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РЕШЕЊЕ

ГРАД НОВИ САД
Градско веће

649
На основу члана 48. став 2. Одлуке о условима и
поступку давања у закуп пословног простора којим управља Јавно предузеће “Пословни простор” у Новом
Саду (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 29/09,
46/09 и 54/09) поводом разматрања Правилника о начину поступања приликом доношења одлука о рушењу
пословног простора ради привођења урбанистичкој намени грађевинског земљишта и финансирању изградње
пословног, односно стамбеног простора, Градско веће
Града Новог Сада на 110. седници од 31. августа 2010.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
Даје се сагласност на Правилник о начину поступања приликом доношења одлука о рушењу пословног
простора ради привођења урбанистичкој намени грађевинског земљишта и финансирању изградње пословног
односно стамбеног простора, који је донео Управни одбор Јавног предузећа “Пословни простор” Нови Сад на
53. седници од 9. јула 2010. године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-204/2009-II
31. август 2010. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић,с.р.

Градоначелник

650
На основу члана 47. став 1. тачка 3. Статута Града
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града
Новог Сада”, број 43/08), а поводом Захтева Градске управе за културу, број Х-6-586/2010 од 31. августа 2010.
године, достављеног Градској управи за финансије у
вези са решењима Покрајинског секретаријата за културу о преносу средстава из буџета АП Војводине, Градоначелник Града Новог Сада доноси

I. Одобравам да се у Одлуци о буџету Града Новог
Сада за 2010. годину (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 54/09 и 29/10), у члану 10, у оквиру Раздела 12 ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ, Глава 12.02 - Установе
културе, у Функцији 820 - Услуге културе, распореде
средства из буџета Аутономне Покрајине Војводине у
износу од 290.000,00 динара, која нису планирана Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2010. годину, а која
су одобрена установама културе чији је оснивач Град
Нови Сад, у складу са решењима Покрајинског секретаријата за културу у Новом Саду и то:
- по Решењу број 126-451-00243/2010-02 од 21. јула
2010. године, 70.000,00 динара одобрених Стеријином
позорју, Нови Сад и
- по Решењу број 126-451-00151/2010-01 од 12. августа 2010. године, 220.000,00 динара одобрених Установи
за културу, информисање и образовање Културно-информативном центру “Кисач”, Кисач.
II. Задужује се Градска управа за финансије, сходно
члану 5. став 5. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, број 54/09), да у разделу Градске управе
за културу, у Посебном делу Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2010. годину, а за Установе културе, Глава
12.02, у Функцији 820 - Услуге културе, изврши распоређивање наменских трансферних средстава од другог
нивоа власти из тачке I. овог решења у Извор финансирања 07: “Донације од осталих нивоа власти”, и то:
- 220.000,00 динара на позицију буџета 325, за апропријацију економске класификације 423 - Услуге по
уговору, тако да укупан план средстава из буџета за
ову апропријацију износи 34.133.418,00 динара и
- 70.000,00 динара на позицију буџета 328, за апропријацију економске класификације 426 - Материјал,
тако да укупан план средстава из буџета за ову апропријацију износи 11.381.584,00 динара.
III. Сходно тачки II. овог решења, извршити одговарајућа усклађивања износа у Општем и Посебном делу
Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2010. годину.
IV. Задужује се Градска управа за културу да, у складу са овим решењем, изврши одговарајуће измене Финансијског плана прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за културу за 2010. годину, односно
повећа одговарајуће апропријације, ради извршавања
расхода по основу дозначених наменских трансфера од
АП Војводине.
V. Решење доставити:
- Градској управи за финансије,
- Градској управи за културу.
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VI. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 4-11/2010-II
29. септембар 2010. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
др Саша Игић, с.р.

651
На основу члана 47. тачка 15. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/08), Градоначелник Града Новог Сада доноси

8. oktobar 2010.

7. МИОДРАГ ЈОВКОВИЋ, Јавно предузеће “Урбанизам” Завод за урбанизам Нови Сад,
8. Мр БОРИВОЈЕ ДУНЂЕРСКИ, Градска управа за
урбанизам и стамбене послове Нови Сад.
V. Административне и стручне послове за потребе
Радне гурпе обавља Градска управа за комуналне послове.
VI. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2010-1311-Г
27. септембар 2010. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
др Саша Игић,с.р.

РЕШЕЊЕ
652
I. Овим решењем образује се и именује Радна група
ради утврђивања стања канализационе мреже на територији Града Новог Сада и предлагање мера и активности ради санације постојеће мреже и изградње нове
(у даљем тексту: Радна група).
II. Радна група има председника, заменика председника и осам чланова.
III. Задатак Радне групе је да:
- изврши и достави Градском већу Града Новог Сада анализу и процену стања канализационе мреже на територији Града Новог Сада,
- предложи мере и активности које треба предузети
на санацији постојеће мреже и изградњи нове, и
- предложи приоритете и процену потребних средстава.
IV. У Радну групу именују се:
За председника:
- ЈОВАН СТОШИЋ, Јавно предузеће “Завод за изградњу Града” у Новом Саду
за заменика председника:
- СРБОЉУБ БУБЊЕВИЋ, Јавно комунално предузеће “Лисје” Нови Сад
за чланове:
1. БИЉАНА ГАЈДОБРАНСКИ, Фонд за капитална
улагања АП Војводине,
2. ДАНИЈЕЛА МИКОВИЋ, Фонд за капитална улагања АП Војводине,

На основу члана 5. Одлуке о покретању поступка задуживања Града Новог Сада за финансирање капиталних инвестиционих расхода (“Службени лист Града Новог Сада”, број 39/10), Градоначелник Града Новог Сада
доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА РАДНЕ ГРУПЕ
ЗА ИСПИТИВАЊЕ УСЛОВА ЗАДУЖИВАЊА
ГРАДА НОВОГ САДА НА ДОМАЋЕМ
ФИНАНСИЈСКОМ ТРЖИШТУ
I. Овим решењем се образује Радна група за испитивање услова задуживања Града Новог Сада на домаћем финансијском тржишту (у даљем тексту: Радна
група).
II. Задатак Радне групе је да спроводи активности у
складу са чланом 6. Одлуке о покретању поступка задуживања Града Новог Сада за финансирање капиталних инвестиционих расхода и да, у складу са законом и
другим прописима, припреми предлог одлуке о начину
задуживања Града Новог Сада на домаћем финансијском тржишту.
III. Радна група има председника и четири члана.
IV. У Радну групу именују се:
- за председника

3. ТОНКА МАНОЈЛОВИЋ, Јавно предузеће “Завод
за изградњу Града” у Новом Саду,

ЖИВКО МАКАРИЋ, члан Градског већа,

4. ЈОВАНА МАТЕЈИЋ, Јавно предузеће “Завод за
изградњу Града” у Новом Саду,

1. Мр МАРКО НАРАНЧИЋ, члан Градског већа

- за чланове

5. ЈОВАН ШУЋОВ, Јавно комунално предузеће “Водовод и канализација” Нови Сад,

2. ЗОРАН ИВОШЕВИЋ, шеф Канцеларије за локални економски развој у Служби извршних органа
Града Новог Сада,

6. ДРАГАН ПОПОВИЋ, Јавно комунално предузеће
“Водовод и канализација” Нови Сад,

3. ДУШАН БАЈИЋ, директор Јавног комуналног предузећа “Тржница” Нови Сад
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4. МИРЈАНА ДЕЈАНОВИЋ, помоћница директора
Јавног предузећа “Завод за изградњу Града” Нови
Сад за опште послове.
V. Стручне, административне и техничке послове за
потребе Радне групе, обављаће Градска управа за финансије Града Новог Сада.
VI. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2010-1328-Г
1. октобар 2010. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић,с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве

653
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09 и
53/10), доноси

РЕШЕЊЕ
О ЗАШТИТИ ПЕШАЧКИХ ПОВРШИНА
НА БУЛЕВАРУ МИХАЈЛА ПУПИНА
У НОВОМ САДУ

654
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09 и
53/10), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА НА
ДЕЛУ БУЛЕВАРА МИХАЈЛА ПУПИНА И
ТРГА НЕЗНАНОГ ЈУНАКА У НОВОМ САДУ
1. Одређује се измена режима саобраћаја на делу
Булевара Михајла Пупина и Трга незнаног јунака
у Новом Саду, део између Улице Иве Лоле Рибара и моста.
2. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду, да изврши усклађивање хоризонталне и вертикалне сигнализације према
Саобраћајном пројекту, број 5257 од 1. септембра
2010. године, који је израдило Одељење за развој
и управљање саобраћајем Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду, и да постављену сигнализацију унесе у Катастар саобраћајне сигнализације и опреме.
3. Рок за извршење овог решења је 15. октобар
2010. године
4. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-3172/2010
27. септембар 2010. године
НОВИ САД
Начелник
Радивој Павлов,с.р.

1. Одређује се заштита пешачких површина на Булевару Михајла Пупина у Новом Саду, део између
Трга незнаног јунака и Улице Иве Лоле Рибара,
постављањем металних стубића.
2. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду, да постави металне стубиће
према Саобраћајном пројекту, број 5250 од 27. августа 2010. године, који је израдило Одељење за
развој и управљање саобраћајем Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду.
3. Рок за извршење овог решења је 15. октобар
2010. године
4. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-3464/2010
27. септембар 2010. године
НОВИ САД
Начелник
Радивој Павлов,с.р.
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655
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09 и
53/10), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА НА
РАСКРСНИЦИ УЛИЦА БРАНИМИРА
ЋОСИЋА И СЛОБОДАНА БАЈИЋА У
НОВОМ САДУ
1. Одређује се измена режима саобраћаја на раскрсници улица Бранимира Ћосића и Слободана
Бајића у Новом Саду.
2. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду, да изврши усклађивање хоризонталне и вертикалне сигнализације према
Саобраћајном пројекту, број 4973 од 17. маја 2010.
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године, који је израдило Одељење за развој и управљање саобраћајем Јавног предузећа „Завод
за изградњу Града“ у Новом Саду, и да постављену сигнализацију унесе у Катастар саобраћајне
сигнализације и опреме.
3. Рок за извршење овог решења је 15. октобар
2010. године.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-2991/2010
29. септембар 2010. године
НОВИ САД
Начелник
Радивој Павлов, с.р.

656
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09 и
53/10), доноси

РЕШЕЊЕ
О ЗАБРАНИ ЗАУСТАВЉАЊА И
ПАРКИРАЊА НА КОЛОВОЗУ У УЛИЦИ
ВЕРЕ ПАВЛОВИЋ У НОВОМ САДУ
1. Одређује се забрана заустављања и паркирања
на коловозу у Улици Вере Павловић у Новом Саду, у делу између Војвођанске улице и Улице Ласла Гала.
2. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду, да изврши усклађивање хоризонталне и вертикалне сигнализације према
Саобраћајном пројекту, број 5270 од 10. септембра 2010. године, који је израдило Одељење за
развој и управљање саобраћајем Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду, и
да постављену сигнализацију унесе у Катастар
саобраћајне сигнализације и опреме.
3. Рок за извршење овог решења је 15. октобар
2010. године.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-3343/2010
27. септембар 2010. године
НОВИ САД
Начелник
Радивој Павлов,с.р.

8. oktobar 2010.

657
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу
члана 17. став 2. Одлуке о ауто-такси превозу путника
("Службени лист Града Новог Сада", бр. 10/09 и 15/10) и
члана 157. Закона о безбедности саобраћаја на
путевима ("Службени гласник Републике Србије", бр.
41/09 и 53/10), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О
ОДРЕЂИВАЊУ ТАКСИ-СТАЈАЛИШТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
I. У Решењу о одређивању такси-стајалишта на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог
Сада", број 37/2009), у табеларном приказу тачке 1. у
подтачкама: 11. број "10" замењује се бројем "18", 26.
број "8" замењује се бројем "4", 41. број "42" замењује
се бројем "18".
После тачке 49. додаје се тачка 50. која гласи:
"Трифковићев трг 11 ".
После речи "УКУПНО" број "437" замењује се бројем
"428".
II. Налаже се Јавном предузећу "Завод за изградњу
Града" у Новом Саду, да изврши усклађивање вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације и опремање неуређених такси-стајалишта адекватном подлогом, у свему према Саобраћајно-техничким условима
за оптимално организовање ауто-такси превоза на територији Града Новог Сада у 2009. години, број 3958 од
11. децембра 2008. године, допуни Саобраћајно-техничких услова за оптимално организовање ауто-такси превоза на територији Града Новог Сада у 2009. години,
број 3958.1 од 27. августа 2009. године и број 3958.2 од
септембра 2010. године, које је сачинило Јавно предузеће "Завод за изградњу Града" у Новом Саду.
III. Налаже се Јавном предузећу "Завод за изградњу
Града" у Новом Саду, да постављене саобраћајне знаке
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.
IV. Рок за извршење овог решења је 1. октобар 2010.
године.
V. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-3508/2010
29. септембар 2010. године
НОВИ САД
Начелник
Радивој Павлов,с.р.

658
Градска управа за саобраћај и путеве Града Новог
Сада, на основу члана 9. Одлуке о јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада („Службени лист
Града Новог Сада“, бр. 4/10, 5/10, и 19/10), доноси
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РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПОВРЕМЕНИХ
ПАРКИРАЛИШТА У НЕПОСРЕДНОЈ
БЛИЗИНИ ОБЈЕКАТА "НОВОСАДСКОГ
САЈМА" У НОВОМ САДУ

- паркиралишта из тачке I. алинеја један, три и седам овог решења, уреди, опреми и обележи према Пројекту техничког регулисања саобраћаја,
број 2142/2005 из априла 2005. године, који је израдила Служба за развој и управљање саобраћајем Јавног предузећа "Завод за изградњу
Града" у Новом Саду,

I. Одређују се повремена паркиралишта за путничке
аутомобиле у непосредној близини објеката "Новосадског сајма" у Новом Саду, као посебна паркиралишта и то:

- паркиралиште из тачке I. алинеја два овог решења, уреди, опреми и обележи према Плану хоризонталне и вертикалне сигнализације, који је
саставни део Пројекта "IМ-Пројект" предузећа за
пројектовање, инжењеринг и извођење радова, из
децембра 2004. године,

- у Улици Новосадског сајма, капацитета 284 паркинг-места,
- у Улици Новосадског сајма, од Хајдук Вељкове до
Мичуринове улице, капацитета 76 паркинг-места,
- на платоу испред сајамске хале, на углу улица
Новосадског сајма и Хајдук Вељкове, капацитета
48 паркинг-места,
- на платоу испред сајамске хале, на углу улица
Новосадског сајма и Хајдук Вељкове, капацитета
240 паркинг-места,
- део тротоара испред сајамске хале у Хајдук Вељковој улици, капацитета 37 паркинг-места,
- у Улици браће Поповић на непарној страни, од
Улице Бранка Бајића до Улице Стевана Мокрањца, капацитета 36 паркинг-места,
- у Улици Бранка Бајића, на површини јавне намене
ван коловоза, од Улице Свете Касапиновића до
Улице браће Поповић,
- на платоу у Улици Миколе Кочиша, капацитета
195 паркинг-места,
- у Улици Бранка Бајића, од Улице Свете Касапиновића до Улице Веселина Маслеше, капацитета 46
паркинг-места,
- у Улици браће Поповић, од Улице Бранка Бајића
до Хајдук Вељкове улице и у Улици Бранка
Бајића, од колског улаза у "Мастер центар" до
Улице браће Поповић, капацитета 24 паркинг-места,
- у Улици Новосадског сајма, од Улице Хајдук Вељкове до Дринске улице у Новом Саду, поред пословне зграде Медицинског факултета према Заводу
за трансфузију крви, капацитета 227 паркинг-места,
од којих је пет места намењено за возила особа
са инвалидитетом.
II. Наплата накнаде за коришћење повремених паркиралишта из тачке I. овог решења, вршиће се у складу
са важећом одлуком о утврђивању цена паркирања и
уклањања моторних возила,, свакодневно у периоду од
8,00 до 20,00 часова, за време следећих сајамских манифестација:
- "ЛОРИСТ", у периоду од 28. септембра до 3. октобра 2010. године,
- "САЈАМ ТУРИЗМА", у периоду од 28. септембра
2010. до 1. октобра 2010. године, и
- "AUTO SHOW", у периоду од 12. до 17. октобра
2010. године.
Наплату накнаде из става 1. ове тачке, обавља ЈКП
"Паркинг сервис" Нови Сад, путем овлашћеног лица.
III. Налаже се ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад, да:

- паркиралиште из тачке I. алинеја четири овог решења, уреди, опреми и обележи према Пројекту
техничког регулисања саобраћаја, број 2134/2005
из априла 2005. године, који је израдила Служба
за развој и управљање саобраћајем Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" у Новом Саду,
- паркиралиште из тачке I. алинеја пет овог решења, уреди, опреми и обележи према Пројекту
техничког регулисања саобраћаја, број 2161/2005
из маја 2006. године, који је израдила Служба за
развој и управљање саобраћајем Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" у Новом Саду,
- паркиралиште из тачке I. алинеја шест овог решења, уреди, опреми и обележи према Пројекту
техничког регулисања саобраћаја, број ПС0116 из
априла 2006. године, који је израдило Јавно комунално предузеће "Паркинг сервис" Нови Сад,
- паркиралиште из тачке I. алинеја осам овог решења, уреди, опреми и обележи према Пројекту
техничког регулисања саобраћаја, број ПС0117 из
априла 2006. године, који је израдило Јавно комунално предузеће "Паркинг сервис" Нови Сад,
- паркиралишта из тачке I. алинеја девет овог решења, уреди, опреми и обележи, према Пројекту
техничког регулисања саобраћаја број ПС0137,
који је израдило Јавно комунално предузеће
"Паркинг сервис" Нови Сад,
- паркиралишта из тачке I. алинеја десет овог решења, уреди, опреми и обележи, према Пројекту
техничког регулисања саобраћаја број ПС0156 од
23. октобра 2009. године, који је израдило Јавно
комунално предузеће "Паркинг сервис" Нови Сад,
- паркиралишта из тачке I. алинеја једанаест овог
решења, уреди, опреми и обележи, према Пројекту техничког регулисања саобраћаја број ПС0154
од 27. априла 2009. године, који је израдило Јавно
комунално предузеће "Паркинг сервис" Нови Сад,
- након истека рока важности овог решења, са паркиралишта уклони сву вертикалну сигнализацију
која се односи на наплату, и
- путем средстава јавног информисања обавести
грађане и друге кориснике о начину коришћења
паркиралишта.
IV. Надзор над извођењем радова из тачке III. овог
решења, врши Јавно предузеће "Завод за изградњу
Града" у Новом Саду.
V. Ово решење важи од 28. септембра 2010. до 17.
октобра 2010. године.
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VI. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-3467/2010
27. септембар 2010. године
Начелник
Радивој Павлов,с.р.

Градска управа за урбанизам и стамбене послове

—
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за урбанизам и стамбене послове
Радничка 2
Објављује

ОГЛАС
за пријем у радни однос радника на неодређено време за радно место
1. Извршилац на пословима умножавања
и комплетирања материјала
1 извршилац

—
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за саобраћај и путеве
Жарка Зрењанина 2
Објављује

ОГЛАС
за пријем у радни однос радника на неодређено време за радно место
1. Извршилац за финансијске послове 1 извршилац

Услови:
Средња школа у трајању од четири године, економског, техничког, пољопривредног, угоститељског или саобраћајног смера, положен државни стручни испит и
шест месеци радног искуства у струци.
Учесник огласа треба да испуњава услове утврђене
чланом 6. Закона о радним односима у државним органима:
- да је лице држављанин Републике Србије

Услови:
Стечено високо образовање из научне области економске науке на студијама другог степена (дипломске
академске студије мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит и најмање једна година радног исксутва у струци.
Учесник огласа треба да испуњава услове утврђене
чланом 6. Закона о радним односима у државним органима и то:
- да је лице држављанин Републике Србије
- да има општу здравствену способност
- 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 завршеном факултету, Уверење о положеном
државном стручном испиту, Доказ о радном искуству,
Уверење о држављанству РС и Уверење од суда да
није под истрагом, на следећу 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 саобраћај и путеве
Број: IV-111/2010-16
27. септембар 2010. године
НОВИ САД

8. oktobar 2010.

- да има општу здравствену способност
- 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 завршеном факултету, Уверење о положеном
државном стручном испиту, Доказ о радном искуству,
Уверење о држављанству РС и Уверење од суда да
није под истрагом, на следећу 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 урбанизам и стамбене послове
Број: V-111/2010-17
27. септембар 2010. године
НОВИ САД

Градска управа за социјалну и дечију заштиту

—
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за социјалну и дечију заштиту
Жарка Зрењанина бр. 2
Објављује

ОГЛАС

8. oktobar 2010.
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за пријем у радни однос радника на неодређено време за радно место
1. Извршилац за статусна и друга
питања избеглих, прогнаних и
расељених лица

1 извршилац

2. Извршилац за аналитичкоистраживачке послове

1 извршилац

Услови:
за 1. Стечено високо образовање из научне области
правне науке на студијама другог степена (дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит и најмање једна година радног искуства у струци.
за 2. Стечено високо образовање из научне области
социолошке науке на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке
академске студије, специјалистичке струковне студије),
односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године, положен државни стручни испит и најмање једна година радног искуства у струци.
За радно место под 1. и 2. кандидат треба да испуњава услове утврђене чланом 6. Закона о радним односима у државним органима:
- да је лице држављанин Републике Србије
- да има општу здравствену способност
- 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”.

ОГЛАС
за пријем у радни однос радника на неодређено време за радно место
1. Извршилац за документациону
обраду предмета Писарнице
1 извршилац
Услови:
Виша школа правног, организационог или техничког
смера, положен државни стручни испит , једна година
радног искуства у струци и познавање рада на рачунару.
Учесник огласа треба да испуњава услове утврђене
чланом 6. Закона о радним односима у државним органима:
- да је лице држављанин Републике Србије
- да има општу здравствену способност
- 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 завршеном факултету, Уверење о положеном
државном стручном испиту, Доказ о радном искуству,
Уверење о држављанству РС и Уверење од суда да
није под истрагом, на следећу 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 опште послове
Број: XV-111/2010-10
30. септембар 2010. године
НОВИ САД

Уз пријаву са биографијом, кандидат доставља: Доказ о завршеном факултету, Уверење о положеном
државном стручном испиту, Доказ о радном искуству,
Уверење о држављанству РС и Уверење од суда да
није под истрагом, на следећу адресу: Градска управа
за опште послове Града Новог Сада - Писарница, или
лично у зграду на Тргу слободе, бр. 1 - Писарница.

Јавно предузеће “Пословни простор”
у Новом Саду

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за социјалну и дечију заштиту
Број: XIII-111/2010-18
30. септембар 2010. године
НОВИ САД

На основу члана 48. став 2. Одлуке о условима и
поступку давања у закуп пословног простора којим управља Јавно предузеће “Пословни простор” у Новом
Саду (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 29/09,
46/09 и 54/09) и члана 30. Статута Јавног предузећа
“Пословни простор” у Новом Саду, Управни одбор Јавног предузећа “Пословни простор” у Новом Саду на 53.
седници од 9. јула 2010. године, доноси

Градска управа за опште послове

—
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за опште послове
Жарка Зрењанина бр. 2
Објављује

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ ПОСТУПАЊА ПРИЛИКОМ
ДОНОШЕЊА ОДЛУКА О РУШЕЊУ
ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА РАДИ
ПРИВОЂЕЊА УРБАНИСТИЧКОЈ НАМЕНИ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И
ФИНАНСИРАЊУ ИЗГРАДЊЕ ПОСЛОВНОГ,
ОДНОСНО СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА
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I. Опште одредбе
Члан 1.
Правилником о начину поступања приликом доношења одлука о рушењу пословног простора ради привођења урбанистичкој намени грађевинског земљишта
и финансирању изградње пословног, односно стамбеног простора (у даљем тексту: Правилник), утврђују се
услови и начин поступања приликом доношења одлука
о рушењу пословног простора, који је Град Нови Сад поверио на управљање и одржавање Јавном предузећу
“Пословни простор” у Новом Саду (у даљем тексту:
Предузеће), ради привођења урбанистичкој намени изграђеног грађевинског земљишта, као и услови и начин
поступања при финансирању изградње пословног, односно стамбеног простора, надоградњи и доградњи
објеката у којима се налази пословни простор којим управља Предузеће.
Члан 2.
Изграђено грађевинско земљиште у смислу овог
правилника приводи се урбанистичкој намени ради изградње пословног, односно стамбеног простора, као и
извођењем других радова, у складу са прописима о
планирању и изградњи.
Члан 3.
Под надоградњом објекта, у смислу овог правилника, подразумева се повећање вертикалног габарита
објекта за једну или више етажа.
Под доградњом објекта, у смислу овог правилника,
подразумева се повећање хоризонталног габарита
објекта.
Члан 4.
Ради стварања услова за припрему годишњих и других програма изградње, одржавања и коришћења пословног простора, као и за доношење одлука о рушењу и
изградњи, надоградњи и доградњи објеката, Предузеће:

8. oktobar 2010.

8. прати и анализира потребе органа Града Новог
Сада (у даљем тексту: Град) и јавних служби за
пословним простором, и
9. предузима и друге радње и активности у погледу
планирања и организације своје делатности и сарадње са другим јавним комуналним и другим јавним предузећима и надлежним органима Града.
II. Рушење пословног простора ради изградње пословног, односно стамбеног простора, надоградње и
доградње објекта.
Члан 5.
Рушење пословног простора повереног Предузећу
на управљање и одржавање, а ради привођења урбанистичкој намени изграђеног грађевинског земљишта,
може се одобрити у складу са законом, по условом да
се обезбеди:
1. изградња одговарајућег новог пословног, стамбеног или пословно-стамбеног простора, на истој
локацији од стране Предузећа, или уз учешће
других инвеститора,
2. изградња одговарајућег новог пословног, стамбеног или пословно-стамбеног простора на истој
локацији, од стране других инвеститора,
3. размена пословног простора за одговарајући други пословни рпостор на другој локацији, и
4. други одговарајући облик накнаде.
Члан 6.
Управни одбор Предузећа, на образложени предлог
директора Предузећа, доноси одлуку из члана 5. овог
правилника којом се обезбеђују интереси Предузећа и
Града, у складу са тржишним условима и препорукама
овлашћених органа Града, на начин прописан овим правилником.
Иницијативу за доношење одлуке из става 1. овог
члана може поднети свако заинтересовано правно или
физичко лице.

1. води евиденцију о објектима у којима се налази
пословни простор, а који су према урбанистичком
плану предвиђени за рушење,

1. Изградња одговарајућег новог пословног,
стамбеног или пословно-стамбеног простора,
на истој локацији од стране Предузећа или
уз учешће других инвеститора

2. води евиденцију о објектима у којима се налази
пословни простор, а који се према урбанистичком
плану могу доградити или надоградити,

Члан 7.

3. учествује у поступку доношења урбанистичких
планова,
4. анализира урбанистичке планове и по потреби
предлаже њихове измене и допуне,
5. учествује у поступку припреме програма уређивања грађевинског земљишта,
6. анализира стање на тржишту некретнина (понуда,
тражња, цене, услови грађења, цене закупа и друго),
7. анализира укупно стање на тржишту и потребе
становништва за задовољење свакодневних потреба за одговарајућим пословним простором,

Предузеће може у име и за рачун Града самостално,
или уз учешће других инвеститора преузети обавезу
финансирања изградње одговарајућег објекта на
земљишту које се приводи намени, уз испуњење других
законских услова.
Предузеће ће, по правилу, бити инвеститор у целини:
1. када се на месту објекта који се руши, а који је у
целини власништво Града, гради нови објекат,
2. када се дограђује или надограђује објекат који је у
целини власништво Града, и
3. када је на објекту који се руши Град већински
власник, а Предузеће обезбеди потребне сагласности преосталих власника, односно сувласника.

8. oktobar 2010.
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Одлуком Управног одбора Предузећа ближе се
уређују права и обавезе Предузећа и утврђују сви услови неопходни за припрему и реализацију изградње
објекта, водећи рачуна о тржишним приликама, локацији, и могућностима да се увећа имовина Града и приходи од ње, као и потребу стварања просторних услова
за обављање делатности које су од интереса за задовољење свакодневних потреба грађана.
Одредбе овог члана примењују се када се на земљишту које се приводи намени налазе објекти чији је власник, односно корисник Град, осим објеката на којима је
Град постао власник, односно корисник на основу правоснажног акта о експропријацији.

- урбанистичких и грађевинских услова за изградњу, и
- економске оправданости и могућности финансирања.
Стручна служба Предузећа је дужна да у року од 15
дана од дана пријема захтева изради елаборат и достави га директору Предузећа на разматрање ради
утврђивања предлога одлуке за Управни одбор Предузећа, који мора бити образложен, тако да се посебно
може утврдити економска оправданост доношења
предложене одлуке.
Члан 12.

2. Изградња одговарајућег новог пословног,
стамбеног или пословно-стамбеног простора
на истој локацији, од стране других инвеститора
Члан 8.
За пословни простор који се налази у објекту који се
руши може се обезбедити изградња новог пословног
простора на истој или другој локацији, од стране других
инвеститора, у складу са овим правилником и одлуком
Управног одбора Предузећа.
До преузимања новоизграђеног пословног простора
на истој или другој локацији, Предузећу припада право
на новчану накнаду у висини закупа пословног простора који је предмет рушења.
Члан 9.
Захтев за давање сагласности за рушење пословног
простора који се налази у објекту који се руши, Предузећу могу поднети и власници суседних стамбених, односно пословних простора и објеката на истој грађевинској парцели на којој Предузеће има пословни простор,
као и инвеститор за чије потребе се гради нови објекат,
односно који финансира изградњу објекта и на чије име
се издаје грађевинска дозвола.
Члан 10.
Захтев из члана 9. овог правилника садржи податке
о локацији и постојећем објекту са потребном документацијом (локацијска дозвола, врсту и обим радова који
би се изводили са роковима завршетка, услове који се
нуде за добијање саглсаности), име, презиме и адресу
за физичка лица, односно пословно име и седиште
правног лица, са подацима о лицу овлашћеном за заступање, као и друге податке потребне за одлучивање.
Власници суседних објеката, односно заинтересовани инвеститори уз захтев из члана 9. овог правилника
обавезно прилажу доказ о праву својине на објекту,
оверену писану сагласност за рушење сувласника, односно власника суседних објеката чије уклањање је неопходно ради изградње објекта, информацију о локацији за грађевинску парцелу издату од стране
надлежног органа.
Члан 11.
Захтев из члана 10. овог правилника обрађује се у
стручној служби Предузећа посебно са становништва:
- решавања имовинско-правних односа,

О поднетим захтевима за рушење пословних простора и изградњу новог објекта, односно доградњу или
надоградњу, одлуку доноси Управни одбор Предузећа.
Управни одбор Предузећа неће разматрати захтеве
из става 1. овог члана, поднете од стране лица која
имају дуг према Предузећу, или која као закупци нису
испуњавала обавезе из уговора о закупу и друге услове
коришћења пословног простора, као и понуде лица која
су пословно неликвидна.
Члан 13.
О поднетом захтеву из члана 9. овог правилника,
Предузеће је дужно да се писаним путем изјасни у року
који не може бити дужи од 45 дана од дана пријема комплетне документације.
Члан 14.
При одлучивању о захтеву из члана 9. овог правилника Управни одбор Предузећа одлучује на основу следећих критеријума:
- величини, врсти пословног простора који се руши
и погодностима које он пружа у коришћењу,
- површини грађевинског земљишта које служи редовном коришћењу тог простора и степена његове уређености и изграђености,
- висини прихода који се остварује од закупа пословног простора,
- намени пословног простора и његов општи интерес, и
- другим елементима који могу бити од значаја за
заштиту интереса Предузећа и Града.
Члан 15.
Управни одбор Предузећа при доношењу одлуке из
члана 12. став 1. овог правилника обезбеђује најмање
исту нето корисну површину пословног, односно стамбеног простора увећану за једну четвртину простора
који се руши, најмање истог квалитета и степена грађевинске и функционалне опремљености.
Изузетно, за пословни простор мање вредности (сутерен, подрум, поткровље, дворишни простор, затворени складишни простор, мањи монтажни објекат, гаража
и сл.) обавезе инвеститора се могу сразмерно умањити,
али највише до 50% у односу на критеријум утврђен у
ставу 1. овог члана.
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Члан 16.

Међусобна права и обавезе Предузећа и инвеститора, у погледу рушења и изградње новог објекта, односно доградње или надоградње објекта, уређују се посебним уговором који мора бити сачињен у складу са
прописима, и којим се мора обезбедити заштита интереса и права Предузећа и Града.
Уговор се неће закључити са инвеститором који у остављеном року не положи одговарајуће средство обезбеђења које утврди Управни одбор Предузећа, о чему
директор Предузећа обавештава Управни одбор Предузећа на првој наредној седници.

3. Размена пословног простора
Члан 17.
Пословни простор којим управља Предузеће, а који
се услед привођења намени грађевинског земљишта
руши, може се разменити за најмање исту нето корисну
површину пословног простора, односно исту нето корисну површину стамбеног простора увећану за једну
четвртину простора који се руши у складу са законом
под условима и на начин које својом одлуком одреди
Управни одбор Предузећа.
Захтев инвеститора за размену садржи адресу и
површину пословног, односно стамбеног простора који
се предлаже за размену, са техничким описом о квалитету простора и делатности која може да се обавља у
пословном простору.
Уз захтев се прилажу и докази о праву својине на
простору који се нуди за размену.
Члан 18.
Пословни, односно стамбени простори који су предмет размене, морају бити приближно исте прометне
вредности у складу са проценом прометне вредности
коју изврши Пореска управа Регионални центар Нови
Сад.
Простори из става 1. овог члана који нису приближно
исте прометне вредности, могу се разменити по процењеној прометној вредности, уз новчану накнаду разлике.
Члан 19.
Међусобна права и обавезе уговорних страна, укључујући и право на новчану накнаду по основу веће вредности пословног или стамбеног простора из члана 18.
овог правилника, регулишу се посебним уговором.
Уговор нарочито садржи одредбе о заштити интереса Предузећа од правних и физичких недостатака простора који се добија у замену.

III. Инвестирање у изградњу простора
намењеног тржишту
Члан 20.
Предузеће може самостално или са другим лицима,
у складу са програмом изградње, одржавања и коришћења пословног простора и одлуком Управног од-
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бора Предузећа, бити инвеститор пословног простора
намењеног тржишту.
Суинвеститори стичу право својине, односно право
коришћења сагласно закону, над тачно утврђеним
бројем и површином пословних јединица.
На заједничким деловима зграде и уређајима у згради, који се посебно утврђују, власници посебних делова
зграде имају право заједничке недељиве својине.
Међусобни односи суинвеститора, а нарочито извршење финансијских и других обавеза, обим, рокови и
динамика уплате средстава, структура и рокови извођења грађевинских радова, одговорност за кашњење
или неизвршавање уговорних обавеза, као и коришћење законских и уговорних средстава обезбеђења,
регулишу се уговором.
Финансијске обавезе Предузећа се у одговарајућој
сразмери умањују за вредност евентуално унетог
грађевинског земљишта, по важећем ценовнику Јавног
предузећа “Завод за изградњу Града” Нови Сад.
Трошкови настали приликом израде инвестиционотехничке документације и изградњом објекта, а чине
заједничке трошкове, расподелиће се између Предузећа и суинвеститора сразмерно површини објекта који
им припада.
Трошкове накнаде за уређивање грађевинског земљишта, Предузеће сноси за површину која му припада, односно чију изградњу финансира.
Члан 21.
Инвестиционо-техничка документација из члана 20.
став 6. овог правилника израдиће се као јединствена
целина и третираће се кроз грађевинску дозволу учесника у финансирању изградње објекта.
У циљу отпочињања изградње објекта, суинвеститори ће преузети потребне радње ради добијања и формирања потпуне инвестиционо-техничке документације,
чију техничку координацију врши већински инвеститор.
Члан 22.
Цена изградње објекта и остала питања у вези његове изградње регулисаће се посебним уговором о
грађењу.

IV. Прелазне и завршне одредбе
Члан 23.
О спровођењу одредаба овог правилника стара се
директор Предузећа.
Директор Предузећа може доносити упутства за рад
стручних служби Предузећа и прописивати потребне
обрасце за подношење захтева заинтересованих лица.
Члан 24.
Захтеви поднети до дана ступања на снагу овог правилника, по којима није донета одлука, решиће се у
складу са одредбама овог правилника.
Члан 25.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о поступању при доношењу одлука при-
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ликом рушења постојећег пословног простора ради
привођења намени грађевинског земљишта са пословним простором и финансирању изградње пословног односно стамбеног простора број 03-550/2002-1 од
23.05.2002. године.
Члан 26.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”, а
објавиће се након добијања сагласности Градског већа
Града Новог Сада.
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ПОСЛОВНИ ПРОСТОР” У НОВОМ САДУ
УПРАВНИ ОДБОР
Број: 03-416/10-1
9. јул 2010. године
НОВИ САД
Председник Управног одбора
Предраг Загорчић,с.р.
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