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Скупштина
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На основу члана 24. тачка 45. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) Скупштина Града Новог Сада на VII 
седници 10. децембра 2008. године, доноси

О Д Л У К У
О ЗАШТИТНИКУ ГРАЂАНА

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком установљава се Заштитник грађана 
за територију Града Новог Сада, као независан и само-
сталан орган, који штити права грађана и контролише 
рад градских управа, посебних организација и служби 
Града Новог Сада, органа надлежног за правну заштиту 
имовинских права и интереса Града Новог Сада, као и 
других органа и организација, предузећа и установа 
чији је оснивач Град Нови Сад, а којима су поверена 
јавна овлашћења (у даљем тексту: органи управе).

Члан 2.

Заштитник грађана се стара о заштити и унапређењу 
људских и мањинских права и слобода.

Члан 3.

Под појмом грађанин, у смислу ове одлуке, подразу-
мевају се физичка лица, домаћи и страни држављани, 
као и домаћа и страна правна лица о чијим правима и 
обавезама одлучују органи управе.

Члан 4.

Заштитиник грађана је независан и самосталан у 
обављању послова утврђених овом одлуком и нико не-
ма право да утиче на његов рад и поступање.

У обављању послова из своје надлежности Зашти-
тник грађана поступа у оквиру Устава, закона и других 
прописа и општих аката Републике Србије и Аутономне 
Покрајине Војводине, ратификованих међународних уго-
вора и општеприхваћених правила међународног пра-
ва, као и одлука и других општих аката органа Града 
Новог Сада.

Основни принципи деловања Заштитника грађана су 
законитост, непристрасност, независност и правичност.

Члан 5.

Заштитник грађана за свој рад одговара Скупштини 
Града Новог Сада (у даљем тексту: Скупштина Града).

Члан 6.

Седиште Заштитника грађана је у Новом Саду. 

II. ИЗБОР И ПРЕСТАНАК ФУНКЦИЈЕ

Члан 7.

Заштитника грађана бира Скупштина Града већином 
гласова од укупног броја одборника, на предлог Савета 
за статутарна питања и локалну самоуправу (у даљем 
тексту: Савет).

Кандидата за Заштитника грађана Савету има право 
да предложи најмање једна трећина одборника у Скуп-
штини Града.

Предлог за избор Заштитника грађана утврђује се 
већином гласова од укупног броја чланова Савета.

Пре утврђивања предлога за избор Заштитника 
грађана, Савет може да одлучи да одржи седницу на 
којој ће свим кандидатима бити омогућено да изнесу 
своје ставове о улози и начину остваривања функције 
Заштитника грађана.

Заштитник грађана се бира на време од пет година и 
исто лице може бити највише два пута узастопно бира-
но на ову функцију.

Поступак за избор Заштитника грађана започиње 
најкасније шест месеци пре истека мандата Заштитни-
ка грађана.

Члан 8.

За Заштитника грађана може бити изабран државља-
нин Републике Србије који испуњава следеће услове:

1.  да је дипломирани правник са положеним право-
судним испитом,

2.  да има најмање пет година искуства на правним 
пословима који су од значаја за обављање посло-
ва из надлежности Заштитника грађана,

3.  да поседује високе моралне и стручне квалитете, и
4.  да има запажено искуство у заштити права грађана.

Члан 9.

Заштитник грађана има заменика који му помаже у 
обављању послова утврђених овом одлуком, у оквиру 
датих овлашћења која му Заштитник грађана пренесе.
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 Члан 10.

Заштитника грађана у случају његове одсутности 
или спречености да обавља послове замењује заменик 
Заштитника грађана.

Члан 11.

Заменика Заштитника грађана бира Скупштина Гра-
да већином гласова од укупног броја одборника, на 
предлог Заштитника грађана.

Заменик Заштитника грађана бира се на време од 
пет година и исто лице може бити највише два пута 
узастопно бирано на ову функцију.

Члан 12.

За заменика Заштитника грађана може бити изабран 
држављанин Републике Србије који испуњава следеће 
услове:

1.  да је дипломирани правник са положеним право-
судним испитом,

2.  да има најмање пет година искуства у области 
која је од значаја за обављање послова из над-
лежности Заштитника грађана,

3.  да поседује високе моралне и стручне квалитете, и
4.  да има запажено искуство у заштити права грађана.

Члан 13.

Заштитник грађана и његов заменик пре ступања на 
дужност полажу заклетву која гласи: “Заклињем се да 
ћу своју дужност обављати одговорно, непристрасно и 
независно, у складу са Уставом и законом и да ћу са-
весно радити на заштити и унапређењу људских права 
и слобода”.

Заштитник грађана полаже заклетву пред Скупшти-
ном Града, а његов заменик пред председником Скупш-
тине Града.

Члан 14.

Сматра се да је Заштитник грађана, односно заме-
ник Заштитника грађана, ступио на дужност моментом 
полагања заклетве из члана 13. ове одлуке.

Ако Заштитник грађана, односно његов заменик, без 
оправданог разлога не почне да обавља послове из 
своје надлежности у року од 30 дана од дана полагања 
заклетве из члана 13. ове одлуке, сматра се да није 
изабран, што Скупштина Града констатује на основу 
обавештења Савета.

У случају из става 2. овог члана, одмах се покреће 
поступак за избор новог Заштитника грађана, односно 
његовог заменика.

Члан 15.

Са функцијом Заштитника грађана, односно замени-
ка Заштитника грађана, неспојиво је обављање друге 
јавне функције или професионалне делатности, као и 
обављање друге дужности или посла који би могао ути-
цати на њихову самосталност и независност.

Заштитник грађана и заменик Заштитника грађана 
не могу бити чланови политичких странака и других по-
литичких организација.

Заштитник грађана и његов заменик имају положај 
функционера у смислу закона којим се уређује спреча-
вање сукоба интереса у вршењу јавних функција, и на 
њих се у целини примењују одредбе тог закона.

Даном ступања на дужност Заштитнику грађана, од-
носно заменику Заштитника грађана, престају све јавне 
функције или професионалне делатности, односно 
дужности или послови које је до тада обављао, ако су 
супротни одредбама закона и ове одлуке, као и чланс-
тво у политичким странкама и другим политичким орга-
низацијама.

Члан 16.

Заштитник грађана, односно заменик Заштитника 
грађана, не може бити позван на одговорност или ка-
жњен за изнето мишљење или радње предузете у 
обављању послова из надлежности утврђених овом од-
луком.

Члан 17.

Заштитник грађана и заменик Заштитника грађана 
не могу давати изјаве политичке природе.

Члан 18.

Функција Заштитника грађана престаје у следећим 
случајевима:

1.  истеком времена на које је биран, ако не буде по-
ново изабран,

2.  смрћу,
3.  оставком,
4.  губитком држављанства, што се утврђује на осно-

ву акта надлежног државног органа,
5.  испуњењем услова за пензију, у складу са зако-

ном,
6.  наступањем трајне физичке или менталне неспо-

собности за обављање функције, што се утврђује 
на основу документације релевантне здравствене 
установе, и

7.  разрешењем.

Члан 19.

Заштитника грађана разрешава Скупштина Града 
већином гласова од укупног броја одборника, на пред-
лог Савета или најмање једне трећине одборника у 
Скупштини Града.

Ако предлог за разрешење Заштитника грађана под-
носи Савет, потребно је да се за његово подношење 
изјасни већина од укупног броја чланова Савета.

Члан 20.

Заштитник грађана може бити разрешен једино у 
следећим случајевима:

1  ако нестручно и несавесно обавља своју функцију,
2.  ако обавља другу јавну функцију или професио-

налну делатност, односно другу дужност или по-
сао који би могао да утиче на његову самостал-
ност и независност, или ако поступа супротно 
закону којим се уређује спречавање сукоба инте-
реса при вршењу јавних функција, и
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3.  ако буде осуђен за кривично дело које га чини не-
подобним за обављање ове функције, а пресуда 
је постала правоснажна.

Заштитник грађана има право да се на седници 
Скупштине Града на којој се одлучује о његовом разре-
шењу, обрати одборницима.

Члан 21.

Скупштина Града на предлог Савета може донети 
одлуку о суспензији Заштитника грађана у случају:

1.  ако је против њега одређен притвор, и
2.  ако је осуђен за кривично дело које га чини непо-

добним за обављање функције, а пресуда није 
постала правоснажна.

Скупштина Града  доноси одлуку о суспензији већи-
ном гласова присутних одборника.

Скупштина Града ће укинути одлуку о суспензији чим 
престану разлози за суспензију.

Члан 22.

Одредбе ове одлуке о престанку функције и суспен-
зији Заштитника грађана примењују се и на заменика 
Заштитника грађана, с тим што предлог за његово раз-
решење или суспензију, поред овлашћених предлагача 
из чл. 19. и 21. ове одлуке,  може поднети и Заштитник 
грађана.

Члан 23.

У случају престанка функције Заштитника грађана, 
односно заменика Заштитника грађана, из разлога 
утврђених у члану 18. тач. 1-6. ове одлуке, Скупштина 
Града без расправе доноси одлуку којом констатује да 
су се стекли услови за престанак функције.

Правне последице престанка функције наступају од 
дана доношења одлуке из става 1. овог члана.

Члан 24.

У случају престанка функције Заштитника грађана, 
до избора новог Заштитника грађана ову функцију 
обавља заменик Заштитника грађана.

Избор новог Заштитника грађана извршиће се нај-
касније у року од шест месеци од дана престанка функ-
ције ранијег Заштитника грађана.

III. НАДЛЕЖНОСТ

Члан 25.

Заштитник грађана је овлашћен да контролише пош-
товање права грађана, утврђује повреде учињене акти-
ма, радњама или нечињењем органа управе ако се ра-
ди о повреди одлука и других општих аката органа 
Града Новог Сада.

Заштитник грађана је овлашћен да контролише зако-
нитост, правилност и ефикасност рада органа управе.

Заштитник грађана није овлашћен да контролише 
рад Скупштине Града, Градоначелника Града Новог Са-
да (у даљем тексту: Градоначелник) и Градског већа 
Града Новог Сада (у даљем тексту: Градско веће).

Заштитник грађана није овлашћен да контролише 
рад судова и јавних тужилаштва основаних за терито-
рију Града Новог Сада.

Члан 26.

Заштитник грађана обавља следеће послове:
-  прати примену међународних стандарда о људ-

ским правима на територији Града Новог Сада;
-  прикупља информације из различитих извора о 

примени закона и других прописа, као и одлука и 
других општих аката органа Града из области 
људских права од стране органа управе;

-  припрема годишњи извештај о остваривању и 
поштовању људских права и примени начела не-
дискриминације од стране органа управе и до-
ставља га Скупштини Града;

-  прима и испитује представке које се односе на 
повреду људских права од стране органа управе;

-  поступа по сопственој иницијативи у сваком слу-
чају где постоји сумња о постојању кршења људс-
ких права од стране органа управе;

-  посредује у мирном решавању спорова у вези са 
кршењем људских права на територији Града Но-
вог Сада;

-  организује и учествује у организацији и припреми 
саветовања о остваривању и поштовању људских 
права и забрани дискриминације;

-  организује и учествује у организацији и припрема-
ма кампања за информисање јавности о питањи-
ма значајним за остваривање и поштовање људс-
ких права и забрани дискриминације;

-  иницира и подстиче образовање о људским пра-
вима у свим областима живота;

-  сарађује и размењује искуства са другим заштит-
ницима грађана и другим органима и организа-
цијама које се баве заштитом и унапређењем 
људских права у земљи и иностранству, и

-  обавља друге послове у складу са законом, овом 
одлуком и другим општим актима органа Града 
Новог Сада.

Члан 27.

Заштитник грађана је овлашћен да Скупштини Гра-
да, Градоначелнику, односно Градском већу, поднесе 
иницијативу за измену одлука и других општих аката, 
ако сматра да до повреде права грађана долази због 
недостатака у прописима из надлежности ових органа, 
као и да иницира доношење нових одлука и других оп-
штих аката, када сматра да је то од значаја за оствари-
вање и заштиту права грађана.

Надлежно радно тело Скупштине Града, Градона-
челник, односно Градско веће, обавезни су да размат-
рају иницијативе које поднесе Заштитник грађана.

Члан 28.

Заштитник грађана је овлашћен да покрене поступак 
пред Уставним судом за оцену уставности и законитос-
ти одлука и других општих аката органа Града Новог 
Сада којима се уређују права и слободе грађана.
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Члан 29.

Заштитник грађана је овлашћен да јавно препоручи 
разрешење старешине који руководи органом управе 
који је одговоран за повреду права грађана, односно да 
иницира покретање дисциплинског поступка против за-
посленог у органу управе који је непосредно одговоран 
за учињену повреду, и то ако из поновљеног поступка 
старешине који руководи органом управе или запосле-
ног произилази намера да одбијају сарадњу са Заштит-
ником грађана, или ако се утврди да је учињеном пов-
редом грађанину причињена материјална или друга 
штета већих размера.

Ако нађе да у радњама старешине који руководи ор-
ганом управе или запосленог у органу управе има еле-
мената кривичног или другог кажњивог дела, Заштитник 
грађана је овлашћен да надлежном органу поднесе за-
хтев, односно пријаву за покретање кривичног, пре-
кршајног или другог одговарајућег поступка.

Члан 30.

Органи управе имају обавезу да сарађују са Заштит-
ником грађана и да му омогуће приступ просторијама и 
ставе на располагање све податке којима располажу, а 
који су од значаја за поступак који води, односно за ос-
тварење циља његовог превентивног деловања, без 
обзира на степен њихове тајности, осим када је то у 
супротности са законом.

Заштитник грађана има право да упути писани позив 
и да обави разговор са сваким запосленим у органу уп-
раве када је то од значаја за поступак који води.

Неодазивање лица из става 2. овог члана, позиву 
Заштитника грађана представља тежу повреду радних 
обавеза и дужности у смислу закона којим се уређују 
радни односи у државним органима.

Заштитник грађана, односно заменик Заштитника 
грађана, је дужан да и након престанка функције чува 
као тајну податке до којих дође у вршењу своје функ-
ције.

Обавеза чувања тајне односи се и на запослене у 
стручној служби Заштитника грађана.

Члан 31.

Заштитник грађана, уз посебно одобрење надлежног 
органа,  има право приступа заводу за извршење санк-
ција и другим местима на којима се налазе лица која су 
лишена слободе, као и право да са њима разговара на-
само, када су та лица поднела притужбу да су им ак-
том, радњом, односно нечињењем органа управе, пов-
ређена људска права и слободе. 

Члан 32.

Председник Скупштине Града, Градоначелник, чла-
нови Градског већа и старешине који рукове органима 
управе, дужни су да приме Заштитника грађана на ње-
гов захтев најкасније у року од 15 дана од дана пријема 
овог захтева.

IV. ПОСТУПАК

Члан 33.

 Заштитник грађана покреће поступак по притужби 
грађана или по сопственој иницијативи.

Поред права на покретање и вођење поступка, За-
штитник грађана има право да пружањем добрих услу-
га, посредовањем и давањем савета и мишљења о пи-
тањима из своје надлежности делује превентивно, у 
циљу унапређења рада органа управе и унапређења 
заштите људских права и слобода.

Члан 34.

Свако физичко или правно, домаће или страно лице 
које сматра да су му актом, радњом или нечињењем ор-
гана управе повређена права, може да поднесе притуж-
бу Заштитнику грађана.

Ако се ради о повреди права детета, притужбу из 
става 1. овог члана у име малолетног лица може подне-
ти родитељ, односно законски заступник, а ако се ради 
о повреди права правног лица, притужбу може поднети 
лице овлашћено за заступање тог правног лица.

Заштитнику грађана се може у име лица из става 1. 
овог члана обратити и његов наследник, старатељ или 
пуномоћник.

Треће лице, невладина организација или друга орга-
низација може се обратити Заштитнику грађана уз пи-
сано овлашћење лица из става 1. овог члана, које смат-
ра да су му права повређена.

Члан 35.

Пре подношења притужбе, лица из члана 34. ове од-
луке дужна су да покушају да заштите своја права у од-
говарајућем поступку пред надлежним органом.

Заштитник грађана ће упутити лица из члана 34. ове 
одлуке, на покретање одговарајућег поступка пред над-
лежним органом, ако је такав поступак прописан, а неће 
покретати поступак док не буду исцрпљена сва правна 
средства.

Изузетно, Заштитник грађана може покренути посту-
пак и пре него што су исцрпљена сва правна средства, 
ако би подносиоцу притужбе била нанета ненадокнади-
ва штета или ако се притужба односи на повреду при-
нципа добре управе, посебно на некоректан однос орга-
на управе према подносиоцу притужбе, неблаго вре мен 
рад или друга кршења правила етичког понашања за-
послених у органима управе.

Члан 36.
Заштитник грађана неће поступати по анонимним 

притужбама, осим ако сматра да у анонимној притужби 
има основа за његово поступање, када ће поступак пок-
ренути по сопственој иницијативи.

Члан 37.
Притужба се подноси у писаној форми, укључујући 

све начине електронске комуникације, или усмено на 
записник.

На подношење притужбе из става 1. овог члана не 
плаћа се такса нити друга накнада.

У састављању притужбе лицу из члана 34. ове одлу-
ке стручна служба Заштитника грађана дужна је да пру-
жи помоћ.

Члан 38.

Лица лишена слободе имају право да притужбу под-
несу у запечаћеној коверти.
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Члан 39.

Притужба се може поднети најкасније у року од јед-
не године од извршене повреде права грађана, односно 
последњег поступања, односно непоступања органа 
управе у вези са учињеном повредом права грађана.

Члан 40.

Притужба мора да садржи личне податке подносио-
ца притужбе (име, презиме, адреса пребивалишта) и 
мора je потписати подносилац притужбе.

Поред података из става 1. овог члана притужба мо-
ра да садржи и назив органа управе на чији се рад она 
односи, околности конкретног случаја, чињенице и до-
казе који поткрепљују наводе из притужбе, као и подат-
ке о томе која правна средства је подносилац притужбе 
већ користио.

Члан 41.

Притужба се може поднети на српском језику или на 
језицима националних мањина који су у службеној упо-
треби на територији Града Новог Сада.

Члан 42.

Поступак пред Заштитником грађана није јаван.

Члан 43.

У поступку претходног испитивања притужбе, За-
штитник грађана може одлучити да притужбу одбаци 
ако утврди:

-  да не садржи податке на основу којих се подноси-
лац притужбе може са сигурношћу идентифико-
вати (анонимни захтев);

-  да притужба не садржи друге прописане податке, 
а подносилац притужбе не отклони те недостатке 
ни у накнадно остављеном року;

-  да се односи на рад Скупштине Града, Градона-
челника и Градског већа;

-  да се односи на рад републичких и покрајинских 
органа;

-  да је поднета после протека рока од једне године 
од дана достављања другостепене одлуке у слу-
чају на који се притужба односи;

-  да је поднета након истека рока од једне године 
од дана када је повреда учињена, уколико против 
акта или радње органа управе није могуће покре-
тање управног поступка;

-  да се ради о поновљеној притужби која не садржи 
нове наводе и чињенице који је поткрепљују;

-  да се ради о злоупотреби права на подношење 
притужбе, а подносилац притужбе није поступио 
по тражењу Заштитника грађана и свој захтев до-
пунио наводима и чињеницама који притужбу пот-
крепљују;

-  да по одлуци у предмету на који се притужба од-
носи није донео одлуку другостепени орган, осим 
ако Заштитник грађана утврди да су из објектив-
них разлога пропуштени рокови за улагање ре-
довног правног средства или ако оцени да би за 
подносиоца притужбе могла наступити велика и 

непоправљива штета ако би се сачекало на окон-
чање другостепеног поступка, и

-  да се ради о предмету у коме је у току управни 
спор или други судски поступак, осим у случају 
када Заштитник грађана оцени да се ради о пре-
тераном одуговлачењу поступка или злоупотреби 
процесних овлашћења.

Заштитник грађана може изузетно да одлучи да пок-
рене поступак и у случајевима из става 1. алинеје пет и 
шест, уколико оцени да околности случаја на који се 
притужба односи, односно тежина последице или друге 
околности оправдавају покретање поступка.

У случају одбацивања притужбе, осим када је при-
тужба анонимна, Заштитник грађана ће у писаној фор-
ми образложити разлоге за одбацивање и подносиоцу 
притужбе дати савет о евентуалним другим могућнос-
тима за остваривање заштите његових права.

Против одлуке Заштитника грађана из става 3. овог 
члана, не могу се користити правна средства.

Члан 44.

Када Заштитник грађана одлучи да покрене посту-
пак по притужби, обавестиће о томе подносиоца при-
тужбе и орган управе на чије се поступање притужба 
односи.

Заштитник грађана је у обавези да у сваком предме-
ту за који је одлучио да покрене поступак, прибави став 
органа управе на чије се поступке притужба односи.

Орган управе је дужан да обавести Заштитника 
грађана о свом ставу у року који му Заштитник грађана 
одреди, а који не може бити краћи од осам, нити дужи 
од 30 дана од дана пријема обавештења Заштитника 
грађана о покретању поступка.

Члан 45.

Ако орган управе не поступи у складу са обавезама 
утврђеним овом одлуком, Заштитник грађана ће о томе 
обавестити орган који врши надзор над његовим радом, 
односно Скупштину Града, Градоначелника и Градско 
веће.

Члан 46.

Ако орган управе на чије се поступање притужба од-
носи сам отклони недостатке, дужан је да о томе оба-
вести Заштитника грађана.

Заштитник грађана ће о поступању органа управе из 
става 1. овог члана, обавестити подносиоца притужбе и 
оставити му рок од 15 дана да се изјасни да ли је так-
вим поступањем органа управе задовољан.

Ако подносилац притужбе одговори да је задовољан 
начином на који је недостатак отклоњен, као и ако под-
носилац притужбе не одговори у остављеном року, За-
штитник грађана ће обуставити поступак.

Члан 47.

Када Заштитник грађана утврди да нема основа за 
покретање и вођење поступка по притужби обавестиће 
о својој одлуци подносиоца притужбе и орган управе на 
чије поступање се притужба односи.

Против одлуке Заштитника грађана из става 1. овог 
члана, не могу се користити правна средства.
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Члан 48.
Ако Заштитник грађана нађе да су постојали недо-

стаци у раду органа управе, упутиће препоруку органу 
управе о томе како би уочени недостатак требало от-
клонити.

Орган управе коме је Заштитник грађана упутио пре-
поруку дужан је да обавести Заштитника грађана о ме-
рама које је предузео, односно о разлозима због којих 
није поступио по препоруци,  најкасније у року од 30 да-
на од дана добијања препоруке.

Изузетно, ако постоји опасност да ће због неот-
клањања недостатака права подносиоца притужбе би-
ти трајно и у значајном обиму оштећена, Заштитник 
грађана у својој препоруци органу управе може утврди-
ти и краћи рок за отклањање недостатака, с тим што тај 
рок не може бити краћи од 15 дана.

Ако орган управе не поступи по препоруци, односно 
не обавести Заштитника грађана о томе шта је преду-
зео или ако Заштитник грађана сматра да предузете 
мере нису одговарајуће, обавестиће о томе орган који 
врши надзор над радом органа управе, Скупштину Гра-
да, Градоначелника и Градско веће, а може и да препо-
ручи утврђивање одговорности старешине који руково-
ди органом управе.

Члан 49.
Заштитник грађана може да поступи и по сопственој 

иницијативи када на основу сопствених сазнања или на 
основу сазнања добијених из других извора, укључујући 
изузетно и анонимне притужбе, оцени да је актом, 
радњом или нечињењем органа управе дошло до пов-
реде људских права и слобода.

Одредбе ове одлуке којима је уређен поступак пред 
Заштитником грађана по поднетој притужби сходно се 
примењују и на поступак који Заштитник грађана покре-
не по сопственој иницијативи.

V. ИЗВЕШТАЈ СКУПШТИНИ ГРАДА 

Члан 50.
Заштитник грађана једном годишње, а најкасније  до 

15. марта наредне године, подноси Скупштини Града 
извештај за претходну годину о својим активностима, 
стању људских права и о правној сигурности на терито-
рији Града Новог Сада.

Извештај из става 1. овог члана, садржи нарочито 
број и структуру притужби, општу оцену рада органа уп-
раве са становишта примене прописа, уочене пропусте 
и препоруке за њихово отклањање, као и критике и пох-
вале појединим органима управе и старешинама који 
руководе органима управе.

Извештај из става 1. овог члана, може да садржи и 
иницијативу за измену или доношење појединих пропи-
са из надлежности Града Новог Сада ради отклањања 
недостатака и ефикаснијег рада органа управе.

Извештај из става 1. овог члана, објављује се у 
“Службеном листу Града Новог Сада”, а доставља се и 
средствима јавног информисања.

Члан 51.

У току године Заштитник грађана може да подноси и 
посебне извештаје ако оцени да за то постоје нарочито 

оправдани разлози или ако Скупштина Града захтева 
такав извештај од Заштитника грађана.

Извештај из става 1. овог члана, објављује се у 
“Службеном листу Града Новог Сада”, а доставља се и 
средствима јавног информисања.

VI.  СТРУЧНА СЛУЖБА ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА 
  И СРЕДСТВА ЗА РАД

Члан 52.

Заштитник грађана образује стручну службу за 
обављање стручних и административно-техничких пос-
лова.

Стручном службом руководи шеф службе.
Заштитник грађана поставља и разрешава шефа 

стручне службе и одлучује о заснивању и престанку 
радног односа запослених у служби.

Заштитник грађана може одлучити да појединим 
стручним сарадницима повери одређена овлашћења 
која ће вршити у његово име.

Члан 53.

Заштитник грађана доноси акт о унутрашњем уређе-
њу и систематизацији стручне службе, уз сагласност 
Савета.

Члан 54.

Средства за рад Заштитника грађана и стручне 
службе обезбеђују се у буџету Града Новог Сада.

Обим и структуру средстава из става 1. овог члана 
предлаже Заштитник грађана.

Годишњи износ средстава за рад Заштитника грађа-
на треба да омогући његово делотворно и ефикасно 
остваривање функције.

Члан 55.

Заштитник грађана и његов заменик имају право на 
плату.

За обрачун и исплату плате Заштитника грађана 
примењује се коефицијент утврђен за Градског јавног 
правобраниоца, а за обрачун и исплату плате заменика 
Заштитника грађана коефицијент утврђен за заменика 
Градског јавног правобраниоца.

На шефа стручне службе и запослене примењују се 
коефицијенти за обрачун и исплату плата утврђени за 
постављена, односно запослена лица у градским упра-
вама, посебним организацијама и службама.

VII.  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 56.

Скупштина Града ће изабрати Заштитника грађана у 
року од три месеца од дана ступања на снагу ове одлуке.

Заштитник грађана ће поднети предлог за избор за-
меника у року од 30 дана од дана ступања на дужност, 
а Скупштина Града ће изабрати заменика Заштитника 
грађана на првој наредној седници после подношења 
предлога за његов избор.
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Члан 57.

Општи акт о образовању стручне службе Заштитник 
грађана ће донети у року од 30 дана од дана ступања 
на дужност.

Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији струч-
не службе Заштитник грађана ће донети у року од 15 
дана од дана ступања на снагу општег акта из става 1. 
овог члана.

Члан 58.

Градско веће ће, на предлог Заштитника грађана, 
обезбедити простор, средства и друге неопходне услове 
за почетак рада стручне службе Заштитника грађана.

Члан 59.

Заштитник грађана неће поступати по притужбама 
које се односе на  случајеве настале пре ступања на 
снагу ове одлуке.

Члан 60.

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: 012-1/2008-506-I
10. децембар 2008. године
НОВИ САД Председник

Александар Јовановић, с.р.

Градско веће

584
На основу члана 50. тачка 26. Статута Града Новог 

Сада (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 11/2002 и 
30/2008), Градско веће Града Новог Сада, поводом За-
кључка Скупштине Града Новог Сада, број: 020-52/2008-
1-I од 15. октобра 2008. године, на 20. седници одржаној 
30. октобра 2008. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА 

УТВРЂИВАЊЕ ЧИЊЕНИЦА О ЗЛОЧИНИМА 
ПОЧИЊЕНИМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

НОВОГ САДА ЗА ВРЕМЕ ДРУГОГ 
СВЕТСКОГ РАТА

1. Овим решењем образује се Одбор за утврђивање 
чињеница о злочинима почињеним на територији Града 
Новог Сада за време Другог светског рата (у даљем 
тексту: Одбор).

2. Задатак Одбора је да стручним и свеобухватним 
истраживањем утврди чињенице о злочинима почиње-
ним на територији Града Новог Сада за време Другог 
светског рата.

3. Одбор има председника, заменика председника и 
7 чланова.

4. Стручне, административне и техничке послове за 
потребе Одбора, обављаће Градска управа за културу.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-4/2008-20-ГВ/6-II
30. октобар 2008. године
НОВИ САД                                  Заменик Градоначелника

             Мр Саша Игић, с.р.

585
На основу члана 52. тачка 26. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008), Градско веће Града Новог Сада, 
поводом Закључка Скупштине Града Новог Сада, број: 
020-52/2008-1-I од 15. октобра 2008. године, на 23. сед-
ници одржаној 26. новембра 2008. године, доноси

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

УТВРЂИВАЊЕ ЧИЊЕНИЦА О ЗЛОЧИНИМА 
ПОЧИЊЕНИМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

НОВОГ САДА ЗА ВРЕМЕ ДРУГОГ 
СВЕТСКОГ РАТА

1. У Одбор за утврђивање чињеница о злочинима по-
чињеним на територији Града Новог Сада за време Дру-
гог светског рата, именују се:

- за председника
Др РАНКО КОНЧАР
-  за заменика председника
ДАЛИБОР РОЖИЋ,
-  за чланове:
1. Мр СВЕТОЗАР БОШКОВ,
2. ЛАСЛО ГАЛАМБОШ,
3. Доц. др БРАНИСЛАВ РИСТИВОЈЕВИЋ,
4. АЛЕКСАНДАР ВЕЉИЋ,
5. ДРАГАНА ЛАТИНОВИЋ,
6. ОЛГА АНДРАШИ

2. 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/11-II
26. новембар 2008. године
НОВИ САД Градоначелник

     Игор Павличић, с.р.
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586
На основу члана 52. тачка 23. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008), а у вези са чланом 5. Правилника 
о начину и поступку остваривања права на доделу 
средстава из буџета Града Новог Сада за програме - 
пројекте из области културе (“Службени лист Града Но-
вог Сада”, бр. 13/2007 и 14/2007), на предлог Градона-
челника Града Новог Сада, Градско веће Града Новог 
Сада, на 24. седници од 4. децембра 2008. године, до-
носи

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ 

ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И 
УМЕТНОСТИ, КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ ОДРЕЂЕНЕ 
УСТАНОВЕ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ТОКОМ 
ЦЕЛЕ ГОДИНЕ, И ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ 
КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ, КОЈЕ ОСТВАРУЈУ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЛИЦА СА ПОСЕБНИМ 
ПОТРЕБАМА, ЗА 2008. ГОДИНУ

I

У Решењу о утврђивању Програма у области културе 
и уметности, које реализују одређене установе или ор-
ганизације током целе године, и Програма у области 
културе и уметности, које остварују организације лица 
за посебним потребама, за 2008. годину (“Службени 
лист Града Новог Сада”, број 7/2008), тачка II мења се и 
гласи:

“II

ПРОГРАМИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И 
УМЕТНОСТИ, КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УСТАНОВЕ 
ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ТОКОМ ЦЕЛЕ ГОДИНЕ

1.  ЗМАЈЕВЕ ДЕЧИЈЕ ИГРЕ

Редни 
број НАЗИВ ПРОГРАМА Износ у 

динарима
1. 51. Змајеве дечје игре 3.437.500,00

2. Обележавање Међународног дана дечије књиге 209.000,00

3. Саветовање о књижевности за децу 147.500,00

4. Часопис “Детињство” 266.000,00

5. Програм у Змајевом музеју 93.500,00

6. 17. децембарски Змајдани (17. фестивал монодраме за децу) 620.000,00

7. Обележавање “Дечије недеље” 143.000,00

8. Награда “Раде Обреновић” 83.500,00

9. Књиге текстова из области стваралаштва за децу и младе 100.000,00

10. Израда и одржавање интернет странице 45.000,00

Укупно: 5.145.000,00

2. МУЗИЧКА ОМЛАДИНА НОВОГ САДА

Редни 
број НАЗИВ ПРОГРАМА Износ у 

динарима
1. Реализација Божићно-новогодишњих концерата 1.100.000,00

2. Фестивал НОМУС 10.500.000,00

3. Новосадски камерни оркестар 1.436.000,00

4. Реализација Новосадског музичког лета 2.964.000,00

5. Редовна концертна делатност у периоду септембар-децембар 500.000,00

6. Циклус Божићно-новогодишњих концерата 2.500.000,00

Укупно: 19.000.000,00
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3. ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНУ АНИМАЦИЈУ НОВИ САД

Редни 
број НАЗИВ ПРОГРАМА Износ у 

динарима
1. Обележавање годишњице Новосадске рације 400.000,00
2. Свечана академија поводом 1. фебруара - Дана Града Новог Сада 900.000,00
3. Ауторске вечери уметника 850.000,00
4. XVI фестивал Златно звонце 5.300.000,00
5. Месец културе Новог Сада у Паризу 4.600.000,00
6. VIII фестивал уличних свирача 12.950.000,00

Укупно: 25.000.000,00

4. ЦЕНТАР ЗА ВИЗУЕЛНУ КУЛТУРУ "ЗЛАТНО ОКО"

Редни 
број НАЗИВ ПРОГРАМА Износ у 

динарима
1. Уметничка колонија Ечка-Енформел 250.000,00

2. Самостална изложба Јелене Ковачевић-Графике 300.000,00

3. Савремени уметнички видео 350.000,00

4. Самостална изложба Зорана Булативића-Објекти 200.000,00

5. Самостална изложба Имреа Шафрана: Колажи 550.000,00

6. Изложба Милана Коњовића - О социјалистичком реализму 550.000,00

7. Изложба - Швајцарска графика 550.000,00

8. IV интернационални фестивал уметничких застава 950.000,00

9. Изложба Ференца Барата (Будимпешта) - Слике-објекти 216.000,00

10. Изложба Данијела Бабића (Ђула Шанта) - Из историје уметности 216.000,00

11. Шести бијенале савременог пејзажа 216.000,00

12. Изложба Лазара Марковића - Слике 216.000,00

13. Изложба Саве Шумановића - Рефлексије 316.000,00

14. Изложба Виктора Вазарелија - Графике 320.000,00

Укупно: 5.200.000,00

5. ЦЕНТАР ЗА ЛИКОВНО ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Редни 
број НАЗИВ ПРОГРАМА Износ у 

динарима

1. XVI изложба ликовних радова деце из Србије и Црне Горе “Светосавље и наше доба” у 
сарадњи са Колом српских сестара епархије Бачке 100.000,00

2. Слање колекција радова на међународне дечије ликовне конкурсе 400.000,00

3. Манифестација “Страшијада” (11) у сарадњи са Културно-историјским друштвом “ПЧЕСА” 100.000,00

4. 49. изложба ликовних радова деце Србије “Маска, сцена, костим, лутка” 100.000,00

5. 51. изложба лик. радова деце Србије у оквиру Змајевих дечијих игара на тему 
“Илустрација литералних дела” 100.000,00

6. 22. изложба ликовних радова деце Војводине “Пролеће на ченејским салашима у 
сарадњи са Културно-историјским друштвом “ПЧЕСА” 100.000,00

7. Изложба дечијих ликовних радова у оквиру “Дечије недеље” 100.000,00

8. 22. изложба ауторског стрипа ученика основних школа Србије са ДД Маркетпринтом 267.400,000

9. 37. изложба ликовних радова деце Србије 300.000,00

Укупно: 1.567.400,00
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6. КУЛТУРНИ ЦЕНТАР БЕГЕЧ

Редни 
број НАЗИВ ПРОГРАМА Износ у 

динарима
1. Божићни обичаји 30.000,00

2. Светосавска академија 30.000,00

3. Школа тамбуре и Фолклорна секција 558.000,00

4. Изложба и програм поводом Дана Града 50.000,00

5. Чајанка и ручни радови 50.000,00

6. Годишњи концерт секција и гостујућих КУД-ова 50.000,00

7. Музичка школа “Исидор Бајић” - Бајићеви велики гудачи - концерт 50.000,00

8. VII фестивал тамбурашких оркестара “Чика Перица Мирковић” 50.000,00

9. VII сазив уметничке колоније “Светионик” 132.000,00

10. Манифестација “Бегечка јесен” 45.000,00

11. Изложба слика Славице Васић 30.000,00

12. Изложба радова Ликовне колоније “Светионик”, Галерија “Подрум” Нови Сад 30.000,00

13. Изложба ликовне секције “Бели лабуд” Бегеч 20.000,00

14. Новогодишњи маскенбал 20.000,00

Укупно: 1.145.000,00

7. КУЛТУРНО-ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР "СТЕПАНОВИЋЕВО"

Редни 
број НАЗИВ ПРОГРАМА Износ у динарима

1. Реализација кореографије “Текла вода студена” 160.000,00

2. Гостовање у Елемиру 40.000,00

3. Припрема за издавање билтена 40.000,00

4. Ускршњи дани 80.000,00

5. Реализација манифестације “Видовдански дани” 160.000,00

6. Гостовање у Вишеграду 70.000,00

7. Учешће на Фестивалу фолклора у Бугарској 140.000,00

8. Фестивал фолклора у Степановићеву 190.000,00

9. Новогодишњи концерт 130.000,00

Укупно: 1.010.000,00

8. КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКО ДРУШТВО “СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”  НОВИ САД 

Редни 
број НАЗИВ ПРОГРАМА Износ у 

динарима
1. “Новом Саду с љубављу”, наступи тамбурашке и хорске секције у свечаној дворани КУД-а 100.000,00

2. “Јавни час фолклора” 100.000,00

3. “Новом Саду с љубављу”, наступи фолклорне, тамбурашке и хорске секције на 
отвореном простору 200.000,00

4. Наступи гусларске секције 40.000,00

5. Наступи тамбурашке секције 40.000,00

6. Наступи фолклорне секције - припремни састав 40.000,00

7. Наступи фолклорне секције - извођачи 40.000,00



17. decembar 2008. SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA Broj 47 – Strana 1183.    

8. Наступи фолклорне секције - ветерани 40.000,00

9. Приказивање традиционалних инструмената (гајде, фруле) 50.000,00

10. Наступ Народног оркестра 50.000,00

11. Наступи хора 50.000,00

12. Наступи дечијег тамбурашког оркестра 50.000,00

13. Наступ деце у Сливену - Бугарска - Фестивал 150.000,00

14. Наступ мажореткиња - салетла 50.000,00

15. Наступ хора “Шпитал” - Немачка 200.000,00

16. Наступ Гитар клуб - JAZZ - салетла 50.000,00

17. Наступ хора “Горица” - Италија 150.000,00

18. Група за шпанске игре - салетла 50.000,00

19. Гостовање фолклора у Шпанији 150.000,00

20. Гостовање тамбурашког оркестра - Грима - Немачка 200.000,00

21. Обележавање Дана Града, хор, фолклор, оркестар 100.000,00

22. Јавни час поводом уписа деце у КУД - фолклор, хор и оркестар 100.000,00

23. Обележавање доделе Новембарске повеље 100.000,00

24. Ветерани фолклор - Златибор, Тара 100.000,00

25. Свечана академија - све структуре КУД-а 200.000,00

Укупно: 2.400.000,00

9. АКАДЕМСКО КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКО ДРУШТВО “СОЊА МАРИНКОВИЋ”

Редни 
број НАЗИВ ПРОГРАМА Износ у динарима

1. Концертна активност Ансамбла народних игара и песама 400.500,00

2. Стручно усавршавање уметничких руководилаца и асистената фолклорних састава 35.000,00

3. Одржавање инструментаријума Великог народног оркестра 29.000,00

4. Организација и одржавање концерата (гостовање у Женеви, Швајцарска) 96.500,00

5. Концертна активност Ансамбла хармоника 100.000,00

6. Израда композиција и музичких аранжмана за народни оркестар 40.000,00

7. Концертна активност у Кањижи и Крагујевцу у циљу промовисања рада Оркестра 
хармоника 65.000,00

8. Учешће Тамбурашког оркестра на међународном фестивалу тамбурашких оркестара 
у Бања Луци 75.000,00

9. Учешће Ветеранског фолклорног ансамбла на сусретима ветерана фолклора Србије 
“Споменар 2008” у Житишту 40.000,00

10. Поставка радова ликовне радионице 20.000,00

11. Израда аранжмана (обраде) за Мешовити хор 38.000,00

12. Учешће Тамбурашког оркестра на ревијалном Фестивалу тамбурашких оркестара 
Србије у Руми 30.000,00

13. Концертна активност Народног и Тамбурашког оркестра 60.000,00

14. Израда два музичка аранжмана за Тамбурашки оркестар 16.000,00

15. Реализација и поставка нове представе за Драмски студио 100.000,00

16. Организовање XII фестивала академских позоришта Србије 200.000,00

17. Учешће Извођачког фолклорног ансамбла Народног оркестра на међународном 
такмичарском фестивалу 120.000,00



1184. strana – Broj 47 SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA 17. decembar 2008.

18. Учешће Драмског студија на III интернационалном фестивалу аматерског театра у 
Лакташима 46.000,00

19. Учешће Тамбурашког оркестра на Интернационалном фестивалу тамбурашких 
оркестара у Крању и Клагенфурту 116.000,00

20. Учешће Дечијег фолклорног састава (I група) на Интернационалном фестивалу 
фолклора 50.000,00

21. Учешће Оркестра хармоника на Европском такмичењу оркестара хармоника “Citta di 
Castelfi dardo” у Италији 332.000,00

22. Годишњи концерт Ансамбла народних игара и песама “Соња и пријатељи” 166.000,00

23. Одржавање целовечерњег концерта Тамбурашког оркестра у Новом Саду 80.000,00

24. Израда композиција и музичких аранжмана за Народни оркестар 50.000,00

25. Набавка недостајућих инструмената за Тамбурашки оркестар и набавка жица за 
тамбурашке инструменте 35.000,00

26. Одржавање целовечерњег концерта Народног оркестра у Новој Вароши 60.000,00

27. Ангажовање стручног сарадника за едукативни рад и певачке пробе са Извођачким 
фолклорним ансамблом 30.000,00

28. Одржавање два целовечерња концерта Тамбурашког оркестра у Сремској 
Митровици и Руми 50.000,00

29.
Учешће Ветеранског фолклорног ансамбла и Великог народног оркестра на концерту 
ветеранских фолклорних ансамбала Републике Србије под називом “Колоплет на 
Колубари” у Ваљеву

35.000,00

Укупно: 2.515.000,00

10. КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКО ДРУШТВО "ПЕТЕФИ ШАНДОР"

Редни 
број НАЗИВ ПРОГРАМА Износ у 

динарима
1. Кућа народног плеса 220.000,00

2. Позорница са благом - Зимска школа играоница за децу 75.000,00

3. Дани мађарске културе 50.000,00

4. Чајанке 148.000,00

5. Сусрет некадашњих и садашњих чланова Фолклорне секције 75.000,00

6. Карневалски бал под маскама 50.000,00

7. Дечија машкарада 20.000,00

8. 8. март - Дан жена 35.000,00

9. 15. март, Дан мађарске ослободилачке борбе 1848/49 40.000,00

10. 185. година од рођења песника Петефи Шандора 70.000,00

11. Ускршњи програм 145.000,00

12. Дан мајки 30.000,00

13. Забавно културно-уметнички програм средњошколаца 10.000,00

14. Вече народних песама и игара 105.000,00

15. Гала вече ветерана 20.000,00

16. Завршни концерт Друштва 30.000,00

17. Оперетско вече мешовитог хора и завршно гала вече 95.000,00

18. Камп за руководиоце мађарских фолклорних група јужне Бачке и Срема 153.000,00

19. Прослава Дана светог Стефана 20.000,00

20. IV камп изворног народног стваралаштва 133.000,00

21. Гостовање КУД-а из Речке 60.000,00



17. decembar 2008. SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA Broj 47 – Strana 1185.    

22. Гостовање певачког друштва из Сегедина 60.000,00

23. VI регионални сусрет мађарских КУД-ова јужне Бачке и Срема 200.000,00

24. Сећање на погубљење 13 мученика у Араду 12.000,00

25. Сећање на мађарску револуцију 1956. године 12.000,00

26. Учешће на смотри рецитовања песама и приповедака бајки “Barangolo” 8.000,00

27. Традиционални јесењи дани бербе 36.000,00

28. Дан свих светих 5.000,00

29. Традиционално обележавање народних обичаја везаних за светице Каталин и 
Јелисавету 47.000,00

30. Вече народних песама и игара 26.000,00

31. Хумористичко вече младих 40.000,00

32. Свети Никола (Микулаш) 50.000,00

33. Изложба ручних радова Секције “Мимоза” 10.000,00

34. Под снегом или сунцем, то Божић је! 260.000,00

35. Учешће мешовитог хора на међународној смотри хорова у Мађарској, “Seprodi Janos” - 
Morahalom 70.000,00

Укупно: 2.420.000,00

11. РУСИНСКО КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНО ДРУШТВО

Редни 
број НАЗИВ ПРОГРАМА Износ у 

динарима
1. Клуб “Сусрети” 246.000,00

2. Традиционални русински бал 80.000,00

3. Дечији програм “Поздрав пролећу” 80.000,00

4. Годишњи концерт РКПД-а 80.000,00

5. VII фестивал дечијег стваралаштва Русина, Веселинка 2008. 80.000,00

6. Гостовање РКПД-а у земљи 172,000,00

7. Клуб “Сусрети” 186.000,00

8. Дечији програм “Кад си срећан” 86.000,00

9. Божићно- новогодишњи програм “Пахуљ” 270.000,00

Укупно: 1.280.000,00

12. КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКО ДРУШТВО "ПАВЕЛ ЈОЗЕФ ШАФАРИК"

Редни 
број НАЗИВ ПРОГРАМА Износ у 

динарима
1. Батожкова забава 57.000,00

2. Сусрети активних и пасивних чланова СКУД-а са тематским предавањима 90.000,00

3. Певачки фестивал “В Пивницком поли” 28.000,00

4. Машкарна забава 48.000,00

5. Омладински бал - сусрет омладинских фолклориста 52.000,00

6. Програм школске деце 60.000,00

7. Светски дан молитве 40.000,00

8. Јарна забава 52.000,00

9. Дида Пивница 24.000,00

10. 39. смотра ПСОДС 24.000,00
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11. Фолклорни фестивал “Танцуј, танцуј...” 85.000,00

12. Гостовање сродних КУД-ова (позоришни или фолклорни ансамбл) 138.000,00

13. Дечији фолклорни фестивал “Златна брана” 47.000,00

14. Гостовање у Турској 100.000,00

15. Словачке народне свечаности - Бачки Петровац 48.000,00

16. Дани хлеба и вина у Темерину 52.000,00

17. Хрознова забава - Грожђенбал 50.000,00

18. Целовечерњи концерт ФА “Шафарик” у насељеном месту 70.000,00

19. Дечији фестивал “Rozspievane klenoty”, Ковачица 15.000,00

20. Традиционални концерт хорова у Синагоги 10.000,00

21. 3XĐ Стара Пазова 25.000,00

22. IV позоришни фестивал “Zuzeny Kardelisovej” у Кисачу 25.000,00

23. Програм школске деце 60.000,00

24. Организовање програма за пензионере “Сунчана јесен живота” 30.000,00

25. Организовање бала поводом Светог Николе 50.000,00

26. Божићни концерт посвећен свим члановима Друштва 40.000,00

27. Организовање бала за чланове поводом дочека Нове године 60.000,00

Укупно: 1.380.000,00

13. УДРУЖЕЊЕ "EXIT"

Редни 
број НАЗИВ ПРОГРАМА Износ у 

динарима

1. “EXIT” фестивал (програм Fusion bine, техника Фестивала, програм Dance Arene, 
програм World music bine, техника Main bine) 8.000.000,00

14. БРАНКОВО КОЛО

Редни 
број НАЗИВ ПРОГРАМА Износ у 

динарима

1. Припрема за обележавање рођендана Бранка Радичевића (сценско-музички, 
образовни и духовно-лирски програм) 360.000,00

2. 37. Бранково коло (програми песничког, књижевног садржаја, музички програм, 
Симпозијум филозофа,) 750.000,00

3. Програм Appendix (сусрет са писцима из света) 130.000,00

4. Припреме за 38. Бранково коло (учешће песника, писаца, драмских, ликовних и 
музичких уметника, филозофа и духовника) 260.000,00

5.
Штампање другог допуњеног издања књиге нота на Бранкове стихове “Ал што певах 
неће пропанути”, Ане Зечевић и промоција уз учешће еминентних музиколога и 
књижевника

50.000,00

6. Режија сценско-музичког комада “Бранкове враголије” уз учешће глумаца и 
студената Академије уметности у Новом Саду 50.000,00

7. Припрема и извођење сценско-музичког комада “Путник на уранку” у Змај Јовиној 
гимназији у Новом Саду 100.000,00

8. Извођење сценско-музичких комада “Бранкове враголије” у кући Ђуре Јакшића у 
Београду 50.000,00

Укупно: 1.750.000,00
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II

Tачка III мења се и гласи:

“III

ПРОГРАМ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ, КОЈЕ ОСТВАРУЈУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЛИЦА 
СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

1. ЦЕНТАР “ЖИВЕТИ УСПРАВНО” - НОВИ САД

Редни 
број НАЗИВ ПРОГРАМА Износ у динарима

1. Музичке радионице са корисницима дневног боравка Друштва за дечију церебралну 
парализу Јужнобачког округа 725.579,00

2. НОВОСАДСКО УДРУЖЕЊЕ СТУДЕНАТА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Редни 
број НАЗИВ ПРОГРАМА Износ у динарима

1. Филмска манифестација “Филмски караван” 300.000,00

2. Издавање часописа “Тренутак” (број 8 и 9) 100.000,00

3. Две едукативне радионице на тему “Писање и управљање пројектима” 45.000,00

Укупно: 445.000,00

3. УДРУЖЕЊЕ ДИСТРОФИЧАРА ЈУЖНОБАЧКОГ ОКРУГА

Редни 
број НАЗИВ ПРОГРАМА Износ у динарима

1. Рад вајарске радионице 289.597,00

2. Медицинска трибина 10.403,00

3. Трибина “Како живети са неуромишићном дистрофијом” 100.000,00

4. “Лакше до посла - лакше до живота” 100.000,00

Укупно: 500.000,00

4. ГРАДСКА ОРГАНИЗАЦИЈА СЛЕПИХ НОВИ САД

Редни 
број НАЗИВ ПРОГРАМА Износ у 

динарима
1. Обилазак чланова ГО слепих у геронтолошким центрима 10.000,00

2. Обележавање Дана заљубљених 3.000,00

3. Обележавање 40. годишњице Секције жена 10.000,00

4. Књижевно вече 5.000,00

5. Обележавање 8. марта, Међународног дана жена 25.000,00

6. Саветовање слепих и слабовидих жена Србије - Бања Ковиљача 9.000,00

7. 21. концерт “Заједно можемо више” Крагујевац 9.000,00

8. Међународна изложба ручних радова - Ада 6.000,00

9. Такмичење слепих и слабовидих рецитатора Србије - Београд 3.000,00

10. Књижевно вече 4.000,00

11. Обилазак културно-историјских споменика у Војводини 25.000,00
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12. Вредне руке слепих жена 20.000,00

13. Ђурђевданско песничко посело - Београд 6.000,00

14. Музички концерт 30.000,00

15. Излет чланова организације 25.000,00

16. Рукама до светлости 6.000,00

17. Књижевно вече 4.000,00

18. Обилазак чланова ГО слепих смештених у Дому за слепе у Панчеву 8.000,00

19. Обележаање Дана белог штапа 9.000,00

20. Такмичење у читању и писању 20.000,00

21. Трећа музичка смотра - Зрењанин 5.000,00

22. Обележавање Дана инвалида - Округли сто 8.000,00

23. Републичка смотра слепих музичара у Краљеву 12.000,00

24. Штампање другог дела књиге “Небесница” Паулине Јурић 25.000,00

Укупно: 287.000,00

5. ... ИЗ КРУГА - ВОЈВОДИНА

Редни 
број НАЗИВ ПРОГРАМА Износ у 

динарима
1. Уметничке радионице - Оснаживање кроз уметност (18 радионица) 200.000,00

2. Групе самоподршке: I група за жене са инвалидитетом - идентитет и инвалидност 25.000,00

3. Групе самоподршке: II група за децу са инвалидитетом узраста од 10 до 14 година 25.000,00

4. Активности у оквиру светске кампање “16 дана активизма против насиља на женама” 80.000,00

Укупно: 330.000,00

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:6-561/2008 -II
4. децембар 2008. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

587
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 26. сед-
ници од 9. децембра 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”, бр. 
12/2008 и 46/2008), тачка II мења се и гласи:

"Програм обухвата набавку опреме, нематеријалне 
имовине, капитално одржавање зграда и објеката, про-
јектно планирање и изградњу зграда и објеката."

II
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: "7. КАПИТАЛНО 
ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА" мења се и гласи:
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"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

- Ревитализација пушкарница, барикада, вентилационих 
отвора и врата у подземним војним галеријама, санација 
терасе и фасадне столарије на Спомен-збирци Јована 
Јовановића Змаја у Сремској Каменици 1.250.000,00

Укупно: 2.651.940,00

Тачка: "8.ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ" мења се и гласи:

8. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ

Индиректни корисник Опис Износ у 
динарима

8.1. Музеј Града Новог Сада

Геомеханички елаборат и истражни радови, снимак постојећег 
стања са увидом у конструктивне склопове, израда идејног 
архитектонског решења и елаборат о техничким захтевима о 
заштити од пожара и сагласност Завода за заштиту споменика 
културе за израду идејног пројекта за реконструкцију 
централне зграде Музеја Града Новог Сада

2.700.000,00

Укупно: 2.700.000,00

После тачке 8. додаје се нова тачка 9. која гласи:

“9. ИЗГРАДЊА ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА

Индиректни корисник Опис Износ у 
динарима

9.1. Музеј Града Новог Сада

Изградња осталих објеката: комуникациони и електрични водови 
за повезивање и комуникацију матичне зграде Музеја са 
Подземним војним галеријама и израда електричних и 
комуникационих водова дуж 1060 метара изложбеног простора 
Подземних војних галерија

1.358.000,00

Укупно: 1.358.000,00

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:6-564/2008 -II
9. децембар 2008. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

Градоначелник

588
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 РАДНЕ ГРУПЕ КОЈА ЋЕ 

УЧЕСТВОВАТИ У ДОГОВОРИМА У 
РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЗА ТРАЈНУ 

ИНТЕГРАЦИЈУ ИЗБЕГЛИЦА У РЕПУБЛИЦИ 
СРБИЈИ ПУТЕМ КРЕДИТНЕ ЛИНИЈЕ БАНКЕ 

ЗА РАЗВОЈ САВЕТА ЕВРОПЕ - СЕВ
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I. Овим решењем именује се Радна група која ће 
учествовати у договорима у реализацији Програма за 
трајну интеграцију избеглица у Републици Србији путем 
кредитне линије Банке за развој Савета Европе (у 
даљем тексту: Радна група).

II. У Радну групу именују се:

-  Проф. др мед. сц. САЊА СТОЈАНОВИЋ, члан 
Градског већа

-  ЛИДИЈА ТОМАШ, в.д. начелника Градске управе 
за комуналне послове

-  ЗЛАТИБОР ПАУНОВ, начелник Градске управе за 
урбанизам и стембене послове,

-  БРАНКА ГРБОВИЋ, заменик начелника Градске 
управе за социјалну и дечију заштиту,

-  ВЛАДИМИР РАКИЋ, помоћник директора Јавног 
предузећа “Урбанизам” Завод за урбанизам,

-  ТАТЈАНА ГАШОВИЋ, саветник директора Јавног 
предузећа “Завод за изградњу Града” Нови Сад.

III. Административне и стручне послове за потребе 
Радне групе обавља Градска управа за социјалну и де-
чију заштиту.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број:020-2/2008-930-Г -II
10. децембар 2008. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

589
На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском си стему 

(“Службени гласник Републике Србије”, бр. 9/2002, 
87/2002, 61/2005, 66/2005, 101/2005, 62/2006, 63/2006, 
85/2006 и 86/2006), и члана 7. став 2. Одлуке о буџету 
Града Новог Сада за 2008. годину (“Службени лист Гра-
да Новог Сада”, бр. 47/2008 и 39/2008), Градоначелник 
Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града 
Новог Сада за 2008. годину (“Службени лист Града Но-
вог Сада”, бр. 47/2007 и 39/2008) за раздео 09, главу 
09.01 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, функцију 
160 - Опште јавне услуге које нису класификоване 
на другом месту, са позиције буџета 219, економска 
класификација 499 - Средства резерве - Текућа ре-
зерва, а по Финансијском плану прихода и примања и 
расхода и издатака Градске управе за финансије за 

2008. годину, са позиције 219.01.02, одобравају се средства 
Градској управи за спорт и омладину у укупном износу 
од:

4.000.000,00 динара (четиримилионадинара)
на име обезбеђивања недовољно планираних сред-

става за финансирање припрема новосадских спорти-
ста за учешће на такмичењима од значаја за Град Нови 
Сад.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се 
у оквиру раздела 11-, глава 12.01 - ГРАДСКА УПРАВА 
ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ, функција 810 - Услуге рекре-
ације и спорта, на позицију буџета  297, економска кла-
сификација 481 - Дотације невладиним организацијама, 
извор финансирања 01 - Приходи из буџета, тако да 
укупан план средстава ове апропријације из буџета за 
2008. годину износи 104.450.000,00 динара.

3. За реализацију овог решења задужују се:
- Градска управа за спорт и омладину и
- Градска управа за финансије.

4. Решење доставити:
- Градској управи за спорт и омладину и
- Градској управи за финансије:

- Сектору за трезор,
- Одсеку за буџет.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број:401-14/2008-II
20. новембар 2008. године
НОВИ САД 

Градоначелник
     Игор Павличић, с.р.

590
На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском си стему 

(“Службени гласник Републике Србије”, бр. 9/2002, 
87/2005, 61/2005, 66/2005, 101/2005, 62/2006, 63/2006, 
85/2006 и 86/2006) и члана 7. став 2. Одлуке о буџету 
Града Новог Сада за 2008. годину (“Службени лист Гра-
да Новог Сада”, бр. 47/2007 и 39/2008), Градоначелник 
Града Новог Сада доноси

З А К Љ У Ч А К

I. У Решењу о употреби средстава текуће буџетске 
резерве број 401-14/2008-II које је донео Градоначелник 
Града Новог Сада 20. новембра 2008. године, у тачки 2. 
врши се исправка, тако да се речи: “раздела 11” за-
мењују речима: “раздела 12”.

II. У осталом делу Решење остаје непромењено.
III. Закључак доставити:

- Градској управи за спорт и омладину, и
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- Градској управи за финансије:
- Сектору за трезор,
- Одсеку за буџет.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број:420-1/2008-1026- II
1. децембар 2008. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

591
На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском си стему 

(“Службени гласник Републике Србије”, бр. 9/2002, 
87/2002, 61/2005, 66/2005, 101/2005, 62/2006, 63/2006, 
85/2006 и 86/2006) и члана 7. став 2. Одлуке о буџету 
Града Новог Сада за 2008. годину (“Службени лист Гра-
да Новог Сада”, бр. 47/2007 и 39/2008), Градоначелник 
Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града 
Новог Сада за 2008. годину (“Службени лист Града Но-
вог Сада”, бр. 47/2007 и 39/2008) за раздео 09. главу 
09.01 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, функцију 
160 - Опште јавне услуге које нису класификоване 
на другом месту, са позиције буџета 219, економска 
класификација 499 - Средства резерве - Текућа ре-
зерва, а по Финансијском плану прихода и примања и 
расхода и издатака Градске управе за финансије за 
2008. годину, са позиције 219,01.02, одобравају се 
средства Градској управи за финансије у укупном изно-
су од:

5.400.000,00 динара (петмилионачетирстотинехиља-
дадинара)

на име обезбеђивања недовољно планираних сред-
става за авансну отплату зајма Европској банци за об-
нову и развој.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се 
у оквиру раздела 09, глава 09.01- ГРАДСКА УПРАВА ЗА 
ФИНАНСИЈЕ, функција 112 - Финансијски и фискални 
послови, на позицију буџета 218, економска класифи-
кација 612 - Отплата главнице страним кредиторима, 
извор финансирања 01 - Приходи из буџета, тако да 
укупан план средстава ове апропријације из буџета за 
2008. годину износи 95.034.000,00 динара.

3. За реализацију овог решења задужују се
- Градска управа за финансије.

4. Решење доставити:
- Градској управи за финансије

- Сектору за трезор,
- Одсеку за буџет.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број:401-15/2008-II
28. новембар 2008. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

592
На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систе-

му (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 9/2002, 
87/2002, 61/2005, 66/2005, 101/2005, 62/2006, 63/2006, 
85/2006 и 86/2006) и члана 7. став 2. Одлуке о буџету 
Града Новог Сада за 2008. годину (“Службени лист Гра-
да Новог Сада”, бр. 47/2007 и 39/2008), Градоначелник 
Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града 
Новог Сада за 2008. годину (“Службени лист Града Но-
вог Сада”, бр. 47/2007 и 39/2008) за раздео 09. главу 
09.01 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, функцију 
160 - Опште јавне услуге које нису класификоване 
на другом месту, са позиције буџета 219, економска 
класификација 499 - Средства резерве - Текућа ре-
зерва, а по Финансијском плану прихода и примања и 
расхода и издатака Градске управе за финансије за 
2008. годину, са позиције 219,01.02, одобравају се 
средства Градској управи за културу у укупном износу 
од:

2.987.000,00 динара (двамилионадеветстоосамде-
сетседамхиљададинара)

на име обезбеђивања недовољно планираних сред-
става за реализацију програмских активности Стерији-
ног позорја.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се 
у оквиру раздела 11-ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ, 
глава 11.02- УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ, функција 820 - Услу-
ге културе и то на следеће позиције буџета: 273, еко-
номска класификација 422 - Трошкови путовања, износ 
од 1.535.000,00 динара, извор финансирања 01 - Прихо-
ди из буџета, тако да укупан план средстава ове апро-
пријације из буџета за 2008. годину износи 15.511.228,00 
динара, 274, економска класификација 423 - Услуге по 
уговору износ од 1.060.000,00 динара, извор финанси-
рања 01 - Приходи из буџета, тако да укупан план сред-
става ове апропријације из буџета за 2008. годину изно-
си 44.932.222,00 динара и на позицију буџета 275, 
економска класификација 424 - Специјализоване услуге 
износ од 392.000,00 динара, извор финансирања 01 - 
Приходи из буџета, тако да укупан план ове апроприја-
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ције из буџета за 2008. годину износи 149.926.914,00 
динара.

3. За реализацију овог решења задужују се
- Градска управа за културу и
- Градска управа за финансије.

4. Решење доставити:
- Градској управи за културу и
- Градској управи за финансије

- Сектору за трезор,
- Одсеку за буџет.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број:420-16/2008-II
4. децембар 2008. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

593
На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систе-

му (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 9/2002, 
87/2002, 61/2005, 66/2005, 101/2005, 62/2006, 63/2006, 
85/2006 и 86/2006) и члана 7. став 2. Одлуке о буџету 
Града Новог Сада за 2008. годину (“Службени лист Гра-
да Новог Сада”, бр. 47/2007 и 39/2008), Градоначелник 
Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града 
Новог Сада за 2008. годину (“Службени лист Града Но-
вог Сада”, бр. 47/2007 и 39/2008) за раздео 09. главу 
09.01 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, функцију 
160 - Опште јавне услуге које нису класификоване 
на другом месту, са позиције буџета 219, економска 
класификација 499 - Средства резерве - Текућа ре-
зерва, а по Финансијском плану прихода и примања и 
расхода и издатака Градске управе за финансије за 
2008. годину, са позиције 219,01.02, одобравају се 
средства Градској управи за културу у укупном износу 
од:

907.604,00 динара (деветстоседамхиљадашесточе-
тиридинара)

на име обезбеђивања недовољно планираних сред-
става за реализацију програмских активности “Ново-
садског позоришта - Ujvideki Szinhaz”..

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се 
у оквиру раздела 11-ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ, 
глава 11.02- УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ, функција 820 - Услу-
ге културе и то на следеће позиције буџета: 272, еко-
номска класификација 421 - Стални трошкови, износ од 

119.000,00 динара, извор финансирања 01 - Приходи из 
буџета, тако да укупан план средстава ове апроприја-
ције из буџета за 2008. годину износи 47.571.900,00 ди-
нара, 273, економска класификација 422 - Трошкови пу-
товања износ од 762.450,00 динара, извор финанси рања 
01 - Приходи из буџета, тако да укупан план средстава 
ове апропријације из буџета за 2008. годину износи 
16.273.678,00 динара и на позицију буџета 275, економ-
ска класификација 424 - Специјализоване услуге износ 
од 26.154,00 динара, извор финансирања 01 - Приходи 
из буџета, тако да укупан план ове апропријације из 
буџета за 2008. годину износи 149.953.068,00 динара.

3. За реализацију овог решења задужују се
- Градска управа за културу и
- Градска управа за финансије.

4. Решење доставити:
- Градској управи за културу и
- Градској управи за финансије

 - Сектору за трезор,
 - Одсеку за буџет.
5. Ово решење објавити у “Службеном листу Града 

Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број:401-19/2008-II
12. децембар 2008. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

594
На основу члана 26. Одлуке о уређењу Града (“Служ-

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

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНИХ 
ПОВРШИНА

I. У Решењу о образовању Комисије за заузеће јав-
них површина (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
45/2008), у тачки IV. став 5. мења се и гласи:

“Средства за исплату месечне накнаде из става 1. 
овог члана, планирана су у Финансијском плану прихо-
да и примања и расхода и издатака Градоначелника 
Града Новог Сада, раздео Градоначелника Града Новог 
Сада, позиција (034.01), синтетика 4161 - награде запо-
сленима и остали посебни расходи, до краја 2008. годи-
не, а почев од 2009. године средства се планирају у 
Финансијском плану Градске управе за комуналне по-
слове”.
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II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града 
Новог Сада".

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

     Игор Павличић, с.р.

595
На основу члана 8. став 3. Одлуке о одржавању чи-

стоће (“Службени лист Града Новог Сада, бр. 16/98, 
18/98, 10/2001 и 47/2006), Градоначелник Града Новог 
Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА 
ЧИСТОЋЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА 

ЗА 2008. ГОДИНУ

I. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програ-
ма одржавања чистоће на јавним површинама за 2008. 
годину, који је Управни одбор Јавног комуналног преду-
зећа “Чистоћа” Нови Сад, донео на 9. седници одржаној 
9. децембра 2008. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број:352-2498/2008-II
12. децембар 2008. године
НОВИ САД  Градоначелник

     Игор Павличић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве

596
Градска управа за саобраћај и путеве Града Новог 

Сада на основу члана 7. Одлуке о јавним паркирали-
штима (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 7/2004 и 
5/2006), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ 

ПАРКИРАЛИШТА НА УГЛУ УЛИЦА ЈОСИФА 
РУЊАНИНА И ШАФАРИКОВЕ 

У НОВОМ САДУ

I. Одређује се привремено паркиралиште за путнич-
ке аутомобиле на углу улица Јосифа Руњанина и Ша-
фарикове у Новом Саду, на катастарској парцели број 

10117/1 К.О. Нови Сад I, до привођења парцеле намени 
утврђеној урбанистичким планом.

На паркиралишту из става 1. ове тачке, врши се на-
плата накнаде за његово коришћење, а капацитет пар-
киралишта је 30 паркинг-места.

II. Паркиралиште из тачке I. овог решења је у I зони 
паркирања и његово коришћење није временски огра-
ничено - Плава зона.

III. Наплата накнаде за коришћење привременог пар-
киралишта из тачке I. овор решења, вршиће се у складу 
са Одлуком о утврђивању цена паркирања и уклањања 
моторних возила ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 44/2008), радним даном у времену од 7,00 до 21,00 
сат и суботом у времену од 7,00 до 14,00 сати.

Наплату накнаде за паркирање обавља Јавно кому-
нално предузеће "Паркинг сервис" Нови Сад, путем 
мобилне телефоније и паркинг-карте купљене код 
дистрибутера.

IV. Налаже се Јавном комуналном предузећу 
"Паркинг сервис" Нови Сад, да паркиралиште из тачке I. 
овог решења уреди, опреми и обележи, према Пројекту 
техничког регулисања саобраћаја, број 3856 од 7. 
октобра 2008. године, који је израдило Јавно предузеће 
"Завод за изградњу Града" у Новом Саду.

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

VI. Надзор над извођењем радова из тачке IV. овог 
решења, врши Јавно предузеће "Завод за изградњу 
Града" у Новом Саду.

VII. Рок за извршење овог решења је 20. децембар 
2008. године.

VIII. Доношењем овог решења престаје да важи 
Решење о одређивању привременог паркиралишта у 
Улици Јосифа Руњанина у Новом Саду ("Службени 
лист Града Новог Сада", број 15/2007).

IX. Ово решење објавити у "Службеном листу Града 
Новог сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број:34-4013/2008-IV
10. децембар 2008. године
НОВИ САД  Начелник

Владимир Стојковић, с.р.

597
Грдска управа за саобраћај и путеве Града Новог Са-

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

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ 

ПАРКИРАЛИШТА У УЛИЦИ ЈОСИФА 
РУЊАНИНА У НОВОМ САДУ

I. Одређује се привремено паркиралиште за путнич-
ке аутомобиле у Улици Јосифа Руњанина код Српског 
народног позоришта у Новом Саду, на катастарским 
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парцелама број 10116, 10128 и 10104/2 К.О. Нови Сад I, 
до привођења парцеле намени утврђеној урбанистич-
ким планом, а најдуже до 30. децембра 2009. године.

На паркиралишту из става 1. ове тачке, врши се на-
плата накнаде за његово коришћење, а капацитет пар-
киралишта је 103 паркинг-места.

II. Паркиралиште из тачке I. овог решења је са кон-
тролом уласка-изласка и његово коришћење у току да-
на није временски ограничено.

III. Наплата накнаде за коришћење привременог пар-
киралишта из тачке I. овог решења, вршиће се у складу 
са Одлуком о утврђивању цена паркирања и уклањања 
моторних возила (“Службени лист Града Новог Сада”, 
број 44/2008), сваким даном у времену од 00,00 до 24,00 
сата.

Наплату накнаде за паркирање обавља Јавно кому-
нално предузеће “Паркинг сервис” Нови Сад, путем ов-
лашћеног лица.

IV. Налаже се Јавном комуналном предузећу “Пар-
кинг сервис” Нови Сад, да паркиралиште из тачке I. овог 
решења уреди, опреми и обележи према Пројекту тех-
ничког регулисања саобраћаја број 3855 од 7. октобра 

2008. године, који је израдило Јавно предузеће “Завод 
за изградњу Града” у Новом Саду.

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

VI. Надзор над извођењем радова из тачке IV. овог 
решења врши Јавно предузеће “Завод за изградњу Гра-
да” у Новом Саду.

VII. Рок за извршење овог решења је 20. децембар 
2008. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број:34-4014/2008-IV
10. децембар 2008. године
НОВИ САД 

Начелник
Владимир Стојковић, с.р.
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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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ГРАД НОВИ САД

Скупштина

583 Одлука о Заштитнику грађана 1173

Градско веће

584 Решење о образовању одбора за утвр-
 ђивање чињеница о злочинима почи-
 њеним на територији Града Новог Сада 
 за време Другог светског рата 1179

585 Решење о именовању председника, за-
 меника председника и чланова Одбора 
 за утврђивање чињеница о злочинима 
 почињеним на територији Града Новог 
 Сада за време Другог светског рата 1179

586 Решење о изменама Решења о утвр-
 ђивању Програма у области културе 
 и уметности, које реализују одређене 
 установе или организације током целе 
 године, и Програма у области културе 
 и уметности, које остварују организа-
 ције лица са посебним потребама, за 
 2008. годину 1180

587 Решење о изменама и допунама Реше-
 ња о Програму инвестиционих активно-
 сти за установе културе чији је оснивач 
 Град Нови Сад за 2008. годину 1188

Градоначелник

588 Решење о именовању Радне групе која 
 ће учествовати у договорима у реализа-
 цији Програма за трајну интеграцију 
 избеглица у Републици Србији путем 
 кредитне линије Банке за развој Савета 
 Европе - СЕВ 1189

589 Решење о употреби средстава текуће 
 буџетске резерве 1190

590 Закључак у вези са Решењем о упо-
 треби средстава текуће буџетске ре-
 зерве број 401-14/2008-II, у којем се 
 врши исправка  1190

591 Решење о употреби средстава текуће 
 буџетске резерве 1191

592 Решење о употреби средстава текуће 
 буџетске резерве 1191

593 Решење о употреби средстава текуће 
 буџетске резерве 1192

594 Решење о измени Решења о обра-
 зовању комисије за заузеће јавних 
 површина 1192

595 Решење о давању сагласности на 
 Одлуку о изменама програма одр-
 жавања чистоће на јавним повр-
 шинама за 2008. годину 1193

Градска управа за саобраћај и путеве

596 Решење о одређивању привременог 
 паркиралишта на углу улица Јосифа 
 Руњанина и Шафарикове у Новом Саду 1193

597 Решење о одређивању привременог 
 паркиралишта у Улици Јосифа Руња-
 нина у Новом Саду 1193


