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ГРАД НОВИ САД

4. бесплатан боравак у основној школи за децу
предшколског узраста са сметњама у развоју, и

Скупштина

5. привремено становање деце и омладине без родитељског старања у становима којима располаже Град.

1097
На основу члана 9. став 3. и 4. Закона о социјалној
заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана
(‘’Службени гласник Републике Србије’’, бр. 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), и члана 24. тачка 7. Статута Града
Новог Сада – пречишћен текст (‘’Службени лист Града
Новог Сада’’, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на XVIII седници 30. октобра 2009. године, доноси

ОДЛУКУ
О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА У ОБЛАСТИ
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
I���. ���������������
ОСНОВНА ОДРЕДБА
Члан 1.
Овом одлуком уређује се обим, услови и начин остваривања права у социјалној заштити утврђених Законом, о чијем се обезбеђивању стара Град Нови Сад (у
даљем тексту: Град), утврђују друга права у области социјалне заштите и посебни облици социјалне заштите,
и обим, услови и начин њиховог остваривања.

II. ПРАВА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Посебни облици социјалне заштите су:
1. социјално становање у заштићеним условима,
2. помоћ за директно ублажавање сиромаштва,
3. бесплатан оброк у кухињи за социјално угрожене
грађане,
4. летовање деце палих бораца, деце ратних војних
инвалида и деце грађана Новог Сада цивилних
жртава рата,
5. летовање деце из хранитељских породица,
6. климатски рехабилитациони опоравак инвалидних лица, зависника и других лица,
7. едукација за интеграцију у радну и животну средину, и
8. други облици социјалне заштите којима се доприноси заштити, рехабилитацији и социјализацији
лица у стању социјалне потребе.
Члан 3.
Права и посебне облике социјалне заштите из члана
2. ове одлуке могу да остваре:
- деца без родитељског старања,
- деца са сметњама у развоју и омладина са инвалидитетом,
- деца и омладина са поремећајима у друштвеном
понашању,

Члан 2.

- деца чији је развој ометен породичним приликама,

Права у области социјалне заштите, утврђена Законом, о чијем се обезбеђивању стара Град, су:
1. дневни боравак,
2. помоћ у кући,
3. једнократна помоћ,
4. опрема корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу,
5. привремени смештај у прихватилиште и прихватну станицу, и
6. услуге социјалног рада Саветовалишта за брак и
породицу.
Друга права у области социјалне заштите су:
1. накнада трошкова сахрањивања,
2. месечна новчана помоћ,
3. изузетна или интервентна једнократна помоћ,

- деца палих бораца, цивилних жртава рата и деца
ратних војних инвалида,
- материјално необезбеђена и за рад неспособна
лица,
- инвалидна лица,
- стара лица и лица без породичног старања,
- зависници,
- жене и деца угрожена породичним насиљем,
- друга лица која се нађу у стању социјалне потребе или другој изузетно тешкој ситуацији коју не
могу самостално да превазиђу.
Члан 4.
Права и посебне облике социјалне заштите из члана
2. ове одлуке могу да остваре лица која имају пребивалиште на територији Града.
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Изузетно од става 2. овог члана, право на привремени смештај у прихватилиште и прихватну станицу могу
да остваре и лица која немају пребивалиште на територији Града, ако се нађу на територији Града у стању тренутне и изузетно тешке ситуације која захтева неодложно обезбеђење овог облика заштите.
Члан 5.
Средства за финансирање права и посебних облика
социјалне заштите из члана 2. ове одлуке обезбеђују се
у буџету Града, учешћем корисника права и њихових
сродника обавезних на издржавање, од спонзора, донатора, као и из других извора.

3. novembar 2009.
Члан 10.

У Центру за социјални рад лицима из члана 9. ове
одлуке обезбеђује се дневни боравак, исхрана, здравствена заштита, васпитно-образовни рад, оспособљавање за рад, културно-забавне и рекреативне активности и саветодавно-терапијске услуге ради отклањања
поремећаја у понашању, као и интензиван рад са малолетним учиниоцима кривичних дела којима је од стране
суда изречена васпитна мера појачаног надзора уз
дневни боравак у одговарајућој установи за васпитавање и образовање малолетника, у циљу њихове ресоцијализације и успешног укључивања у друштвену средину.

III. ПРАВА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
		 УТВРЂЕНА ЗАКОНОМ, О ЧИЈЕМ СЕ
		 ОБЕЗБЕЂИВАЊУ СТАРА ГРАД

1.3. Дневни боравак за одрасла и стара лица

1. ДНЕВНИ БОРАВАК

Дневни боравак за одрасла и стара лица организује
се и спроводи у клубовима за одрасла и стара лица (у
даљем тексту: клубови) и дневном боравку, у оквиру Геронтолошког центра ‘’Нови Сад’’, Нови Сад (у даљем
тексту: Геронтолошки центар).

1.1. Дневни боравак за децу са сметњама у
		 развоју и омладину са инвалидитетом

Члан 11.

Члан 6.

Члан 12.

Дневни боравак за децу са сметњама у развоју и омладину са инвалидитетом организује се, у складу са Законом, у:

Клубови обезбеђују својим корисницима задовољавање свакодневних животних потреба, а нарочито: дружење, односно социјалну интеграцију и рехабилитацију,
развијање солидарности, односно самопомоћи, културно-забавне, рекреативне и духовне потребе.

- Школи за основно и средње образовање ‘’Милан
Петровић’’, Нови Сад, и
- Дому за децу и омладину ометену у развоју, Ветерник.
Члан 7.
У оквиру Дневног боравка деци са сметњама у развоју и омладини са инвалидитетом обезбеђује се исхрана, здравствена заштита, васпитно-образовани рад,
оспособљавање за рад и радне активности, радна и
окупациона терапија и културно-забавне и рекреативне
активности, према њиховим способностима и склоностима.
Члан 8.
Смештај деце са сметњама у развоју у дневни боравак врши се на основу решења о врсти и степену ометености у развоју које, на основу налаза и мишљења
комисије за преглед деце ометене у развоју, доноси
надлежна градска управа.
Смештај омладине са инвалидитетом у дневни боравак врши се на основу налаза и мишљења комисије за
преглед деце ометене у развоју.

1.2. Дневни боравак за децу и омладину са
		 поремећајем у друштвеном понашању
Члан 9.
Дневни боравак деце и омладине са поремећајем у
друштвеном понашању организује се у Центру за социјални рад Града Новог Сада, Нови Сад (у даљем тексту: Центар за социјални рад).

Клубови, у складу са својим могућностима и интересовањима корисника, могу да организују радне и производне активности, кућну радиност, исхрану, прање и
пеглање рубља и друге услуге у клубу или у стану корисника.
Дневни боравак обезбеђује својим корисницима исхрану, одговарајуће услуге здравствене заштите, радну
и окупациону терапију, културно-забавне и рекреативне
активности и друге услуге, зависно од потреба корисника.
Корисници права на дневни боравак и њихови сродници који имају обавезу да их издржавају учествују у
трошковима који настају обезбеђивањем овог облика
заштите у складу са својим материјалним могућностима, а на основу мерила и критеријума које утврђује
Градско веће Града Новог Сада (у даљем тексту: Градско веће).

2. ПОМОЋ У КУЋИ
Члан 13.
Право на помоћ у кући обезбеђује се старим, изнемоглим хронично оболелим лицима која нису у стању
да се сама старају о себи.
Члан 14.
Помоћ у кући лицима из члана 13. ове одлуке обезбеђује се обављањем неопходних кућних послова и неге
у њиховим домаћинствима, пружањем помоћи у набавци
прехрамбених и других производа, помоћи у одржавању
личне хигијене, хигијене веша и стана, обављањем по
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слова ради задовољавања егзистенцијалних потреба,
као што је набавка лекова, плаћање рачуна, и обављањем
и других послова зависно од потреба корисника.
Пружање помоћи у кући из става 1. овог члана организује и спроводи Геронтолошки центар.
Члан 15.
Корисници права на помоћ у кући и њихови сродници
који имају обавезу да их издржавају учествују у трошковима који настају обезбеђивањем овог облика заштите
у складу са својим материјалним могућностима.
Учешће корисника и његових сродника обавезних на
издржавање у трошковима помоћи у кући утврђује се на
основу мерила и критеријума које доноси Градско веће.

3. ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ
Члан 16.
Право на једнократну помоћ има појединац и породица који се изненада или тренутно нађу у изузетно
тешкој ситуацији, коју не могу самостално превазићи, и
то нарочито у случајевима: отклањања последица елементарних непогода, задовољавања основних животних потреба, постпеналне заштите, прихвата по престанку смештаја и у другим ситуацијама према процени
Центра за социјални рад.
Члан 17.
Једнократна помоћ пружа се у новцу или у натури.
Једнократна помоћ у натури даје се у виду зимнице,
огрева, одеће и обуће, уџбеника и школског прибора за
ученике, као и у другим видовима у случају потребе
изазване специфичним стањем и ситуацијом, на основу
процене стручног тима Центра за социјални рад.

4. ОПРЕМА КОРИСНИКА ЗА СМЕШТАЈ
У УСТАНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
ИЛИ ДРУГУ ПОРОДИЦУ
Члан 21.
Право на опрему за смештај у установу социјалне
заштите или другу породицу има лице које се упућује на
смештај у установу социјалне заштите или другу породицу, а ту опрему не може сам да обезбеди нити могу
да је обезбеде сродници који су према прописима о
браку и породичним односима дужни да учествују у његовом издржавању.
Члан 22.
Опрема корисника за смештај у установу социјалне
заштите или другу породицу обухвата одећу, обућу и
трошкове за превоз корисника до установе, односно
породице.
Члан 23.
Градска управа за социјалну и дечију заштиту (у
даљем тексту: Градска управа), утврђује највиши износ
средстава за обезбеђење права на опрему корисника
за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу за сваку календарску годину.
Путни трошкови до установе, односно до породице у
коју се корисник упућује на смештај, подразумевају
стварне трошкове превоза, а одлуку о врсти и начину
превоза доноси Центар за социјални рад.
Центар за социјални рад, у сваком појединачном
случају, у зависности од потреба, узраста и пола корисника, утврђује садржај опреме за смештај, као и врсту и
начин превоза корисника.

Члан 18.

5. ПРИВРЕМЕНИ СМЕШТАЈ У ПРИХВАТИЛИШТЕ
И ПРИХВАТНУ СТАНИЦУ

Висина једнократне помоћи утврђује се зависно од
потреба и стања појединца односно породице.

Члан 24.

Једнократна помоћ може износити до износа минималне зараде или највишег износа материјалног обезбеђења за месец за који се даје ова помоћ.
Члан 19.
Право на једнократну помоћ појединац или породица може да оствари највише два пута у једној календарској години.
Изузетно од става 1. овог члана, појединац или породица може право на једнократну помоћ користити и
више пута у календарској години, с тим да укупна
средства остварена по основу овог права не прелазе
троструки износ просечне месечне зараде по запосленом исплаћене у привреди Републике, према последњем објављеном статистичком податку.
Члан 20.
Једнократна помоћ у натури даје се у животним намирницама и средствима за хигијену највише два пута
годишње у количинама сразмерно броју чланова домаћинства, а на основу потврде Центра за социјални
рад.

Право на привремени смештај у прихватилиште и
прихватну станицу имају деца и омладина без родитељског старања и деца и омладина чији је развој ометен породичним приликама, жене и деца угрожени породичним насиљем, и одрасла лица, која испуњавају
услове за смештај у установу или другу породицу предвиђене Законом, ако је пружање овог облика заштите
најцелисходније.
Члан 25.
Прихватилиште обезбеђује корисницима привремено збрињавање, здравствену заштиту, културно-забавне и друге потребе. Осим тога, женама и деци угроженим породичним насиљем прихватилиште обезбеђује и
емоционалну, физичку и егзистенцијалну сигурност,
психосоцијалну подршку и правну помоћ у процесу осамостаљивања и организовања живота без насиља, а
деци и омладини и васпитање и образовање, до утврђивања одговарајућег облика заштите.
Деци и омладини у прихватној станици обезбеђује се
прихват и краткотрајни смештај, исхрана, примена
здравствено-хигијенских мера, утврђивање њиховог
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идентитета и пребивалишта, сачињавање налаза о њиховом стању и понашању и предузимају се мере за
обезбеђење одговарајућег облика трајног збрињавања.

IV. ДРУГА ПРАВА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ
		 ЗАШТИТЕ

Женама и деци угроженим породичним насиљем у
прихватној станици обезбеђује се краткотрајни прихват
и збрињавање, до утврђивања одговарајућег облика заштите.

1. ПРАВО НА НАКНАДУ ТРОШКОВА
САХРАЊИВАЊА

Одраслим лицима у прихватној станици обезбеђује
се прихват и збрињавање, до обезбеђења повратка у
место пребивалишта или док се за корисника не утврди
одговарајући облик заштите.

Право на накнаду трошкова сахрањивања, обезбеђује се за:
- лица која су у моменту смрти имала пребивалиште на територији Града, а која немају сроднике
или лица која су била дужна да их издржавају или
се о њима старају, или су та лица одбила да изврше сахрањивање,
- неидентификована лица и лица за која се не може
утврдити последње пребивалиште, а која су умрла, односно чији су посмртни остаци нађени на
територији Града, и
- социјално угрожена лица.
Сахрањивање лица из става 1. овог члана извршиће
јавно предузеће, привредно друштво или предузетник
основан за обављање те комуналне делатности, по налогу Центра за социјални рад.
Центар за социјални рад је дужан да, пре издавања
налога за сахрањивање, за свако умрло лице из става
1. овог члана утврди да ли постоје сродници или лица
која су била дужна да умрлог за живота издржавају или
да се старају о његовом сахрањивању, да ли умрло лице има заоставштину, социјални статус породице умрлог лица и друге околности које могу утицати на
сахрањивање и накнаду трошкова сахрањивања.
Центар за социјални рад ће, у случају да утврди постојање заоставштине умрлог лица или постојање лица
која су била дужна да обезбеде његово сахрањивање,
о томе обавестити Градско јавно правобранилаштво ради покретања поступка накнаде трошкова сахрањивања, у корист Града.
Социјално угроженим лицима, у смислу ове одлуке,
сматрају се корисници материјалног обезбеђења породице, као и лица која су поднела захтев за остваривање
права на материјално обезбеђење породице и у току
поступка су умрла, а утврди се да су испунила услове
за остваривање овог права.
Градско веће ће донети акт о минимуму потребне опреме и погребних услуга за сахрањивање лица из става
1. овог члана.
За лица која умру у установама социјалне заштите
ван територије Града, трошкови сахрањивања обезбедиће се према рачуну који достави Центру за социјални
рад организација која је извршила сахрањивање, у
складу са актом из става 6. овог члана.
Уколико сахрањивање лица из става 1. овог члана
изврши лице које није то било у обавези, има право на
накнаду учињених трошкова сахрањивања у висини минимума потребне опреме и погребних услуга за
сахрањивање утврђених актом из става 6. овог члана.

Члан 26.
Привремени смештај у прихватилиште и прихватну
станицу деци и омладини организује се у Прихватилишту са прихватном станицом ‘’Сигурна кућа’’ у оквиру
Центра за социјални рад.
Привремени смештај у прихватилиште са прихватном станицом за жене и децу угрожене породичним насиљем организује се у Прихватилишту са прихватном
станицом ‘’Сигурна женска кућа’’ у оквиру Центра за социјални рад.
Привремени смештај у прихватилиште и прихватну
станицу одраслих лица организује се у Прихватилишту
са прихватном станицом Геронтолошког центра.
Члан 27.
Учешће корисника и њихових сродника обавезних на
издржавање у трошковима привременог смештаја деце
и омладине и одраслих лица, накнаде трошкова за
обезбеђење овог облика заштите за лица која имају
пребивалиште ван територије Града, као и накнада
трошкова за лица која имају пребивалиште на територији Града, а привремено су смештена у прихватилиште
и прихватну станицу на територији друге општине,
утврђује се у складу са Законом и Правилником о
учешћу сродника у издржавању корисника права у социјалној заштити (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 36/93, 88/93, 20/94, 35/97, 61/2001, 99/2004,
100/2004 и 10/2006).
Услове и начин боравка, и критеријуме и мерила за
учешће у трошковима привременог смештаја за жене и
децу угрожене породичним насиљем, уређује Градско
веће.

6. УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНОГ РАДА САВЕТОВАЛИШТА
ЗА БРАК И ПОРОДИЦУ
Члан 28.
Услуге социјалног рада Саветовалишта за брак и породицу при Центру за социјални рад пружају се појединцима, паровима и породицама из домена брачног и
породичног живота, као и женама и деци угроженим породичним насиљем, путем превентивне делатности,
дијагностике, третмана и саветодавно-терапијског рада
заснованог на примени стручних и научних сазнања,
као и путем информативно-едукативног и истраживачког рада.
Услуге социјалног рада Саветовалишта за брак и породицу су бесплатне.

Члан 29.

2. МЕСЕЧНА НОВЧАНА ПОМОЋ
Члан 30.
Право на месечну новчану помоћ имају деца палих
бораца из оружаних акција после 17.08.1990. године,
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којима је утврђено право на породичну инвалиднину
као члану породице палог борца и деца грађана Новог
Сада цивилних жртава рата који су страдали за време
ратног стања у периоду од 24. марта до 26. јуна 1999.
године, на територији Града.
Право из става 1. овог члана припада детету најдуже
до навршене 27. године живота, ако се у својству редовног ученика, односно студента налази на школовању.
Члан 31.
Месечна новчана помоћ утврђује се у процентуалном износу од минималне зараде за месец за који се
исплата врши, без увећања за обавезе које из зараде
плаћа запослени и износи 35% за дете предшколског
узраста, дете на редовном школовању у основној и
средњој школи, односно 45% за дете на редовном школовању на вишој школи или факултету.

3. ИЗУЗЕТНА ИЛИ ИНТЕРВЕНТНА
ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ
Члан 32.
Право на изузетну или интервентну једнократну помоћ обезбеђује се појединцу и породици који се налазе
у стању тренутне и изузетно тешке ситуације и стамбене угрожености, коју не могу самостално да превазиђу,
изазване пожаром, поплавом или другом непогодом у
којој је потпуно уништен или знатно оштећен стамбени
објекат који користе, смрћу или тешком инвалидношћу
члана породице и другим ситуацијама према процени
Центра за социјални рад.
Члан 33.
Центар за социјални рад у сваком појединачном случају цени потребу и целисходност пружања изузетне
или интервентне једнократне помоћи, нарочито да ли
појединац или породица поседују стан или кућу у власништву на територији Републике Србије, односно користе друштвени стан по основу закупа, могућност за
стамбено збрињавање на други начин, односно да ли
су испуњени услови за смештај у установу социјалне
заштите или другу породицу.

вак, у трајању од 11 сати дневно, под условом да ово
право не могу остварити по другом основу.
Право на бесплатан боравак у основној школи за децу предшколског узраста са сметњама у развоју (у
даљем тексту: бесплатан боравак) остварује се на захтев родитеља, старатеља, односно, хранитеља детета
предшколског узраста са сметњама у развоју (у даљем
тексту: корисник права), без обзира на приходе породице корисника права.
Уз захтев за остваривање права на бесплатан боравак, који се подноси основној школи, прилаже се акт о
разврставању детета са сметњама у развоју.
Право на бесплатан боравак корисник права може
да оствари од првог дана наредног месеца од дана
подношења захтева.
Корисник права дужан је да пријави сваку промену
која је од утицаја на остваривање права на бесплатан
боравак најкасније у року од 15 дана од дана настале
промене.
Корисник права који је на основу неистинитих или
нетачних података, или непријављивањем промена које
утичу на губитак или обим права, остварио право, дужан је да надокнади штету, у складу са законом.
Право на бесплатан боравак преиспитиваће се сваке године од 1. септембра.
Члан 36.
Цена боравка деце предшколског узраста са сметњама у развоју утврђује се, на предлог Градске управе, актом Градског већа, у складу са правилником о мерилима за утврђивање цене услуга у дечјим установама,
који доноси надлежни министар.

5.	 ПРИВРЕМЕНО СТАНОВАЊЕ ДЕЦЕ И
ОМЛАДИНЕ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА
У СТАНОВИМА КОЈИМА РАСПОЛАЖЕ ГРАД
Члан 37.
Привремено становање обезбеђује се деци и омладини без родитељског старања, којима је, на основу Закона, престао смештај у установи социјалне заштите,
односно хранитељској породици.

Члан 34.

Члан 38.

Висина изузетне или интервентне једнократне помоћи утврђује се у зависности од потреба и стања појединца, односно породице, према процени стручног тима Центра за социјални рад у сваком појединачном
случају, и може се доделити највише два пута годишње,
у висини износа две просечне месечне зараде исплаћене у Граду Новом Саду, према последњем објављеном
статистичком податку.

Привремено становање обезбеђује се лицима из
члана 36. ове одлуке у становима и породичним стамбеним зградама којима располаже Град за ову намену.

4. БЕСПЛАТАН БОРАВАК У ОСНОВНОЈ
ШКОЛИ ЗА ДЕЦУ ПРЕДШКОЛСКОГ
УЗРАСТА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
Члан 35.
Деца предшколског узраста са сметњама у развоју
имају право на бесплатан боравак у Школи за основно
и средње образовање ''Милан Петровић'', Нови Сад, и у
другим основним школама које организују овакав бора-

Члан 39.
Услови и начин коришћења станова и породичних
стамбених зграда намењених за привремено становање деце и омладине без родитељског старања, као и
учешће у трошковима, уредиће се актом Градског већа.

V. ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У ЗАШТИЋЕНИМ
УСЛОВИМА
Члан 40.
Социјално становање у заштићеним условима обезбеђује се под условима предвиђеним Споразумом о ре-
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ализацији пројекта ''Социјално становање у заштићеним условима'' (у даљем тексту: Споразум) који су
закључили Швајцарска Дирекција за развој и сарадњу,
Одељење за хуманитарну помоћ, Комесаријат за избеглице Републике Србије, Министарство за рад, запошљавање и социјалну политику Републике Србије, Град
Нови Сад, Центар за социјални рад Града Новог Сада и
УНХЦР Београд.
Члан 41.
Социјално становање у заштићеним условима обезбеђује се старим лицима која су у стању да се сама старају о себи, самохраним родитељима са децом и другим социјално угроженим лицима (у даљем тексту:
корисници), смештеним у објектима за колективно становање изграђеним на основу Споразума, на основу
решења које доноси Центар за социјални рад.
Члан 42.
Обављање послова у остваривању социјалног становања у заштићеним условима, укључујући обавезу
учешћа корисника у текућим трошковима боравка у
објекту, уређују се посебним актом који Градоначелник
закључује са Центром за социјални рад, у складу са одредбама Споразума.
О испуњености услова за збрињавање путем социјалног становања у заштићеним условима, односно о
престанку испуњености услова, одлучује Центар за социјални рад, у складу са Споразумом.
Сва питања везана за остваривање овог облика социјалне заштите биће уређена посебним актом.

3. novembar 2009.
Члан 46.

Поступак за остваривање права из ове одлуке води
се по одредбама Закона о општем управном поступку
(“Службени гласник Републике Србије”, бр. 33/97 и
31/2001).
Члан 47.
Обављање послова дневног боравка за одрасла и
стара лица, децу са сметњама у развоју и омладину са
инвалидитетом, децу и омладину са поремећајем у
друштвеном понашању, послова помоћи у кући, привременог смештаја у прихватилиште и прихватну станицу
одраслих лица, деце и омладине без родитељског старања и деце и омладине чији је развој ометен породичним приликама, и жена и деце угрожених породичним
насиљем, послова пружања услуга социјалног рада Саветовалишта за брак и породицу, као и послова у остваривању социјалног становања у заштићеним условима,
обезбеђује се на основу уговора, који ће Градоначелник
закључити са Геронтолошким центром, Центром за социјални рад, Школом за основно и средње образовање
‘’Милан Петровић“ и Домом за децу и омладину ометену у развоју у Ветернику.

VII���. ���������������
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 48.
Градско веће ће у року од 60 дана донети акт из члана 43. став 2. ове одлуке. 		

Члан 43.

Члан 49.

Посебни облици социјалне заштите из члана 2. став
3. ове одлуке обезбеђују се реализацијом програма који
су од интереса за Град.				
Градско веће уређује ближе критеријуме, услове,
обим, начин и поступак доделе средстава за програме
из става 1. овог члана, као и начин и поступак враћања
тих средстава уколико се утврди да се не користе за
реализовање одобрених програма.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о остваривању права у области социјалне заштите
(‘’Службени лист Града Новог Сада’’, број 27/2005).

VI���. �����������������������������
ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА
Члан 44.
О захтевима за остваривање права из члана 2. став
1. тач. 1-5. и став 2. ове одлуке решава у првом степену
Центар за социјални рад, осим о праву на месечну новчану помоћ и бесплатан боравак.
О захтевима за остваривање права на месечну новчану помоћ и бесплатан боравак решава у првом степену Градска управа.
О жалби на решење првостепеног органа о правима
из члана 2. ове одлуке одлучује Градска управа, осим о
жалби на решење о праву на месечну новчану помоћ и
бесплатан боравак, о којој одлучује Градско веће.
Члан 45.
Поступак за остваривање права из ове одлуке покреће се на захтев лица, односно његовог законског заступника или стараоца и по службеној дужности.

Члан 50.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ‘’Службеном листу Града Новог Сада’’.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 5-190/2009-I
30. октобар 2009. године
НОВИ САД			
Председник
Александар Јовановић, с.р.

1098
На основу члана 24. тачка 7, а у вези са чланом 13.
тачка 35. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст
(“Службени лист Града Новог Сада”, број 43/2008) Скупштина Града Новог Сада на ��������������������������
XVIII седници 30. октобра
2009. године, доноси

ОДЛУКУ
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ПРУЖАЊА
ПРАВНЕ ПОМОЋИ ГРАЂАНИМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

3. novembar 2009.
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Члан 1.

Овом одлуком уређују се услови и начин пружања
правне помоћи грађанима који имају пребивалиште или
боравиште на територији Града Новог Сада (у даљем
тексту: правна помоћ).
Члан 2.
Послове пружања правне помоћи обавља Биро за
пружање правне помоћи (у даљем тексту: Биро).
Члан 3.
Правна помоћ грађанима се пружа у седишту Бироа.
Правна помоћ грађанима се може пружити и ван седишта Бироа, у седиштима месних канцеларија на територији Града Новог Сада.
Пружање правне помоћи грађанима ван седишта Бироа уређује се посебним актом Градоначелника Града
Новог Сада.
Члан 4.
Правна помоћ се пружа грађанима у остваривању
њихових права и интереса у свим правним стварима и
по свим правним питањима:
- давањем усмених правних савета,
- састављањем поднесака (затеви, тужбе, жалбе,
молбе, представке и др.),
- састављањем исправа (изјава, уговора, тестамената и др.), и
- заступањем грађана пред судовима, државним
органима, органима Града Новог Сада, установама, предузећима и другим организацијама када
решавају о њиховим правима, обавезама и правним интересима.
Члан 5.
Правна помоћ се грађанима пружа без накнаде и уз
накнаду.
За давање усмених правних савета правна помоћ се
пружа без накнаде.
Члан 6.
Право на правну помоћ без накнаде имају грађани
који остварују приходе испод нивоа социјалне сигурности утврђене прописима о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана.
Члан 7.
Грађани, у поступку пружања правне помоћи, морају
доставити доказ о испуњавању услова из члана 6. ове
одлуке (уверење надлежног државног органа, односно
надлежне организације и др.).
Члан 8.
Уколико се правна помоћ грађанима пружа уз накнаду, накнада износи 50% од износа накнаде одређене
Тарифом о наградама и накнади трошкова за рад адвоката.

Накнаду из става 1. овог члана грађани уплаћују на
уплатни рачун буџета Града Новог Сада.
О наплаћеним накнадама из става 1. овог члана води се евиденција у складу са законом.
Члан 9.
Пружање правне помоћи може се ускратити:
- ако грађанин нема пребивалиште или боравиште
на територији Града Новог Сада,
- ако је то штетно по интерес грађанина,
- ако би коришћење захтеваног вида правне помоћи било супротно закону,
- ако је у истој правној ствари пружана правна помоћ противној страни,
- ако очигледно не постоји основ за остваривање
права ради којег се грађанин обратио за правну
помоћ,
- ако грађанин условљава пружање правне помоћи
успехом или крајњим исходом,
- ако се правна помоћ тражи из неморалних или
нехуманих побуда,
- ако нема изгледа за успех у поступку,
- ако је у истој правној ствари у претходном поступку донета правноснажна одлука, а не постоје нове
околности и чињенице,
- ако је у истој правној ствари грађанин већ ангажовао пуномоћника, и
- у другим случајевима када пружање правне помоћи није оправдано.
Члан 10.
Запослени који обављају послове пружања правне
помоћи дужни су да те послове обављају савесно у
складу са законом и одлукама органа Града Новог Сада, употребљавајући сва правна средства која могу користити грађанину којем се пружа правна помоћ.
Запослени из става 1. овог члана дужни су да чувају
као тајну чињенице и податке које му грађанин повери у
поступку пружања правне помоћи.
Члан 11.
Акт из члана 3. став 3. ове одлуке Градоначелник
Града Новог Сада ће донети у року од 15 дана од дана
ступања на снагу ове одлуке.
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-193/2009-I
30. октобар 2009. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.
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На основу члана 4. став 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса
(“Службени гласник Републике Србије”, бр. 25/2000,
25/2002, 107/2005, 108/2005 и 123/2007), и члана 24. тачка 9. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 43/2008),
Скупштина Града Новог Сада на XVIII седници 30. октобра 2009. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ
РАДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ “УРБАНИЗАМ”
ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ У НОВОМ САДУ
КАО ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 1.
У Одлуци о организовању Радне организације “Урбанизам” Завод за урбанизам у Новом Саду као јавног
предузећа (“Службени лист Града Новог Сада”, бр.
29/2005 – пречишћен текст и 53/2008) у члану 1. речи:
“ради обављања стручних послова урбанистичког планирања и уређења простора и насеља” замењују се речима: “за обављање стручних послова просторног и урбанистичког планирања и израде планских докумената
за територију Града Новог Сада”.
Члан 2.
У члану 4. реч: “претходну”, брише се.
Члан 3.
Члан 5. мења се и гласи:
“Члан 5.
Претежна делатност Јавног предузећа је:
- 74201 просторно планирање:
Поред делатности из става 1. овог члана, Јавно предузеће обавља и делатности:
- 74202 пројектовање, и
- 74203 инжењеринг.
Јавно предузеће у оквиру делатности из ст. 1. и 2.
овог члана обавља следеће стручне послове:
- израђује просторни плана Града Новог Сада и
просторне планове општина,
- израђује просторне планове подручја посебне намене,
- израђује урбанистичке планове за територију Града Новог Сада,
- израђује одлуке о изради планских докумената,
- израђује урбанистичке пројекте,
- израђује пројекте парцелације односно препарцелације,
- израђује пројекте исправке граница суседних парцела,
- обавља стручне послове по захтеву и за потребе
Комисије за планове и извршава стручне послове
које ова комисија из своје надлежности повери
Јавном предузећу,
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- прати и проучава појаве и промене у простору на
територији Града Новог Сада,
- обавља аналитичко-студијске послове из области
просторног и урбанистичког планирања и заштите
животне средине,
- израђује стратешке процене утицаја планова на
животну средину,
- обезбеђује обављање претходних радова за потребе припреме основа и пројеката од значаја за
изградњу и уређење простора и насеља,
- прикупља сређује, обрађује, чува и публикује податке од интереса за уређења простора и насеља
и исте доставља органу Града Новог Сада надлежном за образовање и одржавање локалног информационог система планских докумената и
стања у простору.
- на захтев органа Града Новог Сада израђује услове за исправку граница суседних парцела,
- на захтев надлежног органа Града Новог Сада израђује урбанистичке услове за локацијску дозволу,
- на захтев надлежног органа Града Новог Сада израђује информацију о локацији,
- израђује документацију по захтеву надлежног органа Града Новог Сада везану за могућност легализације објеката у складу са законом којим се
уређује поступак легализације,
- обавља геодетске радове у инжењерско-техничкој области просторног планирања и урбанизма, и
- обавља и друге стручне послове у вези са применом закона којим се уређује област планирања и
изградње објеката.
Поред стручних послова из става 3. овог члана, Јавно предузеће пружа техничке, економске, организационе и технолошке услуге у области просторног и урбанистичког планирања и израде планских докумената,
обавља издавачку и графичку делатност, као делатност
која се уобичајено, у мањем обиму обавља уз просторно и урбанистичко планирање.
Јавно предузеће може обављати стручне послове
просторног и урбанистичког планирања и израде планских докумената за друге кориснике, уз претходну сагласност Градоначелника Града Новог Сада”.
Члан 4.
Члан 6. мења се и гласи:
“Члан 6.
Обављање стручних послова из члана 5. став 3. алинеје 9, 12 и 13 ове одлуке Јавно предузеће може, у
складу са законом, посебним уговором, на основу одлуке Управног одбора Јавног предузећа, уступити другом
привредном друштву односно правном лицу које испуњава прописане услове за просторно и урбанистичко
планирање и израду планских докумената, односно
других одговарајућих стручних послова под следећим
условима:
- да је стручни посао предвиђен годишњим програмом пословања Јавног предузећа и да су за извршавање тог посла обезбеђена потребна средства;
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- да привредно друштво, односно друго правно лице којем се уступа обављање посла има потврђене стручне резултате; и
- да је због обима послова или других околности
рационалније да се стручни посао уступи другом
привредном друштву, односно другом правном
лицу”.
Члан 5.
У члану 7. реч: “претходну” брише се.
Члан 6.
Члан 8. мења се и гласи:
“Члан 8.
Делатност и стручне послове из члана 5. ове одлуке
Јавно предузеће је дужно да обавља благовремено и
квалитетно, на начин:
- да у обављању делатности и стручних послова
омогући остваривање интереса Града Новог Сада,
- да планска документа и другу документацију у вези са делатношћу и стручним пословима које
обавља, у прописаним, односно уговореним, роковима, доставља органу Града Новог Сада, надлежном за послове просторног и урбанистичког
планирања,
- да акта о општим условима за вршење услуга
учини доступним јавности објављивањем у “Службеном листу Града Новог Сада”, као и да у јавним
гласилима, стручним часописима и публикацијама објављује обавештења и податке о уређењу
простора и насеља, начину остваривања права
корисника услуга, о свом раду и другим питањима
која су од интереса за кориснике услуга Јавног
предузећа.
Јавно предузеће је дужно да својим општим актима
обезбеди такву унутрашњу организацију рада којом се
омогућава да се обавештења о планским документима,
њиховој изради, доношењу и спровођењу, као и друге
информације и подаци у вези са обављањем стручних
послова, дају најдуже у року од 10 дана од дана подношења захтева.
Јавно предузеће је дужно да по захтеву корисника,
односно надлежног органа Града Новог Сада, одлучи у
роковима прописаним законом и прописом донетим на
основу закона, односно у року који надлежном органу
Града Новог Сада омогућава одлучивање у прописаним
роковима”.
Члан 7.
Члан 17. мења се и гласи.
“Члан 17.
Јавно предузеће по налогу органа Града Новог Сада
надлежног за послове просторног и урбанистичког пла-

нирања, обезбеђује услове за излагање планског документа на јавни увид”.
Члан 8.
Члан 18. мења се и гласи:
“Члан 18.
Средства потребна за израду планских докумената
и за обављање стручних послова утврђених овом одлуком обезбеђују се из средстава планираних у буџету
Града Новог Сада, односно из средстава планираних за
реализацију програма уређивања грађевинског
земљишта, у складу са средњорочним односно годишњим програмом израде планских докумената, који
се усваја у оквиру програма уређивања грађевинског
земљишта, а на основу уговора закљученим са Јавним
предузећем.
Средства за израду планских докумената и за
обављање стручних послова из члана 5. став 3. ове одлуке обезбеђују се од корисника услуга Јавног предузећа по чијим захтевима и за чије потребе се ти стручни
послови обављају, на основу посебних уговора, уз обавезу плаћања цене услуга и стварних трошкова, утврђених актом Управног одбора Јавног предузећа из члана
12. став 1. тачка 11. ове одлуке.
Уколико се пред надлежним органом Града Новог
Сада води поступак по захтеву странке, средства за
обављање стручних послова из члана 5. став 3. алинеје
14, 15, 16 и 17, обезбеђују странке плаћањем цене услуга и стварних трошкова, утврђених актом Управног одбора Јавног предузећа из члана 12. став 1. тачка 11. ове
одлуке.
Јавно предузеће може остваривати приходе и из
средстава, која се на захтев органа Града Новог Сада,
обезбеде од министарства надлежног за послове просторног планирања, ради финансирања или суфинансирања израде планских докумената”.
Члан 9.
Јавно предузеће је дужно да Статут усклади са овом
одлуком у року од 30 дана од дана ступања на снагу
ове одлуке.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-198/2009-I
30. октобар 2009. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.
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На основу чл. 16. и 24. тачка 7. Статута Града Новог
Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог
Сада“, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на
XVIII седници 30. октобра 2009. године, доноси

На основу члана 24. тачка 23. Статута Града Новог
Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог
Сада“, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на
XVIII седници 30. октобра 2009. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И
ПОСТУПКУ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА КОЈИМ УПРАВЉА ЈАВНО
ПРЕДУЗЕЋЕ “ПОСЛОВНИ ПРОСТОР” У
НОВОМ САДУ

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ЛИСЈЕ“ НОВИ САД ЗА 2009. ГОДИНУ

Члан 1.
У Одлуци о условима и поступку давања у закуп пословног простора којим управља Јавно предузеће “Пословни простор” у Новом Саду (“Службени лист Града
Новог Сада”, број 29/2009), у члану 20. реч: “Градоначелника” замењује се речима: “Градског већа”.

Члан 1.
У Oдлуци о Програму инвестиционих активности
Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2009.
годину („Службени лист Града Новог Сада“, број
52/2008, 30/2009, 32/2009 и 38/2009), Програм инвести
ционих активности Јавног комуналног предузећа “Лисје”
Нови Сад, који је саставни део ове одлуке мења се и
гласи:

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-224/2009-I
30. октобар 2009. године
НОВИ САД				
Председник
Александар Јовановић, с.р.

„ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ЛИСЈЕ“ НОВИ САД ЗА 2009. ГОДИНУ

Група радова I ГРАДСКО ГРОБЉЕ

Редни
број

ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА

ВРЕДНОСТ
(динара)

1.

Довршетак изградње VIII гробног поља и I фаза изградње IX гробног поља

445.913,59

2.

Комплетирање и израда пројектно-техничке документације за постојеће и нове објекте
на Градском гробљу

9.644.813,00

3.

Изградња паркинг простора на Градском гробљу према Плану детаљне регулације
Градског гробља

1.000.000,00

5.

Реконструкција капеле и осталих објеката на Градском гробљу

1.000.000,00

6.

Реконструкција и изградња пешачко-колских стаза на Градском гробљу

6.320.000,00

7.

Реконструкција и изградња објеката за обављање основне делатности и објеката
помоћне делатности у функцији основне делатности на Градском гробљу

36.989.273,41

УКУПНО:

55.400.000,00

3. novembar 2009.
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Група радова II СПОЉНА ГРОБЉА
1.

Наставак радова на реконструкцији, санацији и ревитализацији на Алмашком гробљу
- II фаза

2.

Комплетирање и израда пројектно техничке документације за постојеће и нове објекте на
Спољним гробљима

4.

Наставак радова на реконструкцији и ревитализацији на Католичком гробљу - II фаза

5.000.000,00

5.

Јеврејско гробље –изградња по Пројекту реконструкције, и ревитализације - I фаза

2.462.018,00

6.

Изградња зидане ограде са капијама на гробљу у Петроварадину - Мајур

5.610.000,00

7.

Изградња јавног санитарног чвора при капели на гробљу у Петроварадину - Мајур

3.000.000,00

8.

Русинско гробље – изградња зидане ограде са капијом

6.930.000,00

9.

Назаренско гробље – изградња зидане ограде са капијом

2.570.000,00

11

Реконструкција капеле и радничких просторија на гробљу у Сремској Каменици

3.000.000,00

УКУПНО:

6.500.000,00
737.982,00

35.810.000,00

Група радова III ИНВЕСТИЦИОНО ПОДИЗАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА НА ГРОБЉИМА
2.

Алмашко гробље - II фаза подизања зеленила на новој парцели гробља према постојећем
пројекту

1.000.000,00

3.

Гробље у Ветернику – подизање зеленила према пројекту ревитализације

4.700.000,00

4.

Католичко гробље – озелењавање према пројекту ревитализације гробља

1.500.000,00

6.

Подизање зеленила око депоније смећа на Градском гробљу - II фаза

1.700.000,00

УКУПНО:

8.900.000,00

Група радова IV НАБАВКА ОПРЕМЕ
1.

Набавка опреме за рад основне делатности – погребне делатности

5.738.926,35

2.

Набавка опреме за службе помоћне делатности у функцији основне делатности

6.261.073,65

УКУПНО:

12.000.000,00

V НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
1.

Инвестиционо подизање зеленила на спољним гробљима

3.000.000,00

2.

Изградња прилазног пута око депоније смећа

2.500.000,00

3.

Термомашинске инсталације у објектима на Градском гробљу

4.500.000,00

УКУПНО:

10.000.000,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
I

ГРАДСКО ГРОБЉЕ

55.400.000,00

II

СПОЉНА ГРОБЉА

35.810.000,00

III

ИНВЕСТИЦИОНО ПОДИЗАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА НА ГРОБЉИМА

IV

НАБАВКА ОПРЕМЕ

12.000.000,00

V

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

10.000.000,00

УКУПНО:

8.900.000,00

122.110.000,00“
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Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада.“
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број020-227/2009-I
30. октобар 2009. године
НОВИ САД				
Председник
Александар Јовановић, с.р.

1102
На основу члана 13. став 1. тачка 6. Одлуке о организовању јавног комуналног предузећа “Лисје” Нови Сад
(“Службени лист Града Новог Сада”, број 29/2005 – пречишћен текст и 53/2008) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града
Новог Сада“, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада
на XVIII седници 30. октобра 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
“ЛИСЈЕ” НОВИ САД ЗА 2009. ГОДИНУ

3. novembar 2009.

1. У Програму за обезбеђивање услова за несметано
одвијање процеса производње и дистрибуције топлотне енергије за грејање и топле потрошне воде Јавног
комуналног предузећа “Новосадска топлана”, Нови Сад,
за 2009. годину – текуће субвенције (“Службени лист
Града Новог Сада”, број 52/2008), тачка 1. мења се и
гласи:
“1. За реализацију Програма планирана су средства
у буџету Града Новог Сада за 2009. годину – текуће субвенције у износу од 133.000.000,00 динара за:
- текуће одржавање топлотних извора, вреловода
и топлотних подстаница 78.408.801,00 динара
- набавку енергената за производњу топлотне енергије (гас, мазут, набављене топлотна енергија од
ТЕ-ТО) 54.591.199,00 динара”
2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-202/2009-I
30. октобар 2009. године
НОВИ САД				
Председник
Александар Јовановић, с.р.

1104

1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа “Лисје” Нови Сад за 2009. годину, коју је Управни одбор Јавног комуналног предузећа “Лисје” Нови Сад донео на 31.
седници одржаној 15. октобра 2009. године.
2. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.

На основу члана 13. став 1. тачка 6. Одлуке о организовању радне организције “Новосадска топлана” у Новом Саду као јавног предузећа (“Службени лист Града
Новог Сада”, број 29/2005 – пречишћен текст и 53/2008)
и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/2008), Скупштина Града Новог Сада на XVIII седници
30. октобра 2009. године, доноси

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-2499/2009-I
30. октобар 2009. године
НОВИ САД				
Председник
Александар Јовановић, с.р.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
“НОВОСАДСКА ТОПЛАНА” НОВИ САД
ЗА 2009. ГОДИНУ

1103
На основу члана 24. тачка 23. Статута Града Новог
Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог
Сада“, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на
XVIII седници 30. октобра 2009. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ
УСЛОВА ЗА НЕСМЕТАНО ОДВИЈАЊЕ
ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ
ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ И
ТОПЛЕ ПОТРОШНЕ ВОДЕ ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “НОВОСАДСКА
ТОПЛАНА” НОВИ САД, ЗА 2009. ГОДИНУ
– ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ

1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа “Новосадска топлана” Нови Сад за 2009. годину, коју је Управни
одбор Јавног комуналног предузећа “Новосадска топлана” Нови Сад донео на 224/27. седници одржаној 7.
октобра 2009. године.
2. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-2451/2009-I
30. октобар 2009. године
НОВИ САД				
Председник
Александар Јовановић, с.р.

3. novembar 2009.
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На основу члана 24. тачка 33. Статута Града Новог
Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог
Сада“, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на
XVIII седници 30. октобра 2009. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ
ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА“ НОВИ САД
ЗА 2009. ГОДИНУ
Члан 1.
У Oдлуци о Програму инвестиционих активности
Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2009. годину („Службени лист Града

Новог Сада“, бр. 52/2008 и 30/2009), члан 3. мења се и
гласи:
“Члан 3.
За остваривање Програма планирају се средства у
укупном износу од 68.093.316,67 динара из следећих
извора:
- капиталне субвенције из буџета Града Новог Сада
за 2009. годину у износу од 60.000.000,00 динара,
и
- сопствена средства Предузећа у износу од
8.093.316,67 динара”.
Члан 2.
Програм инвестиционих активности Јавног предузећа “Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад
за 2009. годину, који је саставни део ове одлуке, мења
се и гласи:

„ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА“ НОВИ САД ЗА 2009. ГОДИНУ

Број
позиције

НАЗИВ РАДОВА

Капиталне
субвенције из
буџета Града
Новог Сада за
2009. годину

Сопствена
средства
ЈП “СПЦ
Војводина”

УКУПНО

I. ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ
НА ОБЈЕКТУ “СПОРТСКОГ И
ПОСЛОВНОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНА”
1.

Замена подне облоге у приземљу објекта –
завршна фаза радова

2.

Замена дела плафонске облоге и осветљења у
приземљу објекта

3.

Радови на хидроизолацији:
- хидроизолација одводних канала
- хидроизолација шкољке затворених базена

4.

Замена носача регала високо–напонског
развода и цевовода у подземним каналима

5.

Санација ригола степеништа код трафо станице
ТС 1
УКУПНО I (1-5)

20.000.000,00

3.560.772,67

23.560.772,67

3.119.273,95

3.119.273,95

1.901.216,00

1.901.216,00

3.186.000,00

3.186.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

579.264,95

579.264,95

31.285.754,90

3.560.772,67

34.846.527,57

II. МАШИНСКИ РАДОВИ У ОКВИРУ
ОБЈЕКТА “СПОРТСКИ И
ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА”:

1.

Базенско одељење:
- радови на замени пнеуматске управљачке
и извршне органе на филтерима
(лептир вентили, пнеуматски цилиндри,
разводни вентили)
- радови на замени деонице потисног цевовода базенске воде
- вентилација подбазенског простора

2.351.268,00

2.351.268,00

1.993.975,80

1.993.975,80

576.058,00

602.526,00

1.178.584,00
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Радови на ремонту вентила хладне и топле
воде у клима коморама

1.200.000,00

211.870,00

1.411.870,00

УКУПНО II (1-2)

6.121.301,80

814.396,00

6.935.697,80

Израда Мастер плана за базенски комплекс

20.000.000,00

3.600.000,00

23.600.000,00

УКУПНО III

20.000.000,00

3.600.000,00

23.600.000,00

III. ИЗРАДА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
1.

IV. НАБАВКА ОПРЕМЕ:
1.

Опрема за озвучење базена

2.

Машине за одржавање хигијене објекта
УКУПНО IV (1-2)
УКУПНО ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА (I-IV)

1.992.943,30

1.992.943,30

600.000,00

118.148,00

718.148,00

2.592.943,30

118.148,00

2.711.091,30

60.000.000,00

8.093.316,67

68.093.316,67
"

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада.“
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-585/2009-I
30. октобар 2009. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

1106
На основу члана 16. став 1. тачка 6. Одлуке о организовању радне организације Спортски и пословни центар “Војводина” у оснивању као јавног предузећа
(“Службени лист Града Новог Сада”, број 29/2005 – пречишћен текст и 53/2008) и члана 24. тачка 12. Статута
Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист
Града Новог Сада“, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на XVIII седници 30. октобра 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “СПОРТСКИ И
ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА”
НОВИ САД ЗА 2009. ГОДИНУ
I. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама
Програма пословања Јавног предузећа “Спортски и
пословни центар Војводина” Нови Сад, за 2009. годину,
коју је донео Управни одбор Јавног предузећа “Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад на 19. седници одржаној 21. октобра 2009. године.
II. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-587/2009-I
30. октобар 2009. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

1107
На основу члана ������������������������������
11. став 2. Одлуке о оснивању
Стамбено-кредитног пронаталитетног фонда Града
Новог Сада и о условима и начину располагања
средствима Фонда ("Службени лист Града Новог Сада",
број 47/2006), Скупштина Града Новог Сада на XVIII
седници 30. октобра 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА СТАМБЕНО-КРЕДИТНОГ
ПРОНАТАЛИТЕТНОГ ФОНДА ГРАДА
НОВОГ САДА ЗА 2009. ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на Програм рада Стамбенокредитног пронаталитетног фонда Града Новог Сада за
2009. годину, који је Управни одбор Стамбено-кредитног пронаталитетног фонда Града Новог Сада донео на
7. седници од 27. августа 2009. године.
2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 5-178/2009-I
30. октобар 2009. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

3. novembar 2009.
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III

На основу члана 24. тачка 43. Статута Града Новог
Сада – пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на
XVIII седници 30. октобра 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ НАЗИВА УЛИЦAMA
У НОВОМ САДУ
I
Улици Нова 7 на територији Месне заједнице "Видовданско насеље" у Новом Саду, парцеле бр. 581/12 и
580/12, К.О. Нови Сад III, даје се назив: Улица др Лазе
Марковића.
Улици Нова 28 на територији Месне заједнице "Адице" у Новом Саду, парцеле бр. 4023 и 4025, К.О. Ветерник, даје се назив: Улица Дежеа Костолањија.
II

Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-52/2009-I
30. октобар 2009. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

1110
На основу члана 24. тачка 43. Статута Града Новог
Сада – пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на
XVIII седници 30. октобра 2009. године, доноси

О спровођењу овог решења стараће се Градска управа за комуналне послове и ДП "Геоплан" Нови Сад.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ НАЗИВА УЛИЦИ
У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ

III
Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-51/2009-I
30. октобар 2009. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

1109
На основу члана 24. тачка 43. Статута Града Новог
Сада – пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на
XVIII седници 30. октобра 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ НАЗИВА УЛИЦИ У ЛЕДИНЦИМА
I
Новој улици у Лединцима на парцели број 1290/1 и
1289/1 К.О. Лединци, даје се назив: Улица маслачка.
II
О спровођењу овог решења стараће се Градска управа за комуналне послове и ДП "Геоплан" Нови Сад.

I
Новој улици на локалитету "Чардак" у Сремској Каменици, на парцели број 1287/7, даје се назив: Улица
сунчани брег.
II
О спровођењу овог решења стараће се Градска управа за комуналне послове и ДП "Геоплан" Нови Сад.
III
Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-47/2009-I
30. октобар 2009. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

1111
На основу члана 24. тачка 43. Статута Града Новог
Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог
Сада“, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на
XVIII седници 30. октобра 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ НАЗИВА УЛИЦАМА
У ВЕТЕРНИКУ
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Новим улицама на локалитету “Ветерничка рампа” у
Ветернику, дају се следећи називи:
- Ветерничка рампа XV: Улица Софије Пасковић
- Ветерничка рампа XVI: Улица Пауле Шосбергер
- Ветерничка рампа XVII: Улица Марте Јорговић
- Ветерничка рампа XVIII: Улица Јарославе Јароши
- Ветерничка рампа XIX: Улица Адел Немешањи
- Ветерничка рампа XX: Улица Данице Јовановић
- Ветерничка рампа XXI: Улица Александре Сердјукове
- Ветарничка рампа XXII: Улица Драге Дејановић
- Ветерничка рампа XXIII: Улица Јудите Шалго
II
О спровођењу овог решења стараће се Градска управа за комуналне послове и ДП “Геоплан” Нови Сад.

1113
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008) и члана 11. Одлуке о оснивању Туристичке организације Града Новог Сада (“Службени
лист Града Новог Сада”, број 53/2008), Скупштина Града
Новог Сада на XVIII седници 30. октобра 2009. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ГРАДА НОВОГ САДА
I
Мр ЈОВАН ИВАНОВ, разрешава се дужности вршиоца дужности директора Туристичке организације Града
Новог Сада, на лични захтев.

III
Ово решење објавити у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-159/2009-I
30. октобар 2009. године
НОВИ САД				
Председник
Александар Јовановић, с.р.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2009-192-I
30. октобар 2009. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

1112
На основу члана 24. тачка 4�����������������������
8. Статута Града Новог
Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог
Сада", број 43/2008) и члана 9. Одлуке о употреби
назива и амблема Града Новог Сада ("Службени лист
Града Новог Сада", бр. 8/95), Скупштина Града Новог
Сада на XVIII седници 30. октобра 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I
Не даје се сагласност, Фирми "TWINEX" Жабаљ, на
употребу имена Града Новог Сада у називу артикла:
Јадранска сардина "Нови Сад", "Мирна" из Ровиња-Хрватска.
II
Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-196/2009-I
30. октобар 2009. године
НОВИ САД				
Председник
Александар Јовановић, с.р.

3. novembar 2009.

1114
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог
Сада“, број 43/2008) и члана 16. алинеја један Одлуке о
оснивању Туристичке организације Града Новог Сада
(“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 53/2008 и
29/2009), Скупштина Града Новог Сада на XVIII седници
30. октобра 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА
НОВОГ САДА
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута Туристичке организације Града Новог Сада,
Број: 13/10/2009-2 коју је Управни одбор Туристичке организације Града Новог Сада донео на XI седници, одржаној 13. октобра 2009. године.

3. novembar 2009.
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I

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

ДР ЗОЛТАН ФОРАИ, разрешава се дужности члана
Школског одбора Медицинске школе “7. април” Нови
Сад.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 3-241/2009-I
30. октобар 2009. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

1115
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008) и члана 11. Одлуке о оснивању Туристичке организације Града Новог Сада (“Службени
лист Града Новог Сада”, број 53/2008), Скупштина Града
Новог Сада на XVIII седници 30. октобра 2009. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА НОВОГ САДА
I
ДРАГАНА ЋИРАКОВИЋ, именује се за директора Туристичке организације Града Новог Сада, на период од
четири године.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2009-193-I
30. октобар 2009. године
НОВИ САД				
Председник
Александар Јовановић, с.р.

1116
На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број
72/2009) и члана 24. тачка 29. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на XVIII
седници 30. октобра 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ
“7. АПРИЛ” НОВИ САД

II
БРАНКА РАДОЈЧИЋ, именује се за члана Школског
одбора Медицинске школе “7. април” Нови Сад.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2009-194-I
30. октобар 2009. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

1117
На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број
72/2009) и члана 24. тачка 29. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на XVIII
седници 30. октобра 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”, НОВИ САД
I
ЖЕЉКО СЕРТИЋ, разрешава се дужности члана
Школског одбора Основне школе “Доситеј Обрадовић”,
Нови Сад.
II
СИНИША ЈОКИЋ, именује се за члана Школског одбора Основне школе “Доситеј Обрадовић”, Нови Сад.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2009-195-I
30. октобар 2009. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.
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3. novembar 2009.
III

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број
72/2009) и члана 24. тачка 29. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на XVIII
седници 30. октобра 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“ИВАН ГУНДУЛИЋ”, НОВИ САД
I
МИЛОСАВ МИЛЕНКОВИЋ, разрешава се дужности
члана Школског одбора Основне школе “Иван Гундулић”, Нови Сад.
II
ВИОЛЕТА РАДОШЕВИЋ, именује се за члана Школског одбора Основне школе “Иван Гундулић”, Нови Сад.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2009-196-I
30. октобар 2009. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2009-197-I
30. октобар 2009. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

1120
На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број
72/2009) и члана 24. тачка 29. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на XVIII
седници 30. октобра 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”, НОВИ САД
I
ДУШАНКА СИМИН-ХУСЕНБЕГОВИЋ, разрешава се
дужности члана Школског одбора Основне школе
“Бранко Радичевић”, Нови Сад.
II
МИРОСЛАВ ШКРБИЋ, именује се за члана Школског
одбора Основне школе “Бранко Радичевић”, Нови Сад.
III

1119
На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број
72/2009) и члана 24. тачка 29. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на XVIII
седници 30. октобра 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“АЛЕКСА ШАНТИЋ”, СТЕПАНОВИЋЕВО

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2009-198-I
30. октобар 2009. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

I
ВЕСЕЛИН БЈЕЛИЦА, разрешава се дужности члана
Школског одбора Основне школе “Алекса Шантић”, Степановићево.
II
ДУШАН КОКОТОВИЋ, именује се за члана Школског
одбора Основне школе “Алекса Шантић”, Степановићево.

1121
На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број
72/2009) и члана 24. тачка 29. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на XVIII
седници 30. октобра 2009. године, доноси

3. novembar 2009.
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РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ
“ПАВЛЕ САВИЋ” У НОВОМ САДУ
I
ЈАСМИНА РАДУЈКОВ СУРЛА, разрешава се дужности члана Школског одбора Техничке школе “Павле
Савић”у Новом Саду.
II
ЛЕЛА ВУКОВИЋ, именује се за члана Школског одбора Техничке школе “Павле Савић” у Новом Саду.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2009-199-I
30. октобар 2009. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

за чланове:
ИВАНА ВОЛИЋ
ТИХОМИР ВЕМИЋ
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2009-200-I
30. октобар 2009. године
НОВИ САД				
Председник
Александар Јовановић, с.р.

1123
На основу члана 24. тачка 44. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на
XVIII седници 30. октобра 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА САВЕТА
ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
I

1122
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008) и члана 9. став 1. Одлуке о оснивању Туристичке организације Града Новог Сада
(“Службени лист Града Новог Сада”, број 53/2008),
Скупштина Града Новог Сада на XVIII седници 30. октобра 2009. године, доноси

БРАНКО ДРАГИЧЕВИЋ, разрешава се дужности члана Савета за комуналне делатности.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.

I
Разрешавају се дужности у Управном одбору Туристичке организације Града Новог Сада:
председника:
САНДРА САВИЋ, на лични захтев
члана:
МИЛОШ ЋУРУВИЈА
КСЕНИЈА ХЕРМАН-МИЛИНКОВИЋ
II
У Управни одбор Туристичке организације рада Новог Сада, именују се:
за председника:
МИЛОШ ЋУРУВИЈА

II
РАДИВОЈ ЛАКИЋ, бира се за члана Савета за комуналне делатности.
III

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2009-201-I
30. октобар 2009. године
НОВИ САД				
Председник
Александар Јовановић, с.р.

1124
На основу члана 24. тачка 44. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на
XVIII седници 30. октобра 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА САВЕТА
ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
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РАДИВОЈ ЛАКИЋ, разрешава се дужности члана
Савета за заштиту животне средине.
II
ЂУРО МИТРИЋ, бира се за члана Савета за заштиту
животне средине.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САД
Број: 022-1/2009-208-I
30. октобар 2009. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

1126
На основу члана 24. тачка 55. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на
XVIII седници 30. октобра 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА
МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ ГРАДА
НОВОГ САДА
I
Разрешавају се дужности члана Савета за међунационалне односе Града Новог Сада:
ЕМИЛ ГИОН
САВА АЛЕКСАНДРОВИЋ
ДЕЈАН МИРКОВИЋ
АНА ВОЗАР
ЈЕЛЕНА ЈОВИЋ
Др ГОРДАНА ЗЕЧЕВИЋ-ТИХИ
ДАНИЈЕЛ БОРБАШ
МИЛАН АНУШЈАК
ЂУЛА КИШ

1125
На основу члана 24. тачка 44. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на
XVIII седници 30. октобра 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА
КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНО ОБАВЕШТАВАЊЕ
I

3. novembar 2009.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2009-205-I
30. октобар 2009. године
НОВИ САД

ВАЊА ВУЧЕНОВИЋ, разрешава се дужности члана
Комисије за јавно обавештавање.

Председник
Александар Јовановић, с.р.

II
ЉУБИША ЛАЗАРЕВИЋ, бира се за члана Комисије
за јавно обавештавање.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2009-204-I
30. октобар 2009. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

1127
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада, на
XVIII седници 30. октобра 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА “ПОСЛОВНИ ПРОСТОР”
У НОВОМ САДУ
I
МАРКО ЦВИЈАН, именује се за директора Јавног
предузећа “Пословни простор” у Новом Саду, на период
од четири године.

3. novembar 2009.
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II

Ово решење објавиће се у “Службеном листу Града
Новог Сада”.

Образложе ње
Правни основ за доношење Решења садржан је у
члану 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број
43/2008), у коме је утврђена надлежност Скупштине
Града Новог Сада да именује и разрешава директоре
јавних комуналних и других јавних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад.
Чланом 37. Статута Јавног предузећа “Пословни
простор” у Новом Саду, утврђено је да за директора може бити именовано лице које испуњава следеће услове:
- да је држављанин Републике Србије
- да је пунолетно лице
- да има општу здравствену способност
- да поседује високу стручну спрему, односно завршен правни, економски, електротехнички, машински, архитектонски или грађевински факултет

На основу предлога Управног одбора Јавног предузећа “Пословни простор” у Новом Саду, Комисија за
кадровска, административна и мандатно-имунитетна
питања Скупштине Града Новог Сада на ��������������
XXXVI седници
28. октобра 2009. године, утврдила је Предлог решења
да се Марко Цвијан, именује за директора Јавног
предузећа "Пословни простор" у Новом Саду.
Поука о правном средству:
Против овог решења, кандидат који није именован,
може покренути управни спор код Окружног суда у Новом Саду, у року од 30 дана од дана достављања Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2009-20���
6��
-I
30. октобар 2009. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

- да има 5 година радног искуства у струци, и
- да није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора у трајању од најмање 6 месеци, или
за кажњиво дело које га чини недостојним за
обављање послова директора.
Управни одбор Јавног предузећа “Пословни простор”
у Новом Саду, донео је 6. октобра 2009. године, Одлуку
о расписивању јавног конкурса за избор лица за именовање директора Јавног предузећа “Пословни простор”
у Новом Саду и образовао Комисију са задатком да
прикупи и прегледа пријаве пристигле на конкурс за избор директора и да по завршетку јавног конкурса сачини извештај и достави га Управном одбору. Конкурс је
објављен у дневном листу “Дневник” 7. октобра 2009.
године и на сајту Јавног предузећа “Пословни простор”
у Новом Саду. У року из конкурса, закључно са 22. октобром 2009. године благовремене пријаве на конкурс
доставила су четири кандидата. На основу извештаја
Комисије Управног одбора, три кандидата су доставила потпуну документацију, којом доказују да испуњавају
услове прописане Статутом Јавног предузећа “Пословни простор” у Новом Саду, док је пријава једног кандидата одбачена као непотпуна.
Управни одбор Јавног предузећа “Пословни простор”
у Новом Саду, на седници од 27. октобра 2009. године,
размотрио је извештај Комисије Управног одбора и донео Одлуку да предложи Скупштини Града да именује
Марка Цвијана, дипломираног економисту са вишегодишњим радним искуством, за директора Јавног предузећа “Пословни простор” у Новом Саду, на период од
четири године.
Управни одбор је оценио да Марко Цвијан, испуњава
све услове из конкурса. У Јавном предузећу “Пословни
простор” запослен је од оснивања Предузећа, на руководећим радним местима. Стручност и континуитет у
обављању послова, показатељ су квалификованости и
важна претпоставка будућег успешног пословања Предузећа. Предложени кандидат ужива углед у колективу
и има подршку запослених.

1128
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог
Сада", број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада, на
XVIII седници 30. октобра 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА "СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ
ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА" НОВИ САД
I
ЗВОНИМИР КАПРОЦКИ, именује се за директора
Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад, на период од четири године.
II
Ово решење објавиће се у "Службеном листу Града
Новог Сада".

Образложе ње
Правни основ за доношење Решења садржан је у
члану 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број
43/2008), у коме је утврђена надлежност Скупштине
Града Новог Сада да именује и разрешава директоре
јавних комуналних и других јавних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад.
Чланом 36. Статута Јавног предузећа "Спортски и
пословни центар Војводина", Нови Сад, утврђено је да
за директора може бити именовано лице које поред општих услова прописаних законом, испуњава и следеће
услове:
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- да има високу стручну спрему, VII1 степен стручне
спреме правног, економског или техничког смера,
и
- да има пет година радног стажа.
Управни одбор Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина", Нови Сад, донео је 5. октобра
2009. године, Одлуку о расписивању јавног конкурса за
избор лица за именовање директора Јавног предузећа
"Спортски и пословни центар Војводина", Нови Сад, и
именовао Комисију за спровођење поступка по јавном
конкурсу, са задатком да изврши обраду пријава пристиглих по конкурсу и сачини извештај о пристиглим
пријавама и достави га Управном одбору. Конкурс је
објављен у дневном листу "Дневник" 7. октобра 2009.
године. У року из конкурса, закључно са 22. октобром
2009. године, благовремене пријаве на конкурс доставило је седам кандидата. На основу извештаја Комисије
Управног одбора, пет кандидата је доставило потпуну
документацију, док два кандидата нису доставила сву
тражену документацију или су доставили документацију која није валидна. Такође је утврђено да од кандидата који су доставили сву тражену документацију по
јавном конкурсу, један кандидат нема одговарајућу врсту стручне спреме. На основу наведеног, констатовано
је да четири кандидата у целости испуњавају услове
прописане конкурсом.
Управни одбор Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина", Нови Сад, на седници од 27.
октобра 2009. године, размотрио је извештај Комисије
Управног одбора и пријаве кандидата са приложеном
документацијом и донео Одлуку да предложи Скупштини Града Новог Сада да именује Звонимира Капроцког,
дипломираног инжењера електротехнике, за директора
Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина", Нови Сад, на период од четири године.
Управни одбор је ову одлуку донео ценећи да Звонимир Капроцки, испуњава све услове из конкурса, да је
током седам година обављања послова руководиоца у
Сектору Јавног предузећа од републичког значаја показао завидне резултате, као и резултате које је постигао
за време вршења дужности директора Јавног предузећа
"Спортски и пословни центар Војводина", Нови Сад.
На основу предлога Управног одбора Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина", Нови
Сад, Комисија за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања Скупштине Града Новог Сада
на XXXVI седници 28. октобра 2009. године, утврдила
је Предлог решења да се Звонимир Капроцки, именује
за директора Јавног предузећа "Спортски и пословни
центар Војводина", Нови Сад.
Поука о правном средству:
Против овог решења, кандидат који није именован,
може покренути управни спор код Окружног суда у Новом
Саду, у року од 30 дана од дана достављања Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2009-207-I
30. октобар 2009. године
НОВИ САД				
Председник
Александар Јовановић, с.р.

3. novembar 2009.

1129
На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, брoj
72/2009) и члана 24. тачка 29. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на XVIII
седници 30. октобра 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ
“ЛАЗА КОСТИЋ”, НОВИ САД
I
АЛЕКСАНДРА ЦИНГИ, разрешава се дужности члана Школског одбора Гимназије “Лаза Костић”, Нови Сад.
II
САЊА ФРАНЦУСКИ, именује се за члана Школског
одбора Гимназије “Лаза Костић”, Нови Сад.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2009-202-I
30. октобар 2009. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

1130
На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, брoj
72/2009) и члана 24. тачка 29. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на XVIII
седници 30. октобра 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА САОБРАЋАЈНЕ
ШКОЛЕ “ПИНКИ”, НОВИ САД
I
ВЕСНА СТАНКОВ, разрешава се дужности члана
Школског одбора Саобраћајне школе “Пинки”, Нови
Сад.
II
САВО ТАНОВИЋ, именује се за члана Школског одбора Саобраћајне школе “Пинки”, Нови Сад.

3. novembar 2009.
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Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2009-203-I
30. октобар 2009. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ ТОЗА”, НОВИ САД
I
МИРА БЕКВАЛАЦ, разрешава се дужности члана
Школског одбора Основне школе “Светозар Марковић
Тоза”, Нови Сад.
II
МИЛИЦА МИЉАНИЋ, именује се за члана Школског
одбора Основне школе “Светозар Марковић Тоза”, Нови
Сад.
III

1131
На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, брoj
72/2009) и члана 24. тачка 29. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на XVIII
седници 30. октобра 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“НИКОЛА ТЕСЛА”, НОВИ САД

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2009-210-I
30. октобар 2009. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

I
СТЕВАН СЕКУЛИЋ, разрешава се дужности члана
Школског одбора Основне школе “Никола Тесла”, Нови
Сад.
II
МИЛОСАВ ЛЕЛОВИЋ, именује се за члана Школског
одбора Основне школе “Никола Тесла”, Нови Сад.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2009-209-I
30. октобар 2009. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

1132
На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, брoj
72/2009) и члана 24. тачка 29. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на XVIII
седници 30. октобра 2009. године, доноси

1133
На основу члана 8. Одлуке о подизању и одржавању
споменика на територији Града Новог Сада (“Службени
лист Града Новог Сада”, број 15/2009) и тачке III. Одлуке
о образовању Одбора за спровођење Одлуке о подизању споменика Марини Олењиној у Новом Саду
(“Службени лист Града Новог Сада”, број 38/2009),
Скупштина Града Новог Сада на XVIII седници 30. октобра 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ОДЛУКЕ О ПОДИЗАЊУ СПОМЕНИКА
МАРИНИ ОЛЕЊИНОЈ У НОВОМ САДУ
I
У Одбор за спровођење Одлуке о подизању споменика Марини Олењиној у Новом Саду, именују се:
за председника:
ГАБРИЕЛА ТЕГЛАШИ ВЕЛИМИРОВИЋ
за чланове:
ВЛАДИМИР КОПИЦЛ
ОЛГА МАЛИВУК
ГОРДАНА НОВКОВ
МИЛИЦА ВЛАИСАВЉЕВИЋ
УГЉЕША БЕЛИЋ
КАТАРИНА ДОБРИЋ
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Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2009-211-I
30. октобар 2009. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2009-212-I
30. октобар 2009. године
НОВИ САД

1134
На основу члана 3. став 4. Одлуке о делокругу,
саставу и начину рада Савета за међунационалне односе Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 10/2009), Скупштина Града Новог Сада на
XVIII седници 30. октобра 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА
МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ
ГРАДА НОВОГ САДА
I
У Савет за међунационалне односе Града Новог Сада бирају се:
- за председника:
АНА ВОЗАР, представник словачке националне
мањине
- за заменика председника:
ЛАСЛО ГАЛАМБОШ, представник мађарске нацио
налне мањине
- за чланове:
МИЛИВОЈ НИКОЛИЋ, представник српског народа
СЛОБОДАН САВОВИЋ, представник српског народа
НЕБОЈША ЈОВИЋ, представник српског народа
НАДА ЛАЗИЋ, представник српског народа
СНЕЖАНА МУШИЦКИ, представник српског народа
ЕМА ХАЈДУ ГРАЈЛАХ, представник мађарске
националне мањине
АНКИЦА ЈУКИЋ МАНДИЋ, представник хрватске
националне мањине
ИРИНА ПАПУГА, представник русинске националне
мањине

Председник
Александар Јовановић, с.р.

1135
На основу члана 24. тачка 44. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на
XVIII седници 30. октобра 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ДВА ЧЛАНА
САВЕТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И СПОРТ
I
Разрешавају се дужности члана Савета за образовање и спорт:
МИЋА ГАВРИЛОВ
СНЕЖАНА МУШИЦКИ
II
За чланове Савета за образовање и спорт бирају се:
ВИТОМИР ВАСИЋ
МИЛАН ВЕЉИЋ
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2009-213-I
30. октобар 2009. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

3. novembar 2009.
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ГРАД НОВИ САД

1109 Решење о давању назива улици у
Лединцима

Скупштина

1110

Решење о давању назива улици у
Сремској Каменици

1417

1111

Решење о давању назива улицама у
Ветернику

1417

1112

Решење о недавању сагласности Фирми
"TWINEX" Жабаљ на употребу имена
Града Новог Сада у називу артикла:
Јадранска сардина "Нови Сад", "Мирна"
из Ровиња-Хрватска

1418

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Туристичке организације
Града Новог Сада

1418

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Туристичке организације Града Новог Сада

1418

1115

Решење о именовању директора Туристичке организације Града Новог Сада

1419

1116

Решење о разрешењу и именовању
члана Школског одбора Медицинске
школе “7. април” Нови Сад

1419

Решење о разрешењу и именовању
члана Школског одбора Основне школе
“Доситеј Обрадовић”, Нови Сад

1419

Решење о разрешењу и именовању
члана Школског одбора Основне школе
“Иван Гундулић”, Нови Сад

1420

Решење о разрешењу и именовању
члана Школског одбора Основне школе
“Алекса Шантић”, Степановићево

1420

1120 Решење о разрешењу и именовању
члана Школског одбора Основне школе
“Бранко Радичевић”, Нови Сад

1420

1121 Решење о разрешењу и именовању
члана Школског одбора Техничке школе
“Павле Савић” у Новом Саду

1421

1122 Решење о разрешењу и именовању
председника и два члана Управног
одбора Туристичке организације Града
Новог Сада

1421

1123 Решење о разрешењу и избору члана
Савета за комуналне делатности

1421

1097 Одлукa о остваривању права у области
социјалне заштите

1403

1098 Одлукa о начину и условима пружања
правне помоћи грађанима на територији
Града Новог Сада

1408

1099 Одлукa о изменама Одлуке о организовању Радне организације “Урбанизам”
Завод за урбанизам у Новом Саду као
јавног предузећа

1410

1100 Одлукa о измени Одлуке о условима и
поступку давања у закуп пословног простора којим управља Јавно предузеће
“Пословни простор” у Новом Саду
1101 Одлукa о измени Одлуке о Програму
инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за
2009. годину
1102 Решење о давању сагласности на Одлуку
о изменама Програма пословања Јавног
комуналног предузећа “Лисје” Нови Сад
за 2009. годину
1103 Одлукa о измени Програма за обезбеђивање услова за несметано одвијање
процеса производње и дистрибуције топлотне енергије за грејање и топле потрошне воде Јавног комуналног предузећа “Новосадска топлана” Нови Сад, за
2009. годину – текуће субвенције
1104 Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања
Јавног комуналног предузећа “Новосадска топлана” Нови Сад за 2009. годину

1412

1412

1414

1113

1114

1117

1118

1414

1414

1105 Одлукa о изменама Одлуке о Програму
инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар
Војводина“ Нови Сад за 2009. годину

1415

1106 Решење о давању сагласности на Одлуку
о изменама Програма пословања Јавног
предузећа “Спортски и пословни центар
Војводина” Нови Сад за 2009. годину

1416

1119

1417

1107 Решење о давању сагласности на Програм рада Стамбено-кредитног пронаталитетног фонда Града Новог Сада за
2009. годину

1416

1124 Решење о разрешењу и избору члана
Савета за заштиту животне средине

1421

1108 Решење о давању назива улицaмa у
Новом Саду

1417

1125 Решење о разрешењу и избору члана
комисије за јавно обавештавање

1422

1430. strana – Broj 46

SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA

Reg. br.		 Predmet		
1126 Решење о разрешењу чланова Савета
за међунационалне односе Града Новог
Сада
1127 Решење о именовању директора Јавног
предузећа “Пословни простор” у Новом
Саду
1128 Решење о именовању директора Јавног
предузећа “Спортски и пословни центар
Војводина” Нови Сад
1129 Решење о разрешењу и именовању
члана Школског одбора Гимназије
“Лаза Костић”, Нови Сад
1130 Решење о разрешењу и именовању
члана Школског одбора Саобраћајне
школе “Пинки”, Нови Сад
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1422

1131 Решење о разрешењу и именовању
члана Школског одбора Основне
школе “Никола Тесла”, Нови Сад

1425

1422

1132 Решење о разрешењу и именовању
члана Школског одбора Основне школе
“Светозар Марковић Тоза”, Нови Сад

1425

1423

1133 Решење о именовању председника и
чланова Одбора за спровођење Одлуке
о подизању споменика Марини Олењиној у Новом Саду

1425

1134 Решење о избору председника, заменика председника и чланова Савета
за међунационалне односе Града
Новог Сада

1426

1135 Решење о разрешењу и избору два
члана Савета за образовање и спорт

1426

1424

1424

Izdava~: Grad Novi Sad, Gradska uprava za propise Grada Novog Sada. Odgovorni urednik: Igor Ba{nec.
Uredni{tvo: Gradska uprava za propise Grada Novog Sada,
21000 Novi Sad, @arka Zrewanina 2, Telefon: 021/451-726.
Godi{wa pretplata: 3.500,00 dinara. Uplatni ra~un broj: 840-742341843-24;
Po modelu 97 sa pozivom na broj 20-511, Ministarstvo finansija - Uprava za trezor, Filijala Novi Sad.
Primalac: Prihodi gradskih organa uprave
Svrha pla}awa: Za "Slu`beni list Grada Novog Sada".
Ra~unarska obrada i {tampa:
Slu`ba za zajedni~ke poslove organa Grada Novog Sada, @arka Zrewanina 2, 21000 Novi Sad, telefon 021/420-299.

