглед Града.
Члан 89.
На спољним деловима зграда и других објеката у
јавној употреби, могу да се насликају мурали, уз сагласност члана Градског већа надлежног за комуналне послове и члана Градског већа надлежног за послове урбанизма, а на предлог Градске управе за културу.
Мурали, у смислу ове одлуке, су уметничка дела искључиво естетске некомерцијалне садржине који се
сликају на спољним деловима зграда или другог објекта у јавној употреби, у циљу стварања и развоја културног амбијента и естетског изгледа Града.
Члан 90.
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Члан 93.

Клима-уређаји могу да се постављају на спољним
деловима зграда, на месту које је за то одређено пројектом изградње или реконструкције објекта.
Ако места за постављање клима-уређаја нису одређена пројектом из става 1. овог члана, клима-уређаји
се могу постављати на другим местима (дворишне фасаде, заклоњени делови лођа и балкони или терасе и
сл.).
Уколико из техничко-технолошких разлога није могуће поставити клима-уређаје на начин из ст. 1. и 2. овог
члана, они ће се поставити на основу услова које издаје
Завод за урбанизам.
При постављању клима-уређаја обавезно је да се
обезбеди отицање кондензоване воде на начин који
онемогућава њено разливање на друге површине.
Члан 94.
Завод издаје услове и мере техничке заштите за извођење радова за постављање клима-уређаја из члана
93. ове одлуке, када се ови радови изводе на спољним
деловима зграде која је:
1. утврђена за непокретно културно добро,
2. у заштићеној околини непокретног културног добра, и
3. у зонама заштите.
Члан 95.
Мрежа кабловско-дистрибутивног система по правилу се поставља као подземна инсталација.
Изузетно од става 1. овог члана, мрежа кабловскодистрибутивног система може да се постави на постојеће стубове нисконапонских водова, у складу са урбанистичким условима које издаје Завод за урбанизам.

Власник, закупац или други корисник пословног простора у згради дужан је да истакне фирму на пословном простору на за то предвиђено место, а ако такво
место није предвиђено, истицање фирме се врши у
складу са условима утврђеним Правилником из члана
12. став 1. тачка 3. ове одлуке.

У случају измештања нисконапонских водова са ваздушних на подземне, измешта се и мрежа кабловскодистрибутивног система.

За пословне просторе у зградама које се налазе у
зонама заштите, услове и начин истицања фирме прописује Завод.

III. КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ ГРАДА

Члан 91.
Власник, закупац или други корисник пословног простора у згради, дужан је да обезбеди уредан изглед
спољних делова зграде и по престанку обављања делатности у пословном простору.
Лице из става 1. овог члана, дужно је да уклони сва
обавештења, рекламне и друге ознаке које су упућивале на обављање делатности у том простору.
Члан 92.
Пасажи у зони заштите су пролази и површине намењене јавној комуникацији ради приступа пословним
и другим објектима.
Услови за уређење пасажа из става 1. овог члана,
утврђују се посебним елаборатом који доноси Завод, уз
претходну сагласност члана Градског већа надлежног
за послове урбанизма.

1. Комунални објекти и уређаји
Члан 96.
Комуналне објекте или уређаје из члана 9. ове одлуке, поставља и одржава правно лице или предузетник
коме је поверено обављање одређене делатности, односно у чијој надлежности је постављање и одржавање
одређених објеката или уређаја.
Правно лице или предузетник из става 1. овог члана
дужно је да Градској управи достави техничку документацију којом се одређују димензије, изглед, примењени
материјал и начин везивања конструкције комуналних
објеката и уређаја за јавну површину.
Правно лице или предузетник из става 1. овог члана,
дужно је да комуналне објекте и уређаје одржава у исправном, уредном и чистом стању.
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2. Јавна расвета, осветљавање објеката
и свечано украшавање Града
Члан 97.
Јавна расвета је систем објеката, инсталација и
уређаја за осветљавање јавне површине и спољних делова зграда и других објеката (у даљем тексту: јавна
расвета).
Радове на постављању јавне расвете и њеном одржавању обавља правно лице или предузетник коме је
поверено обављање те делатности, у складу са законом.
Члан 98.
Одржавање јавне расвете обухвата радове на замени светлећих тела и других дотрајалих или оштећених
елемената, чишћење, антикорозивну заштиту и прање
стубова и заштитних облога светлећих тела.
Члан 99.
Ради истицања силуета, спољашњим осветљењем
трајно се осветљавају објекти и амбијенталне целине
које имају историјски, културни, архитектонски, административни, привредни или други значај.
Градско веће доноси решење којим одређује који се
објекти и амбијенталне целине осветљавају, у смислу
става 1. овог члана.
Осветљавање објеката и амбијенталних целина врши се на основу пројекта осветљавања који израђује
Завод за изградњу Града.
Члан 100.
Поводом државних празника, одређених верских
празника, значајних културних и спортских приредби и
манифестација (Нова година, Божић, Ускрс, "Стеријино
позорје", "Змајеве дечје игре" и сл.), Град се свечано украшава према посебном пројекту свечаног украшавања
и осветљавања Града.
Пројекат из става 1. овог члана израђује Завод за изградњу Града.

них предузећа, а у складу са планом техничког
регулисања саобраћаја за тај период.
Градско веће даје сагласност на програм из става 1.
овог члана.
Члан 103.
Програм рада зимске службе садржи:
1. преглед активности јавних и јавно комуналних
предузећа која учествују у реализацији програма,
2. програме рада зимских служби јавних и јавно комуналних предузећа,
3. број и распоред дежурства радника који ће уклањати снег и лед,
4. ангажованост радника и механизације на уклањању снега и леда по степену приправности,
5. списак градских саобраћајница са редом првенства по коме се уклања снег и лед са тих површина, спречава стварање поледице и посипа одговарајућим материјалом,
6. локацију за депоније за снег и лед, и начин њиховог одржавања,
7. број и врсту механичких и других средстава, њихову намену и распоред коришћења, и
8. потребна финансијска средства за спровођење
програма рада зимске службе.
Члан 104.
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу плана из члана 102. став 2. ове одлуке, прописује начин одвијања саобраћаја у зимском периоду, а нарочито одређује:
1. улице за једносмерни саобраћај,
2. улице у којима је забрањено заустављање и паркирање возила на коловозу за време снежних падавина,
3. посебан режим паркирања возила ради лакшег
одржавања чистоће, и
4. улице у којима се забрањује саобраћај у случају
великих снежних падавина.

Члан 101.

Члан 105.

Инсталације и уређаји за осветљавање објеката и амбијенталних целина, као и свечано украшавање и осветљавање Града саставни су део система јавне расвете.

Јавно комунално предузеће "Тржница" Нови Сад,
дужно је да уклања снег и лед са пијачних простора,
као и са простора који су у непосредној функционалној
вези са простором пијаце (тротоари око пијаце и прилазни путеви).

Инсталације и уређаји из става 1. овог члана одржавају се стално у исправном, уредном и чистом стању, а
уклањају се у року од три дана после празника, приредбе или манифестације поводом које су постављени.

3. Уклањање снега и леда
Члан 102.

Члан 106.
Јавно комунално предузеће "Пут" Нови Сад, дужно
је да уклања снег и лед са коловоза и мостова, у складу са програмом рада зимске службе из члана 103. ове
одлуке.

Уклањање снега и леда обавља се у складу са одредбама ове одлуке и у складу са програмом рада зимске службе.

Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад, дужно је да одржава у функционалном
стању сливнике и отворене уличне канале за време
отапања снега и леда.

Програм из става 1. овог члана, доноси Завод за изградњу Града до 15. октобра текуће године, за програмски период на основу предлога јавних и јавно комунал-

Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад,
дужно је да уклања снег и лед у складу са програмом
рада зимске службе из члана 103. ове одлуке.
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Јавно комунално предузеће "Паркинг сервис" Нови
Сад, дужно је да уклања снег и лед са паркиралишта.
Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад дужно је да уклања снег и лед са аутобуских
стајалишта у јавном градском и приградском превозу
путника.
Предузећа која управљају Железничком станицом и
аутобуским станицама за међуградски, приградски и
градски саобраћај, дужна су да уклањају снег и лед и
да их односе на депонију за снег и лед, а у случају поледице да посипају одговарајућим материјалом површине
које представљају прилазне путеве овим објектима.
Члан 107.
Предузећа, установе, друга правна лица и предузетници, дужни су да уклањају снег и лед са тротоара, прилазних путева и стаза које користе испред пословних
објеката и да их, у случају поледице, посипају одговарајућим материјалом од коловоза до објекта у коме се
пословни простор налази, као и да уклањају снег и лед
са крова објекта ако представљају опасност за пролазнике и сам објекат.
Обавезе из става 1. овог члана, односе се и на скупштине зграде, односно власнике или закупце станова и
породичних зграда или кућа.
Ако у приземљу стамбене зграде постоји пословни
простор, обавезе из става 1. овог члана, односе се и на
власника, закупца или другог корисника тог простора.
Извођач, односно инвеститор радова је одговоран за
уклањање снега и леда са тротоара и за посипање одговарајућим материјалом у случају поледице испред
објекта у изградњи.
Корисник неизграђеног грађевинског земљишта дужан је да обезбеди уклањање снега и леда и у случају
поледице посипање тротоара одговарајућим материјалом на делу поред тог земљишта, који служи за саобраћај возила и кретање пешака.
Обавезе из ст. 1. до 5. овог члана трају непрекидно
сваког дана у зимском периоду, у времену од 5,00 до
22,00 сата.
Члан 108.
При уклањању снега и леда са кровова зграда пролазници морају да буду упозорени, ваздушне инсталације и водови сачувани од оштећења, олуци и сливници
да се не затрпавају, а снег и лед да се одлажу тако да
не ометају саобраћај на коловозу и пролаз пешака тротоаром.
Када није могуће уклањање снега и леда са кровова
зграда, предузећа из чл. 105. и 106. ове одлуке, дужна
су да благовремено поставе одговарајуће ознаке упозорења о опасности од обрушавања снега и леда са
кровова, као и одговарајуће запреке ради обилажења
угрожених делова на тротоару.

4. Постављање и одржавање јавних WC-а

23. septembar 2010.

Јавни WC може да буде трајан или привремен (у
даљем тексту: мобилан).
Трајни јавни WC може бити зидан или монтажни и
мора да буде прикључен на јавни водовод и канализацију, а монтажни јавни WC мора бити и аутоматизован.
Мобилан јавни WC се поставља и на захтев организатора јавних манифестација или других скупова.
Члан 110.
Постављање јавних WC-а обавља правно лице или
предузетник коме је то поверено.
Градско веће доноси правилник који садржи опште
саобраћајне и инфраструктурне услове и урбанистичке
критеријуме за одређивање локација за постављање
трајних јавних WC-а са условима за прикључење на инфраструктуру, као и списак локација са графичким приказом.
Стручне послове на изради правилника из става 2.
овог члана обавља Завод за урбанизам.
Члан 111.
Правно лице или предузетник коме је поверено одржавање јавних WC-а, као и организатор јавне манифестације или другог скупа из члана 109. став 4. ове
одлуке, дужни су да обезбеде:
1. сталну санитарну, техничку и хигијенску исправност јавних WC-а,
2. редовно одржавање и функционалност јавних WC-а,
3. санитарно-техничко упутство о коришћењу, истакнуто на видном месту за кориснике, и
4. стално присуство радника на одржавању хигијене
у радно време.
Члан 112.
Правно лице или предузетник коме је поверено одржавање јавних WC-а, доноси ценовник услуга, уз
претходну сагласност Градског већа.
Члан 113.
О одржавању јавних WC-а у пословним објектима
намењеним за јавно коришћење (тржни, спортски и пословни центри и сл.), дужни су да се старају власници,
односно закупци тих објеката.

5. Сузбијање и уништавање амброзије
Члан 114.
Власници, односно корисници парцела дужни су да
сузбијају и уништавају амброзију на парцели.
Лица из става 1. овог члана дужна су да сузбијају и
уништавају амброзију применом агротехничких, механичких и хемијских мера.

IV. НАДЗОР

Члан 109.
Јавни WC је санитарни објекат који се поставља на
јавној површини или се налази у оквиру пословног
објекта (тржни, спортски и пословни центри и сл.).

Члан 115.
Надзор над применом ове одлуке врши Градска управа.

23. septembar 2010.
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Послове инспекцијског надзора над спровођењем
ове одлуке и других општих и појединачних аката донетих на основу ове одлуке, обавља Градска управа за
инспекцијске послове путем комуналног инспектора.

за завршетак наложених радова почне да тече од 1.
марта.

Члан 116.

Решење о извођењу радова доставља се власнику,
а за зграде колективног становања, власницима и скупштини зграде.

У вршењу инспекцијског надзора, поред законских
овлашћења комунални инспектор је дужан нарочито да:
1. контролише стање урбане опреме и начин њеног
одржавања и заштите од стране правних лица и предузетника којима је то поверено,
2. контролише обављање послова на општем и комуналном уређењу Града, утврђених овом одлуком:
- уређење и одржавање спољних делова зграда,
- постављање и одржавање система јавне расвете,
осветљавање објеката и свечано украшавање
Града,
- уклањање снега и леда са јавних површина,
- постављање и одржавање јавних WC-а,
- сузбијање и уништавање амброзије,
- коришћење, одржавање и заштиту јавних површина,
3. контролише да ли је урбана опрема постављена у
складу са условима утврђеним у одобрењу надлежног
органа,
4. поднесе захтев за покретање прекршајног поступка у случају непоступања по извршном решењу, и
5. предузима друге потребне мере за коришћење
јавне површине у складу са овом одлуком и другим актима донетим у складу са овом одлуком.
У вршењу инспекцијског надзора, комунални инспектор је овлашћен да изрекне мандатну казну физичком
лицу, правном лицу, одговорном лицу у правном лицу и
предузетнику.
Члан 117.
Комунални инспектор је овлашћен да решењем наложи власнику зграде, односно скупштини зграде да
изведе радове на одржавању зграде, уколико спољни
делови зграде нису у функционалном и уредном стању,
односно ако нису омалтерисани, окречени, обојени, ако
су оштећени и запрљани, исписани графитима или на
други начин својим изгледом нарушавају општи естетски изглед Града.
Решење из става 1. овог члана, садржи опис радова
који треба да се изведу на одржавању спољних делова
зграде, рок у коме је власник зграде дужан да изведе
радове, односно да закључи уговор о извођењу наложених радова.
Рок за закључење уговора за извођење радова не
може да буде дужи од 30 дана од дана пријема решења,
а рок за завршетак радова одредиће се зависно од обима и сложености радова које је потребно извести, а не
може да буде дужи од 60 дана од дана закључења уговора.
Изузетно, на предлог власника зграде, комунални
инспектор може да одобри продужење рока за извођење радова за најдуже 30 дана, ако оцени да је то
оправдано због обима и сложености радова.
У периоду од 1. новембра текуће до 1. марта наредне године, комунални инспектор може да одреди да рок

Члан 118.

Решење из става 1. овог члана, које је донето за извођење радова на спољним деловима зграде у зони заштите, инспектор је дужан да достави и Заводу.
Члан 119.
У вршењу инспекцијског надзора, комунални инспектор је овлашћен да решењем нареди уклањање урбане
опреме и других предмета и ствари који су постављени
на јавној површини без одобрења, као и објеката и
уређаја који се не користе у складу са одобрењем, под
претњом принудног извршења и прекршајног гоњења.
У случајевима из става 1. овог члана, када се власник, односно корисник не налази на лицу места или су
непознати, инспектор ће, без саслушања, донети решење којим налаже да се урбана опрема, односно други предмети и ствари, уклоне у одређеном року који се
може одредити и на сате, под претњом принудног извршења.
Решење из става 2. овог члана, налепљује се на урбану опрему, односно друге предмете и ствари, уз назначење дана и сата када је налепљено, чиме се сматра да је достављање извршено, а касније оштећење,
уништење или уклањање овог решења не утиче на
ваљаност достављања.
Жалба против решења из ст. 1. и 3. овог члана не одлаже његово извршење.
Када власник, односно корисник не поступи по налогу из става 3. овог члана, комунални инспектор ће у
складу са донетим закључком о дозволи извршења,
спровести принудно извршење.
Смештај и чување принудно уклоњене урбане опреме, односно других предмета и ствари обезбеђује
Служба за заједничке послове.
Преузимање урбане опреме, односно других предмета и ствари уклоњених са јавне површине врши се о
трошку власника, односно корисника.
Члан 120.
Ако власник, односно корисник не преузме принудно
уклоњену урбану опрему, односно друге предмете и
ствари у року од 60 дана од дана принудног уклањања,
Служба за заједничке послове ће их продати на јавној
лицитацији, а средства остварена од такве продаје користе се за подмирење трошкова уклањања и чувања,
а уколико нису довољна, разлика се наплаћује од власника, односно корисника по поступку прописаном за
принудну наплату јавних прихода.
Када власник, односно корисник не преузме лако
кварљиву робу затечену на или у објекту, односно
уређају који је принудно уклоњен у року утврђеном у
решењу комуналног инспектора, Служба за заједничке
послове ће их предати предузећу регистрованом за њихов промет, а на основу закљученог уговора.
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Уговор из става 2. овог члана, закључује Служба за
заједничке послове.
Ценовник за утврђивање трошкова принудног уклањања и чувања урбане опреме, односно других предмета и ствари, доноси Градско веће.
Градска управа за инспекцијске послове не сноси одговорност за оштећење робе и других предмета који се
налазе на или у објекту, односно уређају који се уклања, као ни ризик од њихове евентуалне пропасти.
Члан 121.
У вршењу инспекцијског надзора, комунални инспектор је овлашћен да решењем наложи власнику, односно кориснику парцеле да сузбија и уништава амброзију
на парцели.
Решење из става 1. овог члана садржи рок за добровољно уништавање амброзије, који не може бити дужи
од три дана, као и упозорење да уколико то не учини,
амброзију ће уништити предузеће које се бави одржавањем јавних зелених површина, о трошку власника,
односно корисника парцеле.

23. septembar 2010.

9. не уклања снег и лед са тротоара, прилазних путева и стаза испред пословних објеката, на начин прописан у члану 107. ове одлуке,
10. не поступи у складу са чланом 108. ове одлуке,
при уклањању снега и леда са кровова зграда,
11. омета комуналног инспектора у вршењу надзора
и комуналног полицајца у вршењу комунално - полицијских послова, и
12. не поступи по извршном решењу комуналног инспектора.
За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00 динара одговорно лице у предузећу.
За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се предузетник новчаном казном од 5.000,00 до 250.000,00
динара.
Члан 124.
Новчаном казном од 50.000,00 динара до 1.000.000,00
динара казниће се за прекршај правно лице ако:

Члан 122.

1. не одржава наменски киоск у исправном и уредном стању (члан 20. став 2.)

Комунално-полицијске послове обавља комунални
полицајац.

2. не одржава јавне часовнике у исправном и уредном стању (члан 21. став 2.),

Комунални полицајац у обављању комунално-полицијских послова, поред законом утврђених овлашћења,
изриче мандатну казну и подноси захтев за вођење
прекршајног поступка за прекршаје прописане овом одлуком.

3. не одржава клупе у исправном и уредном стању
(члан 22. став 2.),

Уколико комунални полицајац, у обављању комунално-полицијских послова, уочи повреду прописа из надлежности другог органа, обавестиће одмах о томе, писаним путем, надлежни орган.

V. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 123.

4. постави жардинијере супротно члану 24. став 3.
ове одлуке, као и ако их не одржава у уредном и исправном стању и не негује биљне засаде у њима (члан
24. став 4.),
5. заузме јавну површину, односно постави рекламну
ознаку без одобрења (члан 30.),
6. не уклони или измести објекте и уређаје постављене на јавној површини за време трајања манифестација којима је покровитељ Град, и док трају радови (члан 35. став 1.),
7. не поступи у складу са чланом 36. ове одлуке,

Новчаном казном од 50.000,00 динара до 1.000.000,00
динара казниће се за прекршај предузеће ако:

8. не постави киоск, односно бараку у насељеном
месту ван подручја Новог Сада у складу са условима из
члана 48. ове одлуке,

1. не постави клупе у складу са програмом јавног
предузећа (члан 22. став 1.),

9. не постави превозно средство реконструисано у
монтажни објекат, у складу са одобрењем (члан 51.),

2. постави поштанске сандучиће или јавне телефонске говорнице супротно члану 23. став 1. ове одлуке,
као и ако их не одржава у исправном и уредном стању
(члан 23. став 2.),

10. постави летњу и зимску башту супротно члану
52. ове одлуке,

3. постави жардинијере супротно члану 24. ове одлуке,
4. се не стара о одржавању стубова, кугли, ограда и
других врста запрека на јавној површини (члан 25.),

11. у летњој и зимској башти постави роштиљ, ражањ, шанк-пулт, фонтану, аудио и видео уређај, емитује
музику путем музичког уређаја, као и ако се у летњој и
зимској башти изводи музика уживо (члан 53. став 3.),

5. постави паркомате супротно члану 26. став 1. ове
одлуке, као и ако их не одржава у уредном и исправном
стању (члан 26. став 2.),

12. у оквиру летње баште постави ограду, формира
подијум или плато, односно денивелише јавну површину на којој се поставља летња башта, супротно условима утврђеним у Правилнику (члан 55. став 3.),

6. не постави дечија игралишта, скејт паркове и фитнес мобилијара у складу са чланом 27. ове одлуке,

13. не постави зимску башту у складу са условима из
члана 56. ове одлуке,

7. не изврши обавезе прописане у члану 105. ове одлуке,

14. не постави покретну тезгу у складу са условима
из члана 57. ове одлуке,

8. не изврши обавезе прописане у члану 106. ове одлуке,

15. постави изложбени пулт супротно члану 58. ове
одлуке,

23. septembar 2010.
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16. постави слободностојећу и зидну витрину супротно условима утврђеним у Правилнику (члан 59.),
17. постави уређаје за кокице, друге печењарске производе, "хот дог" и сл. на јавну површину, супротно члану 61. ове одлуке,
18. постави расхладни уређај за продају индустријског сладоледа и кремова, односно освежавајућих напитака, супротно условима из члана 62. ове одлуке,
19. постави објекте за извођење забавног програма
супротно члану 63. ове одлуке,
20. постави рекламне ознаке на фасади, крову и другим површинама зграде, супротно члану 67. став 1. ове
одлуке,
21. постави опрему за оглашавање супротно члану
68. ове одлуке,
22. не одржава опрему за оглашавање у исправном
и уредном стању (члан 69.),

41. уреди пасаж у зони заштите супротно условима
утврђеним посебним елаборатом Завода (члан 92. став
2.),
42. постави клима-уређаје супротно чл. 93. и 94. ове
одлуке,
43. постави мрежу кабловско-дистрибутивног система супротно члану 95. ове одлуке,
44. не одржава комуналне објекте и уређаје у исправном, уредном и чистом стању (члан 96.),
45. одржава јавну расвету супротно члану 97. ове
одлуке,
46. објекте и амбијенталне целине осветљава супротно решењу Градског већа и условима из пројекта осветљавања (члан 99. ст. 2. и 3.),
47. свечано украшава Град супротно посебном пројекту свечаног украшавања и осветљавања Града (члан
100.),

25. постави друго средство за оглашавање супротно
члану 75. став 2. ове одлуке,

48. не одржава инсталације и уређаје за осветљавање амбијенталних целина, свечано украшавање и осветљавање Града у исправном, уредном и чистом
стању и не уклони их у року од три дана после празника, приредбе или манифестације поводом које су постављени (члан 101.),

26. постави перду супротно условима из чл. 76. и 77.
ове одлуке,

49. не уклања снег и лед према програму рада зимске службе (члан 102. став 1.),

27. постави пловеће постројење супротно члану 80.
ове одлуке,

50. не уклања снег и лед са тротоара, прилазних путева и стаза на начин прописан у члану 107. ове одлуке,

28. депонује грађевински материјал, односно постави друге објекте и уређаје у функцији извођења грађевинских радова супротно члану 81. став 1. ове одлуке,

51. не поступи у складу са чл. 107. и 108. ове одлуке,
при уклањању снега и леда са крова зграде,

23. не поступи у складу са чланом 70. ове одлуке,
24. постави билборд супротно члану 73. став 4. ове
одлуке,

29. постави градилишну скелу у пешачкој зони супротно члану 81. став 2. ове одлуке,
30. не поступи у складу са чланом 81. став 3. ове одлуке,
31. изводи грађевинске и друге радове на јавној површини у пешачкој зони, који могу проузроковати оштећење јавне површине (члан 83.),
32. постави други објекат и уређај супротно члану
84. ове одлуке,

52. ако не поступи у складу са чланом 109. став 3.
ове одлуке,
53. не постави јавни WC у складу са правилником из
члана 110. став 2. ове одлуке,
54. не постави јавни WC у складу са чланом 111. ове
одлуке,
55. не поступи у складу са чланом 113. ове одлуке,
56. не сузбија и не уништава амброзију на парцели
(члан 114.),

33. предмете и ствари остави на јавној површини
супротно члану 85. ове одлуке,

57. омета инспектора у вршењу инспекцијског надзора и комуналног полицајца у вршењу комунално - полицијских послова, и

34. огрев остави на јавној површини дуже од два сата супротно члану 85. ове одлуке,

58. не поступи по извршном решењу комуналног инспектора.

35. се не стара о уређењу, одржавању и заштити јавне површине и урбане опреме (члан 86.),
36. поступи супротно одредби члана 87. ове одлуке,

За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се одговорно лице у правном лицу и физичко лице новчаном
казном од 2.500,00 до 75.000,00 динара.

37. не обезбеди уредан изглед и функционално
стање спољних делова зграде у складу са чланом 88.
ове одлуке,

За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се предузетник новчаном казном од 5.000,00 до 250.000,00
динара.

38. на спољним деловима зграда и других објеката у
јавној употреби наслика мурале супротно члану 89. ове
одлуке,

Члан 125.

39. истакне фирму на пословном простору супротно
члану 90. ове одлуке,
40. не обезбеди уредан изглед спољних делова зграде по престанку обављања делатности у пословном
простору и уклони сва обавештења, рекламне и друге
ознаке у том простору (члан 91.),

Новчаном казном у износу од 2.500,00 до 75.000,00
динара казниће се за прекршај физичко лице ако постави музички уређај на покретној тезги или у њеној непосредној близини (члан 57. став 4.).
За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се предузетник новчаном казном од 5.000,00 до 250.000,00
динара.
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Члан 126.

Члан 133.

За прекршаје прописане овом одлуком, мандатна
казна за физичко лице и одговорно лице у правном лицу износи 5.000,00 динара, а за правна лица и предузетнике износи 20.000,00 динара.

Одредбе Одлуке о коришћењу обале и воденог простора на унутрашњим водама ("Службени лист Града
Новог Сада", бр. 5/91, 13/92, 3/94, 10/01, 22/02, 11/03,
13/03-испр. и 47/06- др. одлука) примењују се уколико
нису у супротности са одредбама ове одлуке.

VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 127.
Захтев за привремено заузимање јавне површине за
постављање киоска, односно бараке из члана 43. ове
одлуке, досадашњи корисници локације подносе у року
од осам дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 128.
Акти донети на основу одлуке која престаје да важи
даном ступања на снагу ове одлуке, ускладиће се са
одредбама ове одлуке у року од шест месеци од дана
ступања на снагу ове одлуке.
До усклађивања аката из става 1. овог члана, примењују се акти донети у складу са одредбама одлуке
која престаје да важи ступањем на снагу ове одлуке,
осим одредби које су супротне одредбама ове одлуке.

Члан 134.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о уређењу Града ("Службени лист Града Новог Сада", број 53/08).
Члан 135.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1076/2010-I
23. септембар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

Члан 129.
Акте из чл. 12. став 1. тачка 7., 99. став 2. и 110. став
2. ове одлуке донеће Градско веће у року од шест месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.
Елаборат из члана 92. став 2. ове одлуке донеће Завод за изградњу Града у року од три месеца од дана
ступања на снагу ове одлуке.
Члан 130.
Имаоци решења за привремено постављање уређаја
за кокице на локацијама које су предвиђене Решењем из
члана 12. став 1. тачка 5. ове одлуке, користе наведене
локације до истека периода одобреног решењем Градске
управе.
Члан 131.
Поступци за издавање одобрења у којима није донето првостепено решење, окончаће се по одредбама ове
одлуке.
Члан 132.
Власници, закупци или други корисници пословног
простора у зградама, ускладиће истицање фирме на
пословном простору са одредбама ове одлуке у року
од месец дана од дана доношења акта из члана 12.
став 1. тачка 7. ове одлуке.

585
На основу члана 90. став 5. Закона о планирању и
изградњи ("Службени гласник Републике Србије" бр.
72/09, 81/09-исправка и 64/10) и члана 24. тачка 6. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени
лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града
Новог Сада, на XXIX седници 23. септембра 2010. године, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ
УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ЗА 2010. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о Програму уређивања грађевинског
земљишта за 2010. годину (“Службени лист Града Новог
Сада”, бр. 54/09, 3/10-исправка и 30/10), Програм уређивања грађевинског земљишта за 2010. годину, који је
саставни део ове одлуке, мења се и гласи:

23. septembar 2010.
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‘’ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2010. ГОДИНУ

1.

KАПИТАЛНИ ОБЈЕКТИ

1.110.226.853

1.1 OБЈЕКТИ ОД СТРАТЕШКОГ ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА

799.326.853

1.2 MОСТОВИ

303.157.000

1.3 ПЕТРОВАРАДИНСКА ТВРЂАВА
2.

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

7.743.000
473.012.000

2.1 ПРОСТОРНО-ПЛАНСКА И ДРУГА ДОКУМЕНТАЦИЈА

70.481.000

2.2 СТУДИЈЕ, АНАЛИЗЕ И КАТАСТРИ ОБЈЕКАТА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

33.209.000

2.3 ТРОШКОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ, УСТУПАЊЕ, ДАВАЊЕ У ЗАКУП
ЗЕМЉИШТА

178.512.000

2.4 РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА

190.810.000

3.

166.461.000

МАГИСТРАЛНИ ОБЈЕКТИ

3.1 МАГИСТРАЛНО ОПРЕМАЊЕ - САОБРАЋАЈНИЦЕ

133.496.000

3.2 МАГИСТРАЛНО ОПРЕМАЊЕ - ПАРКОВИ И ТРГОВИ

27.117.000

3.3 МАГИСТРАЛНО ОПРЕМАЊЕ - ДЕПОНИЈЕ И СТОЧНА ГРОБЉА

5.848.000

4.

ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ

86.639.000

4.1 ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ

35.411.000

4.2 ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ И СВЕТЛОСНА СИГНАЛИЗАЦИЈА

32.368.000

4.3 ДЕЧИЈА ИГРАЛИШТА

9.371.000

4.4 СПОРТСКИ ТЕРЕНИ

4.990.000

4.5 ШКОЛЕ И ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

4.499.000

5. ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
5.1 ЛИНИЈСКО ОПРЕМАЊЕ
5.2 ОПРЕМАЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ ЛОКАЛИТЕТА - УГОВОРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

479.211.000
73.346.000
377.730.000

5.3 ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

28.135.000

6. ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИЈА

148.115.147

7. ОПЕРАТИВНА РЕЗЕРВА

10.500.000

8. РАДОВИ НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

344.018.000

9. ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА

428.183.000

УКУПНО:

3.246.366.000
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1

КАПИТАЛНИ ОБЈЕКТИ

1.1

ОБЈЕКТИ ОД СТРАТЕШКОГ ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА

23. septembar 2010.

1.110.226.853
799.326.853

БУЛЕВАР ЕВРОПЕ - од Ул. Корнелија Станковића до Руменачког пута
- Припремни радови
- Техничка документација
- Изградња објеката инфраструктуре
БУЛЕВАР ЕВРОПЕ - од Футошке ул. до Ул. Корнелија Станковића
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
- Изградња објеката инфраструктуре
БУЛЕВАР ЕВРОПЕ - од Футошког пута до Ул. браће Груловић
- Техничка документација
- Изградња објеката инфраструктуре
БУЛЕВАР ЕВРОПЕ - од Руменачког пута до аутопута Е 75
- Техничка документација
ЦППОВ НА ЛЕВОЈ ОБАЛИ ДУНАВА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Стручне услуге
СОМБОРСКИ БУЛЕВАР - од Футошке ул. до Ул. Јожефа Атиле
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре
СОМБОРСКИ БУЛЕВАР (од Ј.Атиле до Цара Душана) И ДЕО БУЛЕВАРА ЕВРОПЕ (до Ул.браће Груловић)
- Техничка документација
- Изградња објеката инфраструктуре
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
СТАДИОН “КАРАЂОРЂЕ”
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре
НОВИ ДРУМСКИ МОСТ СА ТУНЕЛИМА И ПРИСТУПНИМ САОБРАЋАЈНИЦАМА (ТРАСА МОСТА Ф. ЈОЗЕФА)
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
ПОВЕЗИВАЊЕ ГЦ-1 И ГЦ-2 (колектори, објекти и црпне станице)
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
ЂАЧКО ИГРАЛИШТЕ
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре
ТЕМЕРИНСКИ ПУТ (Р-120) - деоница пре и после аутопута
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

23. septembar 2010.
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ПЕТРОВАРАДИН - ОБИЛАЗНИЦА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
СРЕМСКА КАМЕНИЦА - ОБИЛАЗНИЦА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА ЗА СРЕМСКУ СТРАНУ (ППОВ) У ЛЕДИНЦИМА
- Техничка документација (Фонд за капитална улагања)
ПРЕЧИСТАЧ ОТПАДНИХ ВОДА (ППОВ) ЗА КАЋ И БУДИСАВУ - У КАЋУ
- Изградња објеката инфраструктуре
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
- Изградња објеката инфраструктуре

1.2

МОСТОВИ

303.157.000

МОСТ СЛОБОДЕ
- Припремни радови
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Припремни радови
ДРУМСКО-ЖЕЛЕЗНИЧКИ МОСТ (ЖЕЖЕЉЕВ МОСТ)
- Изградња објеката инфраструктуре
НОВИ МОСТ ПРЕКО ДУНАВА
- Стручне услуге

1.3

ПЕТРОВАРАДИНСКА ТВРЂАВА

7.743.000

- Изградња објеката инфраструктуре
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
- Изградња објеката инфраструктуре

2

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

2.1

ПРОСТОРНО-ПЛАНСКА И ДРУГА ДОКУМЕНТАЦИЈА

473.012.000
70.481.000

- Просторни план Града Новог Сада - усаглашавање са Законом и дорада
- Генерални урбанистички план - усаглашавање са Законом
- План генералне регулације пословања на северозападу града
- План генералне регулације породичног становања на западу града
- План генералне регулације мешовите намене између Бул. Европе, Бул.цара Лазара, Стражиловске,
Ж.Зрењанина, М.Пупина, Јеврејске и Футошке
- План генералне регулације Лимана са Универзитетским центром
- План генералне регулације приобаља на левој обали Дунава
- Мерење подземних вода
- Трошкови извода из урбанистичког плана и израда урбанистичких услова
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НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- План детаљне регулације Официрске плаже
- Израда студија и анализа
- Елаборат јавних градских WС-а са предлогом локација
- Анализа могућих локалитета за градски фудбалски стадион, аутодром, хиподром, терене за скејтборд,
зоолошки врт, циркус плац, аква парк и др.
- Израда планова по посебним одлукама и потребама
- Мерење подземних вода
- Трошкови извода из урбанистичког плана и израда урбанистичких услова
- План детаљне регулације Универзитетског парка
- Алибеговац - анализа стања
- План детаљне регулације државног пута 1. реда (М-21)
- План детаљне регулације Боцке 1
- План детаљне регулације Староиришког пута у Сремској Каменици
- План детаљне регулације радне зоне у Футогу
- План детаљне регулације линијског центра дуж Улице цара Лазара у Футогу
- План детаљне регулације линијског центра дуж Улице царице Милице у Футогу

2.2

СТУДИЈЕ, АНАЛИЗЕ И КАТАСТРИ ОБЈЕКАТА КОМУНАЛНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ

33.209.000

-

Истицање међа путних парцела на улицама, локалним и некатегорисаним путевима
Иновација саобраћајних студија
Израда услова и мера заштите за потребе просторно-планске документације
Геодетска снимања, преузимање података премера, израда геодетског елабората за потребе решавања
ИП односа на земљишту у поступку уређивања ГЗ
- Приступ подацима катастра непокретности
- Израда копија катастарских планова, копија кат-ком-а, провођење промена у катастарском операту,
ажурирање података и други трошкови
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Израда услова и мера заштите за потребе просторно-планске документације
- Израда копија катастарских планова, копија кат-ком-а, провођење промена у катастарском операту,
ажурирање података и други трошкови
- Реконструкција и бушење нових пијезометара

2.3

-

ТРОШКОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ, УСТУПАЊЕ,
ДАВАЊЕ У ЗАКУП ЗЕМЉИШТА
Заштита грађевинског земљишта (рушење саграђених објеката)
Заштита грађевинског земљишта (пројекти рушења саграђених објеката)
Уређење и одржавање станова за расељавање на разним локалитетима
Повраћај закупнине и накнаде за уређивање
Услуге вештачења
Административне таксе и судски трошкови
Адвокатске услуге
Трошкови платног промета и банкарске услуге
Камате
Порез на промет апсолутних права

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Заштита грађевинског земљишта (рушење саграђених објеката)
- Услуге вештачења

178.512.000

23. septembar 2010.
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РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА

190.810.000

- Решавање имовинско-правних односа
- Накнада за раније принудно одузето земљиште
- Прибављање јавног градског земљишта на разним локалитетима
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Решавање имовинско-правних односа
- Накнада за раније принудно одузето земљиште
- Прибављање јавног градског земљишта на разним локалитетима

3

МАГИСТРАЛНИ ОБЈЕКТИ

3.1

МАГИСТРАЛНО ОПРЕМАЊЕ - САОБРАЋАЈНИЦЕ

166.461.000

БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА - од Јеврејске улице до Варадинског моста
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
УЛИЦА МАКСИМА ГОРКОГ
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
БЕОГРАДСКИ КЕЈ
- Изградња објеката инфраструктуре
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
- Изградња објеката инфраструктуре
СУНЧАНИ КЕЈ
- Техничка документација
РАСКРСНИЦА ИНДУСТРИЈСКЕ УЛИЦЕ И НОВОСАДСКОГ ПАРТИЗАНСКОГ ОДРЕДА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
УЛИЦА ХАЏИ РУВИМОВА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре
СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ - деоница од Т.Мандића до прилазних рампи мосту преко канала ДТД
- Техничка документација
СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ (М-22/1) - 2. ТРАКА - Од Приморске до Змајевачког пута
- Техничка документација
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
ТЕМЕРИНСКА УЛИЦА - Од Партизанске до Приморске улице
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре

133.496.000
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МАГИСТРАЛНО ОПРЕМАЊЕ - ПАРКОВИ И ТРГОВИ

23. septembar 2010.

27.117.000

ДУНАВСКИ ПАРК
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
ТРГ 27. МАРТА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре
ЛИМАНСКИ ПАРК
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре
- Набавка опреме

3.3

МАГИСТРАЛНО ОПРЕМАЊЕ - ДЕПОНИЈЕ И СТОЧНА ГРОБЉА

5.848.000

ТЕРИТОРИЈА ГРАДА И ПРИГРАДСКА НАСЕЉА
- Изградња објеката инфраструктуре
ДЕПОНИЈА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА У НОВОМ САДУ
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

4

ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ

86.639.000

4.1

ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ

35.411.000

ПРУЖНИ ПРЕЛАЗИ
- Одржавање
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Одржавање
ДЕКОРАТИВНО ОСВЕТЉЕЊЕ - ОБЈЕКТИ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре
ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ - ТЕРИТОРИЈА ГРАДА И НАСЕЉЕНИХ МЕСТА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Постављање двојезичних табли у насељу Будисава
ПОСТАВЉАЊЕ СПОМЕНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
- Изградња објеката

4.2

ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ И СВЕТЛОСНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
ТЕРИТОРИЈА ГРАДА НОВОГ САДА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
- Изградња објеката инфраструктуре
- Свечано новогодишње осветљење

32.368.000

23. septembar 2010.
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САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
- Путоказна сигнализација на територији града Новог Сада - 1. фаза
- Набавка опреме и постављање саобраћајне сигнализације
- Комплетирање опреме за систем аутоматског управљања саобраћајем
- Повезивање раскрсница са САУС-ом
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Комплетирање опреме за систем аутоматског управљања саобраћајем

4.3

ДЕЧИЈА ИГРАЛИШТА

9.371.000

ИЗГРАДЊА ДЕЧИЈИХ ИГРАЛИШТА
- Набавка опреме
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Набавка опреме

4.4

СПОРТСКИ ТЕРЕНИ

4.990.000

ТЕРИТОРИЈА ГРАДА НОВОГ САДА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Реконструкција и санација

4.5

ШКОЛЕ И ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

4.499.000

ШКОЛСКА ДВОРИШТА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
- Изградња објеката инфраструктуре

5

ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

5.1

ЛИНИЈСКО ОПРЕМАЊЕ
УЛИЦА ЊЕГОШЕВА
- Техничка документација
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
УЛИЦА ДР ЛАЗЕ СТАНОЈЕВИЋА
- Техничка документација
УЛИЦА КОСОВСКА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
УЛИЦА ТЕКЕЛИЈИНА - од Венизелосове ул. до пруге
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
НОВА УЛИЦА ИЗМЕЂУ УЛИЦА КОСАНЧИЋ ИВАНА И ТОПЛИЦЕ МИЛАНА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре

479.211.000
73.346.000
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УЛИЦА ХОПОВСКА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
УЛИЦА ЛАСЛА ГАЛА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
УЛИЦА ПУШКИНОВА - од Ул. Алексе Шантића до Бул. цара Лазара
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
УЛИЦА ТОЛСТОЈЕВА - Од Пушкинове до Хоповске улице
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
УЛИЦА ВОЈВОЂАНСКА - од Бул. ослобоðења до Пушкинове ул.
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
УЛИЦА ДОЖА ЂЕРЂА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре
ЛОКАЛИТЕТ ИЗМЕЂУ УЛ. МИЛЕВЕ СИМИЋ И Ј. ПАНЧИЋА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
КОМПЛЕКС НЕИМАРА НА СЕНТАНДРЕЈСКОМ ПУТУ - СЕВЕР 2
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
УЛИЦА ЈОАКИМА ВУЈИЋА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
УЛИЦА СВЕТЕ КАСАПИНОВИЋА од Хаџи Рувимове до Јанка Веселиновића
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
- Изградња објеката инфраструктуре
УЛИЦА ВЕСЕЛИНА МАСЛЕШЕ - од Ул. Бранка Бајића до Корнелија Станковића
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре
ЛОКАЛИТЕТ ЈУЖНО ОД КАЋКЕ ПЕТЉЕ - ИСТОЧНО ОД ПУТА М-7 - РЕЖИЈСКА ТРАКА ПАРАЛЕЛНА СА М-7
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Припремни радови
- Изградња објеката инфраструктуре

23. septembar 2010.
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ОПРЕМАЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ ЛОКАЛИТЕТА - УГОВОРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

377.730.000

- Остале спацијализоване услуге
- Техничка документација
- Изградња објеката инфраструктуре
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Остале спацијализоване услуге
- Техничка документација
- Изградња објеката инфраструктуре

5.3

ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

28.135.000

СТАНОВИ ЗА РАТНЕ ВОЈНЕ ИНВАЛИДЕ И ПОРОДИЦЕ ПАЛИХ БОРАЦА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре
НОВА РАНЖИРНА СТАНИЦА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР - УЛИЦЕ НЕВЕСИЊСКА И М. КОЧИША
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре
ВЕТЕРНИК - ОСНОВНА ШКОЛА У НАСЕЉУ “ФЕШТЕР”
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
- Изградња објеката инфраструктуре

6

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИЈА
- Трошкови ревизионе комисије
- Трошкови превода докумената
- Довођење јавних површина у технички исправно стање
- Административне таксе
- Комуналне таксе
- Раскопавања (враћање коловоза у технички исправно стање)
- Сагласности и пројектни услови
- Технички пријем објеката
- Амортизација зграда и објеката
- Амортизација опреме
- Премије и осигурања објеката инфраструктуре
- Трошкови информационих технологија
- Трошкови штампања материјала
- Трошкови огласа
- Медијске промоције
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Набавка нове опреме
- Трошкови информационих технологија
- Довођење јавних површина у технички исправно стање
- Раскопавања (враћање коловоза у технички исправно стање)
- Премије и осигурања објеката инфраструктуре
- Трошкови штампања материјала
- Медијске промоције

148.115.147
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ОПЕРАТИВНА РЕЗЕРВА

23. septembar 2010.

10.500.000

ТЕРИТОРИЈА ГРАДА НОВОГ САДА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре

8

РАДОВИ НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

8.02

МЗ СТАРИ ГРАД

УЛИЦА МИЛЕТИЋЕВА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
УЛИЦА НИКОЛЕ ПАШИЋА И ТРГ МАРИЈЕ ТРАНДАФИЛ
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

8.03

МЗ ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА

УЛИЦА ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

8.06

МЗ БОШКО БУХА

БУЛЕВАР ДЕСПОТА СТЕФАНА - паркинг испод моста
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
УЛИЦА НАРОДНОГ ФРОНТА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре

8.07

МЗ ЛИМАН III

БУЛ. ЦАРА ЛАЗАРА 57-71
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре

8.08

МЗ ОСТРВО

УЛИЦА НАРОДНОГ ФРОНТА - од Иве Андрића до Балзакове
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре

8.11

МЗ 7. ЈУЛИ

УЛИЦА БРАЋЕ КРКЉУШ - Од Ул. Ђ. Магарашевића до Т. Павловића
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

344.018.000

23. septembar 2010.
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МЗ ЈУЖНИ ТЕЛЕП

УЛИЦА СИМЕ МАТАВУЉА
- Изградња објеката инфраструктуре (Фонд за капитална улагања)
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
- Изградња објеката инфраструктуре (Фонд за капитална улагања)

8.13

МЗ БРАТСТВО - ТЕЛЕП

УЛИЦА МИЛАНА САВИЋА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре

8.14

МЗ НИКОЛА ТЕСЛА - ТЕЛЕП

УЛИЦА ЦВЕЋАРСКА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре

8.15

МЗ ГАВРИЛО ПРИНЦИП

ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ПОРЕД САТЕЛИТСКЕ ПИЈАЦЕ
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

8.17

МЗ АДИЦЕ

АДИЦЕ - УЛИЦА БРАНКА ЋОПИЋА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре

8.19

МЗ РАДНИЧКИ

УЛИЦА МОЛИЈЕРОВА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре

8.21

МЗ НАРОДНИ ХЕРОЈИ

УЛИЦА УРОША ПРЕДИЋА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

8.22

МЗ ОМЛАДИНСКИ ПОКРЕТ

БУЛЕВАР ЈАШЕ ТОМИЋА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре
УЛИЦА ПАЈЕ МАРКОВИЋА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре
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МЗ СЛАНА БАРА

СЛАНА БАРА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре

8.27

МЗ КЛИСА

УЛИЦА ЈАНКА ХАЛКОЗОВИЋА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

8.29

-

МЗ САЛАЈКА

СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ - од Партизанске ул. до Шајкашке
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
Техничка документација
УЛИЦА БРАНКА РАДИЧЕВИЋА - Од Темеринске до Кисачке
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

8.30

МЗ ШАНГАЈ

ШАНГАЈ
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре

8.31

МЗ ПЕТРОВАРАДИН

ПУТ М-21 - од подвожњака до петље Мишелук
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

8.32

МЗ СРЕМСКА КАМЕНИЦА

СРЕМСКА КАМЕНИЦА - ПИЈАЦА
- Техничка документација
СРЕМСКА КАМЕНИЦА - СТАРОИРИШКИ ПУТ
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
СРЕМСКА КАМЕНИЦА - УЛИЦА ФРУШКОГОРСКА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре
СРЕМСКА КАМЕНИЦА - УЛИЦА КАРАЂОРЂЕВА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
СРЕМСКА КАМЕНИЦА - ЗМАЈЕВ ТРГ
- Изградња објеката инфраструктуре

23. septembar 2010.

23. septembar 2010.
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МЗ КИСАЧ

КИСАЧ
- Техничка документација
- Техничка документација (Фонд за капитална улагања)
- Изградња објеката инфраструктуре (Фонд за капитална улагања)
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре

8.35

МЗ РУМЕНКА

РУМЕНКА - АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре
РУМЕНКА - КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА
- Техничка документација
- Изградња објеката инфраструктуре (Фонд за капитална улагања)

8.36

МЗ СТЕПАНОВИЋЕВО

СТЕПАНОВИЋЕВО - АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре
СТЕПАНОВИЋЕВО - КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА
- Техничка документација (Фонд за капитална улагања)
СТЕПАНОВИЋЕВО - УЛИЦА БОШКА БУХЕ
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре

8.37

МЗ БУДИСАВА

БУДИСАВА - КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА
- Техничка документација (Фонд за капитална улагања)
- Изградња објеката инфраструктуре (Фонд за капитална улагања)
БУДИСАВА - ВРТИЋ “ЗЕКА”
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре
КОЛЕКТОР КАНАЛИЗАЦИЈЕ КАЋ - БУДИСАВА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

8.38

МЗ КАЋ

КАЋ
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре
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МЗ ЧЕНЕЈ

ЧЕНЕЈ - КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА
- Техничка документација (Фонд за капитална улагања)

8.42

МЗ ВЕТЕРНИК

РАСКРСНИЦА ПУТА М-7 У ВЕТЕРНИКУ - ЦЕНТАР
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
ВЕТЕРНИК - НАСЕЉЕ ФЕШТЕР
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре

8.43

МЗ ФУТОГ

ФУТОГ - КАНАЛИЗАЦИЈА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре
ФУТОГ - НАСИП
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
ФУТОГ - НОВО (ЦЕНТРАЛНО) ГРОБЉЕ
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

8.44

МЗ БУКОВАЦ

БУКОВАЦ
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

8.45

МЗ СТАРИ ЛЕДИНЦИ

СТАРИ ЛЕДИНЦИ - ВУЧКОВАЦ
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

8.46

МЗ ЛЕДИНЦИ

НОВИ ЛЕДИНЦИ - РЕГИОНАЛНИ ПУТ Р-107
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
НОВИ ЛЕДИНЦИ - ВОДОВОД
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре

9
УКУПНО:

ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА

428.183.000
3.246.366.000’’

23. septembar 2010.
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Члан 2.
Ова одлука, ради неопходности реализације Програма, ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у ‘’Службеном листу Града Новог Сада’’.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-2261/2010-I
23. септембар 2010. године
НОВИ САД

На основу члана 24. тачка 23. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог
Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада, на
XXIX седници 23. септембра 2010. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ГРАДСКО
ЗЕЛЕНИЛО" НОВИ САД И ТЕКУЋЕГ
ОДРЖАВАЊА ЗЕЛЕНИЛА ЗА 2010. ГОДИНУ

Председник
Александар Јовановић, с.р.

Члан 1.
У Одлуци о Програму инвестиционих активности
Јавног комуналног предузећа “Градско зеленило” Нови
Сад и текућег одржавања зеленила за 2010. годину,
(„Службени лист Града Новог Сада“, брoj 54/09 и 30/10)
у Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад и текућег
одржавања зеленила за 2010. годину, који је саставни
део ове одлуке, табела „ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ“, мења се и гласи:

„

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ
Број
позиције

ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА

Вредност

ДОБРА
1.

Опрема за производњу компоста (дробилица, пакерица, мешалица...) - наставак
реализације уговорених обавеза из 2009. године

6.848.000,00

2.

Компактна самоходна машина са додатком за крчење корова и грања - наставак
реализације уговорених обавеза из 2009. године

2.500.000,00

3.

Ситна пољопривредна механизација (тримери, моторне тестере, моторне
маказе-орезивачи)

2.900.000,00

4.

Компресор за ваздух сса 1,1kW - 25 lit, ком. 5 - наставак реализације уговорених
обавеза из 2009. године

120.895,00

5.

Компресор за ваздух сса 1,1kW - 25 lit, ком. 2 - наставак реализације уговорених
обавеза из 2009. године

50.000,00

6.

Машина за прање под притиском (хладна вода) - наставак реализације
уговорених обавеза из 2009. године

220.000,00

7.

Леђни дувач листа, ком. 7 - наставак реализације уговорених обавеза из
2009. године

384.200,00

8.

Комунални зглобни трактор сса 21KS са прикључцима (ротокоси, даске за снег,
фрезе, приколице, плугови), ком. 7

9.

Заливни систем са монтажом на кеју

9.076.905,00
12.900.000,00

УКУПНО:

35.000.000,00

НАПОМЕНА:
Пренета средства из буџета Града Новог Сада из ранијих година у износу од 4.004.182,41 динара намењена су за изградњу међународног
туристичког пристана.
„
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Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-2251/2010-I
23. септембар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

23. septembar 2010.

Емитовање хартије од вредности из става 1. овог
члана биће спроведено продајом обвезница Града Новог Сада искључиво Републици Србији и финансијским
институцијама, у складу са Законом о јавном дугу.
Члан 4.
Задуживање из члана 1. обавиће се на рок до 20 година, са периодом почека отплате главнице дуга најдуже до 2-3 године и начином отплате главнице дуга који
омогућује снижавање трошкова задуживања.
Задуживање из члана 1. обавиће се у домаћој валути или са валутном клаузулом, уз остваривање најнижих трошкова задуживања и прихватања ризика задуживања, којима Град Нови Сад може да управља.
Отплата дуга из члана 1. ове одлуке биће обезбеђена општим приходима буџета Града Новог Сада у складу са Законом.
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На основу члана 32. тачка 15. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/07), члана 33, 34, 36, и 37. Закона о јавном дугу
(„Службени гласник Републике Србије“ бр. 61/05 и
107/09) и члана 24. тачка 18. Статута Града Новог Сада
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08), Скупштина Града Новог Сада, на XXIX седници 23. септембра 2010. године, доноси

ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗАДУЖИВАЊА
ГРАДА НОВОГ САДА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ РАСХОДА
Члан 1.
Град Нови Сад покреће поступак дугорочног задуживања, ради финансирања капиталних инвестиционих
расхода у износу до 6.500.000.000,00 динара (Словима:
шестмилијардиипетстомилионадинара).
Задуживање из претходног става врши се у складу
са прибављеним мишљењем Министарства финансија
Републике Србије о задуживању Града Новог Сада.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове одлуке, намењена су за
финансирање капиталних инвестиционих расхода.
Капитални инвестициони расходи из претходног става биће планирани у буџету Града Новог Сада, сагласно планираној динамици спровођења пројеката, која је
дефинисана пројектном документацијом.
Члан 3.
Задуживање из члана 1. ове одлуке обавиће се на
домаћем финансијском тржишту узимањем кредита или
емитовањем хартија од вредности.
Узимање кредита из претходног става биће спроведено кроз отворени поступак јавне набавке кредита, у
складу са Законом о јавним набавкама.

Члан 5.
Овлашћује се Градоначелник Града Новог Сада да
покрене поступак избора начина задуживања Града Новог Сада, из члана 3. ове одлуке, и образује стручни
тим/радну групу, који ће испитати услове задуживања
Града Новог Сада на домаћем финансијском тржишту.
Члан 6.
Стручни тим/радна група из члана 5. ове одлуке, је у
обавези да припреми презентацију Града Новог Сада
као дужника и презентацију пројекта. Након тога је у
обавези да испита услове задуживања на домаћем тржишту кредита локалних власти и заинтересованост
финансијских институција за куповину обвезница Града
Новог Сада.
Стручни тим/радна група је у обавези да по завршеном послу из претходног става поднесе извештај Градоначелнику Града Новог Сада о условима задуживања
Града Новог Сада набавком кредита и о условима емисије обвезница.
Члан 7.
Градоначелник Града Новог Сада ће утврдити предлог одлуке о начину задуживања Града Новог Сада и
поднети је Скупштини Града Новог Сада на усвајање, у
циљу спровођења изабраног начина задуживања Града
Новог Сада из члана 3. ове одлуке.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-4/2010-26-I

23. септембар 2010. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

23. septembar 2010.
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Члан 7.

На основу члана 24. тачка 7. Статута Града Новог
Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог
Сада“, број 43/08), а у вези са чланом 27. став 1. Закона
о култури („Службени гласник Републике Србије“, број
72/09), Скупштина Града Новог Сада на XXIX седници
23. септембра 2010. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ
ГРАД НОВИ САД

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6/2010-67/1-I

23. септембар 2010. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

Члан 1.
У Одлуци о установама културе чији је оснивач Град
Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број
11/10), у члану 7. став 1. зарез и речи: „изузев директора
Градске библиотеке у Новом Саду,“ бришу се.
Члан 2.
У члану 12. став 1. зарез и речи: „осим чланова Управног одбора Градске библиотеке у Новом Саду,“ бришу се.
Члан 3.
У члану 13. после става 2. додаје се нови став 3. који
гласи:
„Изузетно од става 2. овог члана, Управни одбор
Стеријиног позорја, Нови Сад, има председника и четири члана, од којих се један именује из реда запослених.“
После досадашњег става 3. који постаје став 4. додаје се нови став 5. који гласи:
„У случају да у установи постоји више репрезентативних синдиката, чланове управног одбора из реда запослених синдикати предлажу споразумно.“
Досадашњи ст. од 4. до 8. постају ст. од 6. до 10.
Члан 4.
У члану 16. став 1. зарез и речи: „осим чланова Надзорног одбора Градске библиотеке у Новом Саду“, бришу се.
Члан 5.
У члану 17. после става 1. додаје се нови став 2. који
гласи:
„У случају да у установи постоји више репрезентативних синдиката, члана надзорног одбора из реда запослених синдикати предлажу споразумно.“
Досадашњи став 2. постаје став 3.
Члан 6.
У члану 25. после става 1. додаје се нови став који
гласи:
„Изузетно од става 1. овог члана, у Стеријином позорју, Нови Сад, именоваће се два члана Управног одбора у складу са одредбама ове одлуке.
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На основу члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије, број
129/07) и члана 60. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXIX седници
23. септембра 2010. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ГРАДСКИМ УПРАВАМА ГРАДА НОВОГ САДА
Члан 1.
У Одлуци о градским управама Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада, бр. 52/2008, 55/2009
и 11/2010), у члану 10. став 1. алинеја прва бришу се речи: „и регистра инвеститора“, а после речи: „издавање
употребне дозволе“ додају се речи: „накнадног издавања грађевинске и употребне дозволе“.
Члан 2.
У члану 18. после става 3. додају се нови ст. 4. и 5,
који гласе:
„У саставу Градске управе за здравство образује се
Канцеларија за борбу против дрога која има положај
сектора.
У Канцеларији за борбу против дрога обављају се
послови који се односе на: доношење и реализацију акционог плана за спровођење активности у борби против
дрога на територији Града Новог Сада (у даљем тексту:
акциони план) и координацију носилаца активности из
акционог плана, доношење и реализацију годишњих
програма за спровођење активности из акционог плана
и координацију носилаца активности из годишњих програма, обављање стручних и административно-техничких послова за потребе стручних тела Градског већа и
Градоначелника, обављање стручних и административно-техничких послова на спровођењу јавног конкурса за
доделу средстава из буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката превенције зависности од дрога и
контролу реализације ових пројеката, праћење остваривања акционог плана и годишњих програма за спровођење активности из акционог плана, припрему извештаја о реализацији годишњих програма за спровођење
активности из акционог плана и извештаја о реализацији акционог плана, успостављање и одржавање са-
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радње са удружењима и организацијама, припрему, организацију и учешће у кампањама, уличним акцијама и
јавним манифестацијама које имају за циљ промовисање здравих стилова живота и живот без дрога, као и
израду пројеката који имају за циљ борбу против дрога
и промовисања здравих стилова живота.“
Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 6. и 7.
Члан 3.
Старешина Градске управе за здравство и старешина Градске управе за урбанизам и стамбене послове
дужни су да акт о унутрашњем уређењу и систематизацији градске управе ускладе са одредбама ове одлуке
у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 021-2/2010-1199-I

23. септембар 2010. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.
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На основу члана 24. тачка 20. Статута Града Новог
Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог
Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXIX седници 23. септембра 2010. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ
ОБЈЕКАТА И ОБЈЕКАТА ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ
ИГАРА ЗА ЗАБАВУ И ИГАРА НА СРЕЋУ
Члан 1.
У Одлуци о радном времену угоститељских објеката
и објеката за приређивање игара за забаву и игара на
срећу („Службени лист Града Новог Сада“, број: 7/2008)
члан 15. мења се и гласи:

23. septembar 2010.

изриче мандатну казну и подноси захтев за вођење
прекршајног поступка за прекршаје прописане овом одлуком.
Уколико комунални инспектор и инспектор за заштиту животне средине, односно комунални полицајац, у
обављању својих послова уочи повреду прописа из
надлежности другог органа, обавестиће одмах о томе
писаним путем надлежни орган.“
Члан 2.
Члан 16. брише се.
Члан 3.
Члан 17. мења се и гласи:
“Члан 17.
Новчаном казном у износу од 50.000,00 до 1.000.000,00
динара казниће се за прекршај правно лице ако:
1. одреди радно време супротно овој одлуци,
2. почне са радом пре или ради дуже од утврђеног
радног времена,
3. не истакне распоред, почетак и завршетак радног
времена у складу са чланом 11. ове одлуке,
4. лица из члана 13. став 1. ове одлуке не буду присутна у објекту на почетку и на крају радног времена.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се предузетник у износу од 5.000,00 до 250.000,00 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу и овлашћено лице код предузетника новчаном казном у износу од 2.500,00 до
75.000,00 динара.“
Члан 4.
После члана 17. додаје се нови члан 17а који гласи:
“Члан 17а
Мандатна казна за правно лице и предузетника за
прекршаје из члана 17. ове одлуке износи 20.000,00 динара.
Мандатна казна за одговорно лице у правном лицу и
овлашћено лице код предузетника за прекршаје из члана 17. ове одлуке износи 5.000,00 динара.“
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

“Члан 15.
Надзор над спровођењем одредаба ове одлуке врши Градска управа за привреду.
Послове инспекцијског надзора над применом ове
одлуке обавља Градска управа за инспекцијске послове, путем комуналног инспектора и инспектора за заштиту животне средине, у оквиру својих надлежности.
Комунално-полицијске послове обавља комунални
полицајац, који поред законом утврђених овлашћења,

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 3-189/2010-I

23. септембар 2010. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

23. septembar 2010.
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Члан 3.

На основу члана 4. став 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 25/2000,
25/02, 107/05, 108/05 и 123/07) и члана 24. тачка 9. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени
лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града
Новог Сада на XXIX седници 23. септембра 2010.
године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ЛИСЈЕ“ НОВИ САД

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-2263/2010-I

23. септембар 2010. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

Члан 1.
У Одлуци о организовању Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 29/05 – пречишћен текст и 53/08), члан 5. мења
се и гласи:
“Члан 5.
Претежна делатност јавног предузећа је:
96.03 Погребне и сродне делатности.
Поред делатности из става 1. овог члана Јавно предузеће обавља и друге делатности и послове који су у
функцији обављања претежне делатности:
- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом,
- 16.29 Производња осталих производа од дрвета,
плуте, сламе и прућа,
- 32.99 Производња осталих предмета,
- 23.70 Сечење, обликовање и обрада камена,
- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине,
- инвестиционо одржавање сточних гробаља,
- превоз и пренос умрлих лица у друмском и другом
саобраћају,
- вођење евиденције сахрањених лица и гробних
места,
- обезбеђење потребне документације, обавештавање надлежних органа, штампање обавештења
путем парти,
- формирање посмртног фонда за накнаду трошкова
сахрањивања,
- пружање целовите погребне услуге путем Дежурног центра,
- обавља и друге послове предвиђене Одлуком о
сахрањивању и гробљима, актима Скупштине Града Новог Сада, општим актима Јавног предузећа, а
који су у вези са сахрањивањем, уређењем и одржавањем гробља и пијететом.
Делатности и послове из става 2. овог члана Јавно
предузеће може да повери другом предузећу или предузетнику на начин и по поступку утврђеном посебном
одлуком Скупштине Града Новог Сада.“
Члан 2.
Јавно предузеће је дужно да Статут усклади са овом
одлуком у року од 30 дана од дана ступања на снагу
ове одлуке.
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На основу члана 4. став 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 25/2000,
25/02, 107/05, 108/05 и 123/07) и члана 24. тачка 9. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени
лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града
Новог Сада на XXIX седници 23. септембра 2010.
године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ
КОМУНАЛНЕ РАДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
„ЧИСТОЋА“ У НОВОМ САДУ КАО ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 1.
У Одлуци о организовању Комуналне радне организације „Чистоћа“ у Новом Саду као јавног комуналног
предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
29/05 – пречишћен текст и 53/08, 30/10 и 37/10 – исправка), члан 5. мења се и гласи:
“Члан 5.
Претежна делатност јавног предузећа је:
- 38.11 Сакупљање отпада који није опасан.
Поред делатности из става 1. овог члана Јавно предузеће обавља и следеће делатности:
- 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан,
- 38.32 Поновна употреба разврстаног материјала,
- 39.00 Санација, рекултивација и друге области управљања отпадом,
- 45.20 Одржавање и поправка моторних возила,
- 45.31 Трговина на велико деловима и опремом за
моторна возила,
- 45.32 Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила,
- 46.77 Трговина на велико отпацима и остацима,
- 47.99 Остала трговина на мало изван продавница,
тезги и пијаца,
- 49.41 Друмски превоз терета,
- 52.10 Складиштење.
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Јавно предузеће поред делатности из ст. 1. и 2. овог
члана обавља и следеће послове:
- Складиштење и третман отпада укључујући и надзор над тим пословима и бригу о постројењима за
управљање отпадом после затварања у складу са
законом,
- Транспорт отпада: утовар, превоз и истовар отпада,
- Нешкодљиво уклањање лешева домаћих животиња,
- Одржавање чистоће на јавним површинама (улица,
стазе, тргови, прелази, надвожњаци, степеништа
које повезују површине јавног саобраћаја, мостови,
кејови, травњаци, површине између и око зграда
које нису приведене намени, уређене површине
унутар стамбених блокова, дечија игралишта,
стајалишта у јавном саобраћају, скверови, таксистанице, железничке и аутобуске станице, пристаништа, изграђене обале, неизграђено грађевинско
земљиште, сајмишта и пијаца, спортски и забавни
терени и плаже),
- Остала трговина на велико типизираних посуда за
смеће,
- Спољна трговина у обиму промета на велико у
унутрашњем промету,
- Услуге у спољнотрговинском промету,
- Остале непоменуте услуге у области промета заступање, консигнациона и комисиона продаја,
- Прикупљање, превоз и збрињавање напуштених и
изгубљених домаћих животиња, уклањање графита са јавних објеката,
- Рекламирање производа и услуга предузетника и
правних лица, и
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На основу члана 24. тачка 55. а у вези са чланом 13.
став 1. тачка 38. Статута Града Новог Сада - пречишћен
текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08),
Скупштина Града Новог Сада, на XXIX седници 23.
септембра 2010. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ГРАДСКИ ИНФОРМАТИВНИ
ЦЕНТАР „АПОЛО“ НОВИ САД
ЗА 2010. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о Програму инвестиционих активности
Јавног предузећа Градски информативни центар „Аполо“ Нови Сад за 2010. годину („Службени лист Града
Новог Сада“, број 54/09) у члану 3. износ „5.400.000,00“
замењује се износом: „4.000.000,00“.
Члан 2.
Програм инвестиционих активности Јавног предузећа Градски информативни центар „Аполо“, Нови Сад
за 2010. годину, који је саставни део ове одлуке, мења
се и гласи:

„П Р О Г Р А М
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ГРАДСКИ ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР
"АПОЛО" НОВИ САД ЗА 2010. ГОДИНУ

Ред.
број

Члан 2.
Јавно предузеће је дужно да Статут усклади са овом
одлуком у року од 30 дана од дана ступања на снагу
ове одлуке.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-2255/2010-I

23. септембар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

Ком.

Вредност
(динара)

Опрема за снимање на терену
(ЕНГ) комплета са додатном
орпемом за складиштење записа

3

2.400.000

HD комплет камере са пратећом
опремом за видео и тонску обраду
материјала

1

800.000

Опрема за монтажу програма

3

800.000

Опис
ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И
ЕМИТОВАЊЕ ПРОГРАМА

- Текуће одржавање сточних гробаља.
Делатности и послове из ст. 2. и 3. овог члана Јавно
предузеће може да повери другом предузећу или предузетнику на начин и по поступку утврђеном посебном
одлуком Скупштине Града Новог Сада.“

23. septembar 2010.

1.

Укупно вредност планираних инвестиција

4.000.000

„.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-1/2010-892-I
23. септембар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

23. septembar 2010.
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На основу члана 13. став 1. тачка 6. Одлуке о
организовању Комуналне радне организације "Градско
зеленило" у Новом Саду, као јавног комуналног
предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", бр.
29/05 - пречишћен текст и 53/08) и члана 24. тачка 12.
Статута Града Новог Сада - пречишћен текст
("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08),
Скупштина Града Новог Сада, на XXIX седници 23.
септембра 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО" НОВИ САД
ЗА 2010. ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Градско
зеленило" Нови Сад за 2010. годину, коју је Управни одбор Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило"
Нови Сад донео на 74. седници одржаној 13. септембра
2010. године.
2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-2260/2010-I

23. септембар 2010. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

вом Саду донео на 54. седници одржаној 14. септембра
2010. године.
2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-2262/2010-I

23. септембар 2010. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.
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На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог
Сада", број 43/08) и члана 20. став 1. алинеја трећа
Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови
Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/10),
Скупштина Града Новог Сада, на XXIX седници 23.
септембра 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА
РАДА МУЗЕЈА ГРАДА НОВОГ САДА,
ПЕТРОВАРАДИН ЗА 2010. ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Програма рада Музеја Града Новог Сада, Петроварадин за 2010. годину, коју је Управни одбор Музеја
Града Новог Сада, Петроварадин донео на XVI седници
одржаној 17. августа 2010. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
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На основу члана 18. став 1. тачка 6. Одлуке о
оснивању Јавног предузећа "Завод за изградњу Града"
у Новом Саду, ("Службени лист Града Новог Сада", бр.
29/05 - пречишћен текст, 53/08 и 4/10) и члана 24. тачка
12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст
("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08),
Скупштина Града Новог Сада, на XXIX седници 23.
септембра 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ЗАВОД ЗА
ИЗГРАДЊУ ГРАДА" У НОВОМ САДУ
ЗА 2010. ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа "Завод за изградњу
Града" у Новом Саду за 2010. годину, коју је Управни одбор Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" у Но-

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-638/2010-I

23. септембар 2010. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

597
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог
Сада", број 43/08), и члана 20. став 1. алинеја трећа Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови
Сад ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/10),
Скупштина Града Новог Сада на XXIX седници 23. септембра 2010. године, доноси
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РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРОГРАМА РАДА
СТЕРИЈИНОГ ПОЗОРЈА, НОВИ САД
ЗА 2010. ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допуни
Програма рада Стеријиног позорја, Нови Сад за 2010.
годину, коју је Управни одбор Стеријиног позорја, Нови
Сад донео на седници одржаној 16. августа 2010. године.
2. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-641/2010-I

23. септембар 2010. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

23. septembar 2010.

599
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог
Сада", број 43/08) и члана 20. став 1. алинеја трећа
Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови
Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/10),
Скупштина Града Новог Сада, на XXIX седници 23.
септембра 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА РАДА КУЛТУРНОГ
ЦЕНТРА НОВОГ САДА, НОВИ САД
ЗА 2010. ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма рада Културног центра Новог Сада, Нови Сад за
2010. годину, коју је Управни одбор Културног центра
Новог Сада, Нови Сад донео на XIX седници одржаној
13. августа 2010. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-642/2010-I

23. септембар 2010. године
НОВИ САД

598
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог
Сада", број 43/08), и члана 20. став 1. алинеја трећа Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови
Сад ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/10),
Скупштина Града Новог Сада на XXIX седници 23.
септембра 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ПРОГРАМА РАДА
"НОВОСАДСКОГ ПОЗОРИШТА - ÚJVIDÉKI
SZÍNHÁZ", НОВИ САД ЗА 2010. ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допуни
Програма рада "Новосадског позоришта - Újvidéki
Színház", Нови Сад за 2010. годину, коју је Управни одбор "Новосадског позоришта - Újvidéki Színház", Нови
Сад донео на седници одржаној 18. августа 2010. године.
2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-640/2010-I

23. септембар 2010. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

Председник
Александар Јовановић, с.р.

600
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог
Сада", број 43/08) и члана 20. став 1. алинеја трећа
Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови
Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/10),
Скупштина Града Новог Сада, на XXIX седници 23.
септембра 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА РАДА ГРАДСКЕ
БИБЛИОТЕКЕ У НОВОМ САДУ, НОВИ САД
ЗА 2010. ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма рада Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за
2010. годину, коју је Управни одбор Градске библиотеке
у Новом Саду, Нови Сад донео на XXIII седници одржаној 19. августа 2010. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-639/2010-I

23. септембар 2010. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

23. septembar 2010.
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603

На основу члана 20. став 1. алинеја четврта Одлуке
о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/10), Скупштина Града Новог Сада, на XXIX седници 23. септембра
2010. године, доноси

На основу члана 20. став 1. алинеја четврта Одлуке
о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/10), Скупштина Града Новог Сада, на XXIX седници 23. септембра
2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНИ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА МУЗЕЈА
ГРАДА НОВОГ САДА, ПЕТРОВАРАДИН
ЗА 2010. ГОДИНУ

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА НОВОГ САДА,
НОВИ САД ЗА 2010. ГОДИНУ

1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Финансијског плана Музеја Града Новог Сада, Петроварадин за
2010. годину, коју је Управни одбор Музеја Града Новог
Сада, Петроварадин донео на XVI седници одржаној 17.
августа 2010. године.

1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Финансијског плана Културног центра Новог Сада, Нови Сад за
2010. годину, коју је Управни одбор Културног центра
Новог Сада, Нови Сад донео на XIX седници одржаној
13. августа 2010. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-643/2010-I
23. септембар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-647/2010-I

602

604

На основу члана 20. став 1. алинеја четврта Одлуке
о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/10), Скупштина Града Новог Сада, на XXIX седници 23. септембра
2010. године, доноси

На основу члана 20. став 1. алинеја четврта Одлуке
о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/10), Скупштина Града Новог Сада, на XXIX седници 23. септембра
2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
СТЕРИЈИНОГ ПОЗОРЈА, НОВИ САД
ЗА 2010. ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Финансијског плана Стеријиног позорја, Нови Сад за 2010. годину,
коју је Управни одбор Стеријиног позорја, Нови Сад донео на 22. седници одржаној 16. августа 2010. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-646/2010-I
23. септембар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

23. септембар 2010. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНИ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ГРАДСКЕ
БИБЛИОТЕКЕ У НОВОМ САДУ, НОВИ САД
ЗА 2010. ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Финансијског плана Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад
за 2010. годину, коју је Управни одбор Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад донео на седници одржаној 19. августа 2010. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-644/2010-I
23. септембар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

1142. strana – Broj 39

SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA

605
На основу члана 20. став 1. алинеја четврта Одлуке
о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/10), Скупштина Града Новог Сада, на XXIX седници 23. септембра
2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
"НОВОСАДСКОГ ПОЗОРИШТА - ÚJVIDÉKI
SZÍNHÁZ", НОВИ САД ЗА 2010. ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Финансијског плана "Новосадског позоришта - Újvidéki Színház",
Нови Сад за 2010. годину, коју је Управни одбор "Новосадског позоришта - Újvidéki Színház", Нови Сад донео
на XV седници одржаној 18. августа 2010. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-645/2010-I
23. септембар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

23. septembar 2010.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-348/2010-I

23. септембар 2010. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

607
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог
Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXIX
седници 23. септембра 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. Даје се сагласност на Статут Музеја Града Новог
Сада, Петроварадин, који је донео Управни одбор Музеја Града Новог Сада, Петроварадин, на XVII седници,
одржаној 6. септембра 2010. године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6/2010-564-I

23. септембар 2010. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

606
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог
Сада“, број 43/08) и члана 11. тачка 1. Одлуке о организовању радне организације „Стан“ из Новог Сада, као
Јавног предузећа за стамбене услуге („Службени лист
Града Новог Сада“ број 29/05 – пречишћен текст и
53/08), Скупштина Града Новог Сада на XXIX седници
23. септембра 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНИ СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ „СТАН“
НОВИ САД
I
Даје се сагласност на Одлуку о измени Статута Јавног комуналног предузећа за стамбене услуге „Стан“
Нови Сад, коју је Управни одбор Јавног комуналног предузећа за стамбене услуге „Стан“ Нови Сад донео на
XVIII седници од 8. септембра 2010. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

608
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог
Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXIX
седници 23. септембра 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. Даје се сагласност на Статут Позоришта младих,
Нови Сад, који је донео Управни одбор Позоришта младих, Нови Сад, на XX седници, одржаној 6. септембра
2010. године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6/2010-545-I

23. септембар 2010. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

23. septembar 2010.
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609
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог
Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXIX
седници 23. септембра 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. Даје се сагласност на Статут Завода за заштиту
споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад, који је
донео Управни одбор Завода за заштиту споменика
културе Града Новог Сада, Нови Сад, на XIV седници,
одржаној 7. септембра 2010. године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6/2010-547-I

турног центра Новог Сада, Нови Сад, на XX седници,
одржаној 8. септембра 2010. године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6/2010-627-I

23. септембар 2010. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

612
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог
Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXIX
седници 23. септембра 2010. године, доноси

23. септембар 2010. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

610
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог
Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXIX
седници 23. септембра 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. Даје се сагласност на Статут Историјског архива
Града Новог Сада,Петроварадин, који је донео Управни
одбор Историјског архива Града Новог Сада, Петроварадин, на XVI седници, одржаној 15. септембра 2010.
године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6/2010-554-I

23. септембар 2010. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

611
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог
Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXIX
седници 23. септембра 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. Даје се сагласност на Статут Културног центра Новог Сада, Нови Сад, који је донео Управни одбор Кул-

РЕШЕЊЕ
I. Даје се сагласност на Статут Установе за израду
таписерија „Атеље 61“, Петроварадин, који је донео Управни одбор Установе за израду таписерија „Атеље 61“,
Петроварадин, на 9. седници, одржаној 13. септембра
2010. године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6/2010-602-I

23. септембар 2010. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

613
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог
Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXIX
седници 23. септембра 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. Даје се сагласност на Статут "Новосадског позоришта - Újvidéki Színház", Нови Сад, који је донео Управни одбор "Новосадског позоришта - Újvidéki Színház",
Нови Сад, на XVI седници, одржаној 8. септембра 2010.
године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6/2010-558-I
23. септембар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.
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614

616

На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог
Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXIX
седници 23. септембра 2010. године, доноси

На основу члана 24. тачка 43. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог
Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада, на XXIX седници 23. септембра 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I. Даје се сагласност на Статут Установе за културу,
информисање и образовање Културно-информативни
центар „Младост“, Футог, који је донео Управни одбор
Установе за културу, информисање и образовање Културно-информативни центар „Младост“, Футог, на XXIII
седници, одржаној 6. септембра 2010. године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6/2010-584-I
23. септембар 2010. године
НОВИ САД

I
Ставља се ван снаге Решење Скупштине Града Новог Сада о давању назива улици у Новом Саду, број
020-214/2010-I од 25. јуна 2010. године („Службени лист
Града Новог Сада“, број 32/10).
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-325/2010-I

23. септембар 2010. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

Председник
Александар Јовановић, с.р.

617
615
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог
Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXIX
седници 23. септембра 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. Даје се сагласност на Статут Установе за културу,
информисање и образовање Културно-информативни
центар „Кисач“, Кисач, који је донео Управни одбор Установе за културу, информисање и образовање Културно-информативни центар „Кисач“, Кисач, на VI седници,
одржаној 6. септембра 2010. године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6/2010-577-I

23. септембар 2010. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

На основу члана 33. став 1. тачка 4. Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“, број 111/09) и члана 106. став 1. Статута Града
Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града
Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада
на XXIX седници 23. септембра 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНОВА ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
1. За координацију и руковођење заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама на територији Града
Новог Сада (у даљем тексту: Град) образује се Градски
штаб за ванредне ситуације (у даљем тексту: Штаб).
2. Штаб обавља следеће послове:
- разматра и предлаже доношење одлуке о организацији заштите и спасавања на територији Града;
- руководи и координира рад субјеката система заштите и спасавања и снага заштите и спасавања
у ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака;
- руководи и координира спровођење мера и задатака цивилне заштите;
- разматра и даје мишљење на предлог Процене
угрожености и предлог Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;
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-

прати стање и организацију заштите и спасавања
и предлаже мере за њихово побољшање;

-

ПРЕДРАГ РАДМИЛОВИЋ, директор Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад,

-

наређује употребу снага заштите и спасавања,
средстава помоћи и других средстава која се користе у ванредним ситуацијама;

-

Проф. др сц. мед. САЊА СТОЈАНОВИЋ, члан
Градског већа за социјалну и дечију заштиту, и

-

-

стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и опасностима и
предузетим мерама;

Проф. др сц. мед. АЛЕКСАНДРА НОВАКОВИЋ
МИКИЋ, члан Градског већа за здравство.

-

разматра организацију, опремање и обучавање
јединица цивилне заштите, овлашћених, оспособљених правних лица;

6. Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-2138/2010-I

-

сарађује са надлежним органима заштите и спасавања суседних држава у ванредним ситуацијама;

-

процењује угроженост од настанка ванредне ситуације и доноси наредбе, закључке и препоруке;

-

сарађује са штабовима суседних јединица локалне самоуправе;

-

именује менаџера заштите и заменика менаџера
у насељеним местима на територији Града;

Градоначелник

-

ангажује оспособљена правна лица и друге организације од значаја за Град, и

618

-

обавља друге послове у складу са законом.

3. Одлуку о проглашењу ванредне ситуације на територији Града, на предлог Штаба, доноси Градоначелник Града Новог Сада (у даљем тексту: Градоначелник).
4. Штаб, по потреби, образује помоћне стручно-оперативне тимове за специфичне задатке заштите и спасавања.
Стручне и административне послове за потребе
Штаба обавља Градска управа за привреду.
5. У Штаб именују се:
1) за команданта Штаба – ИГОР ПАВЛИЧИЋ, Градоначелник,
2) за заменика команданта – Мр МАРКО НАРАНЧИЋ, члан Градског већа за привреду,
3) за начелника Штаба – СРБОЉУБ БУБЊЕВИЋ,
директор Јавног комуналног предузећа „Лисје“
Нови Сад,
4) за чланове Штаба:
-

ДАЛИБОР НОВАКОВИЋ, директор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад,

23. септембар 2010. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

На основу члана 47. тачке 9. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог
Сада", број: 43/08) а у вези са тачком 3. Акционог плана
запошљавања Града Новог Сада за 2010. годину
("Службени лист Града Новог Сада" број 9/10 и 18/10),
на предлог Комисије за разматрање пријава за организовање спровођења јавних радова, Градоначелник Града Новог Сада доноси

ОДЛУКУ
О ОРГАНИЗОВАЊУ И СПРОВОЂЕЊУ
ЈАВНИХ РАДОВА ОД ИНТЕРЕСА ЗА
ГРАД НОВИ САД У 2010. ГОДИНИ
1. Овом одлуком утврђује се организовање и спровођење јавних радова од интереса за Град Нови Сад у
2010. години, финансирањем пројеката према списку
који је одштампан уз Одлуку и чини њен саставни део.

СПИСАК ПРОЈЕКАТА ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И
СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНИХ РАДОВА ОД ИНТЕРЕСА
ЗА ГРАД НОВИ САД У 2010. ГОДИНИ

Ред.
број

Број под којим
је заведен
пројекат

1.

VII-105-57/10

Установа Студенски
Прва фаза успостављања
културни центар, Нови Сад рада “фабрике” програмског простора установе
Студенски културни
центар Нови Сад

2.

VII-105-58/10

Основна школа “Коста
Трифковић” Нови Сад

Подносилац пројекта

Назив пројекта

Пописивање и комплетирање библиотечке и
архивске грађе Школе

Дужина
трајања

Укупан
број
лица

3 месеца

2

192.378,78

Основно
3 месеца
образовање и
васпитање

1

116.371,98

Област
Културна
делатност

Укупна
средства
(у дин.)
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3.

VII-105-59/10

Спомен-збирка Павла
Бељанског, Нови Сад

4.

VII-105-60/10

5.

Израда пројекта туристичке презентације Спомензбирке Павла Бељанског

23. septembar 2010.

Делатност
музеја,
галерија и
збирки

3 месеца

1

116.371,98

Савез организација за
Сређивање архиве и базе
помоћ особама ометеним у података Савеза
развоју - Сопор, Нови Сад

Социјално
хуманитарна
делатност

3 месеца

1

116.371,98

VII-105-61/10

Центар за социјални рад
Града Новог Сада

“Солидарно са
суграђанима”

Социјално
хуманитарна
делатност

3 месеца

3

268.385,55

6.

VII-105-62/10

Геронтолошки центар
“Нови Сад” Нови САд

Помоћ старима у установи
социјалне заштите

Социјално
хуманитарна
делатност

3 месеца

4

344.392,32

7.

VII-105-63/10

Музеј Војводине, Нови Сад Дигитализација документације о музејским
предметима

Културно
музејска
делатност

3 месеца

2

232.743,96

8.

VII-105-64/10

“Епицентар” доо

“Честити млади људи за
бољи Нови Сад”

Културна
делатност

3 месеца

1

116.371,98

9.

VII-105-65/10

Школа за основно и
средње образовање
“Милан Петровић”

Сервис за превоз и
персоналну асистенцију

Социјално
хуманитарна
делатност

3 месеца

3

288.568,17

10.

VII-105-65/10- Школа за основно и
1
средње образовање
“Милан Петровић”

Сервис за подршку
породици особа са
инвалидитетом

Социјално
хуманитарна
делатност

3 месеца

3

288.568,17

11.

VII-105-66/10

Одржавање и 3 месеца
обнављање
јавне
инфраструкт.

10

872.620,80

31

2.953.145,30

Друштво Рома “Велики рит” Хуманизација услова
Нови Сад
становања у насељу
“Велики рит”

2. У року од 15 дана од дана ступања на снагу ове
одлуке Градска управа за привреду Града Новог Сада,
по овлашћењу Градоначелника Града Новог Сада закључиће уговор о спровођењу јавних радова од интереса за Град Нови Сад са извођачима јавних радова којима су средства одобрена.
Уговором о спровођењу јавних радова од интереса
за Град Нови Сад регулисаће се међусобна права и
обавезе у погледу предмета јавних радова, броја и квалификационе структуре незапослених лица која ће се
запослити на пословима јавних радова, рокова у којима
се радови обављају, конкретних обавеза уговорних
страна, начина обезбеђења и преноса средстава, инструмената обезбеђења за случај ненаменског тро-

шења средстава обезбеђених за јавне радове или за
случај неизвршавања уговорних обавеза.
3. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 3-211/2010-II
21. септембар 2010. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић,с.р.
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1141

Решење о давању сагласности на Одлуку
о измени Финансијског плана Културног
центра Новог Сада, Нови Сад за 2010.
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Решење о давању сагласности на Статут
"Новосадског позоришта - Újvidéki Színház", Нови Сад
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Решење о стављању ван снаге Решења
Скупштине Града Новог Сада о давању
назива улици у Новом Саду, број: 020214/2010-I од 25. јуна 2010. године
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Izdava~: Grad Novi Sad, Gradska uprava za propise Grada Novog Sada. Odgovorni urednik: Igor Ba{nec.
Uredni{tvo: Gradska uprava za propise Grada Novog Sada,
21000 Novi Sad, @arka Zrewanina 2, Telefon: 021/451-726.
Godi{wa pretplata: 3.500,00 dinara. Uplatni ra~un broj: 840-742341843-24;
Po modelu 97 sa pozivom na broj 20-511, Ministarstvo finansija - Uprava za trezor, Filijala Novi Sad.
Primalac: Prihodi gradskih organa uprave
Svrha pla}awa: Za "Slu`beni list Grada Novog Sada".
Ra~unarska obrada i {tampa:
Slu`ba za zajedni~ke poslove organa Grada Novog Sada, @arka Zrewanina 2, 21000 Novi Sad, telefon 021/420-299.

