СЛ УЖ БЕН И ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА
Година XXXVI - Број 7

НОВИ САД, 22. фебруар 2017.

ГРАД НОВИ САД
Градско веће

примерак 60,00 динара

3) адаптацију и опремање пословног простора организационе јединице "Лиман", у износу од 10.000.000,00
динара, за:
- пројектантске услуге,
- услуге стручног надзора,
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На основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о здравственој
заштити ("Службени гласник Републике Србије", бр. 107/05,
72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - др.
закон, 93/14, 96/15 и 106/15) и члана 52. тачка 24. Статута
Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града
Новог Сада", број 43/08), на предлог Градоначелника Града
Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада на 67. седници од 17. фебруара 2017. године, доноси

ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ АПОТЕКЕ
НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ
I. Овим програмом утврђују се инвестиционе активности Апотеке Нови Сад (у даљем тексту: Апотека) за 2017.
годину.
II. За реализацију овог програма планирана су средства
у буџету Града Новог Сада за 2017. годину, на име трансфера осталим нивоима власти, у оквиру програма 12: Здравствена заштита, којима ће се финансирати програмска
активност Функционисање установа примарне здравствене
заштите, путем капиталних трансфера осталим нивоима
власти, у износу од 12.500.000,00 динара.
III. Средства из тачке II. овог програма распоређују се
за инвестиционе активности, и то за:
1) набавку рачунарске и електронске опреме, у износу
од 1.500.000,00 динара, и то:
- рачунара, модел 1 десктоп, 29 комада,
- рачунара, модел 2 десктоп, 5 комада,
- рачунара, модел 3 срвер, 1 комад,
- монитора, 10 комада,
- мултифункционалног уређаја, 1 комад,

- грађевинско-занатске радове,
- намештај.
IV. За реализацију активности из тачке III. овог програма
пренос средстава вршиће се путем капиталних трансфера,
до износа средстава планираних овим програмом.
Уколико се приходи и примања у буџету Града Новог
Сада не остварују у планираном износу, средства из тачке
II. овог програма могу се умањити сразмерно оствареним
приходима и примањима у буџету Града Новог Сада.
V. Захтев за пренос средстава из тачке II. овог програма,
Апотека доставља Градској управи за здравство, након
спроведеног поступка јавних набавки у складу са законом,
уз приложену документацију за набавку услуга, радова и
опреме, са износом обрачунатог пореза на додату вредност, осим за набавке са правом на поврат пореза на додату
вредност, за које Апотека доставља захтев за пренос средстава без износа пореза на додату вредност.
Пренос средстава на рачун Апотеке врши се на основу
захтева за пренос који припрема Градска управа за здравство, у складу са прописима.
VI. Апотека се обавезује да ће активности из тачке III.
овог програма бити изведене стручно и квалитетно, у складу
са законом, стандардима и нормативима који важе за
набавку ове врсте услуга, радова и опреме.
VII. Надзор над спровођењем овог програма обавља
Градска управа за здравство.
VIII. Апотека подноси Градском већу Града Новог Сада
годишњи извештај о реализацији овог програма, са исказаним физичким и финансијским показатељима о извршеним активностима и утрошку средстава.
IX. Овај програм објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".

- штампача, црно-белог ласерског, 10 комада,
- читача картица КЗО, 10 комада,
- баркод читача, 15 комада,
- меморије од 1 ГБ, 10 комада,
- меморије од 2 ГБ, 10 комада;
2) набавку лабораторијске опреме, у износу од
1.000.000,00 динара, и то:
- пресе за цеђење мацерате корена белог слеза, 1
комад;

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 51-12/2017-II
17. фебруар 2017. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о здравственој
заштити ("Службени гласник Републике Србије", бр. 107/05,
72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - др.
закон, 93/14, 96/15 и 106/15) и члана 52. тачка 24. Статута
Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града
Новог Сада", број 43/08), на предлог Градоначелника Града
Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада на 67. седници од 17. фебруара 2017. године, доноси

ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ
И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА
"НОВИ САД" НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ
I. Овим програмом утврђују се инвестиционе активности и текуће одржавање Дома здравља "Нови Сад" Нови
Сад (у даљем тексту: Дом здравља) за 2017. годину.
II. За реализацију овог програма планирана су средства
у буџету Града Новог Сада за 2017. годину, на име трансфера осталим нивоима власти, у оквиру Програма 12: Здравствена заштита, којим ће се финансирати програмска активност ПА: Функционисање установа примарне здравствене
заштите, у износу од 51.930.000,00 динара, и то за:
≠ капиталне трансфере, износ од 49.930.000,00 динара,
и
≠ текуће трансфере, износ од 2.000.000,00 динарa.
III. Средства из тачке II. алинеја прва овог програма у
износу од 49.930.000,00 динара распоређују се за инвестиционе активности, и то за набавку:
1) медицинске опреме, у износу од 33.060.000,00 динара,
за:
- апарат за ОПТ - ТЕЛЕРЕНДГЕН са медицинским
ласерским штампачем, 1 комад,
- компресор, 2 комад,
- ЦТГ апарат, 3 комада,
- комбиновани апарат за физикалну терапију, 2
комад,
- аудиометар и тимпанометар, 2 комад,
- тимпанометар, 2 комад,
- фокометар (очитавање диоптрије), 1 комад,
- никтометар, 1 комад,
- вагу за бебе, 10 комада,
- вагу са висиномером, 5 комада,
- колпоскоп, 2 комада,
- ултразвучни апарат гинеколошки, 1 комад,
- микроскоп бинокуларни, 3 комада,
- ултразвучни апарат кардиолошки, 1 комад,
- ултразвучни апарат за РТГ дијагностику, 1 комад,
- дефибрилатор, 3 комада,
- ЕКГ апарат, 5 комада,
- High Intensity Laser, 1 комад;
2) возила за кућно лечење, 1 комад, у износу од
1.500.000,00 динара;
3) пројектне документације, у износу од 6.000.000,00
динара, за:
- реконструкцију здравствених објеката,
- припрему и уградњу топлотних пумпи за загревање/
хлађење здравствених објеката,
- извођење примењених геолошких истраживања;

22. фебруар 2017.

4) рачунарске опреме, у износу од 8.050.000,00 динара,
за:
- рачунар са лиценцираним оперативним системом,
25 комада,
- штампач, 25 комада,
- сервер, 1 комад,
- уређај за архивирање електронских података - NAS
Storage (24TB) Rackmount, 1 комад,
- продужење лиценци за мрежну заштиту информационог система;
5) клима уређаја, 8 комада, у износу од 320.000,00
динара;
6) намештаја за здравствене објекте, у износу од
1.000.000,00 динара.
IV. Средства из тачке II. алинеја друга овог програма, у
износу од 2.000.000,00 динара распоређују се за текуће
одржавање објеката.
V. За реализацију активности из тачке III. овог програма
пренос средстава вршиће се путем капиталних трансфера,
а за активности из тачке IV. путем текућих трансфера, и то
до износа средстава планираних овим програмом за капиталне, односно текуће трансфере.
Уколико се средства из тачке II. овог програма не
остварују у планираном износу, могу се умањити сразмерно
оствареним приходима и примањима у буџету Града Новог
Сада.
VI. Захтев за пренос средстава из тачке II. овог програма, Дом здравља доставља Градској управи за здравство, након спроведеног поступка јавних набавки у складу
са законом, уз приложену документацију за набавку радова,
опреме и возила, са износом обрачунатог пореза на додату
вредност, осим за набавке са правом на поврат пореза на
додату вредност, за које Дом здравља доставља захтев
за пренос средстава без износа пореза на додату вредност.
Пренос средстава на рачун Дома здравља врши се на
основу захтева за пренос који припрема Градска управа
за здравство, у складу са прописима.
VII. Дом здравља се обавезује да ће активности из тач.
III. и IV. овог програма бити изведене стручно и квалитетно,
у складу са законом, стандардима и нормативима који важе
за ову врсту радова, односно набавку опреме и возила.
VIII. Надзор над спровођењем овог програма обављаће
Градска управа за здравство.
IX. Дом здравља подноси Градском већу Града Новог
Сада годишњи извештај о реализацији овог програма, са
исказаним физичким и финансијским показатељима о
извршеним активностима и утрошку средстава.
X. Овај програм објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 51-8/2017-II
17. фебруар 2017. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

22. фебруар 2017.
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На основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о здравственој
заштити ("Службени гласник Републике Србије", бр. 107/05,
72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - др.
закон, 93/14, 96/15 и 106/15) и члана 52. тачка 24. Статута
Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града
Новог Сада", број 43/08), на предлог Градоначелника Града
Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада на 67. седници од 17. фебруара 2017. године, доноси

ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗАВОДА
ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА
НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ
I. Овим програмом утврђују се инвестиционе активности Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад (у
даљем тексту: Завод) за 2017. годину.
II. За реализацију овог програма планирана су средства
у буџету Града Новог Сада за 2017. годину, на име трансфера осталим нивоима власти, у оквиру програма 12: Здравствена заштита, којима ће се финансирати програмска
активност Функционисање установа примарне здравствене
заштите, путем капиталних трансфера осталим нивоима
власти, у износу од 3.000.000,00 динара.
III. Средства из тачке II. овог програма распоређују се
за инвестиционе активности набавке медицинске опреме,
и то:
- стоматолошког РТГ апарата, 1 комад,
- хематолошког анализатора, 1 комад,
- центрифуге, 1 комад,
- Point of care анализатора, 1 комад,
- Коагулометра - апарата за коагулацију крви, 1 комад.
IV. За реализацију активности из тачке III. овог програма
пренос средстава вршиће се путем капиталних трансфера,
до износа средстава планираних овим програмом.
Уколико се приходи и примања у буџету Града Новог
Сада не остварују у планираном износу, средства из тачке
II. овог програма могу се умањити сразмерно оствареним
приходима и примањима у буџету Града Новог Сада.
V. Захтев за пренос средстава из тачке II. овог програма,
Завод доставља Градској управи за здравство, након спроведеног поступка јавних набавки у складу са законом, уз
приложену документацију за набавку добара, са износом
обрачунатог пореза на додату вредност, осим за набавке
са правом на поврат пореза на додату вредност, за које
Завод доставља захтев за пренос средстава без износа
пореза на додату вредност.
Пренос средстава на рачун Завода врши се на основу
захтева за пренос који припрема Градска управа за здравство, у складу са прописима.
VI. Завод се обавезује да ће активности из тачке III. овог
програма бити изведене стручно и квалитетно, у складу са
законом, стандардима и нормативима који важе за набавку
ове врсте опреме.
VII. Надзор над спровођењем овог програма обавља
Градска управа за здравство.
VIII. Завод подноси Градском већу Града Новог Сада
годишњи извештај о реализацији овог програма, са иска-
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заним физичким и финансијским показатељима о извршеним активностима и утрошку средстава.
IX. Овај програм објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 51-13/2017-II
17. фебруар 2017. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о здравственој
заштити ("Службени гласник Републике Србије", бр. 107/05,
72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - др.
закон, 93/14, 96/15 и 106/15) и члана 52. тачка 24. Статута
Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града
Новог Сада", број 43/08), на предлог Градоначелника Града
Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада на 67. седници од 17. фебруара 2017. године, доноси

ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И
ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ЗАВОДА ЗА
ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА НОВИ
САД ЗА 2017. ГОДИНУ
I. Овим програмом утврђују се инвестиционе активности и текуће одржавање Завода за здравствену заштиту
радника Нови Сад (у даљем тексту: Завод) за 2017. годину.
II. За реализацију овог програма планирана су средства
у буџету Града Новог Сада за 2017. годину, на име трансфера осталим нивоима власти, у оквиру Програма 12: Здравствена заштита, којим ће се финансирати програмска активност ПА: Функционисање установа примарне здравствене
заштите, у износу од 5.520.000,00 динара, и то за:
- капиталне трансфере, износ од 3.840.000,00
динара, и
- текуће трансфере, износ од 1.680.000,00 динарa.
III. Средства из тачке II. алинеја прва овог програма
распоређују се за инвестиционе активности, и то за набавку:
1) медицинско-техничке опреме, у износу од 2.030.000,00
динара, за:
- систем за дејонизовану воду, 1 комад,
- аудиометар, 1 комад,
- реакциометар, 1 комад,
- апарат за испитивање запрашености у реалном
времену, 1 комад,
- апарат за мерење УВ зрачења у радној средини,
1 комад,
- апарат за мерење атмосферског притиска, 1 комад;
4) рачунарске опреме, у износу од 630.000,00 динара,
за:
- рачунар, 8 комада,
- лаптоп рачунар, 2 комада;
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6) намештаја, у износу од 1.180.000,00 динара, за:
- лабораторијски орман, 3 комада,
- орман за одлагање медицинске документације, 1
комад.
IV. Средства из тачке II. алинеја друга овог програма
распоређују се за активности текућег одржавања, и то за:
- замену нисконапонских разводних ормара и
реконструкцију електричних инсталација,
- кречење пословног простора и фарбање столарије.
V. За реализацију активности из тачке III. овог програма
пренос средстава вршиће се путем капиталних трансфера,
а за активности из тачке IV. путем текућих трансфера, и то
до износа средстава планираних овим програмом за капиталне, односно текуће трансфере.
Уколико се средства из тачке II. овог програма не
остварују у планираном износу, могу се умањити сразмерно
оствареним приходима и примањима у буџету Града Новог
Сада.
VI. Захтев за пренос средстава из тачке II. овог програма Завод доставља Градској управи за здравство након
спроведеног поступка јавних набавки у складу са законом,
уз приложену документацију за набавку радова и добара,
са износом обрачунатог пореза на додату вредност, осим
за набавке са правом на поврат пореза на додату вредност, за које Завод доставља захтев за пренос средстава
без износа пореза на додату вредност.
Пренос средстава на рачун Завода врши се на основу
захтева за пренос који припрема Градска управа за здравство, у складу са прописима.
VII. Завод се обавезује да ће активност из тачке III. и IV.
овог програма бити изведена стручно и квалитетно, у складу
са законом, стандардима и нормативима који важе за ову
врсту радова, односно набавке опреме.
VIII. Надзор над спровођењем овог програма обавља
Градска управа за здравство.
IX. Завод подноси Градском већу Града Новог Сада
годишњи извештај о реализацији овог програма, са исказаним физичким и финансијским показатељима о извршеним активностима и утрошку средстава.
X. Овај програм објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 51-15/2017-II
17. фебруар 2017. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

97
На основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о здравственој
заштити ("Службени гласник Републике Србије", бр. 107/05,
72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - др.
закон, 93/14, 96/15 и 106/15) и члана 52. тачка 24. Статута
Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града
Новог Сада", број 43/08), на предлог Градоначелника Града
Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада на 67. седници од 17. фебруара 2017. године, доноси

22. фебруар 2017.

ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ
И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ЗАВОДА ЗА
ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ НОВИ САД
ЗА 2017. ГОДИНУ
I. Овим програмом утврђују се инвестиционе активности и текуће одржавање Завода за хитну медицинску помоћ
Нови Сад (у даљем тексту: Завод) за 2017. годину.
II. За реализацију овог програма планирана су средства
у буџету Града Новог Сада за 2017. годину, на име трансфера осталим нивоима власти, у оквиру Програма 12: Здравствена заштита, којима ће се финансирати програмска
активност ПА: Функционисање установа примарне здравствене заштите, у износу од 17.200.000,00 динара, и то за:
- капиталне трансфере, износ од 15.040.000,00
динара, и
- текуће трансфере, износ од 2.160.000,00 динара.
III. Средства из тачке II. алинеја прва овог програма
распоређују се за инвестиционе активности, и то за набавку:
1) медицинско-техничке опреме, у износу од 6.840.000,00
динара, за:
- мултифункционални бифазични дефибрилатор, 3
комада,
- ларингоскоп - комплет са реанимационим силиконским балоном, 15 комада;
2) намештаја, у износу од 300.000,00 динара;
3) рачунарске опреме, у износу од 300.000,00 динара,
за:
- радну станицу са оперативним системом, 3 комада,
- монитор, 5 комада;
4) возила, у износу од 7.600.000,00 динара, за:
- санитетско возило за транспорт пацијената, 1
возило,
- путничко возило, 2 возила.
IV. Средства из тачке II. алинеја друга овог програма
распоређују се за активности текућег одржавања система
диспечерског Call центра.
V. За реализацију активности из тачке III. овог програма
пренос средстава вршиће се путем капиталних трансфера,
а за активности из тачке IV. путем текућих трансфера, и то
до износа средстава планираних овим програмом за капиталне, односно текуће трансфере.
Уколико се средства из тачке II. овог програма не
остварују у планираном износу, могу се умањити сразмерно
оствареним приходима и примањима у буџету Града Новог
Сада.
VI. Захтев за пренос средстава из тачке II. овог програма, Завод доставља Градској управи за здравство, након
спроведеног поступка јавних набавки у складу са законом,
уз приложену документацију за набавку добара и услуга,
са износом обрачунатог пореза на додату вредност, осим
за набавке са правом на поврат пореза на додату вредност, за које Завод доставља захтев за пренос средстава
без износа пореза на додату вредност.
Пренос средстава на рачун Завода врши се на основу
захтева за пренос који припрема Градска управа за здравство, у складу са прописима.
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VII. Завод се обавезује да ће активности из тач. III. и IV.
овог програма бити изведене стручно и квалитетно, у складу
са законом, стандардима и нормативима који важе за ову
врсту услуга, односно набавку опреме.
VIII. Надзор над спровођењем овог програма обавља
Градска управа за здравство.
IX.Завод подноси Градском већу Града Новог Сада
годишњи извештај о реализацији овог програма, са исказаним физичким и финансијским показатељима о извршеним активностима и утрошку средстава.
X. Овај програм објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 51-10/2017-II
17. фебруар 2017. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
РЕДНИ
БРОЈ
1.
2.
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На основу члана 15. став 1. Одлуке о остваривању
потреба и интереса грађана у области спорта на територији
Града Новог Сада (''Службени лист Града Новог Сада'',
број 81/16), на предлог Комисије за оцену годишњих и посебних програма у области спорта на територији Града Новог
Сада, Градско Веће Града Новог Сада на 67. седници
одржаној 17. фебруара 2017. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДОБРЕЊУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА
ЗА ПРЕДШКОЛСКИ И ШКОЛСКИ СПОРТ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
ЗА 2017. ГОДИНУ
I. Овим решењем одобравају се годишњи програми за
предшколски и школски спорт на територији Града Новог
Сада за 2017. годину и утврђује се укупан износ средстава
од 17.864.800,00 динара.
Средства из става 1. ове тачке распоређују се на
следеће годишње програме:

СПОРТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА
Спортско удружење ''Супер активан''
Савез за школски спорт града Новог Сада

Број 7 – Страна 123.

ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА

НАЗИВ ПРОГРАМА
''VI Вртићијада'' – Олимпијске игре
вртића Новог Сада
Спорт у школе и школска спортска
такмичења

500.000,00
17.364.800,00

УКУПНО: ПРЕДШКОЛСКИ И ШКОЛСКИ СПОРТ
II. Средства за реализацију програма из тачке I. подтачка 3. овог решења обезбеђена су у оквиру Програма
1301 - Програм 14: Развој спорта и омладине, Програмска
активност 1301-0002-ПА: Подршка предшколском и школском спорту са позиције 414 - Дотације невладиним
организацијама - економска класификација 481, извор
финансирања 01, а по Финансијском плану прихода и
примања и расхода и издатака Градске управе за спорт и
омладину за 2017. годину са позиције 414.01 – Дотације
осталим непрофитним институцијама, синтетички конто
4819 у износу од 18.720.000,00 динара.
III. Уколико се приходи и примања буџета Града Новог
Сада не остварују у планираном износу, средства за
реализацију годишњих програма из тачке I. овог решења
могу се утврдити и у мањем износу.
IV. Средства за реализацију годишњих програма из
тачке I. овог решења преносиће се на основу овог решења
и уговора о реализовању годишњег програма закљученог
са Градском управом за спорт и омладину сразмерно оствареним приходима и примањима буџета Града Новог Сада.
V. Ово решење објавити у ''Службеном листу Града
Новог Сада''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 66-1/2017-13-II
17. фебруар 2017. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

17.864.800,00
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На основу члана 106. став 2. Статута Града Новог Сада
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08) и члана 10. став 4. Одлуке о оснивању Фондације
„Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“, број 1017
од 21. децембра 2016. године Градско веће Града Новог
Сада на 67. седници одржаној 17. фебруара 2017. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на План рада Фондације „Нови
Сад 2021 – Европска престоница културе“ за 2017. годину,
коју је Управни одбор Фондације донео на 3. седници
одржаној 8. фебруара 2017. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-3/2017-45-II
17. фебруар 2017. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

124. страна – Број 7
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На основу члана 13. став 3. Одлуке о одржавању чистоће
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 25/10, 37/10 – испр.
3/11 – испр., 21/11 и 13/14), Градско веће Града Новог Сада,
на 67. седници од 17. фебруара 2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

22. фебруар 2017.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 3-34/2017-II
14. фебруар 2017. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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I. Даје се сагласност на Програм јавне хигијене за 2017.
годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа
„Чистоћа“ Нови Сад, донео на 11. седници одржаној 19.
јануара 2017. године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.

На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, на 67. седници од 17. фебруара 2017. године, доноси

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2017-80-II
17. фебруар 2017. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

I. БРАНИСЛАВА БАЉОШЕВИЋ разрешава се дужности в.д. заменика начелника Градске управе за имовину и
имовинско-правне послове, са 17. фебруаром 2017. године,
због постављења на другу функцију.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
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На основу члана 14. Одлуке о радном времену објеката
у којима се обавља угоститељска делатност на територији
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“,
број 63/15 и 59/16) и члана 106. став 2. Статута Града Новог
Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 43/08), Градско веће Града Новог Сада на 66.
седници од 14. фебруара 2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. Одобрава се другачији завршетак радног времена
угоститељских објеката за пружање услуга исхране и пића
од радног времена утврђеног Одлуком о радном времену
објеката у којима се обавља угоститељска делатност на
територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 63/15 и 59/16), тако да за време предстојећих
празника и одржавања менифестације од значаја за Град
Нови Сад (Фестивал љубави), у периоду од 14. фебруара
до 9. марта 2017. године, угоститељски објекти за исхрану
и пиће могу да раде радним данима и недељом до 24,00
сата, а петком и суботом до 02,00 сата наредног дана.
II. Ово решење се не односи на угоститељске објекте
који су добили решење о продужењу радног времена у
складу са тачком 8. Одлуке о радном времену објеката у
којима се обавља угоститељска делатност на територији
Града Новог Сада.
III. Ово решење доставити:
- Градској управи за инспекцијске послове
- Област комуналне инспекције и
- Сектор комуналне полиције
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.

РЕШЕЊЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2017-10/а
17. фебруар 2017. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада на 67. седници
од 17. фебруара 2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. БРАНИСЛАВА БАЉОШЕВИЋ, дипломирани економиста пословно-правног смера, поставља се за в.д. начелника Градске управе за имовину и имовинско-правне
послове од 18. фебруара 2017. године, до постављења
начелника Градске управе за имовину и имовинско-правне
послове, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на
три месеца.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2017-10/b
17. фебруар 2017. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

22. фебруар 2017.
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На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада на 67. седници
од 17. фебруара 2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I. МИЛЕНА ЕРДЕВИК, дипломирани економиста,
поставља се за в.д. заменика начелника Градске управе
за имовину и имовинско-правне послове, почев од 18.
фебруара 2017. године, до постављења заменика начелника Градске управе за имовину и имовинско-правне
послове, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на
три месеца.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2017-10/с
17. фебруар 2017. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градоначелник
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На основу члана 54. Правилника о начину и поступку
доделе средстава из буџета Града Новог Сада за програме
и пројекте из области здравства ("Службени лист Града
Новог Сада", бр. 9/12, 3/14 и 27/14), на предлог Градског
одбора за пронаталитетну популациону политику, Градоначелник Града Новог Сада доноси

ПРОГРАМ
ПРОНАТАЛИТЕТНЕ ПОПУЛАЦИОНЕ
ПОЛИТИКЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
1. Овим програмом утврђују се активности пронаталитетне популационе политике, које ће се реализовати у 2017.
години путем пројеката који имају за циљ усвајање потребних знања из области заштите и унапређења репродуктивног здравља, као и подстицање примене развојно примереног и одговорног понашања и изградњу одговорног односа
према планирању породице.
2. За реализацију овог програма средства су планирана
Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 80/16), у укупном износу
од 1.000.000,00 динара.
3. Средства из тачке 2. овог програма распоређују се
за:
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1) пројекте едукације младих о репродуктивном
здрављу
Пројекти едукације младих имају за циљ усвајање здравих стилова живота, очување здравља и правилан развој
младих путем изградње позитивних ставова према породици и рађању, њихово информисање о променама које
се дешавају у пубертету у циљу едукације о безбедном
сексуалном понашању и заштити репродуктивног здравља,
као и мотивисање младих за одговорно и безбедно сексуално понашање.
2) пројекте заштите репродуктивног здравља
Пројекти заштите репродуктивног здравља имају за циљ
унапређење репродуктивног здравља како би се свакој
трудници, породиљи и новорођенчету обезбедио највиши
могући степен здравствене заштите.
4. Избор пројеката из тачке 3. овог програма и реализацију
Програма врши Градски одбор за пронаталитетну популациону политику, у складу са Правилником о начину и
поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада
за програме и пројекте из области здравства.
5. Надзор над спровођењем овог програма обавља Градска управа за здравство.
6. Градски одбор за пронаталитетну популациону политику подноси Градоначелнику Града Новог Сада годишњи
извештај о реализацији овог програма.
7. Овај програм објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 51-16/2017-II
14. фебруар 2017. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.
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На основу члана 8. став 2. Одлуке о усклађивању одлуке
о оснивању Јавног комуналног предузећа ''Паркинг сервис''
Нови Сад ("Службни лист Града Новог Сада", бр. 47/16 и
57/16) Градоначелник Града Новог Сада, доноси

ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ
ПОВРШИНА И ПОСЕБНИХ ПРОСТОРА
ОДРЕЂЕНИХ ЗА ПАРКИРАЊЕ МОТОРНИХ
ВОЗИЛА, КАО И УКЛАЊАЊЕ И ПРЕМЕШТАЊЕ
ПАРКИРАНИХ ВОЗИЛА И ПОСТАВЉАЊЕ
УРЕЂАЈА КОЈИМА СЕ СПРЕЧАВА
ОДВОЖЕЊЕ ВОЗИЛА ПО НАЛОГУ
НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА У 2017. ГОДИНИ
1. Програмом коришћења јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, као и уклањање и премештање паркираних
возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење
возила по налогу надлежног органа у 2017. години (у даљем
тексту: Програм) планирају се средства за:
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- Одржавање паркиралишта
у зимском периоду
1.500.000,00 динара,
- Текуће одржавање и обележавање
саобраћајном сигнализацијом
општих паркиралишта
3.400.000,00 динара
________________________________________________
УКУПНО: 4.900.000,00 динара
Надзор над извођењем радова у оквиру Програма врши
Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције.
2. Програм ће реализовати Јавно комунално предузеће
"Паркинг сервис" Нови Сад (у даљем тексту: Јавно
предузеће) из средстава буџета Града Новог Сада за 2017.
годину - текуће субвенције, у укупном износу од 4.900.000,00
динара.
3. Захтев за пренос средстава из буџета Града Новог
Сада за 2017. годину, уз приложену документацију, Јавно
предузеће доставља Градској управи за саобраћај и путеве
(у даљем тексту: Градска управа), која врши надзор над
спровођењем Програма.
Пренос средстава из тачке 2. овог програма, на рачун
Јавног предузећа, врши се на основу захтева који припрема
Градска управа у складу са прописима.
4. Јавно предузеће подноси Градоначелнику шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.
5. Овај програм објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 34-31/2017-II
14. фебруар 2017. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 8. став 2. Одлуке о образовању Службе
за интерну ревизију Града Новог Сада („Службени лист
Града Новог Сада“, бр. 38/13 и 36/14), Градоначелник Града
Новог Сада, доноси

РЕШЕЊЕ
I. МИРОСЛАВ ЛАСЛОВСКИ, дипломирани правник, разрешава се дужности шефа Службе за интерну ревизију
Града Новог Сада, са 20. фебруаром 2017. године, на основу
поднете оставке.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2017-386
17. фебруар 2017. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

22. фебруар 2017.
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На основу члана 9. став 1. Одлукео образовању Службе
за интерну ревизију Града Новог Сада („Службени лист
Града Новог Сада“, бр. 38/13 и 36/14), Градоначелник Града
Новог Сада, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ДАНКА ГРУБЕШИЋ, професор разредне наставе, разрешава се дужности заменика шефа Службе за интерну
ревизију Града Новог Сада, са 20. фебруаром 2017. године,
због постављења на другу дужност.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2017-387
17. фебруар 2017. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

109
На основу члана 9. став 1. Одлуке о образовању Службе
за интерну ревизију Града Новог Сада („Службени лист
Града Новог Сада“, бр. 38/13 и 36/14), Градоначелник Града
Новог Сада, доноси

РЕШЕЊЕ
I. НАТАЛИЈА РАДАНОВИЋ, дипломирани економиста,
поставља се за заменика шефа Службе за интерну ревизију
Града Новог Сада, на период од четири године, почев од
21. фебруара 2017. године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2017-389
17. фебруар 2017. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9.
Одлуке о јавним паркиралиштима ("Службени лист Града
Новог Сада", бр. 4/10, 5/10-исп., 19/10-исп., 50/10, 44/11,
38/12, 7/13-исп., 28/14, 11/15 и 74/16), доноси

22. фебруар 2017.
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РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА
ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
НА ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ
ОМЛАДИНСКОГ ПОКРЕТА К.БР.4Б
У НОВОМ САДУ
I. Одређује се паркинг-места за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у улици Омладинског
покрета к.бр.4б у Новом Саду.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг
сервис" Нови Сад, да паркинг место из тачке I. овог решења
уреди, опреми и постави саобраћајну сигнализацију у складу
са Саобраћајним пројектом број С-054/17 од 03.02.2017.
године који је израдила Градска управа за грађевинско
земљиште и инвестиције, Одељење за развој и управљање
саобраћајем.
III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог
решења врши Градска управа за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектор за инвестиције.
IV. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектору за инвестиције да постављене
саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне
сигнализације.
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са Саобраћајним пројектом број С-040/17 од 03.02.2017.
године који је израдила Градска управа за грађевинско
земљиште и инвестиције, Одељење за развој и управљање
саобраћајем.
III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог
решења врши Градска управа за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектор за инвестиције.
IV. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектору за инвестиције да постављене
саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне
сигнализације.
V. Рок за извршење овог решења је 01.03.2017. године.
VI. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-614/2017
9.фебруар 2017. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

V. Рок за извршење овог решења је 01.03.2017. године.
VI. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-610/2017
9.фебруар 2017. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9.
Одлуке о јавним паркиралиштима ("Службени лист Града
Новог Сада", бр. 4/10, 5/10-исп., 19/10-исп., 50/10, 44/11,
38/12, 7/13-исп., 28/14, 11/15 и 74/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА
ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
НА ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ
СТЕВАНА МИЛОВАНОВА К. БР. 6
У НОВОМ САДУ
I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у улици Стевана Милованова к.бр.6 у Новом Саду.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг
сервис" Нови Сад, да паркинг место из тачке I. овог решења
уреди, опреми и постави саобраћајну сигнализацију у складу
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9.
Одлуке о јавним паркиралиштима ("Службени лист Града
Новог Сада", бр. 4/10, 5/10-исп., 19/10-исп., 50/10, 44/11,
38/12, 7/13-исп., 28/14, 11/15 и 74/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА
ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ
СТЕВАНА МУСИЋА К. БР. 13 У НОВОМ САДУ
I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у улици Стевана Мусића
к.бр.13 у Новом Саду.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг
сервис" Нови Сад, да паркинг место из тачке I. овог решења
уреди, опреми и постави саобраћајну сигнализацију у складу
са Саобраћајним пројектом број С-042/17 од 02.02.2017.
године који је израдила Градска управа за грађевинско
земљиште и инвестиције, Одељење за развој и управљање
саобраћајем.
III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог
решења врши Градска управа за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектор за инвестиције.
IV. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектору за инвестиције да постављене
саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне
сигнализације.
V. Рок за извршење овог решења је 01.03.2017. године.
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VI. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-611/2017
9.фебруар 2017. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9.
Одлуке о јавним паркиралиштима ("Службени лист Града
Новог Сада", бр. 4/10, 5/10-исп., 19/10-исп., 50/10, 44/11,
38/12, 7/13-исп., 28/14, 11/15 и 74/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА
ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
НА ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ
ДРАГИШЕ БРАШОВАНА К.БР.8
У НОВОМ САДУ
I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у улици Драгише Брашована к.бр.8 у Новом Саду.

22. фебруар 2017.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9.
Одлуке о јавним паркиралиштима ("Службени лист Града
Новог Сада", бр. 4/10, 5/10, 19/10, 50/10, 44/11, 38/12, 7/13,
28/14, 11/15 и 74/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ
ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА ВОЗИЛА ОСОБА
СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА ЈАВНОМ
ПАРКИРАЛИШТУ НА БУЛЕВАРУ
СЛОБОДАНА ЈОВАНОВИЋА К.БР.48
У НОВОМ САДУ
I. У Решењу о одређивању паркинг-места за возила
особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту на Булевару Слободана Јовановића к.бр.48 у Новом Саду (“Службени лист Града Новог Сада”, број 72/2016) тачка II. се
мења и гласи:
„Налаже се Јавном комуналном предузећу “Паркинг сервис” Нови Сад, да паркинг место из тачке I. овог решења
уреди, опреми и постави саобраћајну сигнализацију у складу
са Саобраћајним пројектом, број С-052/17 од 06.02.2017.
године, који је израдила Градска управа за грађевинско
земљиште и инвестиције, Одељење за развој и управљање
саобраћајем.“
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг
сервис" Нови Сад, да паркинг место из тачке I. овог решења
уреди, опреми и постави саобраћајну сигнализацију у складу
са Саобраћајним пројектом број С-049/17 од 03.02.2017.
године који је израдила Градска управа за грађевинско
земљиште и инвестиције, Одељење за развој и управљање
саобраћајем.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-608/2017
9.фебруар 2017. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог
решења врши Градска управа за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектор за инвестиције.
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IV. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектору за инвестиције да постављене
саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне
сигнализације.
V. Рок за извршење овог решења је 01.03.2017. године.
VI. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-613/2017
9.фебруар 2017. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9.
Одлуке о јавним паркиралиштима ("Службени лист Града
Новог Сада", бр. 4/10, 5/10-исп., 19/10-исп., 50/10, 44/11,
38/12, 7/13-исп., 28/14, 11/15 и 74/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ДВА ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА
ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ ЛАЗЕ
КОСТИЋА К.БР.42 У КОВИЉУ
I. Одређују се два паркинг-места за возила особа са
инвалидитетом на јавном паркиралишту у улици Лазе
Костића к.бр.42 у Ковиљу.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг
сервис" Нови Сад, да паркинг место из тачке I. овог решења
уреди, опреми и постави саобраћајну сигнализацију у складу
са Саобраћајним пројектом број С-041/17 од 01.02.2017.

22. фебруар 2017.
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године који је израдила Градска управа за грађевинско
земљиште и инвестиције, Одељење за развој и управљање
саобраћајем.
III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог
решења врши Градска управа за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектор за инвестиције.
IV. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектору за инвестиције да постављене
саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.
V. Рок за извршење овог решења је 01.03.2017. године.
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VI. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-616/2017
9.фебруар 2017. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна Рег. бр.

ГРАД НОВИ САД

102

Градско веће
103
93
94

95

96

97

98

99

100
101

Програм инвестиционих активности
Апотеке Нови Сад за 2017. годину

119
104

Програм инвестиционих активности и
текућег одржавања Дома здравља
"Нови Сад" Нови Сад за 2017. годину

120

Програм инвестиционих активности Завода за здравствену заштиту студената
Нови Сад за 2017. годину

121

Програм инвестиционих активности и
текућег одржавања Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад за
2017. годину

121

Програм инвестиционих активности и
текућег одржавања Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад за 2017. годину

122

105
106
123

Решење о давању сагласности на План
рада Фондације „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ за 2017. годину

123

Решење о одобрењу другачијег завршетка радног времена угоститељских објеката за пружање услуга исхране и пића
од радног времена утврђеног Одлуком о
радном времену објеката у којима се обавља угоститељска делатност на територији Града Новог Сада

Страна

Решење о разрешењу дужности в.д. заменика начелника Градске управе за
имовину и имовинско-правне послове
(Бранислава Баљошевић)

124

Решење о постављењу в.д. начелника
Градске управе за имовину и имовинско- правне послове (Бранислава Баљошевић)

124

Решење о постављењу в.д. заменика
начелника Градске управе за имовину
и имовинско-правне послове
(Милена Ердевик)

125

Градоначелник

Решење о одобрењу годишњих програма за предшколски и школски спорт на
територији Града Новог Сада за 2017.
годину

Решење о давању сагласности на Програм јавне хигијене за 2017. годину

Предмет

107
124
108

109
124

Програм пронаталитетне популационе
политике за 2017. годину

125

Програм коришћења јавних саобраћајних
површина и посебних простора одређених
за паркирање моторних возила, као и уклањање и премештање паркираних возила и
постављање уређаја којима се спречава
одвожење возила по налогу надлежног
органа у 2017. години

125

Решење о разрешењу дужности шефа
Службе за интерну ревизију Града Новог
Сада (Мирослав Ласловски)

126

Решење о разрешењу дужности заменика шефа Службе за интерну ревизију
Града Новог Сада (Данка Грубешић)

126

Решење о постављењу заменика шефа
Службе за интерну ревизију Града Новог
Сада (Наталија Радановић)

126

130. страна – Број 7

Рег. бр.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Предмет

Страна Рег. бр.

Градска управа за саобраћај и путеве
110

111

112

Решење о одређивању паркинг-места
за возила особа са инвалидитетом на
јавном паркиралишту у Улици омладинског покрета к. бр. 4Б у Новом Саду
Решење о одређивању паркинг-места
за возила особа са инвалидитетом на
јавном паркиралишту у Улици Стевана
Милованова к. бр.6 у Новом Саду
Решење о одређивању паркинг-места
за возила особа са инвалидитетом на
јавном паркиралишту у Улици Стевана
Мусића к. бр.13 у Новом Саду

113

114
127

127

115
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Предмет

Страна

Решење о одређивању паркинг-места
за возила особа са инвалидитетом на
јавном паркиралишту у Улици Драгише
Брашована к. бр. 8 у Новом Саду

128

Решење о измени решења о одређивању паркинг-места за возила особа са
инвалидитетом на јавном паркиралишту
на Булевару Слободана Јовановића
к. бр. 48 у Новом Саду

128

Решење о одређивању два паркинг-места
за возила особа са инвалидитетом на
јавном паркиралишту у Улици Лазе
Костића к. бр. 42 у Ковиљу

128

127

Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Oдговорни уредник: Данило Дурутовић.
Уредништво: Градска управа за прописе Града Новог Сада,
21000 Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, Телефон: 021/451-726.
Годишња претплата: 3.500,00 динара. Уплатни рачун број: 840-742341843-24;
По моделу 97 са позивом на број 20-511, Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Нови Сад.
Прималац: Приходи градских органа управе
Сврха плаћања: За “Службени лист Града Новог Сада”.
Рачунарска обрада и штампа:
Служба за заједничке послове Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, 21000 Нови Сад, телефон: 021/4882-700

