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ГРАД НОВИ САД

Скупштина

552
На основу члана 22. тачка 55. Статута Града Новог 

Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 11/2002 и 
30/2008), Скупштина Града Новог Сада на VI седници 
15. октобра 2008. године, поводом разматрања Инфор-
мације о авансној отплати дуга Европској банци за об-
нову и развој, доноси

З А К Љ У Ч А К

1. Скупштина Града Новог Сада је сагласна да се из 
средстава вишка прихода - суфицита из претходне го-
дине, утврђеног Одлуком о завршном рачуну буџета 
Града Новог Сада за 2007. годину ("Службени лист Гра-
да Новог Сада", број 31/2008), изврши авансна отплата 
зајма Европској банци за обнову и развој према Уговору 
о зајму између Града Новог Сада и Европске банке за 
обнову и развој који је закључен 27. јуна 2002. године.

2. Задужује се Градска управа за финансије да пре-
дузме радње за реализацију тачке 1. овог закључка и 
обезбеди услове за авансно плаћање неотплаћеног из-
носа главнице зајма који на дан 30. септембра 2008. го-
дине износи EUR 1.120.418,96 ком износу треба додати 
припадајуће камате, провизију и друге трошкове, укљу-
чујући и административну таксу за авансно плаћање.

3. Градоначелник Града Новог Сада ће о авансној от-
плати зајма обавестити Европску банку за обнову и 
развој у роковима утврђеним Уговором о зајму и Стан-
дардним условима и роковима ове банке, као и Мини-
старство финансија Републике Србије, с обзиром да је 
Република контрагарант по овом зајму.

4. Задужује се Градска управа за комуналне посло-
ве, Градска управа за прописе и Градско јавно пра-

вобранилаштво да припреме предлог за измену Уговора 
о под-зајму са Јавним комуналним предузећем "Водо-
вод и канализација" Нови Сад.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 420-1/2008-804-I
15. октобар 2008. године
НОВИ САД 

Председник
Александар Јовановић, с.р.

Градско веће

553
На основу члана 50. тачка 24. Статута Града Новог 

Сада (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 11/2002 и 
30/2008), на предлог Градоначелника Града Новог Сада, 
Градско веће Града Новог Сада на 20. седници од 30. 
октобра 2008. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 

ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ “РАДОСНО 
ДЕТИЊСТВО” НОВИ САД, ЗА 2008. ГОДИНУ

I

У Решењу о Програму инвестиционих активности за 
Предшколску установу “Радосно детињство”, Нови Сад, 
за 2008. годину (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 
9/2008), у Програму инвестиционих активности за Пред-
школску установу “Радосно детињство”, Нови Сад, за 
2008. годину, који је саставни део овог решења, тачка: 
“1. ИЗГРАДЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА” мења се и гласи:

“ 1. ИЗГРАДЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА

Ред. 
бр. Назив објекта Опис

Планирани 
износ у 

динарима
1 Јанка Чмелика изградња новог објекта - наставак радова 29.720.000,00

2
Ченејска 50, Браће Дроњак, Алексе 
Шантића 32, Вршачка 23 и Саве 
Ковачевића 7

Реконструкција равних кровова објекта - 
наставак радова 3.400.000,00
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3 Ветерник изградња новог објекта - прва фаза 5.000.000,00

4 Ковиљ доградња постојећег објекта 7.500.000,00

5 Руменка доградња постојећег објекта 8.200.000,00

6 Антона Урбана доградња постојећег објекта 5.000.000,00

7 Јиречекова надоградња постојећег објекта 34.000.000,00

8 Булевар Јаше Томића надоградња постојећег објекта 34.000.000,00

9 Футог реконструкција котларнице 3.500.000,00

10 Будисава и Ново насеље изградња ограда око објеката 7.450.000,00

11 Народног фронта 45 реконструкција крова 13.500.000,00

12 Калмана Ланга, Драгише Брашована, 
Булевар Јаше Томића и Степановићево реконструкција постојеће ограде 3.750.000,00

13 Нераспоређена средства

изградња прикључака на постојећу инфра-
структуру и реконструкције у функцији са 
изградњом, доградњом, надоградњом и 
реконструкцијом објеката (р.б. 1-9 и 11)

9.330.000,00

Укупно: 164.350.000,00

"
II

Тачка: “2. ПРОЈЕКТНОГ ПЛАНИРАЊА”, мења се и гласи:

“2. ПРОЈЕКТНОГ ПЛАНИРАЊА

Ред. 
бр. Назив објекта Опис Планирани износ 

у динарима

1 Јанка Чмелика стручни надзор - наставак радова и 
пројектна и техничка документација 1.050.000,00

2 Ченејска 50, Браће Дроњак, Алексе Шанти-
ћа 32, Вршачка 23 и Саве Ковачевића 7

стручни надзор - наставак радова и 
пројектна и техничка документација 1.050.000,00

3 Ветерник пројектна и техничка документација и 
стручни надзор 2.000.000,00

4 Ковиљ пројектна и техничка документација и 
стручни надзор

1.000.000,00

5 Руменка пројектна и техничка документација и 
стручни надзор

550.000,00

6 Антона Урбана пројектна и техничка документација и 
стручни надзор

1.000.000,00

7 Јиречекова пројектна и техничка документација и 
стручни надзор

2.000.000,00

8 Булевар Јаше Томића пројектна и техничка документација и 
стручни надзор

2.000.000,00

9 Футог пројектна и техничка документација и 
стручни надзор

600.000,00

10 Будисава и Ново насеље - ограде пројектна и техничка документација и 
стручни надзор

141.000,00

11 Народног фронта 45 пројектна и техничка документација и 
стручни надзор

500.000,00

12 Калмана Ланга, Драгише Брашована, 
Булевар Јаше Томића и Степановићево - 
ограде

пројектна и техничка документација и 
стручни надзор

75.000,00

13 Нераспоређена средства пројектна и техничка документа ција за 
објекте (р.б. 1-9 и 11), а чији се износи 
нису унапред могли предвидети

884.000,00

Укупно: 12.850.000,00
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III

Тачка: “4. НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И СПОРТ”, мења се и гласи:

“4. НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И СПОРТ”

Редни 
број Опис Планирани износ 

у динарима
1 Дечији креветићи 2.359.056,00
2 Плакари за креветиће 3.072.720,00
3 Гардеробни ормани 1.154.925,00
4 Дечији столови 554.010,00
5 Дечије столице 1.072.620,00
6 Ормани за изграчке 1.371.750,00
7 Дечије клупице 69.915,00
8 Дечији куткови 345.004,00

Укупно: 10.000.000,00
"

IV

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:020-2/2008 -450-Г-II
30. октобар 2008. године
НОВИ САД 

Заменик Градоначелника
Мр Саша Игић, с.р.

Градоначелник

554
На основу члана 47. став 1. тачка 15. Статута Града 

Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града 
Новог Сада”, број 43/2008), Градоначелник Града Новог 
Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ПРАЋЕЊЕ 
КРЕТАЊА ОБОЛЕВАЊА ОД МАСОВНИХ 
НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ СТАНОВНИШТВА 

ГРАДА НОВОГ САДА

I. Образује се Савет за праћење кретања оболевања 
од масовних незаразних болести становништва Града 
Новог Сада (у даљем тексту: Савет), као стручно саве-
тодавно радно тело Градоначелника Града Новог Сада.

II. Задатак Савета је да:
-  прати и разматра епидемиолошку ситуацију из обла-

сти масовних незаразних болести,

-  разматра и предлаже мере за промоцију здравља 
и превенцију масовних незаразних болести у оп-
штој популацији и високоризичним категоријама 
становништва, 

-  разматра стручна питања из области заштите 
становништва Града Новог Сада од масовних не-
заразних болести,

-  иницира израду студија, истраживања и елабора-
та о појединим питањима из области масовних 
незаразних болести,

-  предузима мере и активности, у циљу укључи-
вања Града Новог Сада у интегрисани интервент-
ни програм превенције и контроле масовних неза-
разних болести Светске здравствене организације 
(CINDI), и 

-  покреће иницијативе, усмерава и прати реализа-
цију утврђених програма и информише јавност и 
Градоначелника Града Новог Сада о активности-
ма Савета.

III. Савет има председника, заменика председника и 
осам чланова.

IV. Стручне, административне и техничке послове за 
потребе Савета обавља Градска управа за здравство.

V. Доношењем овог решења престаје да важи Ре-
шење о образовању Савета за праћење кретања обо-
левања од масовних незаразних болести становништва 
Града Новог Сада, ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 4/2007).

VI. Ово решење објавити у "Службеном листу Града 
Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број:51-52/2008 -II
11. новембар 2008. године
НОВИ САД  Градоначелник

       Игор Павличић, с.р.
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555
На основу члана 47. став 1. тачка 15. Статута Града 

Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града 
Новог Сада”, број 43/2008), Градоначелник Града Новог 
Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА 
ПРАЋЕЊЕ КРЕТАЊА ОБОЛЕВАЊА ОД 
МАСОВНИХ НЕЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ 

СТАНОВНИШТВА ГРАДА НОВОГ САДА

I. У Савет за праћење кретања оболевања од масов-
них незаразних болести становништва Града Новог Са-
да, именују се:

за председника:
1. Проф. др сц. мед. АЛЕКСАНДРА НОВАКОВ МИКИЋ, 

члан Градског већа Града Новог Сада
за заменика председника:
-  Проф. др ВЕРА ГРУЈИЋ, начелник Центра за ана-

лизу, планирање и организацију здравствене за-
штите Института за јавно здравље Војводине

за чланове:
1. Др ЖИВОТА ЛАЗАРЕВИЋ, в.д. директора Дома 

здравља “Нови Сад”,
2. Доц. др МАРИЈА ЈЕВТИЋ, директор Института за 

јавно здравље Војводине,
3. Проф. др МИЛАН АНТОНИЋ, в.д. директора Ин-

ститута за плућне болести Војводине Сремска 
Каменица,

4. Проф. др НАДА ЧЕМЕРЛИЋ АЂИЋ, директор Инс-
титута за кардиоваскуларне болести Војводине 
Сремска Каменица,

5. Доц. др МИЛОШ ЛУЧИЋ, Центар за имиџинг 
дијагностику Института за онкологију Војводине 
Сремска Каменица,

6. Проф. др ЉИЉАНА ЂИЛАС, начелник Клинике за 
ендокринологију Института за интерне болести и 
поремећај метаболизма Клиничког центра Војво-
дине,

7. Проф. др ДРАГАН ДРАШКОВИЋ, директор Кли-
ничког центра Војводине,

8. Проф. др МАРИЦА МИЛАДИНОВ МИКОВ, управ-
ник Завода за епидемиологију Института за онко-
логију Војводине Сремска Каменица.

II. Доношењем овог решења престаје да важи Реше-
ње о именовању председника, заменика председника и 
чланова Савета за праћење кретања оболевања од ма-
совних незаразних болести становништва Града Новог 
Сада (“Службени лист Града Новог Сада”, број 4/2007).

III. Ово решење објавити у Службеном листу Града 
Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број:51-53/2008 -II
11. новембар 2008. године
НОВИ САД  Градоначелник

      Игор Павличић, с.р.

556
На основу члана 4. став 1. Одлуке о накнади за за-

штиту и унапређење животне средине на територији 
Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог Сада”, 
број 27/2005) и члана 28. Одлуке о буџету Града Новог 
Сада за 2008. годину (“Службени лист Града Новог Са-
да”, бр. 47/2007 и 39/2008), Градоначелник Града Новог 
Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ 
И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ЗА 2008. ГОДИНУ

1. У Програму заштите и унапређења животне среди-
не за 2008. годину (“Службени лист Града Новог Сада”, 
број 3/2008), тачка 2. мења се и гласи:

“2. За реализацију Програма планирају се средства 
из буџета Града у укупном износу од 54.348.773,44 ди-
нара, и то:

А. Приходи из буџета:
- Накнаде за заштиту животне средине 23.000.000,00 

динара;
- Накнаде за загађивање животне средине 

25.000.000,00 динара;
- Накнаде за супстанце које оштећују озонски омо-

тач 1.000.000,00 динара;
- Накнада за емисију SO2, NO2, прашкастих материја 

и произведени или одложени отпад 1.000.000,00 
динара;

Б. Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 
4.348.773,44 динара”.

2. У тачки 3. у подтачки I. Подстицајне, превентивне 
и санационе програме и пројекте износ: “22.450.000,00 
динара” замењују се износом: “26.798.773,44 динара”.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број:501-2/2008-48 -II
31. октобар 2008. године
НОВИ САД  Градоначелник

     Игор Павличић, с.р.

557
На основу члана 26. став 1. Одлуке о уређењу Града 

(“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 22/2006, 
46/2006 и 26/2007), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЗАУЗЕЋЕ 

ЈАВНИХ ПОВРШИНА

I. Образује се Комисија за заузеће јавних површина 
(у даљем тексту: Комисија) као радно тело Градоначел-
ника Града Новог Сада.
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II. Задатак Комисије је да:
-  утврђује начелне ставове за привремено поста-

вљање објеката и уређаја на јавној површини за 
текућу годину,

-  даје предлоге и разматра просторне могућности 
и број објеката и уређаја на јавним површинама,

-  даје претходну сагласност за привремено поста-
вљање објеката и уређаја на јавној површини, за 
уступање права коришћења локације за киоск, од-
носно бараку, другом лицу, као и за промену де-
латности која се обавља у киоску,

-  учествује у одређивању редоследа и начину избора 
корисника локације за привремено постављање 
објеката и уређаја, осим киоска и барака,

-  даје мишљења о урбаној опреми која се поставља 
у складу са програмским и другим актима јавних и 
јавних комуналних предузећа, и увођењу нових 
елемената урбане опреме и разматра њихова 
техничка, естетска и друга решења,

-  даје сугестије и предлоге у поступку израде про-
писа из области општег и комуналног уређења и 
коришћења, одржавања и заштите јавних површи-
на у Граду,

-  даје мишљење на нацрте елабората из члана 12. 
Одлуке о уређењу Града, као и предлоге и суге-
стије у погледу појединих решења,

-  разматра и друга питања из области привременог 
заузимања јавне површине.

III. Комисија има председника, заменика председни-
ка, четири члана и њихове заменике.

IV. За рад у Комисији председнику, заменику пред-
седника, члановима и заменицима чланова припада 
накнада.

Накнада се исплаћује месечно, под условом да је Ко-
мисија у току месеца одржала најмање једну седницу.

Председнику и заменику председника припада ме-
сечна накнада из става 1. ове тачке у износу од 10% од 
просечне месечне зараде по запосленом у привреди 
Републике Србије, према последњем објављеном по-
датку републичког органа надлежног за послове ста-
тистике, ако је запослен у градској управи или је члан 
Градског већа Града Новог Сада (у даљем тексту: Град-
ско веће), односно у висини од 20% ако није запослен у 
градској управи и није члан Градског већа.

Чланови и заменици чланова који су запослени у 
градској управи или су чланови Градског већа, за 
учешће у раду имају право на месечну накнаду из става 
1. ове тачке у износу од 5% од просечне месечне зара-
де по запосленом у привреди Републике Србије, према 
последњем објављеном податку републичког органа 
надлежног за послове статистике, односно у висини од 
10% ако није запослен у градској управи и није члан 
Градског већа.

Средства за исплату месечне накнаде из става 1. 
ове тачке, планирана су у Финансијском плану Градске 
управе за комуналне послове (у даљем тексту: Градска 
управа) за 2009. годину.

V. Административне и стручне послове за потребе 
Комисије обавља Градска управа.

VI. Ступањем на снагу овог решења престаје да ва-
жи Решење о образовању Комисије за заузеће јавних 
површина ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 13/97 
и 13/2002).

VII. Ово решење објавити у "Службеном листу Града 
Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број:352-1/2008-1080-II
10. новембар 2008. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.
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На основу члана 8. Правилника о начину и поступку 

доделе средстава из буџета Града Новог Сада за об-
ласт здравства (“Службени лист Града Новог Сада”, 
број 15/2004), Градоначелник Града Новог Сада доноси

П Р О Г Р А М
ПРОНАТАЛИТЕТНЕ ПОПУЛАЦИОНЕ 

ПОЛИТИКЕ ЗА 2008. ГОДИНУ

I. Овим програмом утврђују се активности Градског 
одбора за пронаталитетну популациону политику (у 
даљем тексту: Одбор), и врши распоред средстава за 
реализацију тих активности у 2008. години, планираних 
Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2008. годину 
(“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 47/2007 и 
39/2008) и Финансијским планом прихода и примања и 
расхода и издатака Градске управе за здравство за 
2008. годину, у укупном износу од 600.000,00 динара.

II. Средства из тачке I. овог програма користиће се 
за:

1. Пројекте у области заштите репродуктивног 
здравља 542.259,36 динара

Пројекти ће се реализовати у циљу:
-  увида у информисаност и процену нивоа знања 

из области хигијене, сексуалности, репродуктив-
ног здравља и понашања код деце школског уз-
раста и процене потребних акција за унапређење 
нивоа знања у области хигијене и репродуктивног 
здравља и понашања код деце школског узраста,

-  информисања основношколаца о адолесценцији 
и пубертету, анатомији и физиологији репродук-
тивног система дечака и девојчица, личној хигије-
ни, менталној хигијени, хуманим односима међу 
половима,

-  утврђивања епидемиолошких карактеристика ва-
рикоцеле у адолесцената, ране дијагностике стања 
и побољшања квалитета превенције стерилитета,

-  увида у информисаност и процену нивоа знања 
жена о факторима од утицаја на фертилну спосо-
бност и процене потребних акција за унапређење 
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нивоа знања у области репродуктивног здравља 
и понашања код жена фертилног доба,

-  сазнања о актуелним ставовима о браку, роди-
тељству и мотивацији за рађањем код женског 
становништва репродуктивне доби, са предлогом 
мера популационе политике за подстицај рађања, 
формирање репродуктивне свести и промоцију 
одговорног родитељства,

-  добијања увида у информисаност трудница и про-
цену нивоа знања у области здравствене заштите 
и понашања у трудноћи, са предлогом потребних 
акција за унапређење нивоа знања у области 
здравствене заштите, понашања у трудноћи и по-
дизања свести популације о потреби адекватних 
контрола и понашања жена у репродуктивном пе-
риоду.

2. Припрему и штампање информативних и еду-
кативних материјала 57.740,64 динара

-  Припрема и штампање плаката, флајера, брошу-
ра и другог информативног и едукативног мате-
ријала у циљу пружања детаљних информација 
младима, о превенцији и заштити репродуктивног 
здравља, те дистрибуција едукативног материја-
ла свима који раде на превенцији и заштити ре-
продуктивног здравља.

III. Надзор над спровођењем Програма обављаће 
Градска управа за здравство.

IV. Одбор подноси Градоначелнику Града Новог Са-
да годишњи извештај о реализацији Програма, најкас-
није до краја априла 2009. године.

V. Овај програм објавити у "Службеном листу Града 
Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број:51-51/2008 -II
10. новембар 2008. године
НОВИ САД  Градоначелник

      Игор Павличић, с.р.
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На основу члана 1. Одлуке о одређивању органа 

надлежног за давање на коришћење пољопривредног 
земљишта у државној својини на територији Града Но-
вог Сада (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
12/2007) и члана 44. став 1. тачка 15. Статута Града Но-
вог Сада (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 
11/2002 и 30/2008), а у вези са чланом 64. Закона о 
пољопривредном земљишту (“Службени гласник Ре-
публике Србије”, бр. 62/2006 и 65/2008), Градоначелник 
Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У 
ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА НОВОГ САДА

I

Образује се Комисија за спровођење поступка да-
вања у закуп пољопривредног земљишта у државној 
својини на територији Града Новог Сада, (у даљем тек-
сту: Комисија), као радно тело Градоначелника Града 
Новог Сада.

II

Задатак Комисије је да прикупи пријаве за јавно над-
метање, спроведе поступак јавног надметања и пред-
ложи Градоначелнику Града Новог Сада најповољнијег 
понуђача.

III

Комисија има председника, заменика председника и 
пет чланова, које именује Градоначелник Града Новог 
Сада.

IV

Председнику, заменику председника и члановима за 
рад у Комисији припада накнада.

Накнада се исплаћује месечно, под условом да је 
Комисија одржала седницу, без обзира на број одржа-
них седница.

Председнику и заменику председника Комисије при-
пада месечна накнада из става 2. ове тачке у износу од 
10% од просечне месечне зараде по запосленом у при-
вреди Републике Србије према последњем објављеном 
податку републичког органа надлежног за послове ста-
тистике, ако је запослен у градској управи или је члан 
Градског већа Града Новог Сада, односно у висини од 
20%, ако није запослен у градској управи и није члан 
Градског већа Града Новог Сада.

Члановима Комисије за учешће у раду припада ме-
сечна накнада из става 2. ове тачке у износу од 5% од 
просечне месечне зараде по запосленом у привреди 
Републике Србије према последњем објављеном по-
датку републичког органа надлежног за послове ста-
тистике, ако су запослени у градској управи или су чла-
нови Градског већа Града Новог Сада, односно у износу 
од 10% ако нису запослени у градској управи и нису 
чланови Градског већа Града Новог Сада.

V

Стручне и административне послове за потребе Ко-
мисије обавља Градска управа за привреду.

VI

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број:3-197/2008 -II
5. новембар 2008. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.
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На основу члана 1. Одлуке о одређивању органа 

надлежног за давање на коришћење пољопривредног 
земљишта у државној својини на територији Града Но-
вог Сада (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
12/2007) и члана 44. став 1. тачка 15. Статута Града Но-
вог Сада (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 
11/2002 и 30/2008), а у вези са чланом 64. Закона о 
пољопривредном земљишту (“Службени гласник Ре-
публике Србије”, бр. 62/2006 и 65/2008), Градоначелник 
Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У 

ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА НОВОГ САДА
I

У Комисију за спровођење поступка давања у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини на тери-
торији Града Новог Сада, именују се:

За председника Комисије:

1. МИЛЕНКО ДРАЖИЋ, помоћник начелника Градске 
управе за привреду

За заменика председника Комисије:

1. ДРАГАН ТРНИНИЋ, директор Друштвеног преду-
зећа "Геоплан" у Новом Саду

За чланове Комисије:

1. СВЕТЛАНА БАЈИЋ, дипл. правник, Јавног преду-
зећа "Завод за изградњу Града" у Новом Саду,

2. ДАНИЦА СТОЈШИЋ, заменик Градског јавног пра-
вобраниоца Града Новог Сада,

3. БРАНКА БАЉОШЕВИЋ, помоћник начелника за 
имовинско-правне послове Градске управе за урба-
низам и стамбене послове,

4. ЈАСМИНКА ЗИВЛАК, помоћник начелника Градске 
управе за привреду, и

5. ОЛГИЦА ЗОМБОРАЦ, дактилограф Градске упра-
ве за привреду

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број:3-198/2008 -II
5. новембар 2008. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.
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На основу члана 44. тачка 20. Статута Града Новог 

Сада (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 11/2002 и 
30/2008), а у вези са чланом 31. Закона о запошљавању 
и осигурању за случај незапослености (“Службени гла-
сник Републике Србије”, бр. 71/2003 и 84/2004), Градо-
начелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА 
АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 
ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2008. ГОДИНУ

I

У Програму активне политике запошљавања Града 
Новог Сада (“Службени лист Града Новог Сада, број 
5/2008), у тачки I после подтачке 1. "Подстицање запо-
шљавања младих" додаје се подтачка 1а. који гласи:

"1а. У циљу подстицања запошљавања младих овим 
програмом се предвиђа запошљавање још 20 приправ-
ника са високом стручном спремом.

Реализацијом ове мере приправници добијају могућ-
ност да након положеног приправничког или стручног 
испита и показаног знања остану у радном односу.

Средства за реализацију мере обезбеђена су реба-
лансом буџета Града за 2008. годину, у износу од 
5.000.000,00 динара, а меру ће спровести Градска упра-
ва за привреду и Савет за запошљавање Града Новог 
Сада у сарадњи са Националном службом за запошља-
вање, Филијала Нови Сад.

Међусобна права и обавезе у реализацији мере биће 
регулисана уговором који ће се закључити између На-
ционалне службе за запошљавање, Филијала Нови Сад 
и Града Новог Сада."

II

У подтачки 4. "Организовање јавних радова" у ставу 
3. број: "2.000.000,00" замењује се бројем: "4.000.000,00".

III

После подтачке 6. "Мере за превазилажење неза-
послености жена" додаје се подтачка 6а. која гласи:

"6а. У циљу превазилажења незапослености жена, 
Град је установио меру издвајања средстава за жене 
које би своју незапосленост решиле путем самозапо-
шљавања.

Поводом реализације програма обуке за жене бу-
дуће предузетнице коју финансира Град, а спрводи 
Међуопштинско удружење самосталних привредника 
Новог Сада у сарадњи са Регионалном агенцијом за 
развој малих и средњих предузећа "Алма Монс", након 
завршетка обуке планира се заједничко финансирање 
Града и Покрајинског секретаријата за рад, запошља-
вање и равноправност полова, путем издвајања сред-
става за отварање предузећа или радњи за самохране 
мајке које буду испуниле услове конкурса Покрајинског 
секретаријата за рад, запошљавање и равноправност 
полова.

Средства намењена за заједничко финансирање от-
варања радњи или предузећа жена предузетница само-
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храних мајки, одређена су ребалансом буџета Града у 
износу од 2.000.000,00 динара.

Ова мера реализоваће се у сарадњи са Национал-
ном службом за запошљавање, Филијала Нови Сад, а 
питања везана за спровођење, регулисаће се уговором."

IV

У тачки IV број: "9.000.000,00 замењује се бројем: 
"18.000.000,00".

V

Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број:3-149/2008 -II
4. новембар 2008. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве

562
Градска управа за саобраћај и путеве Града Новог 

Сада, на основу члана 148. Закона о безбедности сао-
браћаја на путевима (“Службени гласник СРС”, бр. 53/82 
- пречишћен текст, 15/84, 5/86 и 21/90 и “Службени глас-
ник Републике Србије”, бр. 28/91, 53/93, 67/93 и 48/94), 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА 
ЗА ТЕРЕТНА МОТОРНА ВОЗИЛА ПРЕКО 

МОСТА СЛОБОДЕ У НОВОМ САДУ

1. Овим решењем утврђује се режим саобраћаја за 
теретна моторна возила преко Моста слободе у Новом 
Саду.

2. Забрањује се саобраћај преко Моста слободе у 
Новом Саду за сва теретна моторна возила преко 5 то-
на носивости.

3. Забрана из тачке 2. овог решења не односи се на 
возила:

-  Министарства унутрашњих послова Републике 
Србије,

-  Војске Србије, и
-  јавних комуналних и других јавних предузећа чији 

је оснивач Град Нови Сад, Аутономна Покрајина 
Војводина, односно Република Србија, носивости 
до 12 тона.

Возила јавних комуналних и других јавних предузећа 
која се изузимају од забране, морају бити видно обеле-
жена заштитним грбом предузећа.

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

-  постави саобраћајну сигнализацију у складу са 
тач. 2. и 3. овог решења

-  постављену саобраћајну сигнализацију унесе у 
Катастар саобраћајне сигнализације.

5. Рок за извршење овог решења је 15. новембар 
2008. године.

6. Доношењем овог решења престаје да важи Ре-
шење о забрани саобраћаја за теретна моторна возила 
преко Моста слободе у Новом Саду (“Службени лист 
Града Новог Сада”, бр. 7/2008 и 29/2008).

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број:34-3750/2008 -IV
14. новембар 2008. године
НОВИ САД 

Начелник
Владимир Стојковић, с.р.

563
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 7. Одлуке о јавним паркиралиштима (“Службени лист 
Града Новог Сада”, бр. 7/2004 и 5/2006), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПОСЕБНИХ 

ПАРКИРАЛИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
НОВОГ САДА

I. Овим решењем одређују се посебна паркиралишта 
у I зони и посебна паркиралишта са контролом уласка - 
изласка, као стална паркиралишта за путничке аутомо-
биле на територији Града Новог Сада. 

II. Посебна паркиралишта у I зони, одређују се, пре-
ма дозвољеном времену паркирања, на Црвену зону и 
Плаву зону.

У Црвеној зони коришћење паркиралишта може да 
траје најдуже 120 минута.

У Плавој зони, као и на паркиралиштима са контро-
лом уласка - изласка коришћење паркиралишта у току 
дана није временски ограничено.

III. У Црвеној зони одређују се паркиралишта која се 
налазе:

1. у Улици Модене, са 24 паркинг-места, према Про-
јекту техничког регулисања саобраћаја (у даљем тек-
сту: Пројекат), број 2226 од 10. јуна 2005. године, који је 
израдило Јавно предузеће "Завод за изградњу Града" у 
Новом Саду - Служба за развој и управљање сао-
браћајем (у даљем тексту: Завод),

2. у Улици Игњата Павласа, са 103 паркинг-места, 
према пројектима број 1513 од 24. априла 2003. године 
и 2998 од 2. фебруара 2007. године, које је израдио За-
вод,
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3. у Улици Илије Огњановића, са 113 паркинг-места, 
према пројектима број 2630 од 27. марта 2006. године, 
2062 од 1. марта 2005. године и 2998 од 2. фебруара 
2007. године, које је израдио Завод,

4. у Улици Исе Бајића, са 13 паркинг-места, према 
Пројекту број 2998 од 2. фебруара 2007. године, који је 
израдио Завод,

5. у Улици Константина Данила, са 11 паркинг-места, 
према Пројекту број 2998 од 2. фебруара 2007. године, 
који је израдио Завод,

6. на Булевару Михајла Пупина, са 147 паркинг-мес-
та, према пројектима број 1632 од 7. октобра 2003. го-
дине, и 2057 од 16. фебруара 2005. године, које је изра-
дио Завод,

7. у Улици народних хероја, са 26 паркинг-места, пре-
ма Пројекту број 1633 од 30. септембра 2003. године, 
који је израдио Завод,

8. у Грчкошколској улици, са 16 паркинг-места, према 
Пројекту број 2731 од 28. јуна 2006. године, који је изра-
дио Завод,

9. на Булевару ослобођења, од Улице Новосадског 
сајма до Улице Максима Горког, са 335 паркинг-места, 
према Пројекту број 1637 од 28. новембра 2003. године, 
који је израдио Завод,

10. на Трифковићевом тргу, са 80 паркинг-места, пре-
ма Пројекту број 3769 од 6. августа 2008. године, који је 
израдио Завод, 

11. у Улици Његошевој, са 29 паркинг-места, према 
Пројекту број 3769 од 6. августа 2008. године, који је из-
радио Завод, 

12. у Улици Светозара Милетића, са 49 паркинг-ме-
ста, према пројектима број 1520 од 12. маја 2003. годи-
не, 3488 од 29. фебруара 2008. године и 3769 од 6. авгу-
ста 2008. године, које је израдио Завод,

13. у Улици Златне греде, са 23 паркинг-места, пре-
ма Пројекту број 1516 од 13. маја 2003. године, који је 
израдио Завод, 

14. у Сутјеској улици, са леве и десне стране од Ули-
це Максима Горког до Радничке улице, са 41 паркинг-
местом, према Пројекту број 2336 од 6. септембра 2005. 
године, који је израдио Завод, и

15. у Јеврејској улици, са 65 паркинг-места, према 
Пројекту број 2056 од 17. фебруара 2005. године, који је 
израдио Завод.

IV. У Плавој зони одређују се паркиралишта која се 
налазе:

1. у Улици Мирослава Антића, са 119 паркинг-места, 
према пројектима број 1511 од 21. априла 2003. године, 
1510 од 21. априла 2003. године и 3704 од 27. јуна 2008. 
године, који је израдио Завод,

2. у Улици Жарка Зрењанина, са 58 паркинг-места, 
према Пројекту број 1634 од 1. октобра 2003. године, 
који је израдио Завод,

3. у Улици Жарка Васиљевића, са 42 паркинг-места, 
према пројектима број 2050 од 7. фебруара 2005. годи-
не и 2458 од 21. новембра 2005. године, које је израдио 
Завод,

4. у Улици др Лазе Станојевића, у дворишту зграде 
Скупштине Града Новог Сада, са 74 паркинг-места, пре-
ма пројектима број 1817 од 11. јуна 2004. године и 3071 
од 23. марта 2007. године, које је израдио Завод,

5. у Дунавској улици, са 70 паркинг-места, према про-
јектима број 1636 од 2. октобра 2003. године, 2130 од 
10. априла 2005. године и 3109 од 18. априла 2007. го-
дине, које је израдио Завод,

6. на Тргу Републике, са 38 паркинг-места, према 
Пројекту број 2174 од 16. маја 2005. године, који је изра-
дио Завод,

7. у Поштанској улици, са 12 паркинг-места, према 
Пројекту број 2945 од 6. децембра 2006. године, који је 
израдио Завод,

8. у Пионирској улици, са 22 паркинг-места, према 
Пројекту број 2145 од 19. априла 2005. године, који је 
израдио Завод,

9. у Даничићевој улици, са 16 паркинг-места, према 
Пројекту број 2129 од 10. априла 2005. године, који је 
израдио Завод,

10. на Тргу Марије Трандафил, са 88 паркинг-места, 
према Пројекту број 3731 од 16. јуна 2008. године, који 
је израдио Завод,

 11. у Пашићевој улици, са 23 паркинг-места, изузев 
паркиралишта у делу између Скерлићеве и Улице Ма-
тице српске, према пројектима број 1535 од 22. маја 
2003. године и 2496 од 19. децембра 2005. године, које 
је израдио Завод,

12. на Тргу царице Милице, са 121 паркинг-местом, 
према пројектима број 1512 од 21. априла 2003. године, 
који је израдио Завод, и ПС0111 из марта 2006. године, 
који је израдило Јавно комунално предузеће "Паркинг 
сервис" Нови Сад (у даљем тексту: ЈКП "Паркинг сер-
вис" Нови Сад),

 13. у Улици Петра Драпшина, са 110 паркинг-места, 
према пројектима број 2184 од 19. маја 2005. године и 
2451 из новембра 2005. године, које је израдио Завод, и 
ПС0122 из априла 2006. године, који је израдило ЈКП 
"Паркинг сервис" Нови Сад,

14. у Улици Милоша Бајића, са 59 паркинг-места, 
према Пројекту број 2173 од 13. маја 2005. године, који 
је израдио Завод,

15. у Сутјеској улици, на платоу испред службеног 
улаза у Јавно предузеће "Спортски и пословни центар 
Војводина" Нови Сад (у даљем тексту: Спортски цен-
тар), са 26 паркинг-места, према Пројекту број 2337 од 
6. септембра 2005. године, који је израдио Завод,

16. у Улици Максима Горког, са 178 паркинг-места, 
према пројектима број 2338 од 6. септембра 2005. годи-
не и 3706 од 1. јула 2008. године, изузев паркиралишта 
на коловозу  на парној страни улице између Стражилов-
ске и Улице Соње Маринковић, који је израдио Завод, и 
ПС0109 из маја 2006. године, који је израдило ЈКП "Пар-
кинг сервис" Нови Сад,

17. у Радничкој улици, са 92 паркинг-места, према 
пројектима број 2341 од 8. септембра 2005. године и 
2342 од 8. септембра 2005. године, који је израдио За-
вод,

18. у Шафариковој улици, са 37 паркинг-места, према 
пројектима број 1579 од 30. јула 2003. године и 2468 од 
28. новембра 2005. године, које је израдио Завод,

19. у Улици Павла Папа, са 81 паркинг-местом, пре-
ма Пројекту број ПС0124-01 из јануара 2007. године, 
који је израдило ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад,
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20. у Улици Лазе Костића, са 17 паркинг-места, пре-
ма Пројекту број ПС0123 из априла 2006. године, који је 
израдило ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад,

21. у Улици Васе Пелагића, са 16 паркинг-места, пре-
ма Пројекту број ПС0120 из маја 2006. године, који је 
израдило ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад,

22. на Тргу младенаца и у Железничкој улици, са 110 
паркинг-места, према пројектима број ПС0102 из децем-
бра 2005. године и ПС0119 из маја 2006. године, који је 
израдило ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад,

23. у Улици Васе Стајића, са 191 паркинг-местом, 
према Пројекту број ПС0105 из маја 2006. године, који 
је израдило ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад,

24. у Улици војвођанских бригада, са 84 паркинг-мес-
та, према Пројекту број ПС0108-01 из септембра 2006. 
године, који је израдило ЈКП "Паркинг сервис" Нови 
Сад,

25. у Улици Павла Симића, са 18 паркинг-места, пре-
ма Пројекту број ПС0106 из марта 2006. године, који је 
израдило ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад,

26. у Улици Милете Јакшића, са 21 паркинг-местом, 
према Пројекту број ПС0107 из марта 2006. године, који 
је израдило ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад,

27. у Николајевској улици, са 13 паркинг-места, пре-
ма Пројекту број 2691 из маја 2006. године, који је изра-
дио Завод,

28. у Стражиловској улици, са 31 паркинг-местом, 
према пројектима бр. ПС0110 из јуна 2006. године и 
ПС0110-01 из октобра 2007. године, које је израдило 
ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад,

29. у Улици Димитрија Туцовића, са 109 паркинг-мес-
та, према Пројекту број ПС 0113-01 из августа 2006. го-
дине, који је израдило ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад,

30. у Ловћенској улици, са 30 паркинг-места, изузев 
на делу паркиралишта испред зграде Факултета спорта 
и физичког васпитања, према Пројекту број ПС0115 из 
марта 2006. године, који је израдило ЈКП "Паркинг сер-
вис" Нови Сад, 

31. на платоу испред Железничке станице, са 77 пар-
кинг-места, према Пројекту број ПС0148 од 27. фебруа-
ра 2008. године, који је израдило ЈКП "Паркинг сервис" 
Нови Сад,

32. у Улици Хајдук Вељковој, са 105 паркинг-места, 
према Пројекту број 1977 од 22. фебруара 2005. године, 
који је израдио Завод,

33. на платоу између Стадиона "Карађорђе" и Спорт-
ског центра, са 66 паркинг-места, према Пројекту број 
2376 од 5. октобра 2005. године, који је израдио Завод,

34. у Улици владике Платона, са 16 паркинг-места, 
према Пројекту број 2322 од 26. августа 2006. године, 
који је израдио Завод,

35. у Улици Огњена Прице, са 115 паркинг-места, 
према Пројекту број ПС0104 од 10. јануара 2006. годи-
не, који је израдио ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад,

36. у Улици Алберта Томе, са 106 паркинг-места, 
према Пројекту број ПС0112 из априла 2006. године, 
који је израдило ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад,

37. у Улици Стевана Сремца, са 25 паркинг-места, 
према Пројекту број ПС0125 из августа 2006. године, 
који је израдило ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад,

38. у Словачкој улици, са 48 паркинг-места, према 
Пројекту број ПС0127 из јуна 2006. године, који је изра-
дило ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад,

39. у Улици Валентина Водника, са 14 паркинг-места, 
према Пројекту број ПС0128 из јуна 2006. године, који је 
израдило ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад,

40. у Хиландарској улици, са 64 паркинг-места, пре-
ма Пројекту број ПС0130 из августа 2006. године, који је 
израдило ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад,

41. на Житном тргу, са 34 паркинг-места, према Про-
јекту број ПС0131-01 из јануара 2007. године, који је из-
радило ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад,

42. у Улици Вука Караџића, са 20 паркинг-места, пре-
ма Пројекту број ПС0132 из септембра 2006. године, 
који је израдило ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад,

43. у Улици Лукијана Мушицког, са 19 паркинг-места, 
према Пројекту број ПС0133 из јула 2006. године, који је 
израдило ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад,

44. на Булевару ослобођења, од Улице Максима Гор-
ког до Улице Народног фронта, са 236 паркинг-места, 
изузев дела паркиралишта према огради "Електровој-
водине", према Пројекту број 3469 из јануара 2008. го-
дине, који је израдио Завод,

45. у Улици војводе Бојовића, са 18 паркинг-места, 
према Пројекту број ПС0141 из септембра 2006. године, 
који је израдило ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад,

46. у Масариковој улици, са 51 паркинг-местом, пре-
ма Пројекту број 2500 из децембра 2005. године, који је 
израдио Завод,

47. у Гајевој улици, са 36 паркинг-места, према Про-
јекту број 2529 из јануара 2006. године, који је израдио 
Завод,

48. у Улици Арсе Теодоровића, са 29 паркинг-места, 
према Пројекту број 2541 из јануара 2006. године, који 
је израдио Завод,

49. у Улици Стевана Милованова, са 16 паркинг-мес-
та, према Пројекту број 2827 од 21. септембра 2006. го-
дине, који је израдио Завод,

50. у Улици Душана Васиљева, са 16 паркинг-места, 
према Пројекту број 2827 од 21. септембра 2006. годи-
не, који је израдио Завод,

51. у Улици Козачинског, са 11 паркинг-места, према 
Пројекту број 2827 од 21. септембра 2006. године, који 
је израдио Завод,

52. у Улици Ива Лоле Рибара, са 30 паркинг-места, 
према Пројекту број 3352 од 29. октобра 2007. године, 
који је израдио Завод,

53. на Кеју жртава рације и Београдском кеју, од рас-
крснице са Радничком улицом до раскрснице са Улицом 
Козачинског, са 63 паркинг-места, према Пројекту број 
3429 из децембра 2007. године, који је израдио Завод,

54. у Улици Јована Бошковића, са 29 паркинг-места, 
према Пројекту број 3712 од 30. јуна 2008. године, који 
је израдио Завод, 

55. у Улици Стевана Брановачког, од Улице Јована 
Ђорђевића до Улице војводе Мишића, са 32 паркинг-
места, изузев дела паркиралишта испред пословне 
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зграде Завода, према Пројекту број 3711 од 30. јуна 
2008. године, који је израдио Завод, 

56. у Улици Илије Вучетића, са 18 паркинг-места, 
према Пројекту број 3710 од 1. јула 2008. године, који је 
израдио Завод,

57. у Улици Соње Маринковић, са 54 паркинг-места, 
према Пројекту број 3713 од 30. јуна 2008. године, који 
је израдио Завод,

58. у Улици војводе Мишића, од Улице Максима Гор-
ког до Трга незнаног јунака, са 47 паркинг-места, према 
Пројекту број 3714 од 30. јуна 2008. године, који је изра-
дио Завод, 

59. на Тргу Ференца Фехера, са 18 паркинг-места, 
према Пројекту број 3705 од 27. јуна 2008. године, који 
је израдио Завод,

60. у Улици Јована Ђорђевића, са 45 паркинг-места, 
према Пројекту број 3709 од 1. јула 2008. године, који је 
израдио Завод, и

61. у Улици војводе Путника, са 16 паркинг-места, 
према Пројекту број 2132 од 10. априла 2005. године, 
који је израдио Завод.

V. Посебна паркиралишта са контролом уласка - из-
ласка, одређују се:

1. на Тргу галерија, са 64 паркинг-места, према Про-
јекту број 1510 од 21. априла 2003. године, који је изра-
дио Завод,

2. у Сутјеској улици на углу са Радничком улицом, са 
14 паркинг-места, према Пројекту број 2316 од 22. ав-
густа 2005. године, који је израдио Завод,

3. на крају Сутјеске улице, са леве и десне стране, 
са 144 паркинг-места, према Пројекту број 2316 од 22. 
августа 2005. године, који је израдио Завод,

4. уз Булевар цара Лазара, преко пута прилаза 
Спортском центру, поред базена, са 122 паркинг-места, 
према Пројекту број 2316 од 22. августа 2005. године, 
који је израдио Завод.

VI. Наплата накнаде за коришћење посебних парки-
ралишта из тачке III. и IV. овог решења, вршиће се у 
складу са Одлуком о утврђивању цена паркирања и ук-
лањања моторних возила (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 44/2008), радним даном у времену од 7,00 
до 21,00 сат и суботом у времену од 7,00 до 14,00 сати, 
осим за посебна паркиралишта са контролом уласка-
изласка из тачке V. овог решења, где се наплата накна-
де за коришћење врши сваког дана у времену од 00,00 
до 24,00 сата.

Наплату накнаде из става 1. ове тачке, обавља ЈКП 
“Паркинг сервис” Нови Сад, путем овлашћеног лица, 
паркомата, мобилне телефоније и паркинг-карте купље-
не код дистрибутера.

VII. Налаже се ЈКП “Паркинг сервис” Нови Сад, да:
-  паркиралишта уреди, опреми и постави саоб-

раћајну сигнализацију у складу са пројектима из 
тачке III, IV. и V. овог решења,

-  на постојећим саобраћајним знацима III-32 (пар-
киралиште) постави допунску таблу IV-5 (ознака 
зоне) и обавештење (симбол) о начину наплате и 
временском ограничењу коришћења паркиралишта.

VIII. Налаже се Заводу да постављене саобраћајне 
знаке унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

IX. Надзор над извођењем радова из тачке VII. овог 
решења, врши Јавно предузеће “Завод за изградњу 
Града” у Новом Саду.

X. Рок за извршење овог решења је 17. новембар 
2008. године.

XI. Доношењем овог решења престаје да важи Ре-
шење о одређивању посебних паркиралишта на терито-
рији Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог 
Сада”, бр. 15/2007, 5/2008, 29/2008 и 34/2008).

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број:34-3352/2008 -IV
10. новембар 2008. године
НОВИ САД 

Начелник
Владимир Стојковић, с.р.

Градска управа за опште послове

—
Град Нови Сад
Градска управа за 
социјалну и дечију заштиту
Ул. Жарка Зрењанина бр. 2

О б ј а в љ у ј е

О Г Л А С
 
за пријем у радни однос радника на неодређено вре-

ме, за радно место: 
Извршилац за канцеларијске 

 послове           1 извршилац  
 

Услови за рад:
Средња стручна спрема економског смера или гим-

назија, IV степен стручне спреме,  шест месеци радног 
стажа у струци, положен испит за рад у органима 
државне управе.

Учесник огласа треба да испуњава услове из члана 
6. Закона о радним односима у државним органима 
(“Службени гласник Републике Србије”, број 48/91, 
66/91, 49/99, 34/2001 и 39/2002) 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 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”.
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Пријаву са биографијом и доказом о испуњењу усло-
ва огласа доставити на адресу:

Градска управа за опште послове Града Новог Сада, 
Жарка Зрењанина бр. 2. или лично у зграду на Тргу сло-
боде бр. 1 - Писарница. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати.

ГРАД  НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
Број: 111/2008-15-XV
11. новембар 2008. године
НОВИ САД

—
Град Нови Сад
Служба за заједничке послове
Ул. Жарка Зрењанина бр. 2

О б ј а в љ у ј е

О Г Л А С
 
за пријем у радни однос радника на неодређено вре-

ме, за радно место: 
КВ радник за слагање, спајање 

 и фотокопирање          1 извршилац  
 

Услови за рад:
КВ радник техничког, природног или друштвеног сме-

ра, III степен стручне спреме,  шест месеци радног ста-
жа у струци.

Учесник огласа треба да испуњава услове из члана 
6. Закона о радним односима у државним органима 
("Службени гласник Републике Србије", број 48/91, 
66/91, 49/99, 34/2001 и 39/2002) 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 ка-
жњиво дело које га чини неподобним за обавља-
ње послова у државном органу.

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

Пријаву са биографијом и доказом о испуњењу усло-
ва огласа доставити на адресу:

Градска управа за опште послове Града Новог Сада, 
Жарка Зрењанина бр. 2. или лично у зграду на Тргу сло-
боде бр. 1 - Писарница. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати.

ГРАД  НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
Број: 111/2008-14-XV
11. новембар 2008. године
НОВИ САД

Јавно комунално предузеће “Тржница” Нови Сад

564
На основу члана 16. став 1. тачка 9, а у вези са чла-

ном 11. став 2. Одлуке о организоању Јавног комунал-
ног предузећа “Тржница” Нови Сад (“Службени лист 
Града Новог Сада”, бр. 29/2005 - пречишћен текст) и 
члана 17. став 1. тачка 8. Статута Јавног комуналног 
предузећа “Тржница” Нови Сад, по добијању претходне 
сагласности од Градског већа Града Новог Сада број: 
352-173/2008-II од 30. октобра 2008. године, Управни 
одбор Јавног комуналног предузећа на 10. седници од-
ржаној 10. новембра 2008. године, доноси

Ц Е Н О В Н И К
ЗА НАПЛАТУ ПИЈАЧНИХ УСЛУГА НА 

ПИЈАЦАМА У НОВОМ САДУ

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим ценовником утврђује се висина накнаде за пру-
жање пијачних услуга за коришћење продајних места 
на пијацама у Граду Новом Саду, које су поверене на 
управљање, уређивање и одржавање Јавном комунал-
ном предузећу “Тржница” Нови Сад, (у даљем тексту: 
Јавно предузеће).

Члан 2.

Под накнадом за пружање пијачних услуга подразу-
мевају се приходи од: пијачарине, резервације продај-
них места, накнаде од издавања простора за пос-
тављање реклама и накнаде улаза и задржавања 
ауто мобила на Кванташкој пијаци.

Члан 3.

Висина пијачарине зависи од врсте производа који 
се продају и утврђују се у одређеном проценту од вред-
ности робе, по дужном метру и по комаду.

Вредност робе из става 1. овог члана утврђује се на 
основу количина робе и продајних цена те робе.

II. РЕЗЕРВАЦИЈА ПРОДАЈНИХ МЕСТА

Члан 4.

Резервација продајних места одређује се по дужном 
метру и утврђује се у месечном и дневном износу.

Резервација продајних места утврђује се зависно од 
пијаце и категорије у коју је сврстано продајно место и 
то:
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       Дин/m

НАЗИВ ПИЈАЦЕ

ПОЉОПРИВРЕДНИ И ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ
Категорије

I II III
месечна дневна месечна дневна месечна дневна

ФУТОШКА
- тезга 834,22 92,22 683,70 69,96 324,36 51,94
- расхладна витрина 1.517,92 110,24 1.048,34 69,96 526,82 51,94
РИБЉА
- тезга-бокс-расхлад.витрина 428,24 69,96 341,32 58,30 162,18 40,28
- плато*** 2.044,74 110,24
ЛИМАНСКА
- тезга-бокс 428,24 69,96 312,70 40,28
- расхладна витрина 1.517,92 110,24 1.048,34 69,96
- плато*** 2.044,74 110,24
САТЕЛИТСКА
- тезга-расх.витрина 214,12 40,28
- плато* 655,08 127,20
ДЕТЕЛИНАРСКА И ТЕМЕРИНСКА 25,44 25,44
КВАНТАШКА
- плато** 1.726,74 127,20
- тезга, бокс 237,44 40,28
НАЈЛОН
- тезга-расх.витрина 237,44 167,48 185,50 110,24
- плато 559,00 174,00
- бокс 559,00 174,00
СВЕ ПИЈАЦЕ
- затворен магацински простор испод тезге 588,00 27,56 588,00 27,56 588,00 27,56

*  Јединица мере на Сателитској пијаци је динар/продајно место величине до 30 m2.
**  Јединица мере на Кванташкој пијаци је динар/продајно место величине до 30 m2. 

  За продајно место до 15 m2 примењује се једна половина цене.
***  Јединица мере на Рибљој и Лиманској пијаци је динар/продајно место величине до 15 m2.

       Дин/2m

НАЗИВ ПИЈАЦЕ

НЕПРЕХРАМБЕНИ И ЗАНАТСКИ ПРОИЗВОДИ
Категорије

I II III IV V VI
месечна дневна месечна дневна месечна дневна месечна дневна месечна дневна месечна дневна

ФУТОШКА
- занатски пр. 10.971,00 429,30 9.593,00 392,20 8.109,00 333,90 6.232,80 243,80
- непрехрамбени 
  производи

12.614,00 498,20 11.039,90 445,20 9.317,40 392,20 7.165,60 280,90

РИБЉА 3.927,30 254,40 3.678,20 185,50
ЛИМАНСКА 3.927,30 254,40 3.678,20 185,50
САТЕЛИТСКА 1.506,26 162,18
ДЕТЕЛИНАРСКА
И ТЕМЕРИНСКА 526,82 58,30

НАЈЛОН
- тезге 2.044,74 596,78 1.726,74 521,52
- тезге-столови 1.870,90 556,50
- бокс 1.534,88 463,22
- плато 1.447,96 451,56 1.118,30 347,68 961,42 307,40 585,12 179,14 434,60 138,86 197,16 58,30
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Члан 5.

Резервација заједничког магацинског простора за прехрамбене производе на пијаци врши се месечно и дневно и 
утврђује се за све пијаце и то:

- месечна 840,00 дин/m2

- дневна 27,56 дин/m2

III. ПИЈАЧАРИНА

Члан 6.

Пијачарина која се одређује применом процента на вредност робе утврђује се по пијацама и то:

        Вредност робе X %

ВРСТА ПРОИЗВОДА Футошка 
пијаца

Рибља 
пијаца

Лиманска 
пијаца

Детелинарска 
пијаца

Сателитска 
пијаца

Темери нска 
пијаца

Најлон 
пијаца

Кванташка 
пијаца*

Пољопривредни 
производи, јаја и 
цвеће

6% 5% 5% 2% 4% 2% 6% 4%

Прехрамбени 
производи 6% 5% 5% 2% 4% 4% 6%

* На Кванташкој пијаци процентуална пијачарина која се одређује применом процента на вредност робе на-
плаћује се на унету робу и важи три дана, а по истеку овог рока наплаћује се дневна пијачарина из члана 7. овог це-
новника.

Члан 7.

На Кванташкој пијаци пијачарина за продају робе из монтажних - затворених простора наплаћује се на следећи 
начин:

-  ако корисник продајног места уноси робу на пијацу плаћа пијачарину према проценту у складу са чланом 6. 
овог ценовника,

-  ако корисник не уноси робу него се снабдева робом унутар пијаце или има продајно место - надстрешницу 
плаћа пијачарину на следећи начин:

Динар/продајно место

ВРСТА ПРОИЗВОДА Продајно место
I КАТЕГОРИЈА

месечна дневна

Пољопривредни производи 10 m2 11.122,58 463,22

30 m2 9.534,70 376,30

Уколико је корисник полатио пијачарину у складу са ставом 1. алинеја 2. овог члана, а истовремено уноси робу, 
плаћена пијачарина му се одбија од првог наредног уноса, док не искористи уплаћени износ.

Члан 8.

Пијачарина која се одређују по јединици мере, утврђује се за сваку пијацу посебно и то:
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IV.  ИЗДАВАЊЕ ПРОСТОРА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ 
  РЕКЛАМА

Члан 9.

Издавање простора за постављање реклама на-
плаћује се по квадратном метру месечно и износи:

-  за рекламе на билбордима 212,00 динара/m2

-  за рекламе на оградама према улици 159,00 ди-
нара/m2

-  за рекламе на оградама унутар пијаце 106,00 ди-
нара/m2

V. УЛАЗ И ЗДРЖАВАЊЕ АУТОМОБИЛА У 
 КВАНТАШКУ ПИЈАЦУ (СВАКОДНЕВНО) 
 И НАЈЛОН ПИЈАЦУ (СУБОТОМ)

Члан 10.

На Кванташкој пијаци се наплаћује улаз и задржа-
вање аутомобила сходно времену проведеном на пија-
ци и то:

-  за један сат 11,66 динара,
-  за сваки започети сат после истека првог сата 

34,98 динара.

Члан 11.

На Најлон пијаци се наплаћује улаз и задржавање 
аутомобила, суботом, за време проведено на пијаци у 
износу од 50,00 динара.

VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.

Ступањем на снагу овог ценовника престаје да важи 
Ценовник за наплату пијачних услуга на пијацама у Но-
вом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", број 
40/2006).

Члан 13.

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ТРЖНИЦА"
Број:02-31/35-1
10. новембар 2008. године
НОВИ САД Председник

Александар Мудрински, с.р.

565
На основу члана 16. став 1. тачка 9, а у вези са чла-

ном 11. став 2. Одлуке о организовању Јавног комунал-
ног предузећа "Тржница" Нови Сад ("Службени лист 
Града Новог Сада", број 29/2005 - пречишћен текст) и 
члана 17. став 1. тачка 8. Статута Јавног комуналног 
предузећа "Тржница" Нови Сад, по добијању претходне 
сагласности од Градског већа Града Новог Сада број: 
352-1732/2008-II од 30. октобра 2008. године, Управни 
одбор Јавног комуналног предузећа на 10. седници одр-
жаној 10. новембра 2008. године, доноси

Ц Е Н О В Н И К
ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА И 

ЗЕМЉИШТА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ 
МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ПИЈАЦАМА У 

НОВОМ САДУ
Члан 1.

Овим ценовником утврђује се висина накнаде (у 
даљем тексту: закупнина) за коришћење закупа послов-
ног простора и земљишта за постављање мањих мон-
тажних објеката на пијацама у Граду Новом Саду, које 
су поверене на управљање, уређивање и одржавање 
Јавном комуналном предузећу "Тржница" Нови Сад, (у 
даљем тексту: Јавно предузеће).

Члан 2.
Закупнина пословног простора и земљишта за по-

стављање мањих монтажних објеката утврђују се у за-
висноси од намене пословног простора и земљишта за 
постављање мањих монтажних објеката.

Члан 3.

Закупнина пословног простора утврђује се месечно 
у динарима по m2, и то:
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дин/ m2

Ред. 
бр. ДЕЛАТНОСТ

НАЗИВ ПИЈАЦЕ
ФУТОШКА

РИБЉА НАЈЛОН ЛИМАНСКА КВАНТАШКА САТЕЛИТСКА ОСТАЛЕ
Пословни 
простор 
према 
улици

Пословни 
простор у 
и према 
пијаци

1.

ТРГОВИНА
ПРЕХРАНА

- ДО 40 m2 650,84 631,76 508,80 357,22 650,84 508,80 427,18 182,32

- од 41-80 m2 631,76 590,42 427,18 314,82 631,76 427,18

- преко 80 m2 590,42 550,14 365,70

НЕПРЕХРАНА 896,76 783,34 631,76 - 896,76 631,76 466,40 182,32

- до 40 m2 427,18

- преко 40 m2 274,54

2.

УГОСТИТЕЉСТВО 1.058,94 896,76 1.058,94 1.058,94 631,76 203,52

- до 40 m2 783,34 465,34

- од 41-70 m2 590,42 352,98

- од 71-100 m2 306,34

- преко 100 m2 251,22

3. ЗАНАТСТВО 466,40 466,40 385,84 314,82 466,40 385,84 232,14 121,90

4. ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ 862,84 824,68 590,42 427,18 862,84 662,50 466,40 182,32

Члан 4.

Закупнина за магацински и складишни простор износи 
30% од закупнине утврђене у члану 3. овог ценовника.

Закупнина за баште испред угоститељских објеката 
и предпростор испред објеката на пијацама износи 50% 
од закупнине утврђене у члану 3. овог ценовника, и 
фактурише се закупцу сваког месеца заједно са по-
словним простором током целе године.

Закупнина за баште испред угоститељских објеката 
и предпростор испред објеката, који се затварају мон-
тажно-демонтажном фолијом, износи 70% од закупнине 
утврђене у члану 3. овог ценовника и фактурише се за-
купцу сваког месеца заједно са пословним простором 
током целе године.

Члан 5.

Закупнина земљишта за постављање мањих мон-
тажних објеката - киоска утврђује се у износу од 70% од 
закупнине утврђене у члану 3. овог ценовника.

Члан 6.

Ступањем на снагу овог ценовника престаје да важи 
Ценовник закупа пословног простора и земљишта за 
постављање мањих монтажних објеката на пијацама у 
Новом Саду (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
40/2006).

Члан 7.

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ТРЖНИЦА”
Број:02-31/35-2
10. новембар 2008. године
НОВИ САД

Председник
Александар Мудрински, с.р.
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ГРАД НОВИ САД

Скупштина

552 Закључак Скупштине Града Новог 
 Сада о сагласности да се из сред-
 става вишка прихода - суфицита из 
 претходне године, утврђеног Одлу-
 ком о завршном рачуну буџета Града 
 Новог Сада за 2007. годину, изврши 
 авансна отплата зајма Европској 
 банци за обнову и развој  1153

Градско веће

553 Решење о изменама Решења о Про-
 граму инвестиционих активности за 
 Предшколску установу “Радосно де-
 тињство” Нови Сад, за 2008. годину 1153

Градоначелник

554 Решење о образовању Савета за пра-
 ћење кретања оболевања од масовних 
 незаразних болести становништва 
 Града Новог Сада 1155

555 Решење о именовању председника, 
 заменика председника и чланова 
 Савета за праћење кретања оболе-
 вања од масовних незаразних болести 
 становништва Града Новог Сада 1156

556 Решење о изменама Програма за-
 штите и унапређења животне сре-
 дине за 2008. годину 1156

557 Решење о образовању Комисије за 
 заузеће јавних површина 1156

558 Програм пронаталитетне популаци-
 оне политике за 2008. годину 1157

559 Решење о образовању Комисије за 
 спровођење поступка давања у за-
 куп пољопривредног земљишта у 
 државној својини на територији 
 Града Новог Сада 1158

560 Решење о именовању председника, 
 заменика председника и чланова 
 Комисије за спровођење поступка 
 давања у закуп пољопривредног 
 земљишта у државној својини на 
 територији Града Новог Сада 1159

561 Решење о изменама и допунама 
 Програма активне политике запо-
 шљавања Града Новог Сада за 
 2008. годину 1159

Градска управа за саобраћај и путеве

562 Решење о утврђивању режима сао-
 браћаја за теретна моторна возила 
 преко Моста слободе у Новом Саду 1160

563 Решењео одређивању посебних 
 паркиралишта на територији Града 
 Новог Сада 1160

Градска управа за опште послове

—  Оглас за пријем у радни однос радника 
 на неодређено време, за радно место: 
 Извршилац за канцеларијске 
 послове - 1 извршилац 1163

— Оглас  за пријем у радни однос радника 
 на неодређено време, за радно место: 
 КВ радник за слагање, спајање 
 и фотокопирање - 1 извршилац 1164

Јавно комунално предузеће “Тржница” Нови Сад

564 Ценовник за наплату пијачних 
 услуга на пијацама у Новом Саду 1164

565 Ценовник закупа пословног про-
 стора и земљишта за постављање 
 мањих монтажних објеката на пија-
 цама у Новом Саду 1168
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Izdava~: Grad Novi Sad, Gradska uprava za propise Grada Novog Sada. Odgovorni urednik: Igor Ba{nec.
Uredni{tvo: Gradska uprava za propise Grada Novog Sada, 
21000 Novi Sad, @arka Zrewanina 2, Telefon: 021/451-726.

Godi{wa pretplata: 3.500,00 dinara. Uplatni ra~un broj: 840-742341843-24;
Po modelu 97 sa pozivom na broj 20-511, Uprava za javna pla}awa - Filijala Novi Sad, 

pri Ministarstvu finansija Republike Srbije
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.
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