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NOVI SAD, 1. oktobar 2009.

ГРАД НОВИ САД

primerak 60,00 dinara

- редовних тренажних и такмичарских активности
спортских организација (у даљем тексту: редовне
активности),

Градско веће

- посебних активности спортских и других организација (у даљем тексту: посебне активности),
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На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог
Сада", број 43/2008), Градско веће Града Новог Сада на
71. седници од 16. септембра 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. Др АЛЕКСАНДАР ГРУЈИЋ, разрешава се дужности
заменика начелника Градске управе за здравство, закључно са 14. септембром 2009. године.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 50-1/2009-133-II
16. септембар 2009. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

- организације и одржавања спортских такмичења
од значаја за Град Нови Сад (у даљем тексту:
Град), и
- организације и одржавања манифестација у области спорта од значаја за Град.
Члан 2.
Финансирање програма из члана 1. алинеја један и
два овог правилника врши се путем јавног конкурса (у
даљем тексту: Конкурс) који расписује градска управа
надлежна за област спорта (у даљем тексту: градска
управа) уз сагласност Градоначелника Града Новог Сада (у даљем тексту: Градоначелник) у року усклађеном
са буџетским календаром за припрему и доношење
буџета Града за наредну годину.
Конкурс из става 1. овог члана објављује се у средствима јавног информисања.
Конкурс из става 1. овог члана садржи:
- редовне и посебне активности за које се Конкурс
спроводи,
- датум објављивања Конкурса,
- укупан износ дотације за реализацију редовних и
посебних активности,
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На основу члана 52. тачка 23. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008) и члана 16. Одлуке о обезбеђивању
средстава за финансирање потреба у области спорта
на територији Града Новог Сада (“Службени лист Града
Новог Сада”, број 29/2009), Градско веће Града Новог
Сада, на предлог Градоначелника Града Новог Сада, на
72. седници од 1. октобра 2009. године доноси

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА
ПРАВА НА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПУТЕМ
ДОТАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ
САДА ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА
Члан 1.
Овим правилником уређује се начин и поступак остваривања права на доделу средстава путем дотација
(у даљем тексту: дотације) из буџета Града Новог Сада
(у даљем тексту: буџет Града), за реализацију програма:

- могуће учеснике Конкурса,
- рок за подношење пријаве на Конкурс,
- образац пријаве на Конкурс,
- образац програма који се подноси уз пријаву на
Конкурс,
- податке о документацији коју је потребно приложити уз пријаву на Конкурс, и
- обавештење о начину попуњавања обрасца програма и о документацији која се прилаже уз пријаву на Конкурс.
Члан 3.
Конкурс спроводи Комисија за оцену програма у области спорта (у даљем тексту: Комисија) коју образује и
именује Градско веће Града Новог Сада (У даљем тексту: Градско веће) из реда спортских стручњака.
Решењем о образовању Комисије из става 1. овог
члана, утврђују се задаци Комисије и број чланова Комисије, као и друга питања од значаја за рад Комисије.
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Члан 4.

Пријава на Kонкурс подноси се градској управи на
посебном обрасцу који је саставни део Конкурса.
Спортска односно друга организација може поднети
највише две пријаве на Конкурс.
Неблаговремене и непотпуне пријаве на Конкурс,
Комисија из члана 3. став 1. овог правилника неће разматрати.
Члан 5.
Градско веће, на предлог Комисије из члана 3. став
1. овог правилника, доноси годишњи програм финансирања потреба у области спорта.
Годишњим програмом из става 1. овог члана,
утврђују се програми редовних и посебних активности
који могу да остваре право на дотацију из буџета Града
и утврђује износ дотација за њихову реализацију.
Члан 6.
Дотације из буџета Града за реализацију програма
редовних односно посебних активности преносиће се
спортским и другим организацијама на основу годишњег програма из члана 5. став 1. овог правилника и
уговора о додели дотације за реализацију програма закљученог са градском управом.
Члан 7.
Изузетно, без расписивања Конкурса из члана 2.
овог правилника, спортска и друга организација може
да оствари право на дотацију из буџета Града за реализацију програма редовних односно посебних активности који из објективних разлога нису могли да буду планирани благовремено, пре расписивања Конкурса, и то
на основу:
- остварених спортских резултата који су од изузетног значаја за развој, унапређење и афирмацију
спорта у Граду,
- учешћа у квалификацијама и вишим нивоима значајних званичних спортских такмичења, и
- других непланираних програма редовних односно посебних активности чијом реализацијом се
доприноси развоју, унапређењу и афирмацији
спорта у Граду.
Уз образложен захтев за доделу дотације за реализацију програма из става 1. овог члана, спортска односно друга организација подноси и веродостојну документацију којом се доказује да реализација програма
редовних односно посебних активности из објективних
разлога није могла да буде планирана благовремено.
Захтев из става 2. овог члана подноси се на обрасцу
чији изглед и садржину утврђује градска управа.
Члан 8.
Актом о одобравању програма из члана 7. став 1.
овог правилника који доноси Градоначелник на образложен предлог градске управе, утврђује се и износ дотације из буџета Града.
Дотације из буџета Града преносиће се спортским и
другим организацијама за реализацију програма редовних односно посебних активности који из објективних
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разлога нису могли да буду планирани благовремено,
на основу акта Градоначелника из става 1. овог члана
и уговора о додели дотација за реализацију програма
закљученог са градском управом.
Члан 9.
Спортска односно друга организација чији је програм
утврђен годишњим програмом финансирања потреба у
области спорта из члана 5. став 1. овог правилника, односно одобрен актом Градоначелника из члана 8. став
1. овог правилника, дужна је да градској управи достави извештај о реализацији програма, фотокопије комплетне документације о утрошеним средствима оверене печатом, као и извод из банке о стању и променама
средстава на рачуну, у року од 30 дана од дана реализације програма.
Члан 10.
Дотације обезбеђене у буџету Града намењене за
реализацију програма редовних и посебних активности
спортских односно других организација могу се користити за: закуп простора за спортске активности, ангажовање спортских стручњака који реализују програм
редовних односно посебних активности, редовне лекарске прегледе спортиста, осигурање спортиста, набавку спортске опреме, реквизита и справа, транспорт
спортске опреме, превоз и смештај спортиста на припремама и такмичењима, судијске таксе и котизације за
такмичење, штампање публикација и материјала, информисање јавности, обележавање јубилеја спортске
односно друге организације и слично.
Члан 11.
Спортска организација односно правно лице чији је
оснивач спортска организација са седиштем у Граду,
коме је поверена техничка организација званичног
међународног спортског такмичења (у даљем тексту:
Организатор такмичења), може да оствари право на дотацију из буџета Града за организацију званичног међународног спортског такмичења које се у целини одржава на територији Града (У даљем тексту. такмичење),
уколико је Град дао гаранције међународној спортској
федерацији да ће испунити све потребне услове за одржавање такмичења.
Уз захтев за доделу дотација из буџета Града за организацију такмичења, Организатор такмичења доставља градској управи документацију о:
- поверавању техничке организације такмичења,
- гаранцијама Града да ће испунити све потребне
услове за одржавање такмичења, и
- буџету такмичења.
Организатор такмичења може да достави захтев за
доделу дотација из буџета Града за организацију такмичења и након завршетка такмичења, али најкасније
до истека године у којој се такмичење одржава.
Уз захтев из става 3. овог члана, Организатор такмичења је дужан да, осим документације из става 2. овог
члана, достави градској управи и извештај о реализацији буџета такмичења, са одговарајућом књиговодственом документацијом (профактуре и др.)
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Актом Градског већа одобрава се дотација из буџета
Града за организацију такмичења из става 1. овог члана и утврђује њен укупан износ.
Дотације из буџета Града за организацију такмичења
преносиће се Организатору такмичења на основу акта
Градског већа из става 5. овог члана и уговора који закључују овлашћено лице Организатора такмичења и
Градоначелник.
Организатор такмичења дужан је да градској управи
достави извештај о реализацији такмичења, фотокопије
комплетне документације о утрошеним средствима
оверене печатом, као и извод из банке о стању и променама средстава на рачуну, у року од 30 дана од дана
завршетка такмичења, односно преноса дотација из
буџета Града.
Члан 12.
Спортска организација која је уписана у регистар код
надлежног органа и своју активност реализује на територији Града може да оствари право на дотацију из
буџета Града, за реализацију манифестације у области
спорта од значаја за Град, на основу програма манифестације који се доставља градској управи у року усклађеним са буџетским календаром за припрему и доношење буџета Града за наредну годину.
Програм манифестације из става 1. овог члана садржи:
− назив манифестације у области спорта,
− назив и седиште спортске организације која реализује манифестацију,
− доказ о упису у регистар код надлежног органа,
− кратак опис активности на реализацији манифестације,
− место, време и начин реализације манифестације,
− финансијски план манифестације, и
− другу одговарајућу документацију односно податке од значаја за реализацију манифестације.
Програм манифестације из става 1. овог члана доставља се на обрасцу чији изглед и садржину утврђује
градска управа
Градска управа разматра достављене програме манифестација и на основу њиховог значаја за Град, предлаже Градоначелнику манифестације које ће се финансирати путем дотација, а у складу са годишњим
програмом манифестација у области спорта од значаја
за Град.
Годишњим програмом манифестација у области
спорта од значаја за Град који доноси Градско веће, на
предлог Градоначелника одређују се манифестације у
области спорта од значаја за Град и утврђује се износ
дотација из буџета Града за њихову реализацију.
Члан 13.
Изузетно, дотације могу да се доделе и спортској
организацији из члана 12. став 1. овог правилника, за
реализацију манифестације у области спорта од значаја за Град коју одобри или чије покровитељство у име
Града прихвати Градоначелник.
У акту о одобравању манифестације у области спорта од значаја за Град, односно о прихватању покровитељства који доноси Градоначелник, утврђује се и износ дотација из буџета Града за њену реализацију.

Спортска организација је дужна да захтев за дотацију
за реализацију манифестације из става 1. овог члана достави градској управи пре одржавања манифестације.
Захтев за дотацију за реализацију манифестације из
става 1. овог члана доставља се на обрасцу чији изглед
и садржину утврђује градска управа.
Члан 14.
Дотације из буџета Града преносиће се спортској организацији за реализацију манифестације у области
спорта од значаја за Град (у даљем тексту: Организатор
манифестације), на основу годишњег програма манифестација у области спорта од значаја за Град из члана 12. став 5. овог правилника, односно акта Градоначелника из члана 13. став 2. овог правилника и уговора
који закључују Градоначелник или лице које он овласти
и овлашћено лице Организатора манифестације.
Члан 15.
Уколико се манифестација у области спорта од значаја за Град одржава на јавном путу, Организатор манифестације је дужан да пре закључења уговора из
члана 14. овог правилника достави градској управи потребна одобрења и сагласности предвиђене законом и
другим прописима који регулишу област саобраћаја и
путева.
Члан 16.
Организатор манифестације коме је одобрена дотација у складу са овим правилником, дужан је да у року
од 30 дана од дана реализације манифестације од значаја за Град у области спорта, градској управи достави
извештај о реализацији манифестације, фотокопије
комплетне документације о утрошеним средствима
оверене печатом Организатора манифестације, као и
извод из банке о стању и променама средстава на рачуну.
Члан 17.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о начину и поступку остваривања права
на доделу средстава путем дотација из буџета Града
Новог Сада за програме, манифестације и пројекте у
области спорта (“Службени лист Града Новог Сада”,
број 14/2009).
Члан 18.
На поступке започете до дана ступања на снагу овог
правилника примењују се прописи по којима су започети.
Члан 19.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-525/2009-II
1. октобар 2009. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић, с.р.
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Градоначелник

3. АЛЕКСАНДАР БАШИЋ, шеф Кабинета Градоначелника

981

4. ЛИДИЈА ЈАРАМАЗ ЛИСИЦА, Градски јавни правобранилац

На основу члана 47. став 1. тачка 4. Статута Града
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града
Новог Сада”, број 43/2008), Градоначелник Града Новог
Сада доноси

5. ДАЛИБОР НОВАКОВИЋ, директор Јавног комуналног предузећа “Чистоћа”.
III

РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији
послова Туристичке организације Града Новог Сада,
број: 14/09/09-2-1 коју је донео вршилац дужности директора Туристичке организације Града Новог Сада 14.
септембра 2009. године.
II

Ово решење објавити у “Службеном листу Града Новог Сада.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 020-2/2009-1422-Г-II
24. септембар 2009. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

Ово решење објавити у “Службеном листу Града Новог Сада”
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-215/2009-II
23. септембар 2009. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић, с.р.
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На основу члана 47. став 1. тачка 20. Статута Града
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града
Новог Сада”, број 43/2008), Градоначелник Града Новог
Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ
ГРУПЕ РАДИ ПРИПРЕМЕ АКТИВНОСТИ
СТВАРАЊА УСЛОВА ЗА ИЗГРАДЊУ
ПРИХВАТИЛИШТА ЗА ПСЕ И МАЧКЕ
I
Образује се Радна група за спровођење активности
за стварање услова за изградњу прихватилишта за
држање паса и мачака у прихватилишту (у даљем тексту: радна група).
II
У Радну групу именују се:
1. ЈЕЛЕНА ТИНСКА, активиста за права животиња
За чланове:
2. АЛЕКСАНДАР ХРЕНАР, адвокат

983
На основу члана 47. став 1. тачка 15. Статута Града
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града
Новог Сада”, број 43/2008), Градоначелник Града Новог
Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ
ГРУПЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА
ЗАШТИТЕ ПЕТРОВАРАДИНСКЕ ТВРЂАВЕ
СА ПОДГРАЂЕМ
I. Овим решењем се образује и именује Радна група
за координацију послова заштите Петроварадинске
тврђаве са подграђем (у даљем тексту: Радна група).
II. Радна група има председника, заменика председника и пет чланова.
III. Задатак Радне групе је да:
- целовито сагледа и размотри све релевантне потребе, могућности, видове, начин и резултате коришћења и актуелног стања Тврђаве и подграђа,
- сарађује и координира активности сталних и повремених корисника објеката и јавних површина
на Тврђави и у подграђу,
- размотри и изјасни се о свим програмима, активостима, пословима и радовима везаним за газдовање пословним простором, коришћењем земљишта, објеката, јавних површина и инфраструктуре, и
- сачини извештај о стању и проблемима, са предлогом мера за унапређење стања на Тврђави и у
подграђу.
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IV. у Радну групу именују се:
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за председника

На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским управама (“Службени лист Града Новог Сада”, број 52/2008),
Градоначелник Града Новог Сада доноси

- ГОРАН БОЛИЋ, помоћник Градоначелника
за заменика председника

РЕШЕЊЕ

- СРЂАН ЦРКВЕЊАКОВ, помоћник директора Јавног предузећа “Пословни простор” Нови Сад
за чланове:
- Др ЈЕЛЕНА АТАНАЦКОВИЋ ЈЕЛИЧИЋ, члан Градског већа;
- ТАЊА ГАШОВИЋ, помоћник директора Јавног
предузећа “Завод за изградњу Града” Нови Сад;
- СЛОБОДАНКА БАБИЋ, архитекта, Завод за заштиту споменика културе Нови Сад;
- КАТАРИНА МАКСИМОВ, архитекта, Завод за заштиту споменика културе Нови Сад,
- РАДОМИР ГРАНДИЋ, Јавно предузеће “Пословни
простор” Нови Сад.
V. Административне и стручне послове за потребе
Радне групе обавља Градска управа за урбанизам и
стамбене послове.
VI. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 020-2/2009-1411-Г-II
21. септембар 2009. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић, с.р.
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На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским управама (“Службени лист Града Новог Сада”, број 52/2008),
Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
1. НЕВЕНКА БАЈИЋ, дипломирани правник, разрешава се дужности помоћника начелника за нормативне
послове у Градској управи за културу Града Новог Сада,
са 30. септембром 2009. године.
2. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-1/2009-916-II
28. септембар 2009. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

1. СЛАЂАНА МИТОШЕВИЋ, дипломирани економиста, разрешава се дужности помоћника начелника за
финансијско-материјалне послове у Градској управи за
културу Града Новог Сада, са 30. септембром 2009. године.
2. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-1/2009-920-II
28. септембар 2009. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

986
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским управама (“Службени лист Града Новог Сада”, број 52/2008),
Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
1. ЉИЉАНА ЦРНЧЕВИЋ дипломирани правник, разрешава се дужности помоћника начелника за нормативне послове у Градској управи за културу Града Новог
Сада, са 30. септембром 2009. године.
2. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-1/2009-915-II
28. септембар 2009. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

987
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским управама (“Службени лист Града Новог Сада”, број 52/2008),
Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
1. СЛАЂАНА МИТОШЕВИЋ, дипломирани економиста, поставља се за помоћника начелника за финан-
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сијско-материјалне послове у Градској управи за културу Града Новог Сада, од 1. октобра 2009. године.
2. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-1/2009-922-II
28. септембар 2009. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

1. oktobar 2009.

1. Одређује се постављање вертикалне и обележавање хоризонталне сигнализације у зони Основне школе “Душан Радовић” у Новом Саду, у улицама Ченејској,
Ритској, Светозара Џанића и Душана Шућова.
2. Налаже се Јавном предузећу “Завод за изградњу
Града”, у Новом Саду, да постави вертикалну и обележи
хоризонталну сигнализацију према Пројекту техничког
регулисања саобраћаја, број 4456 од 28. августа 2009.
године, који је израдило Одељење за развој и управљање саобраћајем Јавног предузећа “Завод за изградњу Града” у Новом Саду, и да постављену сигнализацију унесе у Катастар саобраћајне сигнализације и
опреме.
3. Рок за извршење овог решења је 30. септембар
2009. године.
4. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
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На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским управама (“Службени лист Града Новог Сада”, број 52/2008),
Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
1. БОЈАНА ПЕТРОВИЋ, дипломирани филолог, поставља се за помоћника начелника за међународну
културну сарадњу у Градској управи за културу Града
Новог Сада, почев од 1. октобра 2009. године.
2. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-1/2009-929-II
28. септембар 2009. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве

989
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 148. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(“Службени гласник СР Србије”, број 53/82 - пречишћен
текст, 15/84, 5/86 и 21/90 и “Службени гласник Републике Србије”, бр. 28/91, 53/93, 67/93, 48/94, 25/97 и
101/2005), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ ВЕРТИКАЛНЕ И
ОБЕЛЕЖАВАЊУ ХОРИЗОНТАЛНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У ЗОНИ ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ “ДУШАН РАДОВИЋ”
У НОВОМ САДУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: 34-2797/2009-IV
11. септембар 2009. године
НОВИ САД
Начелник
Радивој Павлов, с.р.

990
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 148. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(“Службени гласник СР Србије”, број 53/82 - пречишћен
текст, 15/84, 5/86 и 21/90 и “Службени гласник Републике Србије”, бр. 28/91, 53/93, 67/93, 48/94, 25/97 и
101/2005), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ЗАШТИТИ ПЕШАЧКИХ
ПОВРШИНА У ГОГОЉЕВОЈ УЛИЦИ У
НОВОМ САДУ
1. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације и заштита пешачких површина у Гогољевој улици у
Новом Саду.
2. Налаже се Јавном предузећу “Завод за изградњу
Града” у Новом Саду, да:
- постави саобраћајну сигнализацију према Пројекту техничког регулисања саобраћаја, број 4440 од
28. августа 2009. године, који је израдило
Одељење за развој и управљање саобраћајем
Јавног предузећа “Завод за изградњу Града” у Новом Саду;
- постављену саобраћајну сигнализацију унесе у
Катастар саобраћајне сигнализације,
- према наведеном пројекту техничког регулисања,
постави и редовно одржава заштитне стубиће у
раскрсницама Гогољеве улице са улицама Толстојевом и Данила Киша.
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4. Рок за извршење овог решења је 1. октобар 2009.
године.
5. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: 34-2821/2009-IV
15. септембар 2009. године
НОВИ САД
Начелник
Радивој Павлов, с.р.

991
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 148. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(“Службени гласник СР Србије”, број 53/82 - пречишћен
текст, 15/84, 5/86 и 21/90 и “Службени гласник Републике Србије”, бр. 28/91, 53/93, 67/93, 48/94, 25/97 и
101/2005), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ У
НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ КОВИЉ
1. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације и опреме у раскрсницама следећих улица: Тозе
Марковића и Лазе Костића, Лазе Костића и Душана Вицкова и Стевана Пешића и Рибарске у Ковиљу.
2. Налаже се Јавном предузећу “Завод за изградњу
Града” у Новом Саду, да:
- постави саобраћајну сигнализацију и опрему према Пројекту техничког регулисања саобраћаја,
број 4431 од 26 августа 2009. године, који је израдила Служба за развој и управљање саобраћајем
Јавног предузећа “Завод за изградњу Града” у Новом Саду;
- постављену саобраћајну сигнализацију унесе у
Катастар саобраћајне сигнализације.
3. Рок за извршење овог решења је 15. октобар 2009.
године.
4. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: 34-2690/2009-IV
25. септембар 2009. године
НОВИ САД
Начелник
Радивој Павлов, с.р.
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992
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 148. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(“Службени гласник СР Србије”, број 53/82 - пречишћен
текст, 15/84, 5/86 и 21/90 и “Службени гласник Републике Србије”, бр. 28/91, 53/93, 67/93, 48/94, 25/97 и
101/2005), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА
У УЛИЦИ АРСЕ ТЕОДОРОВИЋА
У НОВОМ САДУ
1. Одређује се измена режима саобраћаја у Улици
Арсе Теодоровића у Новом Саду, тако да се саобраћај
одвија у једном смеру на целој дужини Улице из правца
Улице Пап Павла ка Масариковој улици.
2. Налаже се Јавном предузећу “Завод за изградњу
Града” у Новом Саду, да:
- постави саобраћајну сигнализацију према Пројекту техничког регулисања саобраћаја, број 3543 од
16. септембра 2009. године, који је израдила
Служба за развој и управљање саобраћајем Јавног предузећа “Завод за изградњу Града” у Новом
Саду;
- постављену саобраћајну сигнализацију унесе у
Катастар саобраћајне сигнализације.
3. Рок за извршење овог решења је 5. октобар 2009.
године.
4. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: 34-3030/2009-IV
25. септембар 2009. године
НОВИ САД
Начелник
Радивој Павлов, с.р.

Јавно комунално предузеће “Лисје”

993
На основу члана 12. став 1. тачка 11. Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа “Лисје” Нови
Сад (“Службени лист Града Новог Сада”, број 29/2005 пречишћен текст и 53/2008), члана 25. став 1. тачка 11.
Статута Јавног комуналног предузећа “Лисје” Нови Сад
и Решења Градског већа Града Новог Сада, број 3522112/2009-II од 11. септембра 2009. године, Управни одбор Јавног комуналног предузећа “Лисје” Нови Сад, на
29. седници одржаној 29. септембра 2009. године, доноси

ОДЛУКУ
1. Управни одбор утврђује цене сахрањивања и других погребних услуга у следећим износима:
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- сахрањивање одраслих у гроб

10.800,00 динара

- сахрањивање одраслих
у гробницу

8.480,00 динара

- похрањивање урне

1.350,00 динара

- кремирање покојника

7.603,00 динара

2. Цене из тачке 1. ове одлуке, у случају сахрањивања деце, умањују се за 50%.
3. Цене из тачке 1. ове одлуке, на захтев лица из
члана 25. Одлуке о уређивању и одржавању гробаља и
сахрањивању (“Службени лист Града Новог Сада”, бр.
16/2004, 22/2006 и 47/2006) за сахрањивање ван редовних термина и кремирање пре заказаног термина,
увећавају се за 100%.
4. Цене из тачке 1. ове одлуке, за сахрањивање у
времену два пута дужем од предвиђеног термина, увежавају се за 50%.
5. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”.
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋА
“ЛИСЈЕ” НОВИ САД
УПРАВНИ ОДБОР
Број:01-2462/7-08
29. септембар 2009. године
НОВИ САД

1. oktobar 2009.

- да није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу.
Оглас остаје отворен осам дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".
Уз пријаву са биографијом, кандидат доставља: Доказ о завршеној школи,Уверење о положеном државном
стручном испиту, Уверење о држављанству Републике
Србије и Уверење од суда да није под истрагом, на адресу:
Градска управа за опште послове Града Новог Сада
- Писарница или лично у зграду на Тргу слободе бр. 1 Писарница.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Број: 111/2009-149-XV
28. септембар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Гордана Могић, с.р.

Редакција "Службеног листа Града Новог Сада"
Градска управа за инспекцијске послове

—

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

ИСПРАВКА
РЕШЕЊА О ЗАШТИТИ И УТВРЂИВАЊУ
ПОСЕБНОГ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У УЖЕМ
ЦЕНТРУ ГРАДА НОВОГ САДА

ГРАД НОВИ САД
Градска управа за инспекцијске послове
Арсе Теодоровића бр. 5
Објављује

ОГЛАС
за пријем у радни однос радника на неодређено време за радно место
Надзорник I за контролу путева

—

1 извршилац

Услови:
Средња школа у трајању од четири године организационог, природног или друштвеног смера, положен
државни стручни испит и најмање шест месеци радног
искуства у струци.
Учесник огласа треба да испуњава услове из члана
6. Закона о радним односима у државним органима и
то:
- да је држављанин Републике Србије,
- да има општу здравствену способност

I. У Решењу о заштити и утврђивању посебног режима саобраћаја у ужем центру Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 37/2009) у алинеји 6.
тачке 3. Решења, речи: "вредносних папира и поштанских пошиљки" бришу се.
II. Ову исправку објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: 34-2894/2009-IV
18. септембар 2009. године
НОВИ САД
Начелник
Радивој Павлов, с.р.
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—
На основу члана 6. Одлуке о објављивању градских
прописа и других аката ("Службени лист Града Новог
Сада", број 5/93), дајем

ИСПРАВКУ
РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА
САВЕТА ЗА УРБАНИЗАМ, ПОСЛОВНИ
ПРОСТОР И СТАМБЕНА ПИТАЊА
У Решењу о разрешењу и избору заменика председника и члана Савета за урбанизам, пословни простор и
стамбена питања (“Службени лист Града Новог Сада”,
број: 30/2009), у тачки II Решења, реч: “МИЛАНКОВИЋ”
замењује се речју: “МИЛАНОВИЋ”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 335-/2009-I
15. септембар 2009. године
НОВИ САД
Секретар
Ева Хабеншус, с.р.
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“Будисава” истиче 12. октобра 2009. године, у 15,30
часова.
4. Ову одлуку објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада” и на огласној табли Месне заједнице “Будисава”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 06-1/2009-717-I
23. септембар 2009. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

18
На основу члана 33. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број
43/2008), председник Скупштине Града Новог Сада доноси

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ДОПУНСКИХ ИЗБОРА ЗА
ЈЕДНОГ ЧЛАНА САВЕТА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ “КЛИСА” У ИЗБОРНОЈ
ЈЕДИНИЦИ 2

ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ САД

17
На основу члана 33. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број
43/2008), председник Скупштине Града Новог Сада доноси

ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ
САВЕТА И НАДЗОРНОГ ОДБОРА МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ “БУДИСАВА”
1. Расписују се избори за чланове Савета и Надзорног одбора Месне заједнице “Будисава”, за 18. октобар
2009. године, од 7,00 до 20,00 часова..
2. Избори ће се организовати и спровести у складу
са Одлуком о месним заједницама и Статутом Месне
заједнице “Будисава”, а изборне радње почињу да теку
од 24. септембра 2009. године.
3. Рок за подношење предлога за кандидате за
чланове Савета и Надзорног одбора Месне заједнице

1. Расписују се допунски избори за једног члана Савета Месне заједнице “Клиса”, у Изборној јединици 2,
за 18. октобар 2009. године, од 7,00 до 20,00 часова..
2. Допунски избори ће се организовати и спровести у
складу са Одлуком о месним заједницама и Статутом
Месне заједнице “Клиса”, а изборне радње почињу да
теку од 24. септембра 2009. године.
3. Рок за подношење предлога за кандидате за члана Савета Месне заједнице “Клиса”, у Изборној јединици 2, истиче 12. октобра 2009. године, у 15,30 часова.
4. Ову одлуку објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада” и на огласној табли Месне заједнице “Клиса”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 06-1/2009-716-I
23. септембар 2009. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.
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ГРАД НОВИ САД

Градска управа за саобраћај и путеве
989

Градско веће
979

980

Решење о разрешењу дужности заменика начелника Градске управе за
здравство (Др Александар Грујић)
Правилник о начину и поступку остваривања права на доделу средстава путем дотација из буџета Града Новог
Сада за програме у области спорта

1295

1295

Градоначелник
981

982

983

984

985

986

987

988

Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о
организацији и систематизацији послова
Туристичке организације Града Новог Сада
Решење о образовању и именовању
Радне групе ради припреме активности
стварања услова за изградњу прихватилишта за псе и мачке
Решење о образовању и именовању
Радне групе за координацију послова
заштите Петроварадинске тврђаве са
подграђем
Решење о разрешењу дужности помоћника начелника за нормативне послове
у Градској управи за културу Града Новог
Сада (Невенка Бајић)
Решење о разрешењу дужности помоћника начелника за финансијско-материјалне послове у Градској управи за
културу Града Новог Сада
(Слађана Митошевић)
Решење о разрешењу дужности помоћника начелника за нормативне послове
у Градској управи за културу Града Новог
Сада (Љиљана Црнчевић)
Решење о постављењу помоћника начелника за финансијско-материјалне послове у Градској управи за културу Града
Новог Сада (Слађана Митошевић)
Решење о постављењу помоћника начелника за међународну културну сарадњу у Градској управи за културу
Града Новог Сада (Бојана Петровић)

Strana

990

991

992

1298

Решење о постављању вертикалне и
обележавању хоризонталне сигнализације у зони Основне школе “Душан
Радовић” у Новом Саду

1300

Решење о постављању саобраћајне сигнализације и заштити пешачких површина у Гогољевој улици у Новом Саду

1300

Решење о постављању саобраћајне
сигнализације и опреме у насељеном
месту Ковиљ

1301

Решење о измени режима саобраћаја у
Улици Арсе Теодоровића у Новом Саду

1301

Јавно комунално предузеће “Лисје”
993

Одлука о утврђивању цене сахрањивања и других погребних услуга

1301

1298

Градска управа за инспекцијске послове
—
1298

1299

1302

Редакција “Службеног листа Града Новог Сада"
—

1299

Оглас за пријем у радни однос радника
на неодређено време за радно место
Надзорник I за контролу путева - 1 извршилац

—

Исправка Решења о заштити и утврђивању посебног режима саобраћаја у
ужем центру Града Новог Сада

1302

Исправка Решења о разрешењу и избору заменика председника и члана
Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања

1303

1299

ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ САД
17
1299
18
1300

Одлука о расписивању избора за
чланове Савета и Надзорног одбора Месне заједнице “Будисава”

1303

Одлука о расписивању допунских избора за једног члана Савета Месне заједнице “Клиса” у Изборној јединици 2
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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.

