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ГРАД НОВИ САД

примерак 60,00 динара

СПОРАЗУМ О ПРИЈАТЕЉСКОЈ САРАДЊИ
Између

Скупшина
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На основу члана 24. тачка 40. Статута Града Новог Сада
- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XVII седници
од 23. марта 2017. године, доноси

ОДЛУКУ
О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ
ГРАДА НОВОГ САДА, РЕПУБЛИКА СРБИЈА,
И ОПШТИНЕ КРФ, РЕПУБЛИКА ГРЧКА
Члан 1.
Овом одлуком Град Нови Сад, Република Србија,
успоставља сарадњу са Општином Крф, Република Грчка,
на основама равноправности, узајамног поверења и традиционалних историјских веза два народа.
Члан 2.
Град Нови Сад и Општина Крф успоставиће сарадњу у
области културе организовањем културних, уметничких и
других манифестација, обележавањем значајних историјских
датума два народа, туризма и спорта.
Члан 3.
Градоначелник Града Новог Сада и Градоначелник
Општине Крф потписаће Споразум, који је саставни део
ове одлуке.
Члан 4.
Средства за финансирање сарадње обезбеђена су у
буџету Града Новог Сада.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“, а
објавиће се по добијању сагласности Владе Републике
Србије.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-520/2017-I
23. март 2017. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1. Општине Крф (Република Грчка), коју заступа Градоначелник, Константинос Николоузос, са једне
стране, и
2. Града Новог Сада (Република Србија), кога заступа
Градоначелник, Милош Вучевић, са друге стране

Општина Крф (Република Грчка) и Град Нови Сад (Република Србија) на основу историјских пријатељских веза
два народа и поводом обележавања 300. годишњице
опсаде Крфа од стране Османлија, као и историјске „побратимске“ Петроварадинске битке код Новог Сада 1716.
године, од којих су обе окончане победом европских снага,
а на основу већ потписаног Писма о намерама за успостављање сарадње између наведених територијалних
јединица, исказују сагласност да сарадњу подигну на још
виши ниво, потписивањем Споразума о пријатељској
сарадњи.
Тачка 1.
Стране потписнице ће успостављати и развијати партнерске односе у сфери заједничких културних елемената
који повезују два пријатељска народа.
Тачка 2.
Стране потписнице радиће на јачању историјских веза
које спајају Крф са Србијом, успостављених за време
боравка српске војске на Крфу током Првог светског рата,
као и очувању историјског сећања, уз одржавање заједничких
манифестација поводом годишњица поменутих историјских
догађаја.
Тачка 3.
Стране потписнице се обавезују да ће учинити све што
је у њиховој моћи да организују и реализују разне културне,
уметничке и спортске манифестације и размене делегација
за питања од заједничког интереса, што би предвидело и
потписивање пратећих споразума.
Тачка 4.
Као средине којима је једна од битнијих привредних
грана туризам, стране потписнице ће развијати сарадњу у
тој области.
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Тачка 5.

Άρθρο 3.

Реализација Споразума о пријатељској сарадњи
спроводиће се на начин и поступцима предвиђеним законодавством Републике Грчке и Републике Србије.

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται ότι θα πράξουν ότι
είναι δυνατόν για την διοργάνωση ποικίλων πολιτιστικών,
καλλιτεχνικών και αθλητικών εκδηλώσεων και την ανταλλαγή
αντιπροσωπειών για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και
την σύναψη σχετικών συμφωνιών.

Тачка 6.
Споразум о пријатељској сарадњи ће се примењивати
од дана потписивања.
Тачка 7.
Споразум о пријатељској сарадњи је сачињен у (6) шест
истоветних примерка, од којих свака страна задржава по
(3) три примерка.
Тачка 8.
Споразум о пријатељској сарадњи сачињен је на три
језика: грчком, српском и енглеском, и сва три текста имају
исти садржај и исту правну снагу.
У Новом Саду, ______________ 2017. године
За Општину Крф
Градоначелник

За Град Нови Сад
Градоначелник

Константинос Николоузос

Милош Вучевић

Άρθρο 4.
Τα συμβαλλόμενα μέρη θα αναπτύξουν συνεργασία σε έναν
από τους βασικότερους οικονομικούς τομείς για τις εν λόγω
πόλεις που είναι ο τομέας του τουρισμού.
Άρθρο 5.
Η υλοποίηση του Συμφώνου Φιλίας και Συνεργασίας θα
εφαρμοστεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της νομοθεσίας
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Σερβίας.
Άρθρο 6.
Το Σύμφωνο Φιλίας και Συνεργασίας θα αρχίσει να
εφαρμόζεται από την ημέρα της υπογραφής του.
Άρθρο 7.
Το Σύμφωνο Φιλίας και Συνεργασίας συντάσσεται σε έξι
πανομοιότυπα αντίγραφα, εκ των οποίων τρία για κάθε πλευρά.

ΣΎΜΦΩΝΟ ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 8.

Μεταξύ

Το Σύμφωνο Φιλίας και Συνεργασίας συντάσσεται σε τρεις
γλώσσες: στην ελληνική σερβική και αγγλική γλώσσα και τα
τρία κείμενα εμπεριέχουν το ίδιο κείμενο και έχουν την ίδια
νομική ισχύ.

1. Του Δήμου Κέρκυρας (Ελληνική Δημοκρατία), τον οποίο
εκπροσωπεί ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Νικολούζος,
από την μια πλευρά και
2. Της πόλης του Νόβι Σαντ (Δημοκρατία της Σερβίας), την
οποία εκπροσωπεί ο Δήμαρχος Μίλος Βούτσεβιτς, από
την άλλη πλευρά
Ο Δήμος Κέρκυρας (Ελληνική Δημοκρατία) και η Πόλη του
Νόβι Σαντ (Δημοκρατία της Σερβίας) με βάση τους ιστορικούς
δεσμούς φιλίας μεταξύ των δύο λαών και με αφορμή την επέτειο
των 300 χρόνων από την πολιορκία της Κέρκυρας από τους
Οθωμανούς, καθώς και την ιστορική «δίδυμη» μάχη του
Πετροβαραντίν στο Δήμο του Νόβι Σαντ το 1716, που
αμφότερες έληξαν με τη νίκη των ευρωπαϊκών δυνάμεων και
λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη έχει υπογραφεί η Επιστολή
Προθέσεων Έναρξης Συνεργασίας μεταξύ των εν λόγω πόλεων,
συμφωνούν να αναβαθμίσουν την συνεργασία τους σε ακόμη
υψηλότερο επίπεδο με την υπογραφή του Συμφώνου Φιλίας
και Συνεργασίας.
Άρθρο 1.
Τα συμβαλλόμενα μέρη θα αναπτύξουν τις εταιρικές τους
σχέσεις αναφορικά με τα κοινά πολιτιστικά στοιχεία τα οποία
συνδέουν τους δύο λαούς
Άρθρο 2.
Τα συμβαλλόμενα μέρη θα εργαστούν για την ενδυνάμωση
των ιστορικών δεσμών που συνδέουν την Κέρκυρα με τη Σερβία,
οι οποίοι δημιουργήθηκαν κατά τη διαμονή του Σερβικού
Στρατού στην Κέρκυρα κατά τον 1ο Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς
και τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, με τη διοργάνωση
κοινών εκδηλώσεων με αφορμή τις επετείους των
προαναφερθέντων ιστορικών γεγονότων.

Στο Νόβι Σαντ, ______________ 2017.
Για τον Δήμο Κέρκυρας
Ο Δήμαρχος

Για την Πόλη του Νόβι Σαντ
Ο Δήμαρχος

Κωνσταντίνος Νικολούζος

Μίλος Βούτσεβιτς

AGREEMENT ON FRIENDLY COOPERATION
between
1. The Municipality of Corfu (Republic of Greece),
represented by the Mayor Mr. Konstantinos Nikolouzos,
and
2. The City of Novi Sad (Republic of Serbia), represented
by the Mayor Mr. Miloš Vučević
The Municipality of Corfu (Republic of Greece) and the City
of Novi Sad (Republic of Serbia), on the basis of historical
friendly relations between the two peoples, on the occasion of
the 300th anniversary of the Corfu Siege by the Ottomans, as
well as of the historical “twin” victory of the Petrovaradin Battle
fought near Novi Sad in 1716, both of which had been won by
the European forces, and on the basis of already signed Letter
of Intent for establishing cooperation between the aforesaid
territorial collectivities, hereby express their consent to advance
their cooperation to an even higher level by signing the
Agreement on Friendly Cooperation.

10. мај 2017.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
Article 1.

The signatories will establish and develop partner relations
in the field of mutual cultural elements which connect the two
friendly peoples;
Article 2.
The signatories will work on strengthening the historical ties
connecting Corfu with Serbia, established at the time Serbian
army was in Corfu during the First World War, as well as on
preserving the historical remembrance, by holding joint
manifestations on the occasions of the aforesaid historical
events;
Article 3.
The signatories oblige themselves to do all that is in their
power to organize and realize various cultural, artistic and
sports manifestations and delegation exchanges for the matters
of mutual interest, which would also include signing of the
accompanying agreements;
Article 4.
As environments which boast tourism as one of their essential
economic activities, the signatories will develop cooperation in
that area;
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ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ
ГЕРОНТОЛОШКОГ ЦЕНТРА „НОВИ САД“
КОЈE СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА
БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА
ЗА 2017. ГОДИНУ
I. Овим програмом утврђују се инвестиционе активности Геронтолошког центра „Нови Сад“ ( у даљем тексту:
Геронтолошки центар), које се финансирају из средстава
буџета Града Новог Сада за 2017. годину у складу са обавезама Града Новог Сада које проистичу из Закона о
социјалној заштити („Службени гласник Републике Србије“,
број 24/11) и из Одлуке о социјалној заштити Града Новог
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 38/11 и 10/12).
II. За реализацију овог програма планирана су средства
у буџету Града Новог Сада за 2017. годину, у укупном износу
од 45.000.000,00 динара, као капитални трансфери осталим нивоима власти, на име Прве фазе надоградње и
доградње постојећег објекта Геронтолошког центра „Нови
Сад“ - Прихватилишта за одрасла лица у Футогу, Железничка број 46 ( у даљем тексту: „Прва фаза“), и то:
- 43.480.111,00 динара за капитално одржавање зграда
и објеката,

Article 5.
Realization of the Agreement on Friendly Cooperation will
be carried out in the manner and through procedures as
stipulated by the legislation of the Republic of Greece and
Republic of Serbia;
Article 6.
The Agreement on Friendly Cooperation will be in force
from the day of its signing;
Article 7.
The Agreement on Friendly Cooperation is drawn in six (6)
identical copies, three (3) of which are kept by each of the
signatories;
Article 8.
The Agreement on Friendly Cooperation is drawn in three
languages: Greek , Serbian, and English, all three of the texts
having identical content and equal legal strength.
In Novi Sad, ______________2017
For the Municipality of Corfu
Mayor

For the City of Novi Sad
Mayor

Konstantinos Nikolouzos

Miloš Vučević

- 1.219.889,00 динара за Стручни надзор над извођењем
радова на Првој фази,
- 300.000,00 динара за Координатора за безбедност и
здравље на раду над извођењем радова на Првој фази.
III. Захтев за обезбеђење средстава из тачке II. овог
програма, уз приложену документацију о спроведеном
поступку јавне набавке, у складу са законом, Геронтолошки
центар доставља Градској управи за социјалну и дечију
заштиту ( у даљем тексту: Градска управа), а пренос средстава из буџета Града Новог Сада врши се на основу захтева за пренос који припрема Градска управа, у складу са
прописима којима се уређује буџетски систем.
IV. Геронтолошки центар се обавезује да ће се активности из овог програма извести стручно и квалитетно у
складу са законом, стандардима и нормативима који важе
за ову врсту радова, и да ће се средства утрошити наменски.
V. Надзор над спровођењем овог програма обављаће
Градска управа.
VI. Геронтолошки центар подноси Градској управи и
Градском већу Града Новог Сада извештај о реализацији
овог програма са документацијом о реализованим активностима и утрошку средстава.
VII. Овај програм објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.

Градско веће
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На основу члана 52. тачка 24. Статута Града Новог Сада
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“
број 43/08) и члана 35. Одлуке о буџету Града Новог Сада
за 2017. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број
80/16), на предлог Градоначелника Града Новог Сада,
Градско веће Града Новог Сада, на 83. седници од 5.
маја 2017. године, доноси

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 5-700/2017-II
5. мај 2017. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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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) и члана 22. став 5. Правилника о одобравању
и финансирању програма којима се остварују потребе и
интереси грађана у области спорта на територији Града
Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 13/17),
сходно одредби 137. став 1. тачка 15. Закона о спорту
(''Службени гласник РС'', број 10/16), а у вези Јавног позива
за доделу средстава за реализацију посебних програма
којима се остварују потребе и интереси грађана у области
спорта на територији Града Новог Сада у 2017. години на
предлог Комисије за оцену годишњих и посебних програма
у области спорта на територији Града Новог Сада, Градско Веће Града Новог Сада на 83. седници одржаној 5. маја
2017. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА
ЗА ДОДЕЛУ СЛОБОДНИХ ТЕРМИНА
ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА
ТРЕНИРАЊЕ И ОБАВЉАЊЕ ДРУГИХ
СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ У САЛАМА И
ДВОРАНАМА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
''СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР
ВОЈВОДИНА'' НОВИ САД, ХАЛИ СЛАНА
БАРА И ХАЛИ У ФУТОГУ

10. мај 2017.

I.Овим решењем одобравају се посебни програми за
слободне бесплатне термине организацијама у области
спорта (спортским организацијама и савезима) за тренирање
и обављање других спортских активности, и то тако да се
за тренирање и обављање других спортских активности у
салама и дворанама Јавног предузећа ''Спортски и пословни
центар Војводина'' Нови Сад утврђује износ од 79.999.980,00
динара за 13.986 сати, за тренирање и обављање других
спортских активности у хали Слана бара износ од
5.728.800,00 динара за 1.623 сата и за тренирање и
обављање других спортских активности у хали у Футогу
износ од 4.272.000,00 динара за 1.145 сати, што укупно
износи 90.000.780,00 динара и 16.754 сати.
Слободни бесплатни термини организацијама у области спорта за тренирање и обављање других спортских
активности из става 1. ове тачке финансирају се из буџета
Града Новог Сада за 2017. годину, у оквиру потреба и интереса грађана у области спорта која се односи на рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских
објеката у државној својини чији је корисник Град Нови Сад
и спортских објеката у својини Града Новог Сада кроз
одобравање њиховог коришћења за спортске активности
и доделу термина за тренирање учесницима у систему
спорта, у складу са одредбама Закона о спорту.
Средства из става 1. ове тачке распоређују се на следеће
организације у области спорта – носиоци програма:

1) САЛЕ И ДВОРАНЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА''
НОВИ САД
1) Одбојкашки савез Новог Сада
Простор
Велика дворана – Цела
Мала дворана – 1. категорија
Мала дворана – 2. категорија
Укупно тренинзи:
Такмичењa – Мала дворана:
СВЕУКУПНО:
2) Одбојкашки клуб “Војводина”
Простор
Велика дворана – Цела
Мала дворана – 1. категорија
Такмичењa – Мала дворана:
СВЕУКУПНО:
3) Окружни кошаркашки савез Новог Сада
Простор
Велика дворана – Цела
Мала дворана – 1. категорија
Мала дворана – 2. категорија
Укупно тренинзи:
Такмичењa – Мала дворана:
СВЕУКУПНО:
4) Градски спортски савез Новог Сада
Простор
Велика дворана – Цела
Мала дворана – 1. категорија

Сати

52
322

Планирани износ
5.205.600,00
320.400,00
374.400,00
5.900.400,00
673.920,00
6.574.320,00

165
600
18
783

Планирани износ
4.771.800,00
6.408.000,00
233.280,00
11.413.080,00

180
30
60

Сати

Сати

46
1.201

Планирани износ
6.073.200,00
7.689.600,00
1.404.000,00
15.166.800,00
596.160,00
15.762.960,00

120
105

Планирани износ
3.470.400,00
1.121.400,00

210
720
225

Сати
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Мала дворана – 2. категорија
Бокс дворана
Куглана (1-8)
Куглана СЦ “Сајмиште”
Приручна бокс сала
Приручна сала на 2. Спрату
Укупно тренинзи:
Такмичењa – Мала дворана:
Такмичењa – Куглана:
Такмичењa – Куглана СЦ “Сајмиште”:
Такмичењa – Бокс дворана:
Укупно такмичења:
СВЕУКУПНО:
5) Градски стонотениски савез Новог Сада
Простор
Стонотениска дворана
Такмичењa – Стонотениска дворана:
СВЕУКУПНО:
6) Ватерполо клуб “Војводина”
Простор
Велики базен
Мали базен
Укупно тренинзи:
7) Хокеј клуб “Војводина”
Простор
Ледена дворана
Такмичења – Ледена дворана:
СВЕУКУПНО:

60
1.500
1.320
780
600
600

5.270

374.400,00
2.610.000,00
3.722.400,00
2.199.600,00
540.000,00
1.044.000,00
15.082.200,00
155.520,00
478.800,00
180.540,00
20.640,00
835.500,00
15.917.700,00

1.350
48
1.398

Планирани износ
3.807.000,00
253.440,00
4.060.440,00

1.050
240
1.290

Планирани износ
12.348.000,00
1.411.200,00
13.759.200,00

390
30
420

Планирани износ
4.305.600,00
439.200,00
4.744.800,00

900

Планирани износ
2.538.000,00

1.050

Планирани износ
2.835.000,00

1.350
2
1.352

Планирани износ
2.349.000,00
45.480,00
2.394.480,00

13.986

79.999.980,00

12
114
51
8

Сати

Сати

Сати

8) Универзитетски џудо и самбо клуб “Славија”
Простор
Џудо дворана

Сати

9) Рвачки клуб “Нови Сад”
Простор
Рвачка сала

Сати

10) Стрељачка дружина “НС 1790”
Простор
Ваздушно стрелиште
Такмичења – Ваздушно стрелиште (дана):
СВЕУКУПНО:
Укупно сале и дворане Јавног предузећа ''СПЦ Војводина'':
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Сати

ХАЛА СЛАНА БАРА
1) Рукометни клуб ''Војводина''
Простор
Рукометна хала

Сати
771

Планирани износ
2.703.600,00

852

Планирани износ
3.025.200,00

1623

5.728.800,00

2) Градски рукометни савез Нови Сад
Простор
Рукометна хала
Укупно Хала Слана бара:

Сати
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ХАЛА ФУТОГ
1) Женски одбојкашки клуб ''Футог''
Простор
Хала

Сати
275

Планирани износ
1.020.000,00

275

Планирани износ
1.020.000,00

595

Планирани износ
2.232.000,00

1.145

4.272.000,00

2) Кошаркашки клуб ''Футог''
Простор
Хала

Сати

3) Градски спортски савез Новог Сада
Простор
Хала

Сати

Укупно Хала Футог:

II. Средства за реализацију програма из тачке I. овог
решења обезбеђена су у оквиру Програма 1301 - Програм
14: Развој спорта и омладине, Програмска активност 13010001-ПА: Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима и рекреативни спорт, са позиције
413 - 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 413.01 – Дотације осталим непрофитним
институцијама, синтетички конто 4819 у износу од
338.800.000.00 динара.
III. Уколико се приходи и примања буџета Града Новог
Сада не остварују у планираном износу, средства за
реализацију посебних програма из тачке I. овог решења
могу се утврдити и у мањем износу.
IV. У случају када се носиоцу програма за реализацију
одобреног посебног програма доделе мања средства од
средстава наведених у финансијском плану програма, носилац програма је обавезан да пре закључења уговора о
реализовању посебног програма усклади финансијски план
програма и план реализације програмских активности са
висином додељених средстава и одобреним активностима
на реализацији програма, и да достави Градској управи за
спорт и омладину допуну, односно измену предложеног
програма усаглашену са висином одобрених средстава.
V. Средства за реализацију посебних програма из тачке
I. овог решења преносиће се носиоцу програма на основу
овог решења и уговора о реализовању посебног програма
закљученог између носиоца програма и Градске управе за
спорт и омладину сразмерно оствареним приходима и
примањима буџета Града Новог Сада.
VI. Ово решење објавити у ''Службеном листу Града
Новог Сада''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 66-1/2017-199-II
5. мај 2017. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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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“, бр.
63/15 и 59/16) и члана 106. став 2. Статута Града Новог
Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог
Сада“, број: 43/08), Градско веће Града Новог Сада на 83.
седници од 5. маја 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 одржавања
Међународног пољопривредног сајма у Новом Саду, као
и предстојећих манифестација које су од значаја за Град
Нови Сад, када се очекује већи прилив туриста у Град Нови
Сад, у периоду од 12. маја до 20. маја 2017. године и у
периоду од 15. јуна до 24. јуна 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:
- Градкој управи за инспекцијске послове
- Област комуналне инспекције и
- Сектор комуналне полиције
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 3-131/2017-II
5. мај 2017. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

10. мај 2017.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 22 – Страна 1083.

306

308

На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08), поступајући по Решењу Министарства државне
управе и локалне самоуправе, Управни инспекторат, Сектор управне инспекције, Група управне инспекције број:
038-070-89/3/2016-02 од 14. децембра 2016. године, Градско веће Града Новог Сада, на 83. седници од 5. маја 2017.
године, доноси

На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08), поступајући по Решењу Министарства државне
управе и локалне самоуправе, Управи инспекторат, Сектор управне инспекције, Одсек управне инспекције број:038070-89/2016-02 од 7. новембра 2016. године, Градско веће
Града Новог Сада на 83. седници од 5. маја 2017. године
доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I. ВЛАДИМИР БАЛАБАН разрешава се дужности в.д.
начелника Градске управе за инспекцијске послове, са 5.
мајем 2017. године.

I. ДЕЈАН ШИЈАК разрешава се дужности в.д. заменика
начелника Градске управе за инспекцијске послове, са 5.
мајем 2017. године.

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

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2017-26/b
5. мај 2017. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2017-26/с
5. мај 2017. године
НОВИ САД
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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 83. седници од 5. маја 2017. године, доноси

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 83. седници од 5. маја 2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

I. ДЕЈАН ШИЈАК поставља се за в.д. начелника Градске управе за инспекцијске послове, почев од 6. маја 2017.
године, до постављења начелника Градске управе за
инспекцијске послове, по спроведеном јавном конкурсу, а
најдуже на три месеца.

I. ВЛАДИМИР БАЛАБАН поставља се за в.д. заменика
начелника Градске управе за инспекцијске послове, почев
од 6. маја 2017. године, до постављења заменика начелника Градске управе за инспекцијске послове, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.

II. Ово решење објавити у „Служеном листу Града Новог
Сада“.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2017-26/č
5. мај 2017. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2017-26/ć
5. мај 2017. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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и 11/17) у поглављу „11. ПРОГРАМИ И МЕРЕ ПОЛИТИКЕ
ЗАПОШЉАВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА У 2017.
ГОДИНИ“, тачка „5. Субвенција за отварање нових радних
места“ ст. 2. и 3. мењају се и гласе:

На основу члана 47. тачка 20. Статута Града Новог Сада
- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08), а у вези са чланом 41. став 1. Закона о
запошљавању и осигурању за случај незапослености
("Службени гласник Републике Србије", бр. 36/09, 88/10 и
38/15), Градоначелник Града Новог Сада доноси

„Субвенције се одобравају послодавцима за отварање
нових радних места у једнократном износу од 200.000,00
динара по једном отвореном радном месту, а средства су
обезбеђена за 78 лицe која се запошљавају на новоотвореним радним местима, који су и крајњи корисници
субвенције.

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА АКЦИОНОГ ПЛАНА
ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА НОВОГ САДА
ЗА 2017. ГОДИНУ
I
У Акционом плану запошљавања Града Новог Сада за
2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 5/17

За реализацију ове мере средства су обезбеђена у
буџету Града за 2017. годину у износу од 15.780.000,00
динара“.
У поглављу „13. СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА
ЗАПОШЉАВАЊА“ став 1. износ: „ 168.290.270,00 динара“
замењује се износом: „167.870.270.00 динара“.
У ставу 2. износ: „134.970.700,00 динара“ замењује се
износом: „134.550.700,00 динара“.
У ставу 3. табела се мења и гласи:

„
Бр.

Мере активне политике запошљавања

Средства у
динарима

Планирани
број лица

1.

Програм приправника

37.440.000,00

80

2.

Програм стручне праксе

30.234.000,00

119

3.

Организовање јавних радова од интереса за Град

17.489.700,00

68

4.

Субвенција за самозапошљавање

30.000.000,00

150

5.

Субвенција за отварање нових радних места

15.780.000,00

78

6.

Сајмови запошљавања

407.000,00

-

7.

Универзитетска професионална пракса студената

-

40-50

8.

Учешће у спровођењу пројекта „Повећање делотворности политике
запошљавања према угроженим групама“

-

-

9.

Обуке и едукација лица

3.000.000,00

54

200.000,00

-

134.550.700,00

589-599

10.

Накнаде за рад председника, заменика председника и чланова Савета
за запошљавање
Укупно:

“
II
У Табели приоритета, мера и програма за реализацију
Акционог плана запошљавања Града Новог Сада за 2017.
годину која је саставни део Акционог плана у делу:
„Субвенција за отварање нових радних места“ у колони
„Извор финансирања (у динарима) Буџет Града“ износ:
„16.200.000,00“ замењује се износом: „15.780.000,00“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-50/2017-1-II
28. април 2017. године
НОВИ САД

III

Заменик Градоначелника

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

Срђан Кружевић, с.р.

10. мај 2017.
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На основу члана 15. став 3. Одлуке о јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада („Службени лист
Града Новог Сада“, бр. 4/10, 5/10 – испр. 19/10-испр. 50/10,
44/11, 38/12, 7/13-испр. 28/14, 11/15, 74/16 и 21/17), Градска управа за саобраћај и путеве доноси

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О
РЕЗЕРВАЦИЈИ ПАРКИНГ-МЕСТА НА
ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
Члан 1.
У Правилнику о резервацији паркинг-места на јавним
паркиралиштима („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
57/16 и 12/17) члан 1. мења се и гласи:
„Члан 1.
Овим правилником ближе се уређују начин и услови за
резервацију паркинг-места на јавним паркиралиштима, за
чије коришћење се плаћа цена паркирања на територији
Града Новог Сада (у даљем тексту: јавна паркиралишта).“
Члан 2.
У члану 5. став 1. мења се и гласи:
„Резервација паркинг-места у складу са чланом 3. овог
правилника може да се одобри:
- државним органима, органима Аутономне Покрајине
Војводине и Града, јавним службама, дипломатским
и другим страним представништвима до 70% одобреног капацитета,
- другим правним лицима и предузетницима до 4 (четири)
паркинг-места и
- физичким лицима 1 (једно) паркинг-место.“

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА
ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ НА БУЛЕВАРУ
СЛОБОДАНА ЈОВАНОВИЋА К.БР. 38 У
НОВОМ САДУ
I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту на Булевару Слободана Јовановића, к. бр. 38 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-202/17 од 13. априла
2017. године, који је израдила Градска управа за грађевинско
земљишта 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 15. мај 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-34-1737/2017
3. мај 2017. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-1803/2017
8. мај 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, 74/16 и 21/17), доноси

Број 22 – Страна 1085.
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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, 74/16 и 21/17), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА
ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ ДРАГЕ
СПАСИЋ К.БР. 9 У НОВОМ САДУ
I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Драге Спасић,
к. бр. 9 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

1086. страна – Број 22

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

са Саобраћајним пројектом број С-211/17 од 25. априла
2017. године, који је израдила Градска управа за грађевинско
земљишта 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 30. мај 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-34-1818/2017
9. мај 2017. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.
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10. мај 2017.

7571/1, поред пословне зграде Медицинског факултета према Заводу за трансфузију крви.
Укупан капацитет повремених паркиралишта из става
1. ове тачке је 1819 паркинг-места.
II. Наплата накнаде за коришћење повремених паркиралишта из тачке I. овог решења вршиће се у складу са
важећом одлуком о утврђивању цена паркирања и уклањања
моторних возила, у периоду од 13. до 19. маја 2017. године,
свакодневно од 8 до 20 часова.
Наплату накнаде из става 1. ове тачке, обавља Јавно
комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад, путем
киоск карте и путем мобилног телефона, слањем „SMS“
поруке.
III. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг
сервис“ Нови Сад да:
- паркиралиште из тачке I. од алинеје 1. до алинеје 7.
овог решења уреди, опреми и обележи према Пројекту
техничког регулисања саобраћаја број ПС0273 из јула
2015. године који је израдило Јавно комунално
предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад,
- паркиралиште из тачке I. алинеја 8. овог решења, уреди,
опреми и обележи према Пројекту техничког регулисања
саобраћаја број С-026/17, од 28. децембра 2016. године,
који је израдила Градска управа за грађевинско
земљиште и инвестиције, Одељење за развој и
управљање саобраћајем,

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, 74/16 и 21/17), доноси

- паркиралиште из тачке I. алинеја 9. овог решења, уреди,
опреми о обележи према Пројекту техничког регулисања
саобраћаја број С-027/17 од 23. јануара 2017. године,
који је израдила Градска управа за грађевинско
земљиште и инвестиције, Одељење за развој и
управљање саобраћајем,

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПОВРЕМЕНИХ
ПАРКИРАЛИШТА У НЕПОСРЕДНОЈ
БЛИЗИНИ ОБЈЕКАТА „НОВОСАДСКОГ
САЈМА“ У НОВОМ САДУ

- паркиралиште из тачке I. алинеја 10. овог решења,
уреди, опреми о обележи према Пројекту техничког
регулисања саобраћаја број ПС0154 од 27. априла
2009. године, који је израдило Јавно комунално
предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад,

I. Одређују се повремена паркиралишта за путничке
аутомобиле у непосредној близини објеката „Новосадског
сајма“ у Новом Саду, за време трајања сајамске
манифестације „Пољопривредни сајам“ од 13. до 19. маја
2017. године, као посебна паркиралишта, и то:
- у Улици Новосадског сајма, од Улице Дринске до Улице
Хајдук Вељкове,
- у Улици Новосадског сајма, од Хајдук Вељкове до Мичуринове улице

- по завршетку трајања сајамске манифестације наведене у тачки II. став 1. са паркиралишта уклони сву
вертикалну сигнализацију која се односи на наплату
накнаде за коришћење повремених паркиралишта и
- путем средстава јавног информисања обавести грађане
и друге кориснике о начину коришћења паркиралишта.
IV. Надзор над извођењем радова из тачке III. овог
решења, врши Градска управа за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектор за инвестиције.

- на платоу између Мичуринове и Хајдук Вељкове улице,

V. Ово решење важи од 13. до 19. маја 2017. године.

- у Улици браће Поповић на непарној страни, од Улице
Хајдук Вељкове до Улице Стевана Мокрањца,

VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.

- у Улици Бранка Бајића,
- у Мичуриновој улици,
-у Улици Богдана Гарабантина,
- на делу тротоара испред сајамске хале у Хајдук
Вељковој улици,
- на платоу испред сајамске хале, на углу улица Новосадског сајма и Хајдук Вељкове и
- у Улици Новосадког сајма, од Улице Хајдук Вељкове
до Дринске улице у Новом Саду, на парцели број

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-1714/2017
28. април 2017. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

10. мај 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-исп., 19/10-исп., 50/10, 44/11,
38/12, 7/13-исп., 28/14, 11/15, 74/16 и 21/17), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПРИВРЕМЕНИХ
ПАРКИРАЛИШТА ЗА ПУТНИЧКЕ
АУТОМОБИЛЕ ИСПРЕД КУПАЛИШТА
„ШТРАНД“ У НОВОМ САДУ
I. Одређују се привремена паркиралишта:
- у Фрушкогорској улици, на делу у непосредној близини
главног улаза на купалиште,
- код Моста слободе, на потезу од Булевара деспота
Стефана до Сунчаног кеја, испод моста,
- простор испод навоза на Мост слободе, северно од
Булевара деспота Стефана,
- део простора између Булевара деспота Стефана и
Сунчаног кеја код студентских домова.
Паркиралишта из става I. ове тачке користиће се као
посебна паркиралишта у периоду од 1. јуна до 15. септембра 2017. године.
II. Наплата накнаде за коришћење паркиралишта из
тачке I. овог решења, вршиће се у складу са важећом одлуком о утврђивању цена паркирања и уклањања моторних
возила, за време рада купалишта „Штранд“ у Новом Саду,
од 1. јуна до 15. септембра 2017. године, свакодневно од
7 до 21 часова.
Наплату накнаде из става 1. ове тачке, обавља Јавно
комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад, путем
паркинг-карте и мобилне телефоније.
III. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг
сервис“ Нови Сад да:
- паркиралиште из тачке I. овог решења уреди, опреми
и обележи саобраћајном сигнализацијом у складу са
прописима о безбедности саобраћаја, и са Организацијом паркирања возила на простору око купалишта
Штранд у Новом Саду број ПСопШТ01 из марта 2007.
године коју је израдило Јавно комунално предузеће
„Паркинг сервис“ Нови Сад,
- путем средстава јавног информисања обавести кориснике паркиралишта о начину коришћења паркиралишта
и
- након истека рока важности овог решења уклони сву
постављену саобраћајну сигнализацију која се односи
на паркиралиште.
IV. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог
решења врши Градска управа за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектор за инвестиције.
V. Рок за извршење овог решења је 30. мај 2017. године.

Број 22 – Страна 1087.

VI. Доношењем овог решења престаје да важи Решење
о одређивању привремених паркиралишта за путничке
аутомобиле испред купалишта „Штранд“ у Новом Саду
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 34/16 и 40/16).
VII. 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-34-1817/2017
9. мај 2017. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, у предмету техничког регулисања саобраћаја на основу члана 157. Закона
о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-одлука
УС, 55/14, 96/15-др. закон и 9/16-одлука УС), доноси

РЕШЕЊЕ
О ЗАШТИТИ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У УЛИЦИ
БРАЋЕ ПОПОВИЋ И БРАНКА БАЈИЋА У
НОВОМ САДУ
I. Одређује се заштита површина у Улици браће Поповић
и у раскрсници Улица Бранка Бајића и Булевара Европе у
Новом Саду, за време трајања сајамске манифестације
„Пољопривредни сајам“ од 13. до 19. маја 2017. године,
поставањем физичких баријера.
II. Налаже се јавном комуналном предузећу „Паркинг
сервис“ Нови Сад да постави физичке баријере према
Саобраћајним пројектима бр. ПС0172 од 15. априла 2011.
године и ПС0308 од 4. марта 2016. године, урађеним од
стране Сектора за развој, инвестиције и одржавање паркиралишта Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“
Нови Сад, и да након истека рока важења овог решења
исте уклони.
III. Ово решење важи од 13. до 19. маја 2017. године.
IV. 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-34-1715/2017
28. април 2017. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

1088. страна – Број 22

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

10. мај 2017.

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна Рег. бр.

ГРАД НОВИ САД

307

Скупшина
308
302

Одлука о успостављању сарадње између
Града Новог Сада, Република Србија, и
Општине Крф, Република Грчка
Споразум о пријатељској сарадњи између
Општине Крф и Града Новог Сада
Σύμφωνο φιλιας και συνεργασιας μεταξύ
Του Δήμου Κέρκυρας και Της πόλης του
Νόβι Σαντ
Agreement on friendly cooperation between
The Municipality of Corfu and The City of
Novi Sad

1077
1077

1078

304

305

306

Програм инвестиционих активности
Геронтолошког центра „Нови Сад“ којe
се финансирају из средстава буџета
Града Новог Сада за 2017. годину
Решење о одобравању посебних програма
за доделу слободних термина организацијама у области спорта за тренирање и
обављање других спортских активности
у салама и дворанама Јавног предузећа
”Спортски и пословни центар Војводина''
Нови Сад, хали Слана бара и хали у
Футогу
Решење о одобравању 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
Решење о разрешењу дужности в.д. начелника Градске управе за инспекцијске
послове (Владимир Балабан)

Страна

Решење о постављењу в.д. начелника
Градске управе за инспекцијске послове
(Дејан Шијак)

1083

Решење о разрешењу дужности в.д.
заменика начелника Градске управе
за инспекцијске послове (Дејан Шијак)

1083

Решење о постављењу в.д. заменика
начелника Градске управе за инспекцијске послове (Владимир Балабан)

1083

Градоначелник
310

1078

Градско веће
303

309

Предмет

Решење о изменама Акционог плана
запошљавања Града Новог Сада за
2017. годину

1084

Градска управа за саобраћај и путеве
311
1079
312

313
1080
314

315
1082
316
1083

Правилник о изменама Правилника о
резервацији паркинг-места на јавним
паркиралиштима

1085

Решење о одређивању паркинг-места за
возила особа са инвалидитетом на јавном
паркиралишту на Булевару Слободана
Јовановића к.бр. 38 у Новом Саду

1085

Решење о одређивању паркинг-места за
возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Драге Спасић
к.бр. 9 у Новом Саду

1085

Решење о одређивању повремених паркиралишта у непосредној близини објеката „Новосадског сајма“ у Новом Саду

1086

Решење о одређивању привремених
паркиралишта за путничке аутомобиле
испред купалишта „Штранд“ у Новом Саду

1087

Решење о заштити јавних површина у
Улици браће Поповић и Бранка Бајића
у Новом Саду

1087

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

