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ГРАД НОВИ САД

Градско веће

566
На основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о здрав-

ственој заштити (“Службени гласник Републике Србије”, 
број 107/2005) и члана 52. тачка 24. Статута Града Но-
вог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Но-
вог Сада”, број 43/2008) на предлог Градоначелника 
Града Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада, на 
23. седници од 26. новембра 2008. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА 

ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ТЕКУЋЕГ 
ОДРЖАВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА 
“НОВИ САД” ЗА 2008. ГОДИНУ

I. У Програму инвестиционих активности и текућег 
одржавања Дома здравља “Нови Сад” за 2008. годину 
(“Службени лист Града Новог Сада”, број 27/2008), тачка 
3. подтачка 1) мења се и гласи:

“1) Израду пројектне документације за:
-  доградњу здравственог објекта Дома здравља у 

Сремској Каменици, Улица војводе Путника број 
5, у износу од 800.000,00 динара,

-  доградњу здравственог објекта Дома здравља у 
Шангају, Ул. школска бб, у износу од 600.000,00 
динара, и

-  централну климатизацију за здравствене објекте 
Дома здравља у Новом Саду, Булевар цара Лаза-
ра бр. 75, и Булевар Слободана Јовановића бр. 9, 
у износу од 2.600.000,00 динара.

Подтачка 3) брише се.
Досадашња подтачка 4) постаје подтачка 3).
Досадашња подтачка 5) која постаје подтачка 4) мења 

се и гласи:
“4) набавку медицинске опреме, у износу од 64.949.000,00 

динара, и то:
-  анализатора за преглед урина, један апарат,
-  машине за прање лабораторијског посуђа, апарата,
-  система за одређивање седиментације еритроци-

та, три апарата,
-  ултразвучног апарата за преглед беба, један апарат,
-  РТГ мамомата, један апарат,
-  ултразвучног апарата, гинеколошког, један апарат,

-  ЦТГ апарата за бебе, два апарата,
-  колпоскопа, три апарата,
-  електрокаутера, четири апарата,
-  вакуум аспиратора, два апарата,
-  ултразвучног апарата за преглед штитасте жле-

зде, дојке и крвних судова сонда 8 Hz, један апа-
рат,

-  биомикроскопа са апланационим тонометром, је-
дан апарат,

-  апланационог тонометра, висећег, један апарат,
-  комбинованог апарата за физикалну медицину са 

електротерапијом-дијадинамик, галванска струја, 
експненцијалне струје, интерферентна ТЕНС, два 
апарата,

-  апарата за магнетотерапију, три апарата,
-  апарата за ласеротерапију, четири апарата,
-  дефибрилатора, један апарат,
-  сет за реанимацију, 12 апарата,
-  комплета за течни азот, један апарат,
-  апарата за компјутеризовану дермоскопију, један 

апарат,
-  радиоталасног ножа, три апарата,
-  апарата за испитивање вестибулариса - електро-

нистагмографа, два апарата,
-  реакциометра, два апарата,
-  стерилизатора, 35 апарата,
-  ЕКГ апарата, 10 апарата
-  спирометра, један апарат,
-  ваге са висинометром, 80 комада,
-  аутоклава са сушењем 150 литара, један апарат,
-  ротационог заваривача за паковање стерилиса-

ног материјала са ролнама за стерилизацију, два 
апарата,

-  стоматолошке столице са насадним уређајима, 
пет стоматолошких столица,

-  рефлектора, 10 комада,
-  ултразвучног апарата за рано откривање остео-

порозе, један апарат, и
-  компјутеризованог радиографа, један апарат.”
Досадашња подтачка 6) која постаје подтачка 5) мења 

се и гласи:
“5) набавку опреме у износу од 50.280.000,00 дина-

ра, и то.
-  рачунарске опреме, и то:
 рачунара са мониторима, 400 комада,
 сервера конфигурација 1,  три комада
 сервера конфигурација 2, 25 комада,
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 лаптоп рачунара, 10 комада,
 штампача црно-белих (ласерских), 350 комада,
 штампача колор (са мастилом), два комада, и 
 мултифункцијских штампача (скенер, фотокопир, 

факс), четири комада.

-  возила за санитетски превоз, и то:
 путничких, ниже класе - 24 комада и 
 теретних, лаких - два комада”.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДДСКО ВЕЋЕ
Број:51-40/2008-II
26. новембар 2008. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

567
На основу члана 6. став 1. Привременог пословника 

Градског већа Града Новог Сада (“Службени лист Града 
Новог Сада”, број 26/2008) и члана 5. тачка 2.25. Угово-
ра о реализацији компоненте стамбене изградње у ок-
виру пројекта “Подршка националној стратегији за ре-
шавање проблема избеглица и интерно расељених 
лица кроз подршку унапређењу животних услова” у Но-
вом Саду, који финансира ЕУ преко Европске агенције 
за реконструкцију, а реализује Дански савет за избегли-
це, број II-020-3/2006-2599 од 5. септембра 2006. годи-
не (у даљем тексту: Уговор), Градско веће Града Новог 
Сада на 23. седници, одржаној 26. новембра 2008. го-
дине, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ 

ДАЉИХ КОМПОНЕНТИ ПРОЈЕКТА 
“ПОДРШКА НАЦИОНАЛНОЈ СТРАТЕГИЈИ 
ЗА РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА ИЗБЕГЛИЦА И 

ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА КРОЗ 
ПОДРШКУ УНАПРЕЂЕЊУ ЖИВОТНИХ 

УСЛОВА” У НОВОМ САДУ

1. Образује се Комисија за праћење даљих компо-
ненти Пројекта “Подршка националној стратегији за ре-
шавање проблема избеглица и интерно расељених ли-
ца кроз подршку унапређењу животних услова” у Новом 
Саду (у даљем тексту: Комисија), са задатком да:

-  идентификује корисничке породице за које би, 
због материјалних или других проблема, постојао 
основ за евентуално продужење периода ко-
ришћења стамбене јединице на одређено време, 
као и за ангажовање надлежних градских служби 
ради пружања других видова помоћи корисничкој 
породици, у складу са важећим законским пропи-
сима;

-  обавештава Комисију за иозбор корисника стам-
бених јединица у стамбеном објекту у Новом Саду, 
намењеном за смештај избеглих лица из Колек-
тивног центра “Кетрин Макфел” Сремска Каме-
ница, о околностима из прве алинеје ове тачке, 
као и о околностима из члана 13. Уговора (преста-
нак права на закуп стамбене јединице, у случају 
репатријације, исељења у трећу земљу, стицања 
непокретности на територији Републике Срби је, 
држави његовог претходног пребивалишта, као и 
у другој држави, давањем стамбене јединице у 
закуп или на други начин ненаменског коришћења 
стамбене јединице, некоришћења стамбене једи-
нице три месеца непрекидно, као и у случају да је 
ушао у посед своје обновљене или неоштећене 
имовине, отуђио или заменио имовину у држави 
претходног пребивалишта или другој држави, а 
којом је могао да реши своје стамбено питање), у 
року од 8 дана од дана сазнања за постојање тих 
околности.

2. Стручне, административне и техничке послове за 
потребе Комисије обављаће Градска управа за социјал-
ну и дечију заштиту.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:5-236/2008-II
26. новембар 2008. године
НОВИ САД  Градоначелник

      Игор Павличић, с.р.

568
На основу члана 7. ст. 2. и 3. Привременог пословни-

ка Градског већа Града Новог Сада (“Службени лист 
Града Новог Сада”, број 26/2008) и члана 5. тачка 2.25. 
Уговора о реализацији компоненте стамбене изградње 
у оквиру пројекта “Подршка националној стратегији за 
решавање проблема избеглица и интерно расељених 
лица кроз подршку унапређењу животних услова” у Но-
вом Саду, који финансира ЕУ преко Европске агенције 
за реконструцкију, а реализује Дански савет за избегли-
це, број II-020-3/2006-2599 од 5. септембра 2006. годи-
не (у даљем тексту: Уговор), Градско веће Града Новог 
Сада на 23. седници од 26. новембра 2008. године, до-
носи

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА 

ПРАЋЕЊЕ ДАЉИХ КОМПОНЕНТИ 
ПРОЈЕКТА “ПОДРШКА НАЦИОНАЛНОЈ 
СТРАТЕГИЈИ ЗА РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА 
ИЗБЕГЛИЦА И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ 
ЛИЦА КРОЗ ПОДРШКУ УНАПРЕЂЕЊУ 
ЖИВОТНИХ УСЛОВА” У НОВОМ САДУ

I. У Комисију за праћење даљих компоненти Пројек-
та “Подршка националној стратегији за решавање про-
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блема избеглица и интерно расељених лица кроз подр-
шку унапређењу животних услова” у Новом Саду, имену ју 
се:

- за председника 
1)  ВЕРА ДУЊИЋ, извршилац за сарадњу са органи-

зацијама и удружењима грађана у области со-
цијалне заштите Градске управе за социјалну и 
дечију заштиту, представник Града

- за заменика председника 
2) СЛОБОДАН ВУКАШЕВИЋ, повереник за избеглице,

- за чланове 
3)  ДУШАНКА ЗОРИЋ, социјални радник Центра за 

социјални рад Града Новог Сада,
4)  ЖИВКО ВУЛЕТИЋ, представик Скупштине стана-

ра стамбеног објекта на Ченеју, и
5)  ДУШАНКА СТАНОЈЧИЋ, представник Црвеног 

крста Новог Сада - Градске организације.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број:5-237/2008-II
26. новембар 2008. године
НОВИ САД  Градоначелник

     Игор Павличић, с.р.

569
На основу члана 19. став 1. Одлуке о заштити од 

елементарних и других већих непогода (“Службени 
лист Града Новог Сада”, број 13/2000 и 47/2006) и члана 
52. тачка 18. Статута Града Новог Сада - пречишћен 
текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 43/2008), 
Градско веће Града Новог Сада, на 23. седници од 26. 
новембра 2008. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА, ПОМОЋНИКА 
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОПЕРАТИВНОГ 

ШТАБА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА 
ИЗАЗВАНИХ ПОВЕЋАЊЕМ ВОДОСТАЈА 
РЕКЕ ДУНАВ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

НОВОГ САДА

I. У Оперативни штаб за одбрану од поплава изазва-
них повећањем водостаја реке Дунав на територији Гра-
да Новог Сада, именују се:

- За председника:
1.  СИНИША БУБЊЕВИЋ, члан Градског већа Града 

Новог Сада,

- За заменика председника:
 ЖИВКО МАКАРИЋ, члан Градског већа Града Но-

вог Сада,

- За помоћника председника за сарадњу са месним 
заједницама и другим организацијама које учествују у 
одбрани од поплава:

2.  ПРЕДРАГ РАДМИЛОВИЋ, директор Јавног кому-
налног предузећа “Пут” Нови Сад,

- За чланове:
3.  БОРИСЛАВ НОВАКОВИЋ, директор Јавног преду-

зећа “Завод за изградњу Града” у Новом Саду,
4.  РАДИВОЈ ПАВЛОВ, помоћник начелника Градске 

управе за саобраћај и путеве Града Новог Сада.

II. Даном ступања на снагу овог решења престаје да 
важи Решење о именовању председника, заменика 
председника, помоћника председника и чланова опера-
тивног штаба за одбрану од поплава изазваних по-
већањем водостаја реке Дунав на територији Града Но-
вог Сада (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 
11/2006 и 12/2006).

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број:020-4/2008-23-ГВ/12-II
26. новембар 2008. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

570
На основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о здрав-

ственој заштити (“Службени гласник Републике Србије”, 
број 107/2005) и члана 52. тачка 24. Статута Града Но-
вог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Но-
вог Сада”, број 43/2008), на предлог Градоначелника 
Града Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада, на 
23. седници од 26. новембра 2008. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА 

ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗАВОДА 
ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА 

НОВИ САД ЗА 2008. ГОДИНУ

I. У Програму инвестиционих активности Завода за 
здравствену заштиту радника Нови Сад за 2008. годину 
(“Службени лист Града Новог Сада”, број 28/2008), тач-
ка 2. мења се и гласи:

“2. За реализацију овог програма планирана су 
средства у буџету Града Новог Сада за 2008. годину, у 
укупном износу од 12.005.000,00 динара, за трансфере 
осталим нивоима власти - за капиталне трансфере ос-
талим нивоима власти, од чега износ од 5.000.000,00 
динара из прихода буџета Града Новог Сада за 2008. 
годину и износ од 7.005.000,00 динара из нераспоређе-
ног вишка прихода из ранијих година.”

II. У тачки 3. подтачка 1. мења се и гласи:
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“1. набавку медицинске опреме и апарата, у износу 
од 8.005.000,00 динара, и то:

-  фокометра, један апарат,
-  никтометра - адаптометра, један апарат,
-  апарата за електрофорезу са дензитометром, је-

дан апарат,
-  анализатора хуманих вибрација, један апарат,
-  система за узорковање тешких метала, један ко-

мад,
-  лабораторијске центрифуге са могућношћу диге-

стије узорка, један апарат,
-  гасног анализатора, један апарат,
-  пумпе за узорковање ваздуха са протоком 5l/мин, 

четири комада,
-  ваге са висинометром за мерење телесне масе и 

висине, два комада,
-  апарата за дејонизовану воду, један апарат,
-  ултразвучног купатила, један комад,
-  холтера крвног притиска, један комад,
-  бинокуларног микроскопа, један комад.”
У подтачки 3. износ: “1.400.000,00 динара” замењује 

се износом: “2.800.000,00 динара.”
III. Ово решење објавити у “Службеном листу Града 

Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДДСКО ВЕЋЕ 
Број:51-56/2008-II
26. новембар 2008. године
НОВИ САД  Градоначелник

      Игор Павличић, с.р.
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На основу члана 112. став 4. Закона о социјалној за-

штити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана 
(“Службени гласник Републике Србије”, број 36/91, 
79/91, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 52/96, 29/2001, 
84/2004, 101/2005 и 115/2005), члана 52. тачка 24. Ста-
тута Града Новог Сада - пречишћен текст (“Службени 
лист Града Новог Сада”, број 43/2008) и члана 35. Одлу-
ке о буџету Града Новог сада за 2008. годину (“Службе-
ни лист Града Новог Сада”, бр. 47/2007 и 39/2008), на 
предлог Градоначелника Града Новог Сада, Градско 
веће Града Новог Сада, на 23. седници одржаној 26. но-
вембра 2008. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА 

ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЦЕНТРА 
ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА НОВОГ САДА 

ЗА 2008. ГОДИНУ

1. У Прораму инвестиционих активности Центра за 
социјални рад Града Новог Сада за 2008. годину 
(“Службени лист Града Новог Сада”, број 25/2008), у 
тачки 1. став 2. износ: “14.500.000,00 динара” замењује 
се износом: “8.759.500,00 динара”.

2. Тачка 2. мења се и гласи:
“2. Средства из тачке 1. став 2. овог програма, у из-

носу од 8.759.500,00 динара, распоређују се за:
-  набавку теренског комби возила, у износу од 

2.169.312,97 динара,
-  набавку путничког возила, у износу од 800.000,00 

динара,
-  набавку компјутерске опреме - 20 компјутера и 20 

штампача и сервер, у износу од 1.200.000,00 ди-
нара,

-  легализацију софтвера, у износу од 296.407,36 
динара,

-  набавку клима уређаја - 20 комада, са уградњом, 
у износу од 600.000,00 динара,

-  надоградњу, адаптацију и опремање у износу од 
3.693.779,67 динара.”

3. Тачка 3. мења се и гласи:
“3. Средства из тачке 2. алинеја шест овог програма, 

у износу од 3.693,779,67 динара, распоређују се за:
-  замену старе дотрајале дрвене столарије, у објек-

ту у Улици Змај Огњена Вука 13, Нови Сад, новом 
ПВЦ столаријом,

-  адаптацију и опремање простора мале сале на I 
спрату објекта у Улици Змај Огњена Вука 13, Нови 
Сад, у канцеларијски простор,

-  пројектно-техничку документацију за надоградњу 
објекта Центра у Улици Змај Огњена Вука 13, Но-
ви Сад.”

4. Тачка 4. брише се.
5. Тачка 5. која постаје тачка 4. мења се и гласи:
“4. За реализацију активности из тач. 2. и 3. овог про-

грама пренос средстава вршиће се путем капиталних 
трансфера, а највише до износа средстава планираних 
овим програмом.”

6. Тачка 6. која постаје тачка 5. мења се и гласи:
“5. Захтев за пренос средстава из тач. 2. и 3. овог 

програма, уз приложену документацију, Центар до-
ставља Градској управи за социјалну и дечију заштиту 
(у даљем тексту: Градска управа), а пренос средстава 
на рачун Центра врши се на основу захтева за пренос 
који припрема Градска управа, у складу са пропсима.”

7. Тачка 7. која постаје тачка 6. мења се и гласи:
“6. Центар се обавезује да ће активности из тач. 2. и 

3. овог програма бити изведене стручно и квалитетно, у 
складу са законом и стандардима и нормативима који 
важе за ову врсту радова и опреме.”

8. Досадашње тач. 8-10. постају тач. 7-9.
9. Ово решење објавити у “Службеном листу Града 

Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број:5-270/2008-II
26. новембар 2008. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 24. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада број 43/2008) и члана 35. Одлуке о буџету Града 
Новог Сада за 2008. годину (“Службени лист Града Но-
вог Сада”, бр. 47/2007 и 39/2008) на предлог Градона-
челника Града Новог Сада, Градско веће Града Новог 
Сада на 23. седници од 26. новембра 2008. године, доноси

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

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

I

У Решењу о Програму инвестиционих активности за 
основне школе (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 
9/2008, 25/2008 и 29/2008), тачка III мења се и гласи:

“Средства за реализацију Програма за основне шко-
ле обезбеђују се из прихода из буџета Града за 2008. 

годину у износу од 180.000.000,00 динара и из нераспо-
ређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 
30.000.000,00 динара, што укупно износи 210.000.000,00 
динара.”

II

Тачка VIII мења се и гласи:
“Основне школе подносе Градској управи годишњи 

извештај о реализацији овог програма, са исказаним 
физичким и финансијским показатељима и документа-
цијом о извршеним активностима и утрошку средстава 
према стварно изведеном обиму радова и набављеној 
опреми, а Градска управа на основу извештаја основних 
школа подноси извештај Градоначелнику Града Новог 
Сада.”

III

У Програму инвестиционих активности за основне 
школе који је саставни део овог решења, тачка: “2. КА-
ПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА” мења 
се и гласи:

“2. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА

2.1. ОШ “Свети Сава” Руменка 
- за завршетак радова на згради за продужени боравак ученика (стара школа) и то:

- санитарни чвор, бетонирање ходника и санација улазног ходника и капије 2.800.000,00

- фасада, грејање, подне облоге 2.000.000,00

- за прву фазу реконструкције електроинсталација 800.000,00

2.2. ОШ “Жарко Зрењанин” 
- за реконструкцију противпожарне инсталације

990.000,00

- за прву фазу радова на електроинсталацијама 1.000.000,00

2.3. ОШ “Никола Тесла” Нови Сад 
- постављање косог крова на централном делу школског објекта

2.800.000,00

- за санирање гасних инсталација и довођење у исправно стање 2.700.000,00

2.4. ОШ “Михајло Пупин” Ветерник 
- за замену старих прозора са ПВЦ прозорима

2.500.000,00

2.5. ОШ “Људовит Штур” Кисач 
- за измештање и изградњу нове септичке јаме

1.000.000,00

2.6. ОШ “Јован Поповић” Нови Сад 
- за завршетак радова на постављању ограде око мале школе

813.000,00

- за прву фазу санације равног крова изнад ритмичке сале 1.200.000,00

2.7. ОШ “Ђура Јакшић” Каћ 
- за гасификацију централне школске зграде по Решењу о извршењу Трговинског суда у 
  Новом Саду - Посл. бр.. Ив. 6192/2007 од 2.11. 2007. године

7.000.000,00

- за прву фазу реконструкције санитарног чвора у централној школској згради у 
  К.П. Првог бр. 9 1.400.000,00

2.8. ОШ “Ђорђе Натошевић” Нови Сад
- за реконструкцију ограде око школе

2.300.000,00



1178. strana – Broj 46 SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA 26. novembar 2008.

2.9.

ОШ “Душан Радовић” Нови Сад
- за санацију ограде у објектима школе у Темеринској 133 и Ченејској 61

1.747.000,00

- за набавку и монтажу гасног котла за нову фискултурну салу 135.000,00

- за санацију плафона у 12 учионица - израда спуштених плафона 1.415.000,00

2.10.
ОШ “Десанка Максимовић” Футог
- за изградњу и довођење хидрантске мреже у исправно стање

800.000,00

2.11.
ШООИВ “Свети Сава” Нови Сад
- за уградњу кровних прозора на објекту школе

550.000,00

2.12.
ОШ “Иво Андрић” Будисава
- за санацију гасног горионика и гасне рампе услед хаварије на котларници

200.000,00

2.13.
ОШ “Соња Маринковић” Нови Сад
- за замену унутрашњих врата

550.000,00

2.14.
ОШ “Петери Шандор” Нови Сад
- за замену дрвених прозора са ПВЦ прозорима

2.200.000,00

2.15.
ОШ “Светозар Марковић Тоза” Нови Сад
- за прву фазу реконструкције електроинсталација

2.700.000,00

2.16.
ОШ “Јован Јовановић Змај” Сремска Каменица
- за реконтрукцију санитарних чворова

1.000.000,00

2.17.
ОШ “Ђура Даничић” Нови Сад
- за прву фазу реконструкције електроинсталација

800.000,00

УКУПНО: 41.400.000,00
"

Тачка: “3. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ” мења се и гласи:

 “3. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ

3.1. ОШ “Милош Црњански” Нови Сад
 - за стручни надзор на доградњи школе

400.000,00

3.2. ОШ “Јован Јовановић Змај” Сремска Каменица 
- за стручни надзор на доградњи и реконструкцији школе одељења у Новим Лединцима

485.000,00

- израда пројектно-техничке документације (идејног и главног пројекта) за доградњу 
  објекта школе, изградњу фискултурне сале са пратећим садржајем и топлом везом у 
  оквиру комплекса школе у Лединцима

600.000,00

3.3. ОШ “Свети Сава” Руменка
- за стручни надзор на наставку радова на изградњи фискултурне сале

620.000,00

3.4. ОШ “Михајло Пупин” Ветерник 
- за стручни надзор на првој фази надоградње школе и изградњи котларнице

640.000,00

3.5. ОШ “Вук Караџић” Нови Сад 
- за стручни надзор на изградњи фискултурне сале

530.000,00

3.6. ОШ “Светозар Марковић Тоза” Нови Сад
- израда пројектне документације реконструкције целокупне електричне инсталације

400.000,00

3.7. ОШ “Никола Тесла” Нови Сад
 - израда пројектно - техничке документације за доградњу школе

2.500.000,00

3.8. ОШ “Иво Лола Рибар” Нови Сад
- израда пројектно-техничке документације (идејног и главног пројекта) за надоградњу школе 850.000,00
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3.9. ОШ “Жарко Зрењанин” Нови Сад
- израда пројектно-техничке документације (идејног и главног пројекта) за надоградњу 
  дела објекта школе

550.000,00

3.10. ОШ “Десанка Максимовић” Футог
- израда пројектно-техничке документације (идејног и главног пројекта) за доградњу 
  објекта фискултурне сале у оквиру комплекса школе

640.000,00

3.11. НЕРАСПОРЕЂЕНА СРЕДСТВА 9.785.000,00

УКУПНО: 18.000.000,00

"

Тачка: “4. АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА” мења се и гласи:

 “4. АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА

4.1.
ОШ “Иван Гундулић” Нови Сад
 - набавка и израда плакара у зборници

125.000,00

4.2.
ОШ “Ђура Даничић” Нови Сад 
- набавка столица за канцеларије

70.000,00

4.3.
ОШ “Коста Трифковић” Нови Сад
- ормари за библиотеку 

200.000,00

4.4.
ОШ “Вук Караџић” Нови Сад
- канцеларијске столице, клима и тракасте завесе

240.000,00

4.5.
ОШ “Ђура Јакшић” Каћ 
- набавка термоакумулационих пећи

50.000,00

4.6.
ОШ “Михајло Пупин” Ветерник 
- ормари у зборници, фотокопир и друга канцеларијска опрема

450.000,00

4.7.
ОШ “Петефи Шандор” Нови Сад 
- канцеларијска опрема

100.000,00

4.8.
ОШ “22. август” Буковац
 - набавка компјутера и фотокопир апарата

150.000,00

4.9. Средства за набавку канцеларијске, рачунарске, комуникационе, електронске опреме и 
опреме за домаћинство и угоститељство 843.642,00

УКУПНО: 2.228.642,00

"

Тачка: “5. ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И СПОРТ” мења се и гласи:

 “5. ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И СПОРТ

5.1.
ОШ “Иво Андрић” Будисава
 - за набавку опреме и справа за нову фискултурну салу

1.500.000,00

5.2.
ОШ “Јован Јовановић Змај” Сремска Каменица 
- за набавку учионичког намештаја

1.250.000,00

5.3.
ОШ “Људевит Штур” Кисач
- за набавку противпожарних апарата 

21.358,00

- за набавку школских клупа, столица и табли 260.000,00

5.4.
ОШ “Жарко Зрењанин” Нови Сад
- за набавку учионичког намештаја

195.000,00
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5.5.
ОШ “Јован Дучић” Петроварадин 
- за набавку учионичког намештаја

200.000,00

5.6.
ОШ “Иван Гундулић” Нови Сад 
- за набавку плакара у учионици

85.000,00

5.7.
ОШ “Ђура Даничић” Нови Сад 
- за набавку столица и школских клупа

200.000,00

5.8.
ОШ “Вук Караџић” Нови Сад
 - за набавку учионичких плакара

30.000,00

5.9.
ОШ “Алекса Шантић” Степановићево
- за набавку школских клупа, столица и табли

250.000,00

5.10.
ОШ “Свети Сава” Руменка
- за набавку школских клупа, столица и табли

260.000,00

5.11. Нераспоређена средства 20.000,00

УКУПНО: 4.271.358,00

"

Тачка: “6. НЕМАТЕРИЈАЛНА ОСНОВНА СРЕДСТВА” мења се и гласи:

 “6. НЕМАТЕРИЈАЛНА ОСНОВНА СРЕДСТВА

6.1.
ОШ “Свети Сава” Руменка
 - други део средстава за електронски дневник

146.092,31

6.2.
ОШ “Лаза Костић” Ковиљ 
- за електронски дневник

207.090,00

6.3.
ОШ “Васа Стајић” Нови Сад
- за електронски дневник 

207.090,00

6.4.
ОШ “Михајло Пупин” Ветерник
- за електронски дневник

207.090,00

6.5.
ОШ “Јован Јовановић Змај” Сремска Каменица 
- за електронски дневник

207.090,00

6.6.
ОШ “Жарко Зрењанин” Нови Сад 
- за набавку књига

25.547,69

6.7. Средства за софтвере, књиге и остала нематеријална средства 500.000,00

УКУПНО: 1.500.000,00

"

IV

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 020-4/2008-23-ГВ/4-II
26. новембар 2008. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 24. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 35. Одлуке о буџету Града 
Новог Сада за 2008. годину (“Службени лист Града Но-
вог Сада”, бр. 47/2007 и 39/2008), на предлог Градона-
челника Града Новог Сада, Градско веће Града Новог 
Сада, на 23. седници од 26. новембра 2008. године, до-
носи

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 
СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЗА 2008. ГОДИНУ

I

У Решењу о Програму инвестиционих активности за 
средње школе за 2008. годину (“Службени лист Града 
Новог Сада”, број 12/2008), тачка III мења се и гласи:

“III

Средства за реализацију Програма за средње школе 
обезбеђују се из прихода из буџета за 2008. годину у 
износу од 130.000.000,00 динара и из нераспоређеног 

вишка прихода из ранијих година у износу од 
10.000.000,00 динара,што укупно износи 140.000.000.00 
динара.”

II

У тачки V став 2. брише се.

III

Тачка VIII мења се и гласи:

“VIII

Средње школе подносе Градској управи годишњи из-
вештај о реализацији овог програма, са исказаним фи-
зичким и финансијским показатељима и документа-
цијом о извршеним активностима и утрошку средстава 
према стварно изведеном обиму радова и набављеној 
опреми, а на основу извештаја средњих школа Градска 
управа подноси извештај Градоначелнику Града Новог 
Сада.”

IV

У Програму инвестиционих активности за средње 
школе за 2008. годину, који је саставни део овог ре-
шења, тачка: “1. Изградња зграда и објеката” мења се и 
гласи:

 “1. ИЗГРАДЊА ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА

Ред. 
бр. Носилац инвестиционих активности Опис

Планирани 
износ у 

динарима

1.1. Школа за дизајн “Богдан Шупут” трећа фаза радова на реконструкцији и 
надоградњи објеката Школе 15.000.000,00

1.2. Техничка школа “Јован Вукановић” прва фаза радова на надоградњи спрата на 
објекту у Улици браће Рибникар 19.000.000,00

1.3. Гимназија “Лаза Костић” завршетак друге фазе радова на 
реконструкцији и надоградњи објеката 
Гимназије (павиљон “Б”) 26.000.000,00

Укупно: 60.000.000,00

"
Тачка: “2. Капитално одржавање зграда и објеката” мења се и гласи:

 “2. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА

Ред. 
бр.

Носилац инвестиционих активности Опис Планирани 
износ у 

динарима

2.1. Гимназија “Јован Јовановић Змај” - завршетак радова на реконструкцији крова 2.600.000,00

- радови на реконструкцији дворишта 
  (дуг из претходног периода) 550.000,00

- радови на реконструкцији дворишта 2.700.000,00

2.2 Гимназија “Светозар Марковић” - радови на измештању вреловода из подрума 3.500.000,00

- реконструкција подрума 2.700.000,00
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2.3. Средња школа “Светозар Милетић” - реконструкција котларнице 1.500.000,00

2.4. Електротехничка школа “Михајло Пупин” - грађевинско-занатски радови на адаптацији 
  простора 1.000.000,00

2.5. Школа за дизајн “Богдан Шупут” - замена дела спољашње столарије на 
  старом објекту Школе 1.200.000,00

2.6. Средња машинска школа - реконструкција крова ливнице 2.700.000,00

- санација подова у учионицама 2.700.000,00

- реконструкција електроинсталација 2.300.000,00

2.7. Техничка школа “Павле Савић” - грађевинско-занатски радови на 
  реконструкцији подрума (прва фаза) 2.700.000,00

2.8. Саобраћајна школа “Пинки” - израда надстрешнице за паркирање возила 2.700.000,00

2.9. Гимназија “Исидора Секулић” - грађевинско-занатски радови на санацији 
  подрума 2.700.000,00

2.10. Средња школа “Милан Петровић” - грађевинско-занатски радови у функцији 
  адаптације таванског простора 2.700.000,00

2.11. нераспоређена средства Средства за хитне интервенције и 
непредвиђене радове 750.000,00

Укупно: 35.000.000,00

"
Тачка: “3. Пројектно планирање” мења се и гласи:

 “3. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ

Ред. 
бр. Носилац инвестиционих активности Опис

Планирани 
износ у 

динарима

3.1. Гимназија “Јован Јовановић Змај” израда пројеката и прибављање пројектно-
техничке документације за објекат у 
Чортановцима 700.000,00

3.2. Средња школа “Светозар Милетић” израда пројеката и прибављање пројектно-
техничке документације за фискултурну салу 2.000.000,00

3.3. Школа за дизајн “Богдан Шупут” израда пројеката, прибављање пројектно-
техничке документације, вршење стручног 
надзора 600.000,00

3.4. Техничка школа “Јован Вукановић” израда Главног пројекта, прибављање 
пројектно-техничке документације, вршење 
стручног надзора за објекат у Улици браће 
Рибникар 3.000.000,00

3.5. Пољопривредна школа са домом ученика, 
Футог

прибављање пројектно-техничке 
документације за нову школску зграду 2.000.000,00

3.6. Гимназија “Исидора Секулић” израда Главног пројекта, прибављање 
пројектно-техничке документације за 
надоградњу и доградњу објекта Гимназије 1.500.000,00

3.7. Гимназија “Лаза Костић” израда пројеката, прибављање пројектно-
техничке документације, вршење стручног 
надзора 1.600.000,00

3.8. нераспоређена средства израда пројеката, прибављање пројектно-
техничке документације, вршење стручног 
надзора 2.600.000,00

Укупно: 14.000.000,00

"
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У тачки: “4. ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ”, у делу: “Носилац инвестиционих активности”, речи: “нераспоређена сред-
ства” замењују се речима: “Саобраћајна школа “Пинки”.

Тачка: “5. Административна опрема” мења се и гласи:

 “5. АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА

Ред. 
бр. Носилац инвестиционих активности Опис

Планирани 
износ у 

динарима
5.1. Гимназија “Јован Јовановић Змај” видео-надзор 700.000,00

5.2. Гимназија “Лаза Костић” опрема за свечану салу (друга фаза) и 
опрема за уређење фоајеа 379.700,00

5.3. нераспоређена средства средства за административну опрему 4.550.000,00

Укупно: 5.629.700,00
"

У тачки: “6. ОПРЕМА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ”, у делу: “Носилац инвестиционих активности”, речи: “нераспоређена 
средства” замењују се речима: “Пољопривредна школа са домом ученика, Футог”.

Тачка: “8. Опрема за образовање, културу и спорт” мења се и гласи:

 “8. ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ И СПОРТ

Ред. 
бр. Носилац инвестиционих активности Опис

Планирани 
износ у 

динарима
8.1. Гимназија “Јован Јовановић Змај” - рачунари и информатичка опрема за 

  кабинете 2.700.000,00

- намештај за учионице 2.000.000,00

8.2. Школа за дизајн “Богдан Шупут” - рачунари и информатичка опрема за 
  кабинете 1.000.000,00

- намештај за новоизграђене учионице 1.100.000,00

8.3. Средња машинска школа - аутодизалица за практичну наставу 350.000,00

- ЦНЦ машине за практичну наставу 2.000.000,00

8.4. Гимназија “Лаза Костић” - аудио, видео и расветна опрема за свечану 
  салу (друга фаза) и рачунарска опрема за 
  кабинете 1.650.000,00

- намештај за учионице 270.300,00

8.5. нераспоређена средства средства за опрему за образовање, културу и 
спорт 6.800.000,00

Укупно: 17.870.300,00
"

V

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДДСКО ВЕЋЕ 
Број:020-4/2008-23-ГВ/5-II
26. новембар 2008. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 24. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008), на предлог Градоначелника Града 
Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада, на 23. сед-
ници од 26. новембра 2008. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА 

О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 
АКТИВНОСТИ ЗА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД НОВИ САД ЗА 

2008. ГОДИНУ
I

У Решењу о Програму инвестиционих активности за 
установе културе чији је оснивач Град Нови Сад за 
2008. годину (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
12/2008), тачка II мења се и гласи:

“Програм обухвата набавку опреме, нематеријалне 
имовине, капитално одржавање зграда и објеката и 
пројектно планирање.”

II

У тачки III износ: “17.700.000,00”, замењује се изно-
сом: “27.431.600,00”.

III

У тачки V речи: “уз претходну сагласност Градона-
челника Града Новог Сада”, замењују се речима: “уз 
претходну сагласност Градског већа Града Новог Сада”.

IV

У тачки VIII реч: “Градоначелнику”, замењује се речи-
ма: “Градском већу”.

V

У Програму инвестиционих активности за установе 
културе чији је оснивач Град Нови Сад за 2008. годину, 
који је саставни део Решења о Програму инвестицио-
них активности за установе културе чији је оснивач 
Град Нови Сад за 2008. годину, тачка: “1. ОПРЕМА ЗА 
САОБРАЋАЈ” мења се и гласи:

 “1. ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ

Индиректни корисник Опис Износ у 
динарима

1.1. Музеј Града Новог Сада Комби возило 1.000.000,00

1.2. Културни центар Новог Сада Комби возило 1.731.600,00

Укупно: 2.731.600,00

Тачка: "2. АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА" мења се и гласи:

 “2.АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА

Индиректни корисник Опис Износ у 
динарима

2.1. Музеј Града Новог Сада Рачунарска опрема
Видео бим
Опрема за депое за смештај музејских 
предмета 1.450.000,00

2.2. Градска библиотека у Новом Саду Рачунарска опрема 250.000,00

2.3. “Новосадско позориште - Ujvideki Szinhaz” Компјутери и пратећа информатичка опрема
Легализација софтвера на постојећим 
рачунарима
Видео надзор
Столице за салу и дактило столице за 
гардеробе 500.000,00

2.4. Позориште младих Намештај, комуникациона опрема - 
компјутери, телефони
Клима уређаји
Опрема за видео-надзор 500.000,00

2.5. Културни центар Новог Сада Клима уређаји
Компјутери и пратећа информатичка опрема 500.000,00

Укупно: 3.200.000,00
"
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Тачка: “3. МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА” мења се и гласи:

 “3. МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА

Индиректни корисник Опис Износ у 
динарима

3.1. Музеј Града Новог Сада Опрема лабораторија за конзервацију слика, 
текстила, дрвета, керамике, камена, метала и 
фото-лабораторије
Уређај за нетоксичну дезинфекцију 4.000.000,00

Укупно: 4.000.000,00
"

Тачка: “5. ОПРЕМА ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ” мења се и гласи.

“5. ОПРЕМА ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ

Индиректни корисник Опис Износ у 
динарима

5.1. Музеј Града Новог Сада Опрема за видео-надзор и противпожарну 
заштиту
Опрема за безбедност заштите на раду у 
лабораторијама 1.590.060,00

5.2. Позориште младих Опрема за противпожарну заштиту 
Видео-надзор 500.000,00

Укупно: 2.090.060,00
"

После тачке 6. додају се нове тач. 7. и 8. које гласе:

 “7. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА

Индиректни корисник Опис Износ у 
динарима

7.1. Музеј Града Новог Сада Реконструкција - санација крова зграде 
Музеја Града Новог Сада 1.401.940,00

Укупно: 1.401.940,00

 8. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ

Индиректни корисник Опис Износ у 
динарима

8.1. Музеј Града Новог Сада Предлог пројектног задатка за израду идејног 
пројекта реконструкције и адаптације 
централне зграде Музеја са инвестиционим 
проценама, идејни архитектонско-
грађевински пројекат, акт о урбанистичким 
условима, сагласност Завода за заштиту 
споменика културе Града Новог Сада, идејни 
пројекат електронских инсталација, идејни 
пројекат техно-техничких инсталација, идејни 
пројекат телекомуникационих и сигналних 
система и инсталација 5.308.000,00

Укупно: 5.308.000,00
"

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број:6-532/2008-II
26. новембар 2008. године
НОВИ САД  Градоначелник

     Игор Павличић, с.р.
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Градоначелник

575
На основу члана 52. Закона о запошљавању и осигу-

рању за случај незапослености (“Службени гласник Ре-
публике Србије”, бр. 71/2003 и 84/2004) и члана 47. тачка 
9. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст (“Служ-
бени лист Града Новог Сада, број: 43/2008) Градоначел-
ник Града Новог Сада доноси

О Д Л У К У
О УПУЋИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА 

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ЈАВНИХ РАДОВА 
ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД НОВИ САД 

У 2008. ГОДИНИ

1. Јавни радови од интереса за Град Нови Сад у 
2008. години (у даљем тексту: јавни радови), организују 
се у складу са овом одлуком.

2. Циљ организовања јавних радова је подстицање 
запошљавања и побољшања материјалног положаја 
незапослених лица која се налазе на евиденцији Наци-
оналне службе за запошљавање, Филијала Нови Сад (у 
даљем тексту: Национална служба за запошљавање).

3. Средства за организовање јавних радова обез-
беђена су у буџету Града Новог Сада за 2008. годину, и 
утврђена су у износу од 4.000.000,00 динара.

4. Национална служба за запошљавање и Градона-
челник Града Новог Сада (у даљем тексту: Градоначел-
ник) закључиће уговор којим ће се регулисати међусоб-
на права и обавезе у вези са реализацијом и 
спровођењем јавних радова.

5. Јавни позив, који је саставни део ове одлуке, обја-
виће Национална служба за запошљавање у року од 
три дана од дана објављивања ове одлуке у “Службе-
ном листу Града Новог Сада”.

6. Одлуку о организовању и спровођењу јавних радо-
ва од интереса за Град Нови Сад у 2008. години, којом 
се врши избор пројеката, доноси Градоначелник на 
предлог посебне комисије чији задатак је да изврши 
процену поднетих пројеката, применом критеријума који 
се односе на:

-  област у којој се изводе јавни радови,
-  дужину трајања програма,
-  број незапослених лица која се укључују у јавне 

радове,
-  могућности прерастања послова у сталну актив-

ност,
-  могућности засивања радног односа на неод-

ређено време,
-  запошљавање ризичних категорија незапослених 

лица, и
-  суфинансирање јавног рада из других извора.
7. Средства из тачке 3. ове одлуке су наменска и ко-

ристе се искључиво за:
-  зараде са припадајућим порезима и доприносима 

за незапослена лица укључена у јавне радове,
-  накнаду трошкова за долазак и одлазак са посла,
-  трошкове обезбеђења безбедности и здравља на 

раду,

-  трошкове обуке за послове које лице обавља у 
току извођења радова,

-  трошкове извођења јавних радова, највише до из-
носа од 10% средстава одобрених за јавне радо-
ве.

Начин реализације средстава уредиће се уговором 
из тачке 4. ове одлуке, као и уговором који ће Нацио-
нална служба за запошљавање закључити са изабра-
ним извођачима јавних радова.

Извођачи јавних радова дужни су да у сваком мо-
менту омогуће контролу коришћења средстава, контро-
лу реализације јавних радова и увид у сву потребну до-
кументацију.

8. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број:3-207/2008-II
14. новембар 2008. године
НОВИ САД  Градоначелник

     Игор Павличић, с.р.
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На основу члана 90. став 3. Одлуке о уређивању Гра-

да (“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 ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
РАДА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА НОВОГ САДА ЗА ПЕРИОД ОД 

15. НОВЕМБРА 2008. ГОДИНЕ ДО 15. МАРТА 
2009. ГОДИНЕ

I

Даје се сагласност на Програм рада Зимске службе 
на територији Града Новог Сада за период од 15. но-
вембра 2008. године до 15. марта 2009. године, који је 
Управни одбор Јавог предузећа “Завод за изградњу 
Града” у Новом Саду, донео на 7. седници одржаној 17. 
октобра 2008. године.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број:34-3528/2008-II
14. новембар 2008. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.
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На основу члана 7. став 2. Одлуке о уређењу, зашти-

ти и одржавању зелених површина и јавних плажа 
(“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 23/2001, 6/2002 
и 47/2006), Градоначелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА УРЕЂЕЊА, 
ОДРЖАВАЊА И ЗАШТИТЕ ЈАВНИХ 

ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ЗА 2008. ГОДИНУ

I. Даје се сагласност на Одлуку о измени Програма 
уређења, одржавања и заштите јавних зелених повр-
шина за 2008. годину, који је Управни одбор Јавног ко-
муналног предузећа “Градско зеленило” Нови Сад, до-
нео на 8. седници одржаној 6. новембра 2008. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број:352-2412/2008-II
26. новембар 2008. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.
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На основу члана 47. тачка 20. 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 ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОБЈЕКАТА 
ИЗГРАЂЕНИХ БЕЗ ГРАЂЕВИНСКЕ, 
ОДНОСНО УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ

I. У Решењу о образовању Комисије за утврђивање 
објеката изграђених без грађевинске, односно употреб-
не дозволе (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 
1/2005, 12/2005 и 9/2008), тачка 3. мења се и гласи:

“Комисија има председника и седам чланова”,
II. Тачка 5. мења се и гласи:
“За рад у Комисији председнику и члановима Коми-

сије припада накнада која се обрачунава и исплаћује 
месечно, под условом да су комисије одржане и неза-
висно од броја седница које су одржане у току месеца и 
то:

-  председнику Комисије који није члан Градског 
већа или запослени у Градској управи, накнада се 
одређује у висини од 20% од просечне месечне 
зараде по запосленом у привреди Републике Ср-
бије према последњем објављеном податку ре-

публичког органа надлежног за послове статисти-
ке, а председнику Комисије који је члан Градског 
већа или запослени у Градској управи, накнада се 
одређује у висини од 10% од просечне месечне 
зараде по запосленом у привреди Републике Ср-
бије према последњем објављеном податку ре-
публичког органа надлежног за послове статисти-
ке,

-  члану Комисије који је члан Градског већа или за-
послени у Градској управи, накнада се одређује у 
висини од 10% од просечне месечне зараде по 
запосленом у привреди Републике Србије према 
последњем објављеном податку републичког ор-
гана надлежног за послове статистике, а члану 
Комисије који је члан Градског већа или запосле-
ни у Градској управи, накнада се одређује у виси-
ни од 5% од просечне месечне зараде по запо-
сленом у привреди Републике Србије према 
по следњем објављеном податку републичког ор-
гана надлежног за послове статистике”.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број:020-2/2008-818-Г-II
21. новембар 2008. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.
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На основу члана 47. тачка 20. 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 И 

ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ 
ОБЈЕКАТА ИЗГРАЂЕНИХ БЕЗ 
ГРАЂЕВИНСКЕ, ОДНОСНО 
УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ

I. У Комисију за утврђиање објеката изграђених без 
грађевинске, односно употребне дозволе, именују се:

- за председника
1.  Др ЈЕЛЕНА АТАНАЦКОВИЋ ЈЕЛИЧИЋ, члан Град-

ског већа за урбанизам и стамбене послове и за-
штиту животне средине,

- за чланове:
2.  ЗЛАТИБОР ПАУНОВ, начелник Градске управе за 

урбанизам и стамбене послове,
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3.  МИРЈАНА АНДРАШЕВ, директор Републичког 
геодетског завода - Служба за катастар непокрет-
ности Нови Сад,

4.  БОРКО ДУНЂЕРСКИ, помоћник начелника Град-
ске управе за здравство,

5.  ДРАГАН ТРНИНИЋ, директор Друштвеног преду-
зећа “Геоплан” Нови Сад,

6.  Мр АЛЕКСАНДАР ЈЕВТИЋ, директор Јавног пре-
дузећа “Урбанизам” Завод за урбанизам Нови 
Сад,

7.  МАРЈАН ПЕТРОВИЋ, Јавно предузеће “Завод за 
изградњу Града” у Новом Саду,

8.  МИОДРАГ ЂИСАЛОВ, адвокат.

II. Ступањем на снагу овог решења престаје да важи 
Решење о именовању председника и чланова Комисије 
за утврђивање објеката изграђених без грађевинске, 
односно употребне дозволе (“Службени лист Града Но-
вог Сада”, бр. 1/2005 и 43/2005).

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 020-2/2008-819-Г-II
21. новембар 2008. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.
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На основу члана 4. Правилника о начину и поступку 

остваривања права на доделу средстава из буџета Гра-
да Новог Сада за програме - пројекте из области култу-
ре (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 13/2007 и 
14/2007), Градоначелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА 
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА СТРУЧНУ 

ПРОЦЕНУ И ИЗБОР ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ 
КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ, КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ 
УСТАНОВЕ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ТОКОМ 
ЦЕЛЕ ГОДИНЕ И ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ 
КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ, КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЛИЦА СА ПОСЕБНИМ 

ПОТРЕБАМА
I

Разрешавају се дужности у Комисији за стручну про-
цену и избор програма у области културе и уметности, 
које реализују установе или организације током целе 
године и програма у области културе и уметности, које 
реализују организације лица са посебним потребама:

- председник:
1.  Мр МИРОСЛАВ РАДОЊИЋ, уредник издавачке 

делатности у Стеријином позорју

- заменик председника:
 Проф. др САВА ДАМЈАНОВ, професор на Фило-

зофском факултету у Новом Саду

- члан:
2.  МИЛЕТА ПОШТИЋ, академски сликар

- заменик члана:
 ТАТЈАНА БОКАН, глумица

- члан:
3.  АЛЕКСАНДРА БЕРЧЕК, виолончелисткиња

- заменик члана:
 ЈЕЛЕНА СТАНИСАВЉЕВИЋ, књижевник, ПР у 

ЈКП “Пут”.

II

У Комисију за стручну процену и избор програма у 
области културе и уметности, које реализују установе 
или организације током целе године и програма у об-
ласти културе и уметности, које реализују организације 
лица са посебним потребама, именују се:

- за председника:

1.  МАРИЈА ЦВЕЈИЋ, заменик председика Скупшти-
не Града Новог Сада,

- за заменика председника:

 АНА ХРЋАН ЛЕСКОВАЦ, директор установе за 
културу, информисање и образовање Културно-
-информативни центар “Кисач”

- за члана:

2.  СЛОБОДАН НИНКОВИЋ, глумац

- за заменика члана:

 ЗОРАН КРАЈИШНИК, гитариста

- за члана:

3.  ТИМЕА КАЛМАР, виолончелисткиња

- за заменика члана:

 ИМРЕ ЛАКАТОШ, виолиниста.

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број:6-1/2008-464-II
25. новембар 2008. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.
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На основу члана 39. став 8. Одлуке о давању у закуп 

грађевинског земљишта (“Службени лист Града Новог 
Сада”, бр. 11/2003, 9/2004, 10/2005 и 11/2006), Градона-
челник Града Новог Сада доноси

П Р А В И Л Н И К
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 
О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ 
ТРЖИШНЕ ВРЕДНОСТИ ЗЕМЉИШТА У 

ПОСТУПКУ ДАВАЊА У ЗАКУП 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 1.

У Правилнику о критеријумима за утврђивање тр-
жишне вредности земљишта у поступку давања у закуп 
грађевинског земљишта (“Службени лист Града Новог 
Сада”, бр. 35/2005 и 15/2006) у члану 2. став 1. тачка 2. 
број: “6” замењује се бројем: “10”.

Члан 2.

У члану 3. тачка 6. после речи: “правилника” брише 
се тачка и додају речи: “за изградњу објеката од општег 
интереса и применом члана 2. став 1. за изградњу оста-
лих објеката у државној својини.”.

Члан 3.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број:352-2100/2008-II
20. новембар 2008. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве

582
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 148. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(“Службени гласник СР Србије”, бр. 53/82 - пречишћен 
текст, 15/84, 5/86 и 21/90 и “Службени гласник Републи-
ке Србије”, бр. 28/91, 53/93, 67/93, 48/94, 25/97 и 
101/2005), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ЗАШТИТИ ПЕШАЧКИХ ПОВРШИНА 
У УЛИЦИ ЂОРЂА МАГАРАШЕВИЋА 

У НОВОМ САДУ

1. Одређује се заштита пешачких површина пос-
тављањем заштитних стубића у Улици Ђорђа Магара-
шевића у Новом Саду, испред броја 29.

2. Налаже се Јавном предузећу “Завод за изградњу 
Града” у Новом Саду, да постави и редовно одржава за-
штитне стубиће према Плану техничког регулисања са-
обраћаја, број 3827 од 19. септембра 2008. године, који 
је израдило Одељење за развој и управљање сао-
браћајем Јавног предузећа “Завод за изградњу Града” у 
Новом Саду.

3. Рок за извршење овог решења је 28. новембар 
2008. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број:34-3723/2008-IV
2. новембар 2008. године
НОВИ САД 

Начелник
Владимир Стојковић, с.р.

Редакција “Службеног листа Града Новог Сада”

–
На основу члана 6. Одлуке о објављивању градских 

прописа и других аката (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 5/93), даје се

И С П Р А В К А
ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О 

ПРОГРАМУ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА ЗА 2008. ГОДИНУ

I. У Одлуци о изменама Одлуке о Програму уређи-
вања грађевинског земљишта за 2008. годину (“Служ-
бени лист Града Новог Сада”, број 39/2008), у члану 2. у 
Програму уређивања грађевинског земљишта за 2008. 
годину, који је саставни део ове одлуке у тачки 1. “ПРИ-
ОРИТЕТИ”, у подтачки 1.1. “ПРИОРИТЕТНЕ ИНВЕСТИ-
ЦИЈЕ”, после речи: “ЦППОВ СА ОДВОДОМ ПРЕЧИШЋЕ-
НЕ ВОДЕ ДО РЕЦИПИЈЕНАТА”, додају се речи: 
“-Припремни радови”.

II. Ову исправку објавити у “Службеном листу Града 
Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Секретар
Број:282/2008-I
14. новембар 2008. године
НОВИ САД 

Секретар
Ева Хабеншус, с.р.
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–
На основу члана 6. Одлуке о објављивању градских 

прописа и других аката (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 5/93), даје се

И С П Р А В К А
ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ЗА 

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА НЕСМЕТАНО 
ОДВИЈАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА 
ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА “НОВИ САД”, НОВИ САД ЗА 
2008. ГОДИНУ - ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ

I. У Одлуци о измени Програма за обезбеђивање ус-
лова за несметано одвијање јавног превоза путника 
Јавног градског саобраћајног предузећа “Нови Сад”, 
Нови Сад за 2008. годину - текуће субвенције (“Службе-
ни лист Града Новог Сада”, број 40/2008) у члану 1. тач-
ка 1. у табели, у делу: “УКУПНО” износ: “369.964,26” за-
мењује се износом: “369.964.600,26”.

II. Ову исправку објавити у “Службеном листу Града 
Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Секретар
Број:290/2008-I
21. новембар 2008. године
НОВИ САД 

Секретар
Ева Хабеншус, с.р.
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ГРАД НОВИ САД

Градско веће
566 Решење о изменама Програма инве-
 стиционих активности текућег одржа-
 вања Дома здравља “Нови Сад” за 
 2008. годину 1173
567 Решење о образовању Комисије за пра-
 ћење даљих компоненти пројекта “Подршка 
 националној стратегији за решавање про-
 блема избеглица и интерно расељених
 лица кроз подршку унапређењу живо-
 тних услова” у Новом Саду 1174
568 Решење о именовању председника, 
 заменика председника и чланова Ко-
 мисије за праћење даљих компоненти 
 Пројекта “Подршка националној стра-
 тегији за решавање проблема избегли-
 ца и интерно расељених лица кроз по-
 дршку унапређењу животних услова” 
 у Новом Саду 1174
569 Решење о именовању преседника, за-
 меника председника, помоћника пред-
 седника и чланова Оперативног штаба 
 за одбрану од поплава изазваних пове-
 ћањем водостаја реке Дунав на тери-
 торији Града Новог Сада 1175
570 Решење о изменама Програма инве-
 стиционих активности Завода за здрав-
 ствену заштиту радника Нови Сад за 
 2008. годину 1175
571 Решење о изменама Програма инвести-
 ционих активности Центра за социјални 
 рад Града Новог Сада за 2008. годину 1176
572 Решење о изменама решења о Про-
 граму инвестиционих активности за 
 основне школе 1177
573 Решење о изменама решења о Про-
 граму инвестиционих активности за 
 средње школе за 2008. Годину 1181
574 Решење о изменама и допунама Ре-
 шења о Програму инвестиционих 
 активности за установе културе чији 
 је оснивач Град Нови Сад за 2008. годину 1184

Градоначелник
575 Одлука о упућивању Јавног позива за 
 организовање јавних радова од инте-
 реса за Град Нови Сад у 2008. години 1186

576 Решење о давању сагласности на 
 Програм рада Зимске службе на те-
 риторији Града Новог Сада за период 
 од 15. новембра 2008. године до 
 15. марта 2009. године 1186
577 Решење о давању сагласности на 
 Одлуку о измени Програма уређења, 
 одржавања и заштите јавних зелених 
 површина за 2008. годину 1187
578 Решење о измени Решења о образо-
 вању Комисије за утврђивање објеката 
 изграђених без грађевинске, односно 
 употребне дозволе 1187
579 Решење о именовању председника и 
 чланова Комисије за утврђивање обје-
 ката изграђених без грађевинске, односно 
 употребне дозволе 1187
580 Решење о разрешењу и именовању 
 председника, заменика председника, 
 чланова и заменика чланова Комисије 
 за стручну процену и избор Програма 
 у области културе и уметности, које 
 реализују установе или организације 
 током целе године и програма у области 
 културе и уметности, које реализују орга-
 низације лица са посебним потребама 1188
581 Правилник о изменама и допунама 
 Правилника о критеријумима за утвр-
 ђивање тржишне вредности земљишта 
 у поступку давања у закуп грађевинског 
 земљишта 1189

Градска управа за саобраћај и путеве

582 Решење о заштити пешачких површина 
 у Улици Ђорђа Магарашевића у Новом Саду 1189

Редакција “Службеног листа Града Новог Сада”

– Исправка Одлуке о изменама Одлуке 
 о Програму уређивања грађевинског 
 земљишта за 2008. годину 1189
–  Исправка Одлуке о измени Програма за 
 обезбеђивање услова за несметано одви-
 јање јавног превоза путника Јавног градског 
 саобраћајног предузећа “Нови Сад”, Нови 
 Сад за 2008. годину - текуће субвенције 1190
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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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