
SLU@BENI LIST
GRADA NOVOG SADA

Godina XXX - Broj 42 NOVI SAD, 22. novembar 2011. primerak 100,00 dinara

ГРАД НОВИ САД

Градско веће

584
На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама 

културе чији је оснивач Град Нови Сад (“Службени лист 
Града Новог Сада”, бр. 11/10, 39/10 и 50/10), Градско 
веће Града Новог Сада на 168. седници одржаној 31. ок-
тобра 2011. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени Финан-
сијског плана Завода за заштиту споменика културе 
Града Новог Сада, Нови Сад за 2011. годину, коју је Уп-
равни одбор Завода за заштиту споменика културе Гра-
да Новог Сада, Нови Сад донео на 26. седници одржа-
ној 31. октобра 2011. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 418-9/2011-12/2-II
31. октобар 2011. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић, с.р.

585
На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама 

културе чији је оснивач Град Нови Сад (“Службени лист 
Града Новог Сада”, бр. 11/10, 39/10 и 50/10), Градско 
веће Града Новог Сада на 168. седници одржаној 31. ок-
тобра 2011. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени Финан-
сијског плана Стеријиног позорја, Нови Сад за 2011. го-
дину, коју је Управни одбор Стеријиног позорја, Нови 
Сад донео на 10. седници донео на 10. седници одржа-
ној 31. октобра 2011. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 418-9/2011-7/2-II
31. октобар 2011. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић, с.р.

586
На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама 

културе чији је оснивач Град Нови Сад (“Службени лист 
Града Новог Сада”, бр. 11/10, 39/10 и 50/10), Градско 
веће Града Новог Сада на 168. седници одржаној 31. ок-
тобра 2011. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени Финан-
сијског плана “Новосадског позоришта - Ujvideki Szinhaz”, 
Нови Сад за 2011. годину, коју је Управни одбор “Ново-
садског позоришта - Ujvideki Szinhaz”, Нови Сад донео 
на XXVI седници одржаној 31. октобра 2011. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 418-9/2011-8/2-II
31. октобар 2011. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић, с.р.

587
На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама 

културе чији је оснивач Град Нови Сад (“Службени лист 
Града Новог Сада”, бр. 11/10, 39/10 и 50/10), Градско 
веће Града Новог Сада на 168. седници одржаној 31. ок-
тобра 2011. године, доноси
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Р Е Ш Е Њ Е

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени Финан-
сијског плана Музеја Града Новог Сада, Петроварадин 
за 2011. годину, коју је Управни одбор Музеја Града Но-
вог Сада, Петроварадин  донео на XXXI седници одр-
жаној 31. октобра 2011. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 418-9/2011-2/2-II
31. октобар 2011. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић, с.р.

588
На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама 

културе чији је оснивач Град Нови Сад (“Службени лист 
Града Новог Сада”, бр. 11/10, 39/10 и 50/10), Градско 
веће Града Новог Сада на 168. седници одржаној 31. ок-
тобра 2011. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени Финан-
сијског плана Градске библиотеке у Новом Саду, Нови 
Сад  за 2011. годину, коју је Управни одбор Градске биб-
лиотеке у Новом Саду, Нови Сад  донео на 43. седници 
одржаној 31. октобра 2011. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 418-9/2011-3/2-II
31. октобар 2011. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић, с.р.

589
На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама 

културе чији је оснивач Град Нови Сад (“Службени лист 
Града Новог Сада”, бр. 11/10, 39/10 и 50/10), Градско 
веће Града Новог Сада на 168. седници одржаној 31. ок-
тобра 2011. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени Финан-
сијског плана Установе за израду таписерија “Атеље 

61”, Петроварадин  за 2011. годину, коју је Управни од-
бор Установе за израду таписерија “Атеље 61”, Петро-
варадин донео на 12. седници одржаној 31. октобра 
2011. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 418-9/2011-5/2-II
31. октобар 2011. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић, с.р.

590
На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама 

културе чији је оснивач Град Нови Сад (“Службени лист 
Града Новог Сада”, бр. 11/10, 39/10 и 50/10), Градско 
веће Града Новог Сада на 168. седници одржаној 31. ок-
тобра 2011. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени Финан-
сијског плана Културног центра Новог Сада, Нови Сад 
за 2011. годину, коју је Управни одбор Културног центра 
Новог Сада, Нови Сад  донео на XXXV седници одржа-
ној 31. октобра 2011. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 418-9/2011-6/3-II
31. октобар 2011. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић, с.р.

591
На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама 

културе чији је оснивач Град Нови Сад (“Службени лист 
Града Новог Сада”, бр. 11/10, 39/10 и 50/10), Градско 
веће Града Новог Сада на 168. седници одржаној 31. ок-
тобра 2011. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени Финан-
сијског плана Историјског архива Града Новог Сада, 
Петроварадин  за 2011. годину, коју је Управни одбор 
Историјског архива Града Новог Сада, Петроварадин 
донео на 29. седници одржаној 31. октобра 2011. године.
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2. Ово решење објавити у “Службеном листу Града 
Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 418-9/2011-4/2-II
31. октобар 2011. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић, с.р.

592
На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама 

културе чији је оснивач Град Нови Сад (“Службени лист 
Града Новог Сада”, бр. 11/10, 39/10 и 50/10), Градско 
веће Града Новог Сада на 168. седници одржаној 31. ок-
тобра 2011. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени Финан-
сијског плана Позоришта младих, Нови Сад  за 2011. го-
дину, коју је Управни одбор Позоришта младих, Нови 
Сад  донео на XXXIV седници одржаној 31. октобра 
2011. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 418-9/2011-9/2-II
31. октобар 2011. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић, с.р.

593
На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама 

културе чији је оснивач Град Нови Сад (“Службени лист 
Града Новог Сада”, бр. 11/10, 39/10 и 50/10), Градско 
веће Града Новог Сада на 168. седници одржаној 31. ок-
тобра 2011. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени Финан-
сијског плана Установе за културу, информисање и об-
разовање Културно-информативни центар “Кисач”, Ки-
сач  за 2011. годину, коју је Управни одбор Установе за 
културу, информисање и образовање Културно-инфор-
мативни центар “Кисач”, Кисач  донео на XVI седници 
одржаној 31. октобра 2011. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 418-9/2011-11/2-II
31. октобар 2011. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић, с.р.

594
На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама 

културе чији је оснивач Град Нови Сад (“Службени лист 
Града Новог Сада”, бр. 11/10, 39/10 и 50/10), Градско 
веће Града Новог Сада на 168. седници одржаној 31. ок-
тобра 2011. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени Финан-
сијског плана Установе за културу, информисање и об-
разовање Културно-информативни центар “Младост”, 
Футог за 2011. годину, коју је Управни одбор Установе за 
културу, информисање и образовање Културно-инфор-
мативни центар “Младост”, Футог  донео на XXXV сед-
ници одржаној 31. октобра 2011. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 418-9/2011-10/2-II
31. октобар 2011. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић, с.р.

595
На основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о здравс-

твеној заштити (“Службени гласник РС”, бр. 107/05, 
72/09-др. закон, 88/10, 99/10 и 57/11) и члана 52. тачка 
24. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст 
(“Службени лист Града Новог Сада”, број 43/08), на 
предлог Градоначелника Града Новог Сада, Градско 
веће Града Новог Сада на 168. седници одржаној 2. но-
вембра 2011. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ 
АКТИВНОСТИ ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 

ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА НОВИ САД 
ЗА 2011. ГОДИНУ
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I. У Програму инвестиционих активности Завода за 
здравствену заштиту студената Нови Сад за 2011. годи-
ну (“Службени лист Града Новог Сада”, број 22/11), тач-
ка III. мења се и гласи:

“III. Средства из тачке II. овог програма распоређују 
се за инвестиционе активности набавке медицинске оп-
реме, и то:

-  електрокаутера, 1 апарат,
-  ЕКГ апарата троканалног, 1 апарат,
-  ултразвучног апарата са гинеколошком сондом, 

1 апарат.”

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 51-72/2011-II
2. новембар 2011. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић, с.р.

596
На основу члана 52. тачка 24. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/08) и члана 40. Одлуке о буџету Града 
Новог Сада за 2011. годину (“Службени лист Града Но-
вог Сада”, бр. 59/10, 23/11 и 38/11), на предлог Градона-
челника Града Новог Сада, Градско веће Града Новог 
Сада на 168. седници одржаној 2. новембра 2011. годи-
не, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА ПРОГРАМА 

ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЦЕНТРА 
ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА НОВОГ САДА  

ЗА 2011. ГОДИНУ

1. У Програму инвестиционих активности Центра за 
социјални рад Града Новог Сада за 2011. годину (“Служ-
бени лист Града Новог Сада”, број 11/11 и 27/11), у тачки 
2. износ: “3.307.400,00 динара” замењује се износом: 
“5.447.400,00 динара”.  

После алинеје шест, додаје се алинеја седам, која 
гласи:

“- набавка и постављање два двострука и једног јед-
ноструког контејнера за склониште за бескућнике у из-
носу од 2.140.000,00 динара”.

2. У тачки 4. после алинеје два, додаје се алинеја 
три, која гласи:

“алинеја 7 у периоду новембар - децембар 2011. го-
дине”.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 5-34-2/2011-II
2. новембар 2011. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић, с.р.

597
На основу члана 102. став 3. Одлуке о уређењу Гра-

да (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 39/10, 42/10 - 
испр., 60/10 и 23/11), Градско веће Града Новог Сада на 
170. седници одржаној 10. новембра 2011. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
РАДА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА НОВОГ САДА ЗА ПЕРИОД ОД 

15. НОВЕМБРА 2011. ГОДИНЕ ДО 
15. МАРТА 2012. ГОДИНЕ

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Зимске 
службе на територији  Града Новог Сада за  период од 
15. новембра 2011. године до 15. марта 2012. године 
који је Управни одбор Јавног предузећа “Завод за из-
градњу Града” у Новом Саду, донео на 77. седници одр-
жаној 21. октобра 2011. године.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3209/2011-II
10. новембар 2011. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић, с.р.

598
На основу члана 52. тачка 11. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/08), Градско веће Града Новог Сада на 
170. седници одржаној 10. новембра 2011. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ ОПЕРАТИВНОГ ШТАБА 
ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ ЗА 2011/2012. ГОДИНУ
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I

1. Овим решењем образује се Оперативни штаб Зим-
ске службе за 2011/2012. годину као стручно саветодав-
но радно тело (у даљем тексту: Штаб). 

2. Задатак Штаба је да:
-  врши увид, прати и оцењује организациону и тех-

ничку спремност и опремљеност јавних комунал-
них и других јавних предузећа за обављање пос-
лова у Зимској служби,

-  прави примену и спровођење Програма рада Зим-
ске службе на територији Града Новог Сада за пе-
риод од 15. новембра 2011. године до 15. марта 
2012. године,

-  предузима и предлаже одговарајуће мере у циљу 
ефикаснијег организовања и рационалнијег ко-
ришћења механизације, опреме потрошних мате-
ријала и финанјсијских средстава,

-  сарађује и координира са надлежним јавним, јавним 
комуналним и другим предузећима која извршавају 
послове или врше надзор у Зимској служби,

-  у случају настанка ванредних и неповољних ме-
теоролошких прилика и ванредних услова на пу-
тевима, усмерава рад Зимске службе, по потреби 
организује рад извршилаца и обезбеђује техничка 
средства од предузећа и установа, и сарађује са 
Градским штабом за ванредне ситуације..

3. Штаб има председника, заменика председника, 16 
чланова и секретара.

4. Административне и стручно-техничке послове за 
потребе Штаба обавља Градска управа за комуналне 
послове.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3210/2011-II
10. новембар 2011. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 11. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/08), Градско веће Града Новог Сада на 
170. седници одржаној 10. новембра 2011. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 
ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА 
ОПЕРАТИВНОГ ШТАБА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ 

ЗА 2011/2012. ГОДИНУ

I. У Оперативни штаб Зимске службе за 2011/2012. 
годину, именују се:

- за председника:
 СИНИША БУБЊЕВИЋ, члан Градског већа Града 
Новог Сада

- за заменика председника:
 ПРЕДРАГ РАДМИЛОВИЋ, директор ЈКП “Пут” Нови 
Сад

- за чланове Штаба:

1.  ЗОРИЦА НИНИЋ-СТУПАР ЈП “Завод за изградњу 
Града” у Новом Саду

2.  ЗОРИЦА ПАВИЋЕВИЋ, Покрајински секретаријат 
за привреду Одељење за инспекцијске послове

3.  СЛАВКО КОВАЧ, Полицијска управа Нови Сад

4.  ПЕТАР БОГДАНОВИЋ, ЈП “Путеви  Србије”

5.  МЛАДЕН БАШИЋ, Градска управа за инспекцијске 
послове

6.  РАДИВОЈ ПАВЛОВ, Градска управа за саобраћај 
и путеве 

7.  ЈАСМИНА ТРБОВИЋ СТАНКОВИЋ, Градска упра-
ва за комуналне послове

8.  ВАСИЉ ПОПОВИЋ, ЈП “Завод за изградњу Града” 
у Новом Саду

9.  НЕБОЈША ДАКИЋ, ЈП “Завод за изградњу Града” 
у Новом Саду

10.  ЖЕЉКО БОЖИЋ, ЈКП “Чистоћа” Нови Сад

11.  БИСЕРКА СВЕТИЋ, ЈКП “Градско зеленило” Нови 
Сад

12.  МЛАДЕН ДОБРИЋ, ЈКП “Паркинг сервис” Нови 
Сад

13.  ДУШКО САВИЋ, ЈГСП “Нови Сад”

14.  ЗОРАН ЦВЕЈИЋ, Војска Србије, Команда Гарнизо-
на Нови Сад

15.  НИКОЛА МАЛЕТИЋ, “Војводинапут” - “Бачкапут” 
АД Нови Сад

16.  РАНКО ВУКОБРАТ, ЈП “Железница Србије” - Сек-
ција за инфраструктуру Нови Сад

- за секретара:

 СЛОБОДАН ЉУБОТИНА, Градска управа за кому-
налне послове

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3211/2011-II
10. новембар 2011. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 13. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст („Службени  лист Града Новог 
Сада“, број  43/2008 ), Градско веће Града Новог Сада 
на 171. седници одржаној 18. новембра 2011. године, до-
носи

ПОСЛОВНИК О РАДУ
ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НОВОГ САДА

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим пословником уређује се начин рада и одлучи-
вања Градског већа Града Новог Сада (у даљем тексту:
Градско веће) и његових радних тела, као и друга пи-
тања од значаја за рад Градског већа.         

Питања која се односе на начин рада Градског већа 
која нису уређена овим пословником, уредиће се посеб-
ним актима Градског већа.

Члан 2.

Градско веће представља Градоначелник Града Но-
вог Сада (у даљем тексту: Градоначелник) или заменик 
Градоначелника, односно члан Градског већа кога он 
овласти.

Члан 3.

Градско веће ради и одлучује колективно.
О питањима из своје надлежности, Градско веће од-

лучује на седници којој присуствује већина од укупног 
броја његових чланова.

У оправданим и хитним случајевима, Градско веће 
може одлучивати и када на седници није присутна 
већина чланова, с тим да  одсутни чланови гласају те-
лефоном, електронским путем, или на други  начин.

Члан 4.

Градоначелник може да организује радне састанке 
Градског већа ради начелних разматрања и заузимање 
ставова о појединим питањима из делокруга рада Град-
ског већа.

Градоначелник може да сазове (образује) колегијум, 
као стручно саветодавно тело, које чине поједини чла-
нови Градског већа, ради разматрања одређених пи-
тања из своје надлежности, надлежности Градског 
већа, међуресорне сарадње, и сл.

Члан 5.

Градско веће одлучује о ресорним задужењима својих 
чланова.

Приликом обављања послова у оквиру ресорног за-
дужења, сваки члан Градског већа може да организује 
сталне и повремене радне састанке и консултације са 
представницима градских органа, установа, јавних пре-
дузећа и других организација чији је оснивач Град Нови 
Сад.

Када је обављање одређених послова у оквиру више 
ресорно задужених чланова Градског већа они заједнички 
организују радне састанке из става два овог члана.

Члан 6.

Градско веће има печат округлог облика, пречника 
50 мм који садржи грб Републике Србије и текст: “Ре-
публика Србија-Аутономна Покрајина Војводина-Град 
Нови Сад-Градско веће-Нови Сад” исписан на српском 
језику ћириличким писмом и на мађарском, словачком и 
русинском језику и писму.

 Текст печата исписује се у концентричним круговима 
око грба Републике Србије у складу са законом.

II. РАДНА ТЕЛА ГРАДСКОГ ВЕЋА

Члан 7.

Ради ефикаснијег рада Градског већа у извршавању 
закона и других прописа и обављања других послова из 
своје надлежности, Градско веће може да образује рад-
на тела.

  Радно тело образује се решењем којим се одређују 
његови задаци и састав. Одредбе овог пословника 
сходно се примењују на рад радних тела.

Члан 8.

Радно тело има председника, заменика председника 
и одређени број чланова, који не може бити мањи од 
три.

Председника, заменика председника и чланове рад-
ног тела именује и разрешава Градско веће.

Председник и заменик председника именују се, по 
правилу, из реда чланова  Градског већа.

Чланови радног тела именују се из реда чланова 
Градског већа, лица која постављају Градоначелник и 
Градско веће и лица стручних у области за коју се рад-
но тело формира.

Члан 9.

Председник радног тела може на седницу позвати 
представника органа Града, јавних предузећа, установа 
и других правних лица када се разматра питање од зна-
чаја за њихов рад.

 
III. СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

Члан 10.

Предлог за разматрање на седници Градског већа 
доставља се Градоначелнику путем Службе извршних 
органа Града Новог Сада ( у даљем тексту Служба).

Предлог за разматрање на седници Градског већа 
може поднети сваки члан Градског већа, градска упра-
ва, посебна организација или служба образована одлу-
ком Скупштине Града Новог Сада. 

Члан 11.

 Акт који Градско веће предлаже Скупштини Града 
Новог Сада (у даљем тексту: Скупштина Града), об-
рађивач доставља у форми нацрта.
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Акт који доноси Градско веће, обрађивач доставља у 
форми предлога.

Члан 12.

 У припреми нацрта и предлога општег акта обрађи-
вач обавезно прибавља мишљење:

1. Градске управе за прописе, о усклађености акта са 
другим прописима и правним системом;

2. Градске управе за финансије, кад је за спро-
вођење акта потребно обезбедити финансијска средс-
тва;

3. Надлежног тела у складу са законом, када се акт 
односи на службену употребу језика, образовање, кул-
туру и информисање на језику националне мањине.

Када се актом стварају уговорне обавезе Града, од-
носно када је у питању заштита имовинских права и ин-
тереса Града и у другим  случајевима на захтев Градс-
ког већа, обрађивач прибавља мишљење Градског 
јавног правобранилаштва.

Прибављена мишљења обрађивач доставља Градс-
ком већу у прилогу нацрта прописа и општег акта, од-
носно предлога када  акт   доноси Градско веће.

Члан 13.

Нацрт, односно предлог општег акта, који разматра 
Градско веће, доставља се Градском већу у облику у ко-
ме се доноси, са образложењем.

Образложење мора да садржи:
1. Правни основ;
 2. Разлоге за доношење акта;
3. Објашњење основних правних института и поједи-

начних решења;
4. Процену износа финансијских средстава потреб-

них за спровођење акта;
5. Општи интерес због кога се предлаже повратно 

дејство, ако пропис или општи акт садржи одредбе за 
које се предвиђа повратно дејство;

6. Разлоге за доношење прописа или акта по хитном 
поступку, ако је предложен хитан поступак, са на-
вођењем штетних последица по живот и здравље људи 
и рад органа и организација које би настале због недо-
ношења прописа или акта по хитном поступку;

7. Разлоге због којих се предлаже да пропис или оп-
шти акт ступи на снагу пре осмог дана од дана објављи-
вања;

8. Преглед одредаба прописа или акта који се 
мењају, односно допуњују.

Члан 14.

Када Градско веће одлучи да о нацрту, односно 
предлогу прописа или другог акта треба обавити јавну 
расправу, утврђује програм јавне расправе, одређује 
члана Градског већа задуженог за координацију за ње-
но спровођење као и рок у коме ће бити обављена, који 
не може бити краћи од 15 дана.

После спроведене јавне расправе обрађивач је ду-
жан да уз нацрт, односно предлог прописа или другог 
акта Градском већу достави и Извештај о спроведеној 
јавној расправи.

Члан 15.

Када Градско веће доноси појединачни акт, обрађи-
вач је дужан да га достави у форми у којој се доноси.

Члан 16.

Градске управе, посебне организације и службе до-
стављају Градском већу на разматрање анализе, изве-
штаје и информације, са предлогом закључка.

Предлог закључка обрађивач доставља у форми у 
којој га доноси Градско веће и дужан је да наведе коме 
се закључак доставља.

Ако се предлог закључка односи на обезбеђивање 
финансијских средстава, у прилогу се доставља 
мишљење Градске управе за финансије.

Члан 17.

Предлог за разматрање на седници Градског већа 
обрађивач припрема у сарадњи са ресорним чланом 
Градског већа.

Када предлог за разматрање на седници Градског 
већа обухвата питања из делокруга рада више градс-
ких управа, посебних организација или службе, обрађи-
вач га припрема у сарадњи са свим ресорно задуженим 
члановима Градског већа.

Акт којим обрађивач доставља Градском већу пред-
лог за разматрање потписује члан Градског већа и на-
челник градске управе, односно директор посебне ор-
ганизације или шеф службе.

У случају из става два овог члана, предлог за раз-
матрање на седници Градског већа потписују чланови 
Градског већа и начелници градских управа, директори 
посебних организација и шеф службе који су учество-
вали у њиховој припреми.

Потпис члана Градског већа из става један  овог чла-
на, односно потписи чланова Градског већа из става че-
тири овог члана  представљају  њихову сагласност да 
се предлог за разматрање уврсти у дневни ред седнице 
Градског већа.

Члан 18.

Предлоге за разматрање на седници Градског 
већа  са свим прилозима обрађивач доставља  по пра-
вилу у електронском облику  у програму – е documentus 
и у писаном облику, најкасније три дана пре одржавања 
седнице, ако Градско веће другачије не закључи.

Обрађивач је одговоран за истоветност материјала 
који се доставља у писаном и електронском облику.

Члан 19.

Градоначелник сазива седницу у писаној форми, по 
сопственој иницијативи, на предлог радног тела или на 
предлог најмање пет чланова Градског већа.

Градоначелник предлаже дневни ред и председава 
седницом.

Изузетно, седницу може да сазове заменик Градона-
челника, а у одсутности заменика Градоначелника члан 
Градског већа.

Седница из става 3. овог члана сазива се на основу 
посебног овлашћења Градоначелника, које поред овла-
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шћења за сазивање седнице садржи и предлог дневног 
реда који се не може допуњавати.

Члан 20.

Седницом може председавати и заменик Градона-
челника или члан Градског већа кога одреди Градона-
челник.

У случају када седницом не председава Градоначел-
ник, дневни ред се не може допуњавати.

Уз сазив седнице, члановима Градског већа до-
ставља се предлог дневног реда, записник са претход-
не седнице и предлози за разматрање и одлучивање 
најмање два дана пре одржавања седнице. 

Члан 21.

Седница се може сазвати и на начин којим се обез-
беђује хитност одлучивања (телефоном, електронским 
путем, и сл.), када за то постоје посебни разлози. 

Члан 22.

Седници Градског већа могу да присуствују и учест-
вују у раду старешине градских управа, посебних орга-
низација и служби, као и друга лица по позиву Градона-
челника.

Лицима позваним за поједине тачке дневног реда 
достављају се само материјали за тачке за које су поз-
вана. 

Лица из ст. 1 и 2. овог члана присуствују само оним 
тачкама дневног реда за које су добили позив. 

Члан 23.

О спречености да присуствује седници Градског 
већа, члан Градског већа обавештава Градоначелника.

Члан 24.

Градоначелник отвара седницу и предлаже дневни 
ред, укључујући прихваћене предлоге за измене и до-
пуне предложеног дневног реда. 

Пре утврђивања дневног реда, усваја се записник са 
претходне седнице, са прихваћеним примедбама које 
су стављене на записник.

Члан 25.

Градско веће усваја дневни ред, разматра питања по 
тачкама дневног реда и одлучује према утврђеном ре-
доследу.

О свакој тачки дневног реда отвара се претрес.
Пре отварања претреса о предлогу за разматрање 

одређене тачке дневног реда, кратко образлажење даје 
ресорно задужени члан Градског већа.

Поједина стручна објашњења могу давати лица из 
члана 22. овог пословника.

Ако се током претреса не обезбеди усаглашеност 
ставова о појединим питањима ради коначног одлучи-
вања о предлогу који је на дневном реду, Градоначел-
ник може прекинути расправу и одложити одлучивање 
о том питању до усаглашавања ставова чланова Градс-
ког већа.

Члан 26.

После спроведеног претреса Градско веће одлучује 
о предлогу закључка или другог акта који је достављен 
за разматрање и усвајање на седници.

Градско веће одлучује већином гласова чланова 
присутних на седници, осим у случајевима утврђивања 
предлога Статута, предлога буџета Града и доношења 
одлуке о привременом финансирању, када одлучује 
већином гласова од укупног броја чланова.

Гласање је јавно.
Члан Градског већа који је учествовао у вођењу и од-

лучивању у првостепеном управном  поступку, изузима 
се од решавања у предметној управној ствари када 
Градско веће решава у управном поступку у другом сте-
пену. 

Члан Градског већа може да издвоји мишљење, уз  
образложење, што се  констатује у записнику.

Члан 27.

Седнице Градског већа  се по правилу одржавају у 
електронском облику у програму  е - седнице.              

Члан 28.

Закључак и друга одлука Градског већа доставља се 
надлежној градској управи, органу, организацији или 
служби у писаном облику одмах после седнице ради 
реализације, а када се закључак односи на општи акт, 
доставља се и Градској управи за прописе.

Праћење и координацију реализације закључака и 
других одлука Градског већа врше ресорно задужени 
чланови Градског већа, ако самим закључком односно 
одлуком није другачије одређено.

Члан 29. 

О седници Градског већа води се записник. 
Записник садржи: датум и место одржавања седни-

це, време трајања седнице, имена присутних и одсут-
них чланова Градског већа, имена лица која учествују 
по позиву, име председавајућег седницом, дневни ред, 
питања која су разматрана, битне делове излагања 
члана Градског већа, који је на седници издвојио 
мишљење и захтевао да се то унесе у записник, донете 
закључке као и друга акта која се не објављују у “Служ-
беном листу Града Новог Сада” у интегралном тексту.

О вођењу и чувању записника стара се Служба.
Усвојени записник потписује Градоначелник, односно 

председавајући Градског већа који га замењује и шеф 
Службе.

 Уколико је седница Градског већа одржана елект-
ронским путем, записник је документ генерисан програ-
мом и штампа се и у писаном облику.

Члан 30. 

У оправданим ситуацијама, по налогу Градоначелни-
ка, односно заменика Градоначелника или члана Градс-
ког већа, које Градоначелник овласти, може се одржати 
телефонска седница.

На телефонској седници чланови Градског већа се 
изјашњавају телефоном о тачкама дневног реда.
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Записник са телефонске седнице садржи: датум од-
ржавања седнице, имена  чланова Градског већа који су 
учествовали на седници, име председавајућег седни-
цом, дневни ред, питања која су разматрана, битне де-
лове излагања члана Градског већа, који је на седници 
издвојио мишљење и захтевао да се то унесе у запис-
ник, донете закључке као и друга акта која се не обја-
вљују у “Службеном листу Града Новог Сада” у интег-
ралном тексту.

IV. АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Члан 31. 

Градско веће доноси правилнике, наредбе, упутства, 
решења и закључке, као и друге акте у складу са пропи-
сима.

Градско веће  доноси  одлуку само када је на то ов-
лашћено законом или Статутом Града Новог Сада. 

Акта која доноси Градско веће потписује Градоначел-
ник, односно заменик Градоначелника или члан Градс-
ког већа уколико председавају седницом Градског већа, 
у једном примерку. Копије оригинала се оверавају печа-
том Градског већа и достављају надлежним органима у 
зависности од врсте акта.

Пропратна акта Градског већа којима се достављају 
предлози, мишљења и иницијативе Скупштини Града, 
републичким и покрајинским органима, као и акта која 
се објављују у “Службеном листу Града Новог Сада”, 
потписује Градоначелник, односно заменик Градоначел-
ника или члан Градског већа, уколико председавају сед-
ницом Градског већа.

Пропратна акта којима се достављају акта Градског 
већа на објаву, потписује шеф Службе.

Члан Градског већа може да потписује акта која про-
истичу из његових ресорних задужења или  за које има 
овлашћење Градског већа. 

Члан 32.

Донета акта Градског већа, записници и други сед-
нични материјал чува се у документацији Службе. 

Члан 33.

Приликом утврђивања предлога акта за разматрање 
и одлучивање на седници Скупштине Града и њених 
радних тела, Градско веће одређује представника из 
реда својих чланова, а повереника из реда руководила-
ца у надлежној градској управи, посебној организацији 
или служби. 

Повереник даје стручна и друга објашњења на сед-
ницама радних тела Скупштине Града, а  може се изја-
шњавати само о питањима за која га Градско веће ов-
ласти.

Члан 34.

Служба материјал  за седницу Скупштине Града Но-
вог Сада доставља  у писаном и електронском облику.

V. УКИДАЊЕ ИЛИ ПОНИШТАВАЊЕ 
 АКАТА ПО ПРАВУ НАДЗОРА

Члан 35.

Образложени предлог за укидање или поништавање 
акта градске управе, посебне организације или службе 
подноси Градоначелник или члан Градског већа, по 
сопственој иницијативи или на иницијативу заинтересо-
ваног лица. 

Пре одлучивања о предлогу из става 1. овог члана 
прибавља се мишљење доносиоца оспореног акта, 
Градске управе за прописе, Градског јавног правобрани-
лаштва када су у питању имовинска права и интереси 
Града Новог Сада и Градске управе за финансије када 
су у питању средства буџета Града Новог Сада.

VI. ЈАВНОСТ РАДА ГРАДСКОГ ВЕЋА

Члан 36.

Градско веће обавештава јавност о свом раду, доне-
тим актима и заузетим ставовима, као и о значајним пи-
тањима која разматра или ће разматрати: давањем са-
општења за јавност, одржавањем конференција за 
штампу, давањем интервјуа, издавањем публикација, 
објављивањем на интернету или на други погодан на-
чин. 

Члан 37.

Градско веће одређује једно или више лица овла-
шћених за поступање по захтевима за слободан при-
ступ информацијама од јавног значаја  и обављање 
других послова у складу са посебним законом.

VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 38.

Чување и употребу печата Градско веће уредиће по-
себним актом.

Члан 39.

Даном ступања на снагу овог пословника престаје 
да важи Привремени пословник  Градског већа Града 
Новог Сада (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
26/2008)

Члан 40.

Овај пословник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада”. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2011-47-ГВ/2
18. новембар 2011. године
НОВИ САД

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.
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Градоначелник

601
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 уп-
раве за опште послове, број XV-401-1/11-300 од 7. но-
вембра 2011. године, достављеног Градској управи за 
финансије у вези са Решењем Покрајинског секрета-
ријата за енергетику и минералне сировине о преносу 
средстава из буџета АП Војводине, Градоначелник Гра-
да Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Одобравам да се у Одлуци о буџету Града Новог 
Сада за 2011. годину (“Службени лист Града Новог Са-
да”, бр. 59/10, 23/11 и 38/11), у члану 10, у оквиру Разде-
ла 17 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ, Глава 
17.02 - МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, у Функцији 160 - Опште јав-
не услуге некласификоване на другом месту, распоре-
де средства из буџета Аутономне Покрајине Војводине 
у укупном износу од 3.076.534,40 динара, која нису пла-
нирана Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2011. го-
дину, а која су одобрена Месној заједници Ковиљ, у 
складу са Решењем Покрајинског секретаријата за 
енергетику и минералне сировине број: 115-401-
1647/2011-04 од 12. октобра 2011. године.

II. Задужује се Градска управа за финансије, у скла-
ду са чланом 5. став 6. Закона о буџетском систему 
(“Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10 и 101/10), да у 
разделу Градске управе за опште послове, у Посебном 
делу Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2011. годину, 
за месне заједнице, Глава 17.02, у Функцији 160 - Опште 
јавне услуге некласификоване на другом месту, изврши 
распоређивање наменских трансферних средстава од 
другог нивоа власти из тачке I. овог решења у нови из-
вор финансирања 07: “Донације од осталих нивоа влас-
ти”, и то: на позицију буџета 434-1, за апропријацију еко-
номске класификације 541 - Земљиште, тако да укупан 
план средстава из буџета за ову апропријацију износи 
17.076.534,40 динара.

III. Сходно тачки II. овог решења, извршити одгова-
рајућа усклађивања износа у Општем и Посебном делу 
Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2011. годину.

IV. Задужује се Градска управа за опште послове да, 
у складу са овим решењем, изврши одговарајуће изме-
не Финансијског плана прихода и примања и расхода и 
издатака Градске управе за опште послове за 2011. го-
дину, ради извршавања расхода по основу дозначених 
наменских трансфера од АП Војводине.

V. Решење доставити:
 - Градској управи за финансије и
 - Градској управи за опште послове.
VI. Ово решење објавити у “Службеном листу Града 

Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 4-10/2011-II
11. новембар 2011. године
НОВИ САД           Заменик Градоначелника

  Мр Зоран Мандић, с.р.

602
На основу члана 4. став 2. Правилника о утврђивању 

мерила за вредновање значаја радног места, резултата 
рада и квалитета обављеног посла, ради решавања 
стамбених потреба запослених лица у органима Града 
Новог Сада, градским управама, посебним организа-
цијама и службама  (“Службени лист Града Новог Сада”, 
број 6/07),  Градоначелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

ВРЕДНОВАЊЕ ЗНАЧАЈА РАДНОГ МЕСТА, 
РЕЗУЛТАТА РАДА И КВАЛИТЕТА 

ОБАВЉЕНОГ ПОСЛА РАДИ РЕШАВАЊА 
СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА 

У ОРГАНИМА ГРАДА НОВОГ САДА, 
ГРАДСКИМ УПРАВАМА, ПОСЕБНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА И СЛУЖБАМА

I. Овим решењем се образује Комисија за вредно-
вање значаја радног места, резултата рада и квалитета 
обављеног посла, ради решавања стамбених потреба 
запослених лица у органима Града Новог Сада, градс-
ким управама, посебним организацијама и службама  (у 
даљем тексту: Комисија).

II. Задатак Комисије је да: 

-  доноси одлуку о расписивању огласа за решавање 
стамбених потреба запослених лица у органима 
Града Новог Сада, градским управама, посебним 
организацијама и службама,

-  иницира Комисији за стамбене послове Скупштине 
Града Новог Сада начин коришћења средстава из 
стамбеног фонда Града Новог Сада намењених за 
решавање стамбених потреба запослених лица у 
органима Града Новог Сада, градским управама, 
посебним организацијама и службама,

-  сачињава и објављује предлог листе реда првенс-
тва и на основу коначне листе реда првенства до-
носи одлуку о решавању стамбене потребе запос-
леног,

-  закључује уговор са запосленим на основу коначне 
и правоснажне одлуке.

III. Комисија има председника, заменика председни-
ка, пет чланова и пет заменика чланова.

IV. Стручне, административне и техничке послове за 
потребе Комисије, обављаће Градска управа за опште 
послове.

V. Комисија се образује на период од пет година.

VI. Доношењем овог решења престаје да важи Ре-
шење о разрешењу и избору председника Комисије за 
вредновање значаја радног места, резултата рада и 
квалитета обављеног посла ради решавања стамбених 
потреба запослених лица у органима Града Новог Са-
да, градским управама, посебним организацијама и 
службама (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 36/07 
и 33/08).
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VII. Ово решење објавити у “Службеном листу Града 
Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: II-020-2/2011-1642-Г
3. октобар 2011. године
НОВИ САД

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

603
На основу члана 4. став 2. Правилника о утврђивању 

мерила за вредновање значаја радног места, резултата 
рада и квалитета обављеног посла, ради решавања 
стамбених потреба запослених лица у органима Града 
Новог Сада, градским управама, посебним организа-
цијама и службама  (“Службени лист Града Новог Сада”, 
број 6/07),  Градоначелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 
ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА 
ЧЛАНОВА  КОМИСИЈЕ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ 
ЗНАЧАЈА РАДНОГ МЕСТА, РЕЗУЛТАТА 

РАДА И КВАЛИТЕТА ОБАВЉЕНОГ ПОСЛА 
РАДИ РЕШАВАЊА СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА 
ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У ОРГАНИМА ГРАДА 
НОВОГ САДА, ГРАДСКИМ УПРАВАМА, 
ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И 

СЛУЖБАМА

I. У Комисију за вредновање значаја радног места, 
резултата рада и квалитета обављеног посла, ради ре-
шавања стамбених потреба запослених лица у органи-
ма Града Новог Сада, градским управама, посебним ор-
ганизацијама и службама, бирају се:

За председника:
 БРАНИСЛАВА ЈЕФТИЋ, помоћник Градоначелника

- За заменика председника:
 ГОРАН БОЛИЋ, помоћник Градоначелника

За члана:
 МИХАЈЛО КНЕЗИ, Служба извршних органа

- За заменика члана:
 ДАНИЦА МАТОВИЋ, Градска управа за прописе

- За члана:
 НОВКА ЗАГОРЧИЋ, Служба за заједничке послове

- За заменика члана:
 НАДА АНЂЕЛИЋ, Градска управа за спорт и омла-
дину

- За члана:
 ЛАЗАР ШКОРИЋ, Служба за заједничке послове

- За заменика члана:
 МАРИЈА ВИДАНОВИЋ КОПАЊА, Градска управа за 
инспекцијске послове

- За члана:
 ТИЈАНА ПАВЛОВ, Градска управа за урбанизам и 
стамбене послове

- За заменика члана:
 СЛОБОДАНКА КОЗИЋ, Градска управа за саоб-
раћај и путеве

- За члана:
 ВИНКА КРЕЈИЋ САВИЋ, Градска управа за инспек-
цијске послове

- За заменика члана:
 ЗОРАН СТОЈАНИЋ, Служба за заједничке послове

II. Доношењем овог решења престаје да важи Ре-
шење о избору председника, заменика председника, 
чланова и заменика чланова Стамбене комисије за ре-
шавање стамбених потреба запослених лица у органи-
ма Града Новог Сада, градским управама, посебним ор-
ганизацијама и службама (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 35/11).

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: II-020-2/2011-1448-Г/1
20. октобар 2011. године
НОВИ САД

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

Градска управа за социјалну и дечију заштиту

604
На основу члана 26. став 3. и 4. Закона о финансијс-

кој подршци породици са децом (“Службени гласник Ре-
публике Србије”, бр. 16/02, 115/05 и 107/09), Градска уп-
рава за социјалну и дечију заштиту, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД ДЕЦЕ 
СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

1. Образује се Комисија за преглед деце са сметња-
ма у развоју (у даљем тексту: Комисија).

2. Задатак Комисије је да даје мишљење о потреби 
одсуства са рада или рада са половином пуног радног 
времена родитеља, односно усвојитеља, хранитеља 
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или старатеља детета млађег од пет година коме је 
потребна посебна нега због тешког степена психофизи-
чке ометености.

3. Комисија даје мишљење на основу непосредног 
прегледа детета, као и на основу медицинске докумен-
тације.

4. Комисија има председника и два члана и чине је 
педијатар, психолог и социјални радник.

5. Радом Комисије руководи председник.
6. Седиште Комисије је у Новом Саду, Улица Змај 

Огњена Вука број 19.
7. Накнада за рад Комисије, по детету, без обрачуна-

тих пореза и доприноса, за председника износи 1.700,00 
динара, а за чланове, по 350,00 динара.

Накнада из става 1. ове тачке исплаћује се на основу 
записника о раду Комисије, а према решењу које доно-
си Градска управа за социјалну и дечију заштиту.

8. У Комисију именују се:

- за председника -
 1.  Др Милка Будаков, доктор медицине - специја-

    листа педијатар

- за чланове -
 2.  Драгана Поповић, дипломирани психолог
 3. Марија Бајат, дипломирани социјални радник.

9. Ово решење објавити у”Службеном листу Града 
Новог Сада”

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ
Број: XIII-2640/11
15. септембар 2011. године
НОВИ САД

Начелница
    Вера Гркавац, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве

605
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(“Службени гласник Републике Србије”, бр. 41/09 и 
53/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ЗАБРАНИ ЗАУСТАВЉАЊА И 

ПАРКИРАЊА У ШКОЛСКОЈ УЛИЦИ 
У НОВОМ САДУ

1. Одређује се забрана заустављања и паркирања у 
Школској улици у Новом Саду, део између улица Ћир-
панове и Футошке.

2. Налаже се Јавном предузећу “Завод за изградњу 
Града” у Новом Саду, да изврши постављање саоб-
раћајне сигнализације према Саобраћајном пројекту, 
број ПС0139 од 21. октобра 2011. године, урађеног од 
стране Сектора за развој, инвестиције и одржавање 
паркиралишта Јавног комуналног предузећа “Паркинг 
сервис” Нови Сад, и да постављену саобраћајну сигна-
лизацију унесе у Катастар саобраћајне сигнализације и 
опреме.

3. Рок за извршење овог решења је 30. новембар 
2011. 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-34-3619/2011
11. новембар 2011. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

606
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(“Службени гласник Републике Србије”, бр. 41/09 и 
53/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ЗАБРАНИ ЗАУСТАВЉАЊА И 

ПАРКИРАЊА У УЛИЦИ ОГЊЕНА ПРИЦЕ 
У НОВОМ САДУ

1. Одређује се забрана заустављања и паркирања у 
Улици Огњена Прице у Новом Саду, део између улица 
Ћирпанове и Футошке.

2. Налаже се Јавном предузећу “Завод за изградњу 
Града” у Новом Саду, да изврши постављање сао-
браћајне сигнализације према Саобраћајном пројекту, 
број 5620 од 7. марта 2011. године, урађеног од стране 
Одељења за развој и управљање саобраћајем ЈП “За-
вод за изградњу Града” у Новом Саду и да постављену 
саобраћајну сигнализацију унесе у Катастар саобраћај-
не сигнализације и опреме.

3. Рок за извршење овог решења је 30. новембар 
2011. 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-34-3617/2011
11. новембар 2011. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.
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607
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(“Службени гласник Републике Србије”, бр. 41/09 и 
53/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ЗАШТИТИ ПЕШАЧКИХ ПОВРШИНА КОД 
КУЋНОГ БРОЈА 6 У УЛИЦИ РАЧКОГ У 

ПЕТРОВАРАДИНУ

1. Одређује се заштита пешачких површина код кућ-
ног броја 6 у Улици  Рачког у Петроварадину, пос-
тављањем металних стубића.

2. Налаже се Јавном комуналном предузећу “Пар-
кинг сервис” Нови Сад, да постави металне стубиће 
према Саобраћајном пројекту, број 6194 од 4. октобра 
2011. године, урађеног од стране Службе за развој и уп-
рављање саобраћајем Јавног предузећа “Завод за из-
градњу Грaда” у Новом Саду.

3. Рок за извршење овог решења је 15. новембар 
2011. 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-34-3419/2011
31. октобар 2011. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

608
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(“Службени гласник Републике Србије”, бр. 41/09 и 
53/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ЗАШТИТИ ПЕШАЧКИХ ПОВРШИНА У 

РАСКРСНИЦИ УЛИЦА АЛЕКСАНДРА ТИШМЕ 
И КОСОВСКЕ У НОВОМ САДУ

1. Одређује се заштита пешачких површина у раскрс-
ници улица Александра Тишме и Косовске у Новом Са-
ду, постављањем металних стубића.

2. Налаже се Јавном комуналном предузећу “Пар-
кинг сервис” Нови Сад, да постави металне стубиће 
према Саобраћајном пројекту, број 6276 од 28. октобра 
2011. године, урађеног од стране Службе за развој и уп-
рављање саобраћајем Јавног предузећа “Завод за из-
градњу Грaда” у Новом Саду.

3. Рок за извршење овог решења је 30. новембар 
2011. године

4. Даном доношења овог решења престаје да важи 
Решење о заштити пешачких површина у улици Алек-
сандра Тишме у Новом Саду (“Службени лист Града Но-
вог Сада”, број 26/2011).

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: IV-34-3618/2011
11. новембар 2011. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

609
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(“Службени гласник Републике Србије”, бр. 41/09 и 
53/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У 
УЛИЦИ ДАНИЛА КИША КОД КУЋНИХ 
БРОЈЕВА 27 И 29 У НОВОМ САДУ

1. Одређује се измена режима саобраћаја у Улици 
Данила Киша код кућних бројева 27 и 29 у Новом Саду.

2. Налаже се Јавном предузећу “Завод за изградњу 
Града” у Новом Саду, да изврши постављање и уск-
лађивање саобраћајне сигнализације према Саобраћај-
ном пројекту, број 6220 од 19. октобра 2011. године, 
урађеног од стране Одељења за развој и управљање 
саобраћајем Јавног предузећа “Завод за изградњу Гра-
да” у Новом Саду, и да постављену саобраћајну сигна-
лизацију унесе у Катастар саобраћајне сигнализације и 
опреме.

3. Рок за извршење овог решења је 15. новембар 
2011. 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-34-3500/2011
31. октобар 2011. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.
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610
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(“Службени гласник Републике Србије”, бр. 41/09 и 
53/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА НА 
НОВОМ НАСЕЉУ У СТАМБЕНОМ БЛОКУ 

ШОНСИ У НОВОМ САДУ

1. Одређује се измена режима саобраћаја на Новом 
насељу у стамбеном блоку Шонси  у Новом Саду.

2. Налаже се Јавном предузећу “Завод за изградњу 
Града” у Новом Саду, да изврши постављање и уск-
лађивање саобраћајне сигнализације и постављање 
металних стубића у свему према Саобраћајном пројек-
ту, број 6139 од 25. октобра 2011. године, урађеног од 
стране Одељења за развој и управљање саобраћајем 
Јавног предузећа “Завод за изградњу Града” у Новом 
Саду, и да постављену саобраћајну сигнализацију уне-
се у Катастар саобраћајне сигнализације и опреме.

3. Рок за извршење овог решења је 15. децембар 
2011. 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-34-3499/2011
31. октобар 2011. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

611
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(“Службени гласник Републике Србије”, бр. 41/09 и 
53/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА И 

ЗАШТИТИ ПЕШАЧКИХ ТОКОВА У УЛИЦИ 
МАТИЦЕ СРПСКЕ У НОВОМ САДУ

1. Одређује се измена режима саобраћаја и заштита 
пешачких токова у Улици Матице српске у Новом Саду.

2. Налаже се Јавном предузећу “Завод за изградњу 
Града” у Новом Саду, да изврши постављање и уск-
лађивање саобраћајне сигнализације према Саобраћај-
ном пројекту, број 6198 од 5. октобра 2011. године, 
урађеног од стране Одељења за развој и управљање 
саобраћајем Јавног предузећа “Завод за изградњу Гра-
да” у Новом Саду, и да постављену саобраћајну сигна-

лизацију унесе у Катастар саобраћајне сигнализације и 
опреме.

3. Налаже се Јавном комуналном предузећу “Пар-
кинг сервис” Нови Сад, да постави металне стубиће 
према Саобраћајном пројекту, број 6198 од 5. октобра 
2011. године, урађеног од стране Одељења за развој и 
управљање саобраћајем Јавног предузећа “Завод за 
изградњу Града” у Новом Саду.

4. Рок за извршење овог решења је 15. децембар 
2011. 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: IV-34-3605/2011
10. новембар 2011. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

612
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 9. Одлуке о јавним паркиралиштима на територији 
Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог Сада”, 
бр. 4/10. 5/10, 19/10 и 50/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ ПОВРЕМЕНОГ 

ПАРКИРАЛИШТА У НЕПОСРЕДНОЈ 
БЛИЗИНИ НАЈЛОН ПИЈАЦЕ У НОВОМ САДУ

I. Одређује се повремено паркиралиште са наплатом 
накнаде за коришћење паркиралишта за путничке ауто-
мобиле у непосредној близини Најлон пијаце у Новом 
Саду, на локалитетима: шумице на Темеринском путу, 
полигон за обуку возача у Приморској улици, у Примор-
ској улици, на простору ограниченом улицама Живојина 
Ћулума, Александра Невског, Боре Станковића и Ема-
нуила Јанковића и у Темеринској улици од улице Јана 
Хуса до Приморске улице.

II. Наплата накнаде за коришћење  паркиралишта из 
тачке I. овог решења, вршиће се у складу са важећом 
Одлуком о утврђивању цена паркирања и уклањања 
моторних возила, суботом и недељом у времену од 
6,00 до 14,00 сати. Наплату накнаде из става 1. ове тач-
ке, обавља Јавно комунално предузеће “Паркинг сер-
вис” Нови Сад.

III. Налаже се Јавном комуналном предузећу “Пар-
кинг сервис” Нови Сада да:

-  паркиралиште из тачке I. овог решења, уреди, оп-
реми и обележи одговарајућом саобраћајном сиг-
нализацијом, и

-  путем средставајавног информисања обавести грађа-
не и друге кориснике о начину коришћења паркира-
лишта.
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IV. Надзор над извођењем радова из тачке III. овог 
решења врши Јавно предузеће “Завод за изградњу Гра-
да” у Новом Саду

V. Ово решење важи од 12. новембра 2011. године.

VI. Даном доношења овог решења престаје да важи  
Решење о одређивању повременог паркиралишта код 
Најлон пијаце у Новом Саду (“Службени лист Града Но-
вог Сада”, број 40/2007) и Решење о одређивању повре-
меног паркиралишта на простору ограниченом улицама 
Живојина Ћулума, Александра Невског, Боре Станко-
вића и Емануила Јанковића у Новом Саду (“Службени 
лист Града Новог Сaда”, број 40/2007).

VII. 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-34-3593/2011
9. новембар 2011. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

613
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 13. Одлуке о јавним паркиралиштима на територији 
Града Новог Сада (“Службени гласник Републике Ср-
бије”, бр. 4/10. 5/10, 19/10 и 50/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ МЕСТА ЗА 

ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ  НА 
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ 

ЈОВАНА БОШКОВИЋА У НОВОМ САДУ

1. Одређује се паркинг место за возила особа са ин-
валидитетом на јавном паркиралишту у Улици Јована 
Бошковића испред кућног броја 5 у Новом Саду.

2. Налаже се Јавном комуналном предузећу “Пар-
кинг сервис” Нови Сада да паркинг место из тачке 1. 
овог решења уреди, опреми и постави саобраћајну сиг-
нализацију у складу са Саобраћајним пројектом, број 
6183.1 од 17. октобра 2011. године, који је израдила 
Служба за развој и управљање саобраћајем Јавног 
предузећа “Завод за изградњу Града” у Новом Саду.

3. Налаже се Јавном предузећу “Завод за изградњу 
Града” у Новом Саду, да постављене саобраћајне знаке 
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

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

5. Рок за извршење овог решења је 31. октобар 2011. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-3426/2011
20. октобар 2011. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

614
Градска управа за саобраћај и путеве, у предмету 

техничког регулисања саобраћаја на основу члана 157. 
Закона о безбедности саобраћаја на путевима (“Служ-
бени гласник Републике Србије”, бр. 41/09 и 53/10),  до-
носи

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉАЊУ ВЕРТИКАЛНЕ 

САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И 
ОПРЕМЕ НА БУЛЕВАРУ ОСЛОБОЂЕЊА У 
БЛИЗИНИ РАСКРСНИЦЕ СА ЈЕВРЕЈСКОМ 

УЛИЦОМ У НОВОМ САДУ

1. Одређује се постављање вертикалне саобраћајне 
сигнализације и опреме на Булевару ослобођења у бли-
зини раскрснице са Јеврејском улицом у Новом Саду.

2. Налаже се Јавном комуналном предузећу “Пар-
кинг сервис” у Новом Саду да:

- постави саобраћајну сигнализацију и опрему према 
Пројекту техничког регулисања саобраћаја број 
ПС0195 од 25. октобра 2011. године, који је изради-
ло Јавно комунално предузеће “Паркинг сервис” у 
Новом Саду.

3. Налаже се Јавном предузећу “Завод за изградњу 
Града” у Новом Саду да:

-  постављену саобраћајну сигнализацију унесе у Ка-
тастар саобраћајне сигнализације.

4. Рок за извршење овог решења је 18. новембар 
2011. 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: IV-34-3516/11
2. новембар 2011. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.
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Служба за заједничке послове

—
ГРАД НОВИ САД
Служба за заједничке послове
Жарка Зрењанина бр. 2
НОВИ САД

О б ј а в љ у ј е

О Г Л А С
 
за пријем у радни однос запосленог на неодређено 

време на радно место
1.  Извршилац за оперативно-аналитичке 

послове   1 извршилац

Услови:
Стечено високо образовање из научне области, еко-

номске науке на студијама првог степена (основне стру-
ковне студије), у трајању до три године, положен држав-
ни стручни испит, најмање 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 орга-
нима и то:

-  да је држављанин Републике Србије,
-  да има општу здравствену способност,
-  да није осуђиван за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање шест месеци или за ка-
жњиво дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу.

Оглас остаје отворен осам дана од дана објављи-
вања у “Службеном листу Града Новог Сада”.

Уз пријаву са биографијом, кандидат доставља: До-
каз о стручној спреми, Доказ о радном искуству, Уве-
рење о положеном државном стручном испиту, Уве-
рење 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 раз-
матрати.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  НОВИ САД
Служба за заједничке послове
Број: XIX-111/2011-14
8. новембар 2011. године
НОВИ САД
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Reg. br.  Predmet     Strana Reg. br.  Predmet     Strana

S A D R @ A J

ГРАД НОВИ САД

Градско веће

584 Решење o давању сагласности на 
 Одлуку о измени Финансијског пла-
 на Завода за заштиту споменика 
 културе Града Новог Сада, Нови 
 Сад за 2011. годину 1127

585 Решење o давању сагласности на 
 Одлуку о измени Финансијског пла-
 на Стеријиног позорја, Нови Сад 
 за 2011. годину 1127

586 Решење o давању сагласности на 
 Одлуку о измени Финансијског пла-
 на “Новосадског позоришта - Ujvideki 
 Szinhaz”, Нови Сад за 2011. годину 1127

587 Решење o давању сагласности на 
 Одлуку о измени Финансијског пла-
 на Музеја Града Новог Сада, Петро-
 варадин за 2011. годину 1127

588 Решење o давању сагласности на 
 Одлуку о измени Финансијског пла-
 на Градске библиотеке у Новом 
 Саду, Нови Сад  за 2011. годину 1128

589 Решење o давању сагласности на 
 Одлуку о измени Финансијског пла-
 на Установе за израду таписерија 
 “Атеље 61”, Петроварадин  за 
 2011. годину 1128

590 Решење o давању сагласности на 
 Одлуку о измени Финансијског пла-
 на Културног центра Новог Сада, 
 Нови Сад за 2011. годину 1128

591 Решење o давању сагласности на 
 Одлуку о измени Финансијског пла-
 на Историјског архива Града Новог 
 Сада, Петроварадин  за 2011. годину 1128

592 Решење o давању сагласности на 
 Одлуку о измени Финансијског пла-
 на Позоришта младих, Нови Сад  
 за 2011. годину 1129

593 Решење o давању сагласности на
 Одлуку о измени Финансијског пла-
 на Установе за културу, информиса-
 ње и образовање Културно-инфор-
 мативни центар “Кисач”, Кисач  за 
 2011. годину 1129

594 Решење o давању сагласности на 
 Одлуку о измени Финансијског пла-
 на Установе за културу, информи-
 сање и образовање Културно-ин-
 формативни центар “Младост”, 
 Футог за 2011. годину 1129
595 Решење o измени Програма инве-
 стиционих активности Завода за 
 здравствену заштиту студената 
 Нови Сад за 2011. годину 1129
596 Решење o измени и допунама Про-
 грама инвестиционих активности 
 Центра за социјални рад Града 
 Новог Сада  за 2011. годину 1130
597 Решење o давању сагласности на 
 Програм рада Зимске службе на те-
 риторији Града Новог Сада за пери-
 од од 15. новембра 2011. године до 
 15. марта 2012. године 1130
598 Решење o образовању Оператив-
 ног штаба Зимске службе за 2011/
 2012. годину 1130
599 Решење o именовању председника, 
 заменика председника, чланова и 
 секретара Оперативног штаба Зим-
 ске службе за 2011/2012. годину 1131
600 Пословник о раду Градског већа
 Града Новог Сада 1132

Градоначелник

601 Решење o одобрењу да се у одлуци 
 о буџету Града Новог Сада за 2011. 
 годину распореде средства из буџета 
 Аутономне Покрајине Војводине 1136

602 Решење o  образовању Комисије за 
 вредновање значаја радног места, 
 резултата рада и квалитета обав-
 љеног посла ради решавања стам-
 бених потреба запослених лица у 
 органима Града Новог Сада, град-
 ским управама, посебним организа-
 цијама и службама 1136

603 Решење o избору председника, заме-
 ника председника, чланова и замени-
 ка чланова  Комисије за вредновање 
 значаја радног места, резултата рада 
 и квалитета обављеног посла ради 
 решавања стамбених потреба запо-
 слених лица у органима Града Новог 
 Сада, градским управама, посебним 
 организацијама и службама 1137



1146. strana – Broj 42 SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA 22. novembar 2011.

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.

Reg. br.  Predmet     Strana Reg. br.  Predmet     Strana

Градска управа за социјалну и дечију заштиту

604 Решење o образовању и именовању 
 Комисије за преглед деце са сметња-
 ма у развоју 1137

Градска управа за саобраћај и путеве

605 Решење o забрани заустављања и 
 паркирања у Школској улици у Новом 
 Саду 1138

606 Решење o забрани заустављања и 
 паркирања у Улици Огњена Прице 
 у Новом Саду 1138

607 Решење o заштити пешачких повр-
 шина код кућног броја 6 у Улици Ра-
 чког у Петроварадину 1139

608 Решење o заштити пешачких повр-
 шина у раскрсници улица Алексан-
 дра Тишме и Косовске у Новом Саду 1139

609 Решење o измени режима саобраћаја 
 у Улици Данила Киша код кућних бро-
 јева 27 и 29 у Новом Саду 1139

610 Решење o измени режима саобраћаја 
 на Новом насељу у стамбеном блоку 
 Шонси у Новом Саду 1140

611 Решење o измени режима саобраћаја 
 и заштити пешачких токова у Улици 
 Матице српске у Новом Саду 1140

612 Решење o одређивању повременог 
 паркиралишта у непосредној близини 
 Најлон пијаце у Новом Саду 1140

613 Решење o одређивању паркинг ме-
 ста за возила особа са инвалидите-
 том  на јавном паркиралишту у Улици 
 Јована Бошковића у Новом Саду 1141

614 Решење o постављању вертикалне 
 саобраћајне сигнализације и опреме 
 на Булевару ослобођења у близини 
 раскрснице са Јеврејском улицом у 
 Новом Саду 1141

Служба за заједничке послове

— Оглас за пријем у радни однос запо-
 сленог на неодређено време на радно 
 место - извршилац за оперативно-
 -аналитичке послове - 1 извршилац 1142


