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На основу члaна 69. Закона о заштити животне средине
(''Службени гласник Републике Србије'', бр. 135/04, 36/09,
36/09-др.закон, 72/09-др.закон, 43/11-одлука УС и 14/16) 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 150. седници од 15.
марта 2018. године, доноси

ПРОГРАМ
ПРАЋЕЊА КВАЛИТЕТА ПОВРШИНСКИХ
ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ
САДА ЗА 2018. И 2019. ГОДИНУ
Законом о заштити животне средине су, између осталог, дате и основне смернице заштите вода. Чланом 23.
овог закона дефинисано је да се заштита и коришћење
вода остварује интегралним управљањем водама,
предузимањем мера за њихово очување и заштиту у складу
са посебним законом.
Интегрално управљање водама остварује се у складу
са Законом о водама (''Службени гласник Републике
Србије'', бр. 30/10, 93/12 и 101/2016) којим је у наше законодавство транспонована Оквирна директива о водама
Европске уније (2000/60/EC).
Полазећи од чл. 69. и 70. Закона о заштити животне
средине којима је дефинисано да јединица локалне самоуправе обезбеђује континуалну контролу и праћење стања
животне средине доношењем и реализацијом програма
мониторинга за своју територију који су у складу са националним програмима, а да се мониторинг врши систематским праћењем вредности индикатора који су дефинисани
Правилником о националној листи индикатора заштите
животне средине (''Службени гласник Републике Србије'',
број 37/11) припремљен је Програм праћења квалитета
површинских вода на територији Града Новог Сада за 2018.
и 2019. годину.
У стручном и техничком смислу овај програм је усаглашен са Националним програмом мониторинга статуса вода.
Имајући у виду да је Националним програмом мониторинга статуса вода за територију Града Новог Сада
предвиђен један локалитет на Дунаву, а да се на шест
локалитета на Дунаву и једном на Бегечкој јами вода користи и за рекреацију и купање, у циљу праћења квалитета
воде и са аспекта ризика по здравље људи и благовреме-

примерак 140,00 динара

ног упозорења о подобности воде за коришћење у ове
сврхе, на локалитетима датим у Табели 1. планира се,
поред праћења физичко-хемијских параметара датих у
Табели 2. и праћење микробиолошких параметара датих
у Табели 3. по динамици датој у Табели 1.
Табела 1. Локалитети, индикатори и динамика праћења
квалитета површинских вода које се користе
и за рекреацију и купање на територији Града
Новог Сада
Локалитет
Дунав-Штранд

Индикатор

Динамика

Физичко-хемијски

1. мај -15. септембар
/ 1 дневно

Микробиолошки

Дунав- Бећар
Штранд

Физичко-хемијски

ДунавОфицирац

Физичко-хемијски

Дунав-Футог
ДунавШодрош
Бегечка јама

Микробиолошки
Микробиолошки
Физичко-хемијски
Микробиолошки
Физичко-хемијски
Микробиолошки

1. мај -15. септембар
/ 1 недељно
1. мај -15. септембар
/ 1 недељно
1. мај -15. септембар
/ 1 недељно
1. мај -15. септембар
/ 1 недељно

Физичко - хемијски 1. мај -15. септембар
/ 1 недељно
Микробиолошки

Институција којој се у складу са законом повери праћење
квалитета површинских вода које се користе и за рекреацију
и купање на територији Града Новог Сада ће бити у обавези да у периоду праћења (1. мај -15. септембар) за локалитет Дунав-Штранд доставља дневни, а за остале локалитете недељни извештај о резултатима испитивања и
закључцима о подобности воде за рекреацију и купање.
Годишњи извештај о резултатима праћења, са анализом и закључцима ће бити у обавези да достави у року од
30 дана од дана окончања праћења.
За узорковање, анализу и оцену квалитета површинских вода примењују се важећи стандарди SRPS-ISO и
методе дате у табелама 2 и 3, као и и законска регулатива
(Уредбa о граничним вредностима загађујућих материја у
површинским и подземним водама и седименту и роковима
за њихово достизање (''Службени гласник Републике
Србије'', број 50/12)), Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима
хемијског и квантитативног статуса подземних вода (''Службени гласник Републике Србије'', број 74/11).
Српски индекс квалитета воде (Serbian Water Quality
Index - SWQI) ће се израчунавати по методологији доступној
на интернет адреси www.sepa.gov.rs/index

586. страна – Броj 11

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

20. март 2018.

Табела 2. Физичко-хемијски параметри

Параметар
Температура воде
pH вредност
Електропроводљивост
Растворени кисеоник
Засићеност воде кисеоником

Јединица
0

Метода испитивања
(или акредитована еквивалентна метода)

C

SRPS H.Z1. 106:1970

-

SRPS H. Z1.111:1987

μS/cm

EPA1) Method 120.1 Приручник1) Метода R-IV-11

mg/l

SRPS H. Z1.135:1970; Приручник 5) str. 236 – 249
Метода R-IV-12/B

%

SRPS H. Z1.135:1970

Биолошка потрошња кисеоника БПК-5

mg/l

SRPS ISO 5815:1992

Хемијска потрошња кисеоника из KMnO4

mg/l

SRPS ISO 8467:1994; Приручник 1) str. 134 - 136

Хемијска потрошња кисеоника из K2Cr2O7

mg/l

SRPS ISO 6060:1994; EPA3) Method 410.2 Приручник 5)
str. 435 - 430

Укупни органски угљеник -ТОC

mg/l

SRPS ISO 8245:2007

Амонијум (NH4-N)

mg/l

SRPS ISO 7150-1:1992; Method 8155 Hach 18)

Нитрити (NО2-N)

mg/l

SRPS ISO 6777:1997; Приручник 5) str. 419 - 422; Method
8507 Hach 18); Method 8153 Hach 18)

Нитрати (NО3-N)

mg/l

APHA AWWA WEF2) Metoda 4500-NO3 - B; Приручник 4)
str:140 - 143; Method 8171 Hach 18)

Укупни азот (N)

mg/l

ISO 11261:1995

Ортофосфати (PО4-P)

mg/l

APHA AWWA WEF2) Metoda 4500-P (E); Приручник 5)
str. 698 - 705; Method 8048 Hach 18)

Укупни растворени фосфор (P)

mg/l

APHA AWWA WEF2) Метода 4500-P(A, B, D); Приручник 5)
str. 698 - 705;

Сулфати

mg/l

APHA AWWA WEF2)
Metoda 4500-SO42-(E) Method 8051 Hach 18); Приручник 6)
str. 101 - 102

Хлориди

mg/l

SRPS ISO 9297:1997

Суспендоване материје

mg/l

SRPS H. Z1. 160:1987

Укупне растворене соли

mg/l

APHA AWWA WEF2) Метода No209C; EPA 160.1

1)

Приручник: Стандардне методе за испитивање хигијенске исправности воде за пиће, Савезни завод за здравствену заштиту,
Београд 1990

2)

APHA AWWA WEF: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 20th Edition, American Public Health Association.
Washington. DC (1998.)

3) EPA:
4)

Methods for Chemical Analysis of Water and Wastewater, EPA-600/4-79020. Revised March 1983.

СОВЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ (1973.): Унифицированные методы исследования качества во. Издание второе
исправленное. Москва.

5) СОВЕТ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ (1977.): Унифицированные методы исследования качества вод. Часть1. Издание
третье. Москва.

6)

VÍZÜGY HIDROBUOLGIA 9; Budapest (1980): Dr. Felföldy Lajoš: A BIOLGIAI VÍZMINSÍTÉS
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Табела 3. Микробиолошки параметри
Параметар

Јединица

Метода испитивања
(или акредитована еквивалентна метода)

укупни колиформи

SRPS EN ISO 9308-1:2010 Квалитет воде – Откривање и одређивање броја
Escherichia coli и колиформних бактерија – Део 1: Метода мембранске
број/100 ml филтрације; Воде за пиће, стандардна метода за испитивање хигијенске
исправности, Савезни завод за здравствену заштиту, НИП ''Привредни
преглед'', Београд 1990, метода 6.1.1

фекални колиформи

SRPS EN ISO 9308-1:2010 Kvalitet vode - Otkrivanje i određivanje broja
Escherichia coli i koliformnih bakterija - Deo 1: Metoda membranske filtracije;
број/100 ml МПН технике – Приручник, Метода 2.2 - Voda za piće, standardne metode za
ispitivanje higijenske ispravnosti, Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu, NIP
"Privredni pregled", Beograd 1990.

фекалне ентерококе

SRPS EN ISO 7899-1: 2009 Квалитет воде – Откривање и одређивање броја
црвених ентерокока у површинским и отпадним водама – Део 1
Минијатуризована метода (највероватнијег броја) инокулацијом течне
број/100 ml
подлоге SRPS EN ISO 7899-2: 2010 Квалитет воде - Откривање и
одређивање броја црвених ентерокока – Део 2 Метода мембранске
филтрације

SRPS EN ISO 6222: 2010 Квалите воде – Одређивање броја културабилних
однос олиготрофних и
микроорганизама – Бројање колонија засејавањем у подлогу храњиви агар,
број/100 ml
Микробиолошко испитивање квалитета површинских вода, Институт за
хетеротрофних бактерија
биологију, Нови Сад, 1998.
број аеробних
хетеротрофа

SRPS EN ISO 6222: 2010 Kvalitet vode – Одређивање броја културабилних
микроорганизама – Бројање колонија засејавањем у подлогу храњиви агар
број/100 ml KOHL. W. (1975): Über die Bedeutung bakteriologischer Untersuchungen für die
Beurteilung von Fließgewässern, dargestellt am Beispiel der österreichischen
Donau, Arch, Hydrobiol/ Suppl. 44, 4, 392-461.

Овај програм објавити у ''Службеном листу Града Новог
Сада''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 501-2/2018-6-II
15. март 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 16. став 2. Одлуке о уређењу Града
Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 67/17),
Градско веће Града Новог Сада, на 150. седници од 15.
марта 2018. године 2018. године, доноси

ПРАВИЛНИК
О ТЕХНИЧКИМ И ДРУГИМ УСЛОВИМА ЗА
ПОСТАВЉАЊЕ ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА НА
ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником утврђују се саобраћајни и други технички услови за постављање мањих монтажно-демонтаж-

них објеката и других објеката и уређаја привременог карактера (у даљем тексту: објекти и уређаји) на јавној површини у смислу Одлуке о уређењу Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 67/17), одређују посебни
услови за постављање појединих објеката и уређаја према
деловима територије Града Новог Сада (у даљем тексту:
Град), и утврђују други ближи услови за постављање
објеката и уређаја.
Саставни део овог правилника је Елаборат урбаног
мобилијара и објеката и уређаја (у даљем тексту: Елаборат).
Елаборат садржи изглед урбаног мобилијара и објеката
и уређаја који се могу постављати на јавној површини,
услове за њихово постављање, смернице у погледу техничког решења, обликовања и укупног ликовног израза, и
друге податке значајне за израду и постављање урбаног
мобилијара и објеката и уређаја.
Члан 2.
У оквиру зона под посебним режимом заштите, које су
одређене Одлуком о уређењу Града Новог Сада (у даљем
тексту: зона заштите), утврђени су следећи делови Града:
1. у Новом Саду - подручје ограничено улицама: Милоша
Бајића, Даничићевом, Златне греде, Саве Вуковића,
Алмашком, Светосавском, Петра Кочића, Темеринском, Јована Суботића, Шафариковом, Јеврејском,
од Шафарикове до Улице Васе Пелагића, Васе
Пелагића, Петра Драпшина, од Улице Васе Пелагића
до Улице Лазе Костића, Лазе Костића, Сремском, до
Улице Максима Горког, Максима Горког, од Сремске
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до Кеја жртава рације, Кејом жртава рације и Београдским кејом, до Улице Милоша Бајића, и

- обликом, димензијама, материјалом и бојом представља складну и функционалну целину,

2. у Петроварадину - Горња и Доња тврђава са подграђем,
као и подручје ограничено улицама: Рељковићевом,
од укрштања са Прерадовићевом до Улице Островског, Островског, до Улице Павла Јуришића Штурма,
и Прерадовићевом, до укрштања са Рељковићевом
улицом.

- поседује једноставне форме, јасно дефинисане висинске регулације,

Зони заштите припадају и гранични улични правци из
става 1. овог члана, укључујући објекте и простор на оба
улична фронта.
Пешачка зона, утврђена актом Градске управе за
саобраћај и путеве, која је у оквиру зоне заштите из става
1. тачка 1. овог члана, под посебним је режимом уређења
урбаног мобилијара и објеката и уређаја.
У оквиру зоне заштите, утврђене Одлуком о утврђивању
Владичанског двора Епархије Бачке Српске православне
цркве у Новом Саду за споменик културе ("Службени гласник РС", број 52/07), а прецизиране скицом израђеном од
стране Завода за заштиту споменика културе Града Новог
Сада (у даљем тексту: Завод), није дозвољено постављање
објеката и уређаја на јавној површини.
Члан 3.
Изван зоне заштите утврђују се следећи делови Града:
1. плато испред Јавног предузећа "Спортски и пословни
центар Војводина" у Новом Саду и северне трибине
Стадиона "Карађорђе" (у даљем тексту: СПЦ
"Војводина" и Стадион),
2. Булевар ослобођења, и
3. остале јавне површине на територији Града.
За делове Града из члана 2. овог правилника и става
1. тач. 1. и 2. овог члана важе посебни услови за постављање
објеката и уређаја на јавној површини.
Члан 4.
За постављање урбаног мобилијара и објеката и уређаја
испред зграда које су утврђене као културна добра или
представљају добра која уживају претходну заштиту, односно које се налазе у просторним културно-историјским целинама или целинама које уживају претходну заштиту, као и
зонама заштите, неопходно је прибавити услове и мере
техничке заштите и сагласност Завода.
Члан 5.
Објекти и уређаји постављају се на јавној површини под
условом да се за приступ овим објектима и уређајима не
користи коловоз, бициклистичка стаза или јавна зелена
површина, да је омогућен приступ и рад на ревизионим
окнима (шахтовима), несметан пролаз интервентних возила и да је обезбеђен простор за кретање пешака од
најмање 1,60 м.

II. ЛЕТЊЕ И ЗИМСКЕ БАШТЕ
Члан 6.
Пројектовање елемената летње и зимске баште врши
се тако да башта:

- садржи транспарентне елементе и материјале неутралног, сведеног колорита, и
- буде у складу са карактеристикама и естетским вредностима зграде испред које се поставља и простора у
којем се налази.
Члан 7.
Елементи летње и зимске баште треба да димензијама,
тежином, међусобним везама и постављањем:
- омогућавају брзу монтажу, демонтажу и транспорт,
- не оштећују површину на коју се постављају, објекте
уређења и опремања те површине и околно зеленило,
фиксирањем за њих или на неки други начин, и
- буду погодни и безбедни за несметано кретање деце,
старих особа и особа са инвалидитетом.
Члан 8.
Постављање летње и зимске баште врши се тако да су
комунални објекти (стуб јавне расвете, хидрант, ревизионо окно (шахт) и сл.) на безбедном растојању изван баште
и да буду доступни за несметано коришћење и одржавање
најмање са једне стране, и то по могућности са стране колског прилаза.
Изузетно од става 1. овог члана, код летње баште која
се поставља на тло без подијума, могуће је постављање
и на површини у оквиру које се налази ревизионо окно
(шахт), уз услов да се омогући приступ и рад на ревизионом окну (шахту).
Члан 9.
Приликом постављања летње и зимске баште у близини дрвета, саднице, живе ограде, жардинијере и другог
објекта зеленила, мора се омогућити њихово несметано
одржавање.
Члан 10.
Минимална ширина летње и зимске баште износи 1,40 м.
Минимална удаљеност летње и зимске баште од ивице
коловоза мора да буде 0,65 м, од јавне површине одређене
за паркирање возила и бициклистичке стазе 0,50 м, и од
аутобуског стајалишта 3,00 м.
Изузетно од става 1. овог члана, ширина летње баште
може да буде мања од 1,40 м, уколико је обезбеђен простор за кретање пешака од најмање 1,60 м.
Уколико се летња башта поставља у складу са ставом
3. овог члана, у оквиру летње баште не може да се постави
ограда.
Члан 11.
Летња и зимска башта могу да се поставе у близини
колског или пешачког улаза у зграду, двориште, пасаж или
гаражу, тако да се обезбеди минимална бочна удаљеност
летње и зимске баште од улаза 0,50 м.
Летња и зимска башта могу да се поставе у близини
раскрснице, под условом да се обезбеди одговарајућа прегледност раскрснице.
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Члан 12.

Када се летња и зимска башта постављају у близини
споменика, фонтана, јавних чесми и јавних бунара, минимална удаљеност летње баште од наведених објеката
износи 3,00 м.
Летња башта
Члан 13.
Летња башта је монтажно-демонтажни објекат привременог карактера, у функцији обављања угоститељске делатности, који се поставља на јавној површини испред, иза
или са стране објекта или дела објекта у којем се обавља
искључиво угоститељска делатност (у даљем тексту:
угоститељски објекат), у складу са чл. 5. до 12. овог правилника.
Летња башта која се поставља на удаљености мањој
од 3 м од суседних пословних објеката, односно уз суседне
пословне објекте, поставља се уз сагласност власника
локала испред којих се поставља летња башта.
У оквиру летње баште може да се постави:
1. одговарајући број столова и столица,
2. монтажно-демонтажна ограда висине до 0,80 м,
израђена од дрвета или метала, која мора да буде
провидна и жардинијере са украсним биљкама, под
условом да ограда, односно жардинијере не излазе
из габарита летње баште,
3. подијум израђен од дрвета или легуре метала, висине
до 0,16 м, у циљу денивелације терена и чишћења
воденим млазом,
4. одговарајући број слободностојећих сунцобрана натур
беле боје, са једним или два вертикална ослонца.
Изузетно од става 3. тачка 3. овог члана, висина подијума
може да буде већа од 0,16 м, у случају постојања већег
нагиба терена.
У летњој башти рекламне ознаке могу да се исписују
искључиво на вертикалном препусту сунцобрана.
Члан 14.
Подносилац захтева за постављање летње баште у
периоду од 15. новембра текуће године до 15. марта
наредне године, уз захтев доставља писану изјаву о
постављању грејних тела у оквиру летње баште.
Уколико се у оквиру летње баште из става 1. овог члана
постављају грејна тела, подносилац захтева за постављање
летње баште је дужан да прибави атест за грејна тела и
извештај о прегледу и испитивању мера безбедности
опреме, односно грејних тела, израђен од стране овлашћеног
правног лица.
Преглед грејних тела врши се периодично на позив корисника, а најмање једанпут годишње.
Зимска башта
Члан 15.
Зимска башта је монтажно-демонтажни објекат привременог карактера, дрвене или металне конструкције, са стакленим испунама, без парапета, у функцији обављања
угоститељске делатности, који се поставља на јавној површини испред, иза или са стране угоститељског објекта или
дела објекта у којем се обавља искључиво угоститељска
делатност, у складу са чл. 5. до 12. овог правилника.
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Стаклене испуне из става 1. овог члана имају оквире,
који могу бити од алуминијума, челика или дрвета (не могу
бити од ПВЦ профила), а постављају се тако да се обликом и материјалом уклапају у непосредно окружење.
Зимска башта се поставља највише до ширине
угоститељског објекта.
Зимска башта може да се постави непосредно уз
угоститељски објекат, или као слободностојећа монтажнодемонтажна конструкција тако да се обезбеди минимална
ширина пролаза за кретање пешака од 3,00 м.
Зимска башта која се поставља непосредно уз
угоститељски објекат, поставља се уз сагласност пројектанта
објекта, односно Друштва архитеката Новог Сада.
Зимска башта не може да се постави на јавној зеленој
површини, као ни на парцели која није у јавној својини Града.
Зимска башта не може да се постави ако је зграда испред
које се поставља утврђена као културно добро или
представља добро које ужива претходну заштиту, односно
која се налази у просторним културно-историјским целинама или целинама које уживају претходну заштиту, као
ни у зонама заштите.
Члан 16.
Зимска башта поставља се на подијум израђен од дрвета
или легуре метала висине до 0,16 м у циљу омогућавања
сливања атмосферских вода и чишћења воденим млазом.
Изузетно од става 1. овог члана, висина подијума може
да буде већа од 0,16 м, у случају постојања већег нагиба
терена.
Монтажно-демонтажни кровни покривач зимске баште
мора да буде израђен од стакла, материјала на бази поликарбоната, дрвета, лима и сл, максималног нагиба до 5%.
Члан 17.
Зимска башта поставља се у складу са:
- техничким условима,
- пројектом зимске баште са статичким прорачуном
конструкције израђеним од стране лица са лиценцом
одговарајуће струке, и
- изјавом подносиоца захтева за постављање зимске
баште о стабилности конструкције зимске баште која
се поставља на јавној површини, као и о безбедности
и сигурности њених корисника.
За прикључење зимске баште на комуналну и другу
инфраструктуру, одобрење за прикључење издаје надлежни орган, у складу са законом којим се уређује планирање
и изградња.
Члан 18.
Подносилац захтева за постављање зимске баште уз
захтев доставља писану изјаву о постављању грејних тела
у оквиру зимске баште.
Уколико се у оквиру зимске баште постављају грејна
тела, подносилац захтева за постављање зимске баште
је дужан да прибави атест за грејна тела и извештај о прегледу и испитивању мера безбедности опреме, односно
грејних тела, израђен од стране овлашћеног правног лица.
Преглед грејних тела врши се периодично на позив корисника, а најмање једанпут годишње.
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Члан 19.

Зимска башта мора испуњавати противпожарне услове
у складу са законом и другим прописима.

1. Посебни услови у оквиру зона заштите
а) Пешачка зона
Члан 20.
Летња башта у пешачкој зони поставља се у складу са
чл. 5. до 12, чланом 13. ст. 1, 2, 3. тачка 1. и став 5. и чланом 14. овог правилника.
Уколико се угоститељски објекат налази у дворишту или
пасажу, летња башта се поставља у дворишту.
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- у Дунавској улици (парна страна), од кућног броја 2 до
кућног броја 8 у ширини до 3,00 м, испред кућних
бројева 10 и 12 у ширини до 3,50 м, испред кућних
бројева 14 и 16 у ширини до 5,00 м, и испред кућних
бројева 18 и 20 у ширини до 6,00 м, тако да летња
башта буде уз угоститељски објекат и;
- у Дунавској улици (непарна страна), од кућног броја 3
до кућног броја 17 у ширини до 3,00 м, испред кућних
бројева 19, 21 и 23 у ширини до 3,50 м, а испред кућних
бројева 25 и 27 у ширини до 8,00 м, на минималној
удаљености од 7,00 м од објекта са парне стране улице.
Летња башта може да се постави у пешачкој зони под
условом да се обезбеди приступни пут за кретање ватрогасних возила, најмање ширине 3,50 м и најмање висине
4,50 м.

Изузетно од става 2. овог члана, летња башта може да
се постави и на уличном делу, уколико за то постоје просторне могућности и ако се тиме не ограничава могућност
постављања летње баште испред угоститељског објекта
који се налази на уличном делу.

Слободан простор за кретање пешака између летњих
башти износи најмање 1,60 м.

Члан 21.

Члан 22.

Летња башта из члана 20. овог правилника може да се
постави:

У оквиру летње баште из члана 20. овог правилника
могу да се поставе слободностојећи сунцобрани натур беле
боје, са једним вертикалним ослонцем.

- у Улици краља Александра (парна страна), у ширини
до 4,00 м, тако да се обезбеди минимална слободна
ширина од 3,00 м између угоститељског објекта и летње
баште, односно у оси улице;
- у Улици Змај Јовиној, у ширини до 4,00 м, тако да се
обезбеди минимална слободна ширина од 3,00 м
између угоститељског објекта и летње баште;
- у Католичкој порти (парна страна), у ширини до 4,00 м,
тако да се обезбеди минимална слободна ширина од
3,00 м између угоститељског објекта и летње баште;

Када се летње баште постављају у низу, по правилу,
низ се прекида на сваких ц.ц.а. 8,00 м.

Изузетно од става 1. овог члана, у оквиру летњих башти
у улицама Мите Ружића и Лазе Телечког није дозвољено
постављање сунцобрана.
У оквиру летње баште из члана 20. овог правилника,
која се поставља у дворишту дозвољено је постављање
подијума и ограде у складу са чланом 13. став 3. тач. 2. и
3. и ставом 4. овог правилника.
б) Петроварадинска тврђава

- у Католичкој порти (непарна страна), у ширини до 4,00 м,
тако да летња башта буде уз угоститељски објекат;

Члан 23.

- на Позоришном тргу, у ширини до 4,00 м, тако да се
обезбеди минимална слободна ширина од 3,00 м
између угоститељског објекта и летње баште;

Летња башта на Петроварадинској тврђави поставља
се у складу са чл. 5. до 12, чланом 13. ст. 1, 2, 3. тачка 1.
и став 5. и чланом 14. овог правилника.

- на Тргу слободе (непарна страна), у ширини до 4,00 м,
тако да летња башта буде уз угоститељски објекат;

Летња башта из става 1. овог члана поставља се на
јавној површини намењеној за кретање пешака:

- у улици Модене (парна страна), тако да се обезбеди
минимална слободна ширина од 4,00 м између
угоститељског објекта и летње баште, као и 2,00 м
између летње баште и јавне зелене површине;

1. на минималној удаљености од 3,00 м од угоститељског
објекта, или

- у улици Модене (непарна страна), у ширини до 4,00
м, тако да се обезбеди минимална слободна ширина
од 2,50 м између угоститељског објекта и летње баште;
- у улици Мите Ружића, уз угоститељски објекат у ширини
до 2,00 м, тако да се обезбеди минимална слободна
ширина од 3,50 м између летњих башти;
- у улици Лазе Телечког, уз угоститељски објекат у
ширини до 4,00 м, тако да се обезбеди минимална
слободна ширина од 3,50 м између летњих башти;
- у Његошевој улици део од Трга Слободе до Трифковићевог трга, у ширини до 3,00 м, тако да летња башта
буде уз угоститељски објекат;
- у улици Светозара Милетића део од улице Змај Јовине
до Грчкошколске улице, у ширини до 3,00 м, тако да
летња башта буде у оси улице;

2. уз угоститељски објекат, тако да се између летње
баште и коловоза, односно јавне зелене површине,
обезбеди минимални простор за кретање пешака од
1,60 м.
У оквиру летње баште из става 1. овог члана, могу да
се поставе слободностојећи сунцобрани натур беле боје
са једним вертикалним ослонцем.
в) Центар Новог Сада и део Петроварадина
Члан 24.
Летња и зимска башта у центру Новог Сада и делу Петроварадина поставља се у складу са чл. 5. до 12. овог правилника.
Летња и зимска башта из става 1. овог члана постављају
се на јавној површини намењеној за кретање пешака:
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1. на минималној удаљености од 3,00 м од угоститељског
објекта, или
2. уз угоститељски објекат, тако да се између летње
или зимске баште и коловоза, односно јавне зелене
површине, обезбеди минимални простор за кретање
пешака од 1,60 м.

2. Посебни услови изван зона заштите
а) СПЦ "Војводина" и Стадион
Члан 25.
Летња башта на простору СПЦ "Војводина" и Стадиона
поставља се у складу са чл. 5. до 12. овог правилника.
Летња башта из става 1. овог члана поставља се на
јавној површини намењеној за кретање пешака:
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На местима где је повећана фреквенција кретања пешака
(у близини школа, банака, здравствених установа, већих
објеката за снабдевање, објеката установа културе, аутобуских стајалишта и слично), летња и зимска башта из
става 1. овог члана постављају се на минималној
удаљености од 3,00 м од угоститељског објекта.
У оквиру летње и зимске баште из става 1. овог члана
могу да се:
1. поставе слободностојећи сунцобрани одговарајуће
боје, са једним или два вертикална ослонца, и
2. исписују рекламне ознаке на елементима летње
баште, изузев на огради.
У погледу осталих услова за постављање летње и зимске баште из става 1. овог члана сходно се примењују
одредбе чл. 5. до 12, члана 13. ст. 1, 2, 3. тач. 1, 2. и 3. и
став 4. и чл. 14. до 19. овог правилника.

1. на минималној удаљености од 3,00 м од угоститељског
објекта, или

III. ДРУГИ ОБЈЕКТИ И УРЕЂАЈИ

2. уз угоститељски објекат, тако да се између летње
баште и коловоза, односно јавне зелене површине, обезбеди минимални простор за кретање пешака од 1,60 м.

Члан 28.

Зимска башта на простору СПЦ "Војводина" и Стадиона поставља се непосредно уз угоститељски објекат у
складу са чл. 5. до 12, чланом 15. ст. 1. до 6. и чл. 16. до
19. овог правилника.
б) Булевар ослобођења
Члан 26.
Летња башта на Булевару ослобођења поставља се у
складу са чл. 5. до 12, чланом 13. ст. 1, 3. и 5. и чланом 14.
овог правилника.
Зимска башта на Булевару ослобођења поставља се у
складу са чл. 5. до 12. и чланом 15. ст. 1. и 2. овог правилника.
Летња и зимска башта из ст. 1. и 2. овог члана постављају
се до јавне зелене површине на минималној удаљености
од 3,00 м од угоститељског објекта.
Ширина летње и зимске баште из ст. 1. и 2. овог члана
може да буде највише до 4,00 м.
Зимска башта из става 2. овог члана може да се постави
изван ширине угоститељског објекта, уз сагласност власника суседног локала испред кога се поставља зимска
башта.

Технички услови утврђени у члану 5. и чл. 9. до 12. овог
правилника, сходно се примењују и на постављање:
покретне тезге, изложбеног пулта за излагање воћа и
поврћа, пултова за продају лубеница и диња, уређаја за
кокице, друге печењарске производе и сл., расхладног
уређаја, забавног парка, контејнера који се постављају у
складу са одредбама Одлуке о уређењу Града Новог Сада,
као и опреме, односно објеката и уређаја за потребе културних, спортских, хуманитарних и других манифестација
и промоција.
Члан 29.
Покретна тезга је димензија 80x160 цм, максималне
висине од 230 цм, конструкције израђене од нерђајућег
челика, алуминијума сиве боје, панела доњег корпуса
бојених у наизменичне траке црвено-беле боје ширине 10 цм.
Покривка (кровић) мора бити израђена од водонепропустивог текстила или ПВЦ-а, са наизменичним тракама у
нијансама боја идентичним нијансама боја кућишта.
Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана на јавним површинама
које су по посебним прописима и другим актима, поверене
на управљање, одржавање и коришћење Јавном комуналном предузећу "Лисје" Нови Сад и тезге које користи Јавно
комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад, панел
доњег корпуса и покривка (кровић) покретне тезге не мора
бити у наизменичним тракама.

в) Остале јавне површине на територији Града

Део за излагање робе мора бити оивичен траком од
нерђајућег челика, минималне висине од 10 цм.

Члан 27.

Рекламна ознака се исписује на вертикалном препусту
покривке (кровића).

Летња и зимска башта на осталим јавним површинама
на територији Града, намењеним за кретање пешака
постављају се:

Точкови су пречника приближно 56 цм, израђени од
легуре метала.

1. на минималној удаљености од 1,60 м од угоститељског
објекта, или

Окретни точак је укупног пречника од највише 25 цм,
израђен од легуре метала.

2. уз угоститељски објекат, с тим да се између летње
и зимске баште и коловоза, односно јавне зелене
површине, обезбеди минимални простор за кретање
пешака од 1,60 м.

Члан 30.
Покретна тезга је дужине 133,5 цм, предњег дела 244
цм, задњег дела 103 цм, укупне висине 225 цм, надстреш-
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нице 95 цм, конструкције од челичних профила, панела
сендвич конструкције пресвучене ПВЦ фолијом сиве боје.
Члан 31.
Изложбени пулт за излагање воћа и поврћа је монтажнодемонтажна конструкција која може да заузима највише 2
м2 јавне површине, а поставља се уз пословни простор
ради излагања воћа и поврћа које се у пословном простору
продаје.
Изложбени пулт за излагање воћа и поврћа поставља
се тако да задња страна пулта буде прислоњена уз излог
пословног простора у коме подносилац захтева за
постављање изложбеног пулта за излагање воћа и поврћа
има регистровану делатност.
Члан 32.
Уређај за кокице је димензија 60x60 цм, максималне
висине од 230 цм, конструкције израђене од нерђајућег
челика, алуминијум сиве боје, панела доњег корпуса бојених
у наизменичне траке црвено-беле боје ширине 10 цм.

20. март 2018.

Покривка (кровић) мора бити израђена од водонепропустивог текстила или ПВЦ-а, са наизменичним тракама у
нијансама боја идентичним нијансама боја кућишта.
Део за припрему и смештај кукуруза мора бити оивичен
траком од нерђајућег челика, минималне висине од 10 цм.
Рекламна ознака се исписује на вертикалном препусту
покривке (кровића).
Точкови су пречника приближно 56 цм, израђени од
легуре метала.
Окретни точак је укупног пречника од највише 25 цм,
израђен од легуре метала.
Члан 35.
Комбиновани уређај је димензија 160x80 цм, максималне висине од 230 цм, конструкције израђене од
нерђајућег челика, алуминијум сиве боје, панела доњег
корпуса бојених у наизменичне траке црвено-беле боје
ширине 10 цм.
Покривка (кровић) мора бити израђена од водонепропустивог текстила или ПВЦ-а, са наизменичним тракама у
нијансама боја идентичним нијансама боја кућишта.

Покривка (кровић) мора бити израђена од водонепропустивог текстила или ПВЦ-а, са наизменичним тракама у
нијансама боја идентичним нијансама боја кућишта.

Део за припрему и смештај производа мора бити оивичен траком од нерђајућег челика, минималне висине од 10
цм.

Део за прављење и смештај кокица мора бити оивичен
безбојним сигурносним сталком или безбојним плексигласом, пуне висине са три стране и минимално 15 цм са
стране са које се користи.

Рекламна ознака се исписује на вертикалном препусту
покривке (кровића).

Рекламна ознака се исписује на вертикалном препусту
покривке (кровића).
Точкови су пречника приближно 56 цм, израђени од
легуре метала.
Окретни точак је укупног пречника од највише 25 цм,
израђен од легуре метала.
Члан 33.
Уређај за кестење је димензија 90x60 цм, максималне
висине од 230 цм, конструкције израђене од нерђајућег
челика, алуминијум сиве боје, панела доњег корпуса бојених
у наизменичне траке плаво-беле боје ширине 10 цм.
Покривка (кровић) мора бити израђена од водонепропустивог текстила или ПВЦ-а, са наизменичним тракама у
нијансама боја идентичним нијансама боја кућишта.

Точкови су пречника приближно 56 цм, израђени од
легуре метала.
Окретни точак је укупног пречника од највише 25 цм,
израђен од легуре метала.
Члан 36.
Подносилац захтева за постављање забавног парка
дужан је да пре отпочињања рада забавног парка прибави
извештај о прегледу и испитивању мера безбедности
опреме, односно објеката, апарата и уређаја који се користе у оквиру забавног парка, израђен од стране овлашћеног
правног лица.
Члан 37.
Електроенергетски вод за снабдевање електричном
енергијом уређаја који се поставља на јавној површини
мора бити прекривен металним заштитником ради
обезбеђења од механичког оштећења кабла, у складу са
стандардима и нормативима.

Део за печење и смештај кестења мора бити оивичен
траком од нерђајућег челика, минималне висине од 10 цм.

Члан 38.

Рекламна ознака се исписује на вертикалном препусту
покривке (кровића).

За постављање градилишне ограде и градилишне скеле
у функцији извођења грађевинских радова сходно се
примењују технички услови утврђени у чл. 10. до 12. овог
правилника.

Точкови су пречника приближно 56 цм, израђени од
легуре метала.
Окретни точак је укупног пречника од највише 25 цм,
израђен од легуре метала.
Члан 34.
Уређај за кукуруз је димензија 90x60 цм, максималне
висине од 230 цм, конструкције израђене од нерђајућег
челика, алуминијум сиве боје, панела доњег корпуса бојених
у наизменичне траке жуто-беле боје ширине 10 цм.

Градилишна ограда мора да буде од чврстог материјала,
статички стабилна и не сме бити транспарентна.
Уколико се градилишна скела поставља у зони заштите,
извођач радова, односно ималац одобрења дужан је да
постави засторе на којима морају бити исцртане контуре
будућег објекта.
Застори на грађевинској скели морају да буду
једнообразни и уредно затегнути.

20. март 2018.
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IV. ПРЕЛАЗНА И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 39.
Поступци започети према одредбама Правилника о техничким и другим условима за постављање објеката и уређаја
на јавној површини ("Службени лист Града Новог Сада",
бр. 17/13 и 9/16), окончаће се према одредбама овог правилника.
Члан 40.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да
важи Правилник о техничким и другим условима за
постављање објеката и уређаја на јавној површини ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 17/13 и 9/16).
Члан 41.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2018-120-II
15. март 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

1.
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На основу члана 14. став 3. Одлуке о давању у закуп
непокретности на којима право коришћења има предшколска установа и основна школа ("Службени лист Града Новог
Сада", бр. 57/14, 69/14, 30/15, 44/15, 81/16 и 68/17), а у вези
Решења о одобрењу годишњих програма за предшколски
и школски спорт на територији Града Новог Сада број:
66-1/2018-35-II од 27. фебруара 2018. године, на предлог
Градске управе за спорт и омладину, Градско веће Града
Новог Сада на 150. седници од 15. марта 2018. године
доноси

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ РАСПОРЕДА
КОРИШЋЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ
ШКОЛСКИХ ОБЈЕКАТА (ФИСКУЛТУРНИХ
САЛА) НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА,
ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА ”СПОРТ У
ШКОЛЕ И ШКОЛСКА СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА”
ЗА ДЕЦУ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА ОД 6 ДО 14
ГОДИНА, ЗА ПЕРИОД ОД 27. ФЕБРУАРА ДО
21. ДЕЦЕМБРА 2018. ГОДИНЕ
I. Овим решењем утврђује се распоред коришћења непокретности школских објеката (фискултурних сала) на
територији Града Новог Сада, за реализовање програма
''Спорт у школе и школска спортска такмичења'', чији је
носилац Савез за школски спорт града Новог Сада, за децу
школског узраста од 6 до 14 година, за период од 27. фебруара до 21. децембра 2018. године на следећи начин:

Основна школа „Јожеф Атила“, адреса: Нови Сад, Шарпланинска број 28
уторак

Фискултурна сала

2.

четвртак

12.30-13.15 часова, деца I и II разред, терен
1-развојне вежбе и кoрективна гимнастика

12.30-13.15 часова, деца I и II разред, терен
1-развојне вежбе и корективна гимнастика

18.30-19.15 часова, деца III и IV разред, терен
2-развојне вежбе и корективна гимнастика

18.30-19.15 часова, деца III и IV разред, терен
2-развојне вежбе и корективна гимнастика

19.30-20.30 часова, деца V,VI и виши разреди
- фудбал и рукомет

19.30-20.30 часова, деца V,VI и виши разреди
- фудбал и рукомет

Основна школа „Десанка Максимовић“, адреса: Футог, Царице Милице број 1
уторак

Фискултурна сала

Број 11 – Страна 593.

Четвртак

12.15-13.00 часова, деца I и II разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

12.15-13.00 часова, деца I и II разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

18.00-18.45 часова, деца III и IV разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

18.00-18.45 часова, деца III и IV разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

19.00-19.45 часова, деца V,VI и виши разреди
- кошарка

19.00-19.45 часова, деца V,VI и виши разреди
- кошарка

594. страна – Броj 11
3.
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Основна школа „Милош Црњански“, адреса: Нови Сад, Анђе Ранковић број 2
уторак

Фискултурна сала

4.

5.

12.00-12.45 часова, деца I и II разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

12.45-13.30 часова, деца III и IV разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

12.45-13.30 часова, деца III и IV разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

19.30-20.30 часова, деца V,VI и виши разреди
- кошарка

19.30-20.30 часова, деца V,VI и виши разреди
– кошарка

Основна школа „Људовит Штур“, адреса: Кисач, Железничка број 3

6.

18.00-18.45 часова, деца I и II разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

18.50-19.35 часова, деца III и IV разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

18.50-19.35 часова, деца III и IV разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

19.45-20.30 часова, деца V,VI и виши разреди
- атлетика

19.45-20.30 часова, деца V,VI и виши разреди
- атлетика

Основна школа „Марија Трандафил“, адреса: Ветерник, Паунова број14

7.

Фискултурна сала

четвртак

19.00-19.45 часова, деца I и II разред
- развојне вежбе и кинезитерапија

19.00-19.45 часова, деца I и II разред
- развојне вежбе и кинезитерапија

20.00-20.45 часова, деца III и IV разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

20.00-20.45 часова, деца III и IV разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

21.00-21.45 часова, деца V,VI и виши разреди
- кошарка

21.00-21.45 часова, деца V,VI и виши разреди
- кошарка

Основна школа „Јован Поповић“, адреса: Нови Сад, Раваничка број 2
уторак

Фискултурна сала

Четвртак

18.00-18.45 часова, деца I и II разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

уторак

Фискултурна сала

Четвртак

12.00-12.45 часова, деца I и II разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

уторак

Фискултурна сала

20. март 2018.

четвртак

12.20-13.05 часова, деца I и II разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

12.20-13.05 часова, деца I и II разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

13.10-13.55 часова, деца III и IV разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

13.10-13.55 часова, деца III и IV разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

13.15-14.00 часова, деца V,VI и виши разреди
- стони тенис

13.15-14.00 часова, деца V,VI и виши разреди
- стони тенис

Основна школа „Жарко Зрењанин“, адреса: Нови Сад, Булевар Деспота Стефана број 8

Сре, пет- 09.50 (15.50)-10.35 (16.35) часова,
деца I и II разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

Сре, пет- 09.50 (15.50)-10.35 (16.35) часова,
деца I и II разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

Пон, чет 13.10-13.55 часова, деца III и IV разред Пон, чет 13.10-13.55 часова, деца III и IV разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика
- развојне вежбе и корективна гимнастика
Сре, пет 19.10-19.55 часова, деца V,VI и виши
разреди - кошарка

Сре, пет 19.10-19.55 часова, деца V,VI и виши
разреди - кошарка

20. март 2018.
8.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Основна школа „Свети Сава“, адреса: Руменка, Јован Јовановић Змаја број 24
уторак

Фискултурна сала

9.

10.

19.00-19.45 часова, деца I и II разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

19.45-20.30 часова, деца III и IV разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

19.45-20.30 часова, деца III и IV разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

20.30-21.15 часова, деца V,VI и виши разреди
- кошарка

20.30-21.15 часова, деца V,VI и виши разреди
- кошарка

Основна школа „Душан Радовић“, адреса: Нови Сад, Ченејска број 61 (+ темеринска зграда)

11.

12.00-13.00 часова, деца I и II разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

13.00-14.00 часова, деца III и IV разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

13.00-14.00 часова, деца III и IV разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

19.00-20.00 часова, деца V, VI и виши разреди
- кошарка и одбојка

19.00-20.00 часова, деца V,VI и виши разреди
- кошарка и одбојка

Основна школа „Коста Трифковић“, адреса: Нови Сад, Берислава Берића број 2

12.

12.25-13.10 часова, деца I и II разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

13.15-14.00 часова, деца III и IV разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

13.15-14.00 часова, деца III и IV разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

19.15-20.00 часова, деца V,VI и виши разреди
- кошарка

19.15-20.00 часова, деца V,VI и виши разреди
- кошарка

Основна школа „Васа Стајић“, адреса: Нови Сад, Војводе Книћанина број 12б
четвртак

19.30-20.30 часова, децаI и II разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

19.30-20.30 часова, деца I и II разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

20.30-21.30 часова, деца III и IV разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

20.30-21.30 часова, деца III и IV разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

21.30-22.30 часова, деца V, VI и виши разреди
- кошарка

21.30-22.30 часова, деца V,VI и виши разреди
- кошарка

Основна школа „Доситеј Обрадовић“, адреса: Нови Сад, Филипа Филиповића број 3
уторак
Сре, пет 12.30-13.15 часова, децаI и II разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

Фискултурна сала

петак

12.25-13.10 часова, деца I и II разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

уторак

Фискултурна сала

четвртак

12.00-13.00 часова, деца I и II разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

среда

Фискултурна сала

четвртак

19.00-19.45 часова, деца I и II разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

уторак

Фискултурна сала

Број 11 – Страна 595.

четвртак
Сре, пет 12.30-13.15 часова, деца I и II разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

Сре, пет 13.15-14.00 часова, деца III и IV разред Сре, пет 13.15-14.00 часова, деца III и IV разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика
- развојне вежбе и корективна гимнастика
Уто, чет 19.15-20.00 часова, деца V,VI и виши
разреди - одбојка

Уто, чет 19.15-20.00 часова, деца V,VI и виши
разреди - одбојка

596. страна – Броj 11
13.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Основна школа „Иво Лола Рибар“, адреса: Нови Сад, Краљевића Марка број 2а

Пон, сре 12.30-13.15 часова, деца I и II разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика
Фискултурна сала

Фискултурна сала

15.

16.

Уто 11.55-12.40 часова, деца I и II разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

Уто 12.40-13.25 часова, деца I и II разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

Чет 11.55-12.40 часова, деца III и IV разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

Чет 12.40-13.25 часова, деца III и IV разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

Пет 11.55-12.40 часова, деца V,VI и виши
разреди - стони тенис

Пет 11.55-12.40 часова, деца V,VI и виши
разреди - стони тенис

Основна школа „Петефи Шандор“, адреса: Нови Сад, Боре Продановића број 15а

17.

19.00-19.45 часова, деца I и II разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

20.00-20.45 часова, деца III и IV разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

20.00-20.45 часова, деца III и IV разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

21.00-21.45 часова, деца V,VI и виши разреди
- одбојка

21.00-21.45 часова, деца V,VI и виши разреди
- одбојка

Основна школа „Лаза Костић“, адреса: Ковиљ, Лазе Костића број 42
четвртак

19.00-19.45 часова, деца I и II разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

19.00-19.45 часова, деца I и II разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

20.00-20.45 часова, деца III и IV разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

20.00-20.45 часова, деца III и IV разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

21.00-21.45 часова, деца V,VI и виши разреди
- рвање/одбојка

21.00-21.45 часова, деца V,VI и виши разреди
- рвање/одбојка

Основна школа „22. Август“, адреса: Буковац, Трг жртава геноцида број 1
уторак

Фискултурна сала

четвртак

19.00-19.45 часова, деца I и II разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

уторак

Фискултурна сала

18.30-19.15 часова, деца V,VI и виши разреди
- стони тенис

Основна школа „Никола Тесла“, адреса: Нови Сад, Футошки пут број 25

уторак

Фискултурна сала

Пон, сре 12.30-13.15 часова, деца I и II разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

Пон, сре 13.15-14.00 часова, деца III и IV разред Пон, сре 13.15-14.00 часова, деца III и IV разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика
- развојне вежбе и корективна гимнастика
Уто, чет 18.30-19.15 часова, деца V,VI и виши
разреди - стони тенис

14.

20. март 2018.

четвртак

18.00-18.45 часова, деца I и II разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

18.00-18.45 часова, деца I и II разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

19.00-19.45 часова, деца III и IV разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

19.00-19.45 часова, деца III и IV разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

20.00-20.45 часова, деца V,VI и виши разреди
- одбојка

20.00-20.45 часова, деца V,VI и виши разреди
- одбојка

20. март 2018.
18.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Основна школа „Вук Караџић“, адреса: Нови Сад, Радоја Домановића број 24
уторак

Фискултурна сала

19.

20.

11.35-12.20 часова, деца I и II разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

12.25-13.10 часова, деца III и IV разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

12.25-13.10 часова, деца III и IV разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

19.00-19.45 часова, деца V,VI и виши разреди
- одбојка

Чет 18.45-19.30 часова, деца V,VI и виши
разреди - одбојка

Основна школа „Иван Гундулић“, адреса: Нови Сад, Гундулићева број 9 (+ зграда на Ченеју)

21.

11.45-12.30 (17.00-17.45) + Ченеј 18.00-18.45
часова, деца I и II разред - развојне вежбе и
корективна гимнастика

12.30-13.15 (17.45-18.30) + Ченеј 19.00-19.45
часова, деца III и IV разред - развојне вежбе и
корективна гимнастика

12.30-13.15 (17.45-18.30) + Ченеј 19.00-19.45
часова, деца III и IV разред - развојне вежбе и
корективна гимнастика

20.00-20.45 часова, деца V,VI и виши разреди
- рукомет + одбојка (Ченеј)

20.00-20.45 часова, деца V,VI и виши разреди
- рукомет + одбојка (Ченеј)

Основна школа „Светозар Марковић Тоза“ адреса: Нови Сад, Јанка Чмелика број 89

22.

19.15-20.00 часова, деца I и II разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

20.00-20.45 часова, деца III и IV разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

20.00-20.45 часова, деца III и IV разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

20.45-21.30 часова, деца V,VI и виши разреди
- кошарка

20.45-21.30 часова, деца V,VI и виши разреди
- кошарка

Основна школа „Јован Јовановић Змај“, адреса: Сремска Каменица, Школска број 3
четвртак

Пон, чет 12.30-13.00 часова, деца I и II разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

Пон, чет 12.30-13.00 часова, деца I и II разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

19.15-20.00 часова, деца III и IV разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

19.15-20.00 часова, деца III и IV разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

20-21 часова, деца V,VI и виши разреди
- одбојка

20-21 часова, деца V,VI и виши разреди
- одбојка

Основна школа „Прва војвођанска бригада“, адреса: Нови Сад, Сељачких буна број 51а
уторак

Фискултурна сала

четвртак

19.15-20.00 часова, деца I и II разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

уторак

Фискултурна сала

четвртак

11.45-12.30 (17.00-17.45) + Ченеј 18.00-18.45
часова, деца I и II разред - развојне вежбе и
корективна гимнастика

уторак

Фискултурна сала

среда

11.35-12.20 часова, деца I и II разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

понедељак

Фискултурна сала

Број 11 – Страна 597.

четвртак

19.45-20.30 часова, децаI и II разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

19.45-20.30 часова, деца I и II разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

20.30-21.15 часова, деца III и IV разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

20.30-21.15 часова, деца III и IV разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

21.15-22.00 часова, деца V,VI и виши разреди
- рукомет

21.15-22.00 часова, деца V,VI и виши разреди
- рукомет

598. страна – Броj 11
23.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Основна школа „Ђура Јакшић“, адреса: Каћ, Краља Петра I број 19
уторак

Фискултурна сала

24.

20. март 2018.

четвртак

19.00-19.45 часова, деца I и II разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

19.00-19.45 часова, деца I и II разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

19.45-20.30 часова, деца III и IV разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

19.45-20.30 часова, деца III и IV разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

20.30-21.15 часова, деца V,VI и виши разреди
- рукомет и одбојка

20.30-21.15 часова, деца V,VI и виши разреди
- рукомет и одбојка

Основна школа „Иво Андрић“, адреса: Будисава, Школска број 3
уторак

четвртак

10.30-11.15 (13.30-14.15) часова, деца I и II разред 10.30-11.15 (13.30-14.15) часова, деца I и II разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика
-развојне вежбе и корективна гимнастика
Фискултурна сала

25.

Фискултурна сала

26.

19.00-19.45 часова, деца III и IV разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

19.00-19.45 часова, деца III и IV разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

20.00-20.45 часова, деца V,VI и виши разреди
- карате

20.00-20.45 часова, деца V,VI и виши разреди
- карате

Основна школа „Алекса Шантић“, адреса: Степановићево, Војводе Путника број 6
уторак

четвртак

15.00-15.45 часова, деца I и II разред-развојне
вежбе и корективна гимнастика

15.00-15.45 часова, деца I и II разред-развојне
вежбе и корективна гимнастика

16.00-16.45 часова, деца III и IV разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

16.00-16.45 часова, деца III и IV разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

17.00-17.45 часова, деца V,VI и виши разреди
- рукомет и стони тенис

17.00-17.45 часова, деца V,VI и виши разреди
- рукомет и стони тенис

Основна школа „Бранко Радичевић“, адреса: Нови Сад, Футошка број 5
уторак

Фискултурна сала

27.

17.30-18.15 часова, деца I и II разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

17.30-18.15 часова, деца I и II разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

11.30-12.15 часова, деца III и IV разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

11.30-12.15 часова, деца III и IV разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

18.15-19.00 часова, деца V,VI и виши разреди
- одбојка

18.15-19.00 часова, деца V,VI и виши разреди
- одбојка

Основна школа „Ђура Даничић“, адреса: Нови Сад, Душана Васиљева број 19
уторак

Фискултурна сала

четвртак

четвртак

13.15-14.00 часова, деца I и II разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

13.14-14.00 часова, деца I и II разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

19.30-20.15 часова, деца III и IV разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

19.30-20.15 часова, деца III и IV разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

20.15-21.00 часова, деца V,VI и виши разреди
- одбојка

20.15-21.00 часова, деца V,VI и виши разреди
- одбојка

20. март 2018.
28.

Фискултурна сала

29.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Основна школа „Соња Маринковић“, адреса: Нови Сад, Пушкинова број 28

Пет 11.30-12.15 часова, децаI и II разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

Пет 12.25-13.10 часова, деца I и II разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

Пет 17.30-18.15 часова, деца III и IV разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

18.25-19.10 часова, деца III и IV разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

Уто 20.15-21.00 часова, деца V,VI и виши
разреди - стони тенис

Чет 20.15-21.00 часова, деца V,VI и виши
разреди - стони тенис

Основна школа „Михајло Пупин“, адреса: Ветерник, Краља Александра број 38
уторак

Фискултурна сала

30.

31.

18.45-19.30 часова, деца I и II разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

19.30-20.15 часова, деца III и IV разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

19.30-20.15 часова, деца III и IV разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

20.15-21.00 часова, деца V,VI и виши разреди
- рукомет/одбојка

20.15-21.00 часова, деца V,VI и виши разреди
- рукомет/одбојка

Основна школа „Вељко Петровић“, адреса: Бегеч, Краља Петра I број 36

32.

11-12 часова, деца I и II разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

12-13 часова, деца III и IV разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

12-13 часова, деца III и IV разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

18-19 часова, деца V,VI и виши разреди
- рукомет

18-19 часова, деца V,VI и виши разреди
- рукомет

Основна школа „Вељко Влаховић“, адреса: Шангај, Улица VIII број 2
петак

13.15-14.00 часова, деца I и II разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

13.15-14.00 часова, деца I и II разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

14.45-15.30 часова, деца III и IV разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

14.45-15.30 часова, деца III и IV разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

14.00-14.45 часова, деца V,VI и виши разреди
- фудбал

14.00-14.45 часова, деца V,VI и виши разреди
- фудбал

ШОСО „Милан Петровић“, адреса: Нови Сад, Браће Рибникара број 32
уторак

Фискултурна сала

петак

11-12 часова, деца I и II разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

среда

Фискултурна сала

четвртак

18.45-19.30 часова, деца I и II разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

среда

Фискултурна сала

Број 11 – Страна 599.

среда

11.30-12.15 часова, деца I и II разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

11.30-12.15 часова, деца I и II разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

12.30-13.15 часова, деца III и IV разред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

12.30-13.15 часова, деца III и IVразред
- развојне вежбе и корективна гимнастика

12.30-13.15 часова, деца V,VI и виши разредиелементи спортова

12.30-13.15 часова, деца V,VI и виши разреди
- елементи спортова

600. страна – Броj 11
33.

Фискултурна сала

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Основна школа „Мирослав Антић“, адреса: Футог, Раде Кончара број 2
уторак

четвртак

/

/

/

/

20.00-21.00 часова, деца V,VI и виши разреди
- одбојка
34.

Фискултурна сала

Фискултурна сала

20.00-21.00 часова, деца V,VI и виши разреди
- одбојка

Основна школа „Ђорђе Натошевић“, адреса: Нови Сад, Максима Горког број 54
уторак

четвртак

/

/

/

/

19.15-20.00 часова, деца V,VI и виши разреди
- рукомет
35.
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19.15-20.00 часова, деца V,VI и виши разреди
- рукомет

Основна школа „Јован Дучић“, адреса: Петроварадин, Прерадовићева број 6
уторак

четвртак

/

/

/

/

19.30-20.15 часова, деца V,VI и виши разреди
- џудо

II. Непокретности школских објеката (фискултурне сале)
у распореду из тачке I. овог решења користиће школска
деца без накнаде, а у циљу промоције спорта за децу школског узраста.
III. Реализација овог решења и међусобна права и обавезе између носиоца програма и школа наведених у тачки
I. овог решења регулисаће се појединачним уговорима,
којим ће се уредити безбедност и осигурање школске деце,
улазак и излазак из фискултурних сала, одржавање фискултурних сала и друга питања везана за реализацију програма из тачке I. овог решења.
IV. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 66-1/2018-40-II
15. март 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић,с.р.

244
На основу 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 150. седници од 15.
марта 2018. године доноси

20.00-20.45 часова, деца V,VI и виши разреди
- џудо

РЕШЕЊЕ
О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ
АКТИВНОСТИ ЗА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД НОВИ САД ЗА
2018. ГОДИНУ
I
Oвим решењем утврђује се Програм инвестиционих
активности за установе културе чији је оснивач Град Нови
Сад за 2018. годину (у даљем тексту: Програм), који чини
саставни део овог решења.
II
Програм обухвата инвестиционе активности на зградама и грађевинским објектима, набавку машина и опреме
и нематеријалне имовине.
III
Средства за реализацију Програма планирана су у
буџету Града Новог Сада за 2018. годину, у оквиру Програма 13: Развој културе и информисања, за реализацију
Пројекта: Инвестиционе активности установа културе чији
је оснивач Град Нови Сад у укупном износу од 79.299.665,40
динара, од чега средства из буџета износе 76.677.498,40
динара, а средства из додатних прихода корисника износе
2.622.167,00 динара, и користиће се у складу са оствареним приходима буџета и оствареним додатним приходима,
на начин утврђен у овом програму.
IV
Носиоци инвестиционих активности предвиђених Програмом су установе културе чији је оснивач Град Нови Сад
( у даљем тексту: Установе).

20. март 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
V

Установе доносе план јавних набавки и по добијању
претходне сагласности Градског већа Града Новог Сада,
доносе одлуке о покретању поступака јавних набавки за
које су средства планирана у буџету Града Новог Сада,
односно у Финансијском плану Градске управе за културу
за 2018. годину.

Број 11 – Страна 601.

средства из додатних прихода корисника у износу од
2.622.167,00 динара, распоређују се по следећим наменама:
1. економскa класификацијa 511 – Зграде и грађевински
објекти – 21.996.865,40 динара – средства из буџета,

VI

- економска класификација 5112 – Изградња зграда и
објеката – 3.500.000,00 динара - средства из
буџета,

Захтев за пренос средстава из буџета из тачке III. овог
решења, Установе достављају Градској управи за културу
(у даљем тексту: Градска управа), након спроведених поступака јавних набавки, уз приложену документацију.

- економска класификација 5113 – Капитално одржавање
зграда и објеката – 17.041.865,40 динара средства из буџета,

Пренос средстава на рачун Установа врши се на основу
захтева које припрема Градска управа, у складу са прописима.

- економска класификација 5114 – Пројектно планирање
– 1.455.000,00 динара – средства из буџета,

Уколико Установе не остваре додатне приходе у планираном износу, апропријације за расходе и издатке одобрене из тих средстава неће се извршавати на терет средстава из буџета.

2. економскa класификацијa 512 – Машине и опрема –
45.677.600,00 динара, и то: износ од 43.655.433,00
динара - средства из буџета и износ од 2.022.167,00
динара - средства из додатних прихода корисника,

VII
Надзор над реализацијом Програма врши Градска
управа.
VIII
Установе подносе Градском већу Града Новог Сада
преко Градске управе за културу годишњи извештај о
реализацији овог програма, са исказаним физичким и
финансијским показатељима и документацијом о извршеним активностима и утрошку средстава према стварно
набављеној опреми и нематеријалној имовини.
IX
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 4-3/2018-33-II
15. март 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА
УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ
ГРАД НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ
I Средства из буџета Града Новог Сада за инвестиционе активности установа културе чији је оснивач Град Нови
Сад у укупном износу од 79.299.665,40 динара, односно
средства из буџета, у износу од 76.677.498,40 динара и

- економска класификација 5121– Опрема за саобраћај
- 3.600.600,00 динара, и то: износ од 2.828.433,00
динара - средства из буџета и износ од 772.167,00
динара - средства из додатних прихода корисника,
- економска класификација 5122 – Административна
опрема – 20.900.000,00 динара, и то: износ од
20.250.000,00 динара - средства из буџета и износ од
650.000,00 динара - средства из додатних прихода
корисника,
- економска класификација 5125 – Медицинска и
лабораторијска опрема – 785.000,00 динара - средства из буџета,
- економска класификација 5126 – Опрема за образовање,
науку, културу и спорт – 13.292.000,00 динара и то:
износ од 12.792.000,00 динара - средства из буџета и
износ од 500.000,00 динара - средства из додатних
прихода корисника,
- економска класификација 5128 – Опрема за јавну безбедност – 2.600.000,00 динара и то: износ од
2.500.000,00 динара - средства из буџета и износ од
100.000,00 динара - средства из додатних прихода
корисника,
- економска класификација 5129 – Опрема за производњу,
моторна, непокретна и немоторна опрема - 4.500.000,00
динара - средства из буџета, и
3. економскa класификацијa 515 – Нематеријална имовина
– 11.625.200,00 динара, и то: износ од 11.025.200,00
динара - средства из буџета и износ од 600.000,00 динара
- средства из додатних прихода корисника,
- економска класификација 5151 – Нематеријална имовина – 11.625.200,00 динара, и то: износ од
11.025.200,00 динара - средства из буџета и износ од
600.000,00 динара - средства из додатних прихода
корисника.

602. страна – Броj 11
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1. ИЗГРАДЊА ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА

Рб

Пфп

Ек.
Индиректни корисник
клас.

1.1 397.01 5112

Опис
(Намена за коју ће се
средства користити)

Средства из
буџета

Опис
(Намена за коју ће се
средства користити)

Средства из
додатних
прихода

Укупна
средства

Изградња покретног
Градска библиотека
дрвеног објекта за
у Новом Саду
Библиотеку на Штранду

3.500.000,00

3.500.000,00

Укупно:

3.500.000,00

3.500.000,00

2. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА

Рб

Пфп

Ек.
клас.

Индиректни корисник

Опис
(Намена за коју ће се средства
користити)

Средства из
буџета

Опис
(Намена за коју ће се
средства користити)

Средства из
додатних
прихода

Укупна
средства

Санација и адаптација Спомен
збирке Ј.Ј.Змај у Сремској
Каменици, радови на фасади
објекта Збирка стране умет8.262.865,40
ности, Дунавска 29, Нови Сад
и фасади објекта Завичајна
збирка, Патријарха Рајачића
16, Сремски Карловци

8.262.865,40

„Новосадско
2.2 397.02 5113 позориште-Ujvideki
Szinhaz“

Радови на санацији фасаде
на згради Новосадског
позоришта и реконструкцији
електроинсталација у згради
Новосадског позоришта

5.979.000,00

5.979.000,00

Установа за
културу и
2.3 397.02 5113 образовање
Културни центар
„Кисач“ Кисач

Радови на реконструкцији
програмске сале КЦ
"Кисач" - II фаза (замена
столица и пода у другом
2.800.000,00
делу сале и радови на
реконструкцији просторије
за расветљиваче и тонске
раднике)

2.800.000,00

17.041.865,40

17.041.865,40

2.1 397.02 5113

Музеј Града Новог
Сада

Укупно:

3. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ
Рб

Пфп

Ек.
клас.

Индиректни корисник

Музеј Града Новог
3.1 397.03 5114
Сада

Опис
(Намена за коју ће се средства
користити)

Надзор над радовима
санације и адаптације
Спомен збирке Ј.Ј.Змај у
Сремској Каменици

Средства из
буџета

200.000,00

Израда пројектно -техничке
Градска библиотека у документације за покретни
3.2 397.03 5114
1.000.000,00
Новом Саду
дрвени објекат за Библиотеку
на Штранду

„Новосадско
3.3 397.03 5114 позориште-Ujvideki
Szinhaz“

Укупно:

Израда пројектно -техничке
документације и праћење
радова на санацији фасаде
на згради Новосадског
позоришта и реконструкцији
електроинсталација у згради
Новосадског позоришта

255.000,00

1.455.000,00

Опис
(Намена за коју ће се
средства користити)

Средства из
додатних
прихода

Укупна
средства

200.000,00

1.000.000,00

255.000,00

1.455.000,00
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Број 11 – Страна 603.

4. ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ
Ек.
клас.

Индиректни корисник

4.1 398.01 5121

Градска библиотека
у Новом Саду

Рб

Пфп

„Новосадско
4.2 398.01 5121 позориште-Ujvideki
Szinhaz“

Опис
(Намена за коју ће се средства
користити)

Средства из
буџета

Опис
(Намена за коју ће се
средства користити)

Набавка доставног
возила

Средства из
додатних
прихода

Укупна
средства

Набавка доставног возила

1.327.833,00

Набавка путничког возила

1.500.600,00

1.500.600,00

2.828.433,00

772.167,00 3.600.600,00

Укупно:

772.167,00 2.100.000,00

5. АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА
Рб

Пфп

Ек.
клас.

Индиректни корисник

Музеј Града Новог
5.1 398.02 5122
Сада

Опис
(Намена за коју ће се средства
користити)

Набавка тепих-стаза, пројектора, пројекторског платна,
музичке линије, лустера,
плазма телевизора, полица,
металних ормана, картотечких ормана, рачунара, лаптопова, завеса и драперија
(противпожарне), штампача,
скенера, фото -апарата, ТА
пећи, уљних радијатора,
усисивача, слушалица за
посетиоце

Средства из
буџета

Опис
(Намена за коју ће се
средства користити)

Набавка тепих стаза,
тепиха, уљних ради1.200.000,00
јатора, електричног
шпорета и судопере

Средства из
додатних
прихода

Укупна
средства

100.000,00 1.300.000,00

Набавка рачунара, рачунарске опреме, скенера, штамГрадска библиотека у пача, мрежне опреме и
5.2 398.02 5122
Новом Саду
опреме за домаћинство
1.355.000,00
(усисивача, венецијанера,
тракастих завеса и чивилука)

1.355.000,00

Историјски архив
5.3 398.02 5122
Града Новог Сада

Набавка архивских полица,
рачунара и рачунарске
12.800.000,00
опреме, централне и спољне
инфо табле и рол ап-а

12.800.000,00

Завод за заштиту
5.4 398.02 5122 споменика културе
Града Новог Сада

Набавка канцеларијског
намештаја и опреме,
рачунарске опреме, клима
уређаја, носила и металних
ормара, полица, усисивача и
тримера за кошење

850.000,00

„Новосадско
5.5 398.02 5122 позориште-Ujvideki
Szinhaz“

Набавка веш машине,
машине за сушење веша и
канцеларијског намештаја
(ормара, столица и столова)

Набавка
канцеларијских
405.000,00 столица

5.6 398.02 5122 Позориште младих

Набавка рачунара и рачунарске опреме, електронске,
комуникационе опреме,
намештаја, уградне опреме и
опреме за домаћинство

Набавка рачунара и
рачунарске опреме,
електронске, комуникационе опреме, на500.000,00 мештаја, уградне
опреме и опреме за
домаћинство

Набавка рачунара (лаптоп
рачунара) и канцеларијског
намештаја

300.000,00

5.7 398.02 5122 Стеријино позорје

850.000,00

100.000,00

300.000,00

505.000,00

800.000,00

300.000,00

604. страна – Броj 11
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Културни центар
Новог Сада

Установа за израду
5.9 398.02 5122 таписерија „Атеље
61“

5.10 398.02 5122

5.11 398.02 5122

20. март 2018.

Набавка архивских и канцеларијских полица, опреме за
домаћинство, рачунарске
опреме, комуникационе,
електронске и фотографске
опреме

Набавка архивских и
канцеларијских полица, рачунарске, кому800.000,00
никационе, електронске и фотографске
опреме

Набавка рачунара (notebook
рачунара), парочистача, фотоапарата високе резолуције
и канцеларијске столице

240.000,00

240.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

600.000,00

600.000,00

20.250.000,00

650.000,00 20.900.000,00

Установа за културу
и образовање
Културни центар
„Младост“ Футог

Набавка канцеларијског
намештаја и подних облога
од незапаљивог материјала

Културни центар
"Руменка"

Набавка рачунара и рачунарске опреме, штампача,
скенера, фиксних (бежичних)
телефона и канцеларијског
намештаја

Укупно:

150.000,00

950.000,00

6. МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА
Рб

Пфп

Ек.
Индиректни корисник
клас.

6.1 398.03 5125

Музеј Града Новог
Сада

Завод за заштиту
6.2 398.03 5125 споменика кулуре
Града Новог Сада

Опис
(Намена за коју ће се
средства користити)

Средства из
буџета

Опис
(Намена за коју ће се
средства користити)

Средства из
додатних
прихода

Укупна
средства

Набавка тефлонског
компресора, апарата за
редестилацију воде и
металног ормана за
хемикалије

300.000,00

300.000,00

Набавка мерне и
дигиталне опреме и
ормарића прве помоћи

485.000,00

485.000,00

785.000,00

785.000,00

Укупно:

7. ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ И СПОРТ

Рб

Пфп

Ек.
клас.

7.1 398.04 5126

Индиректни корисник

Музеј Града Новог
Сада

Опис
(Намена за коју ће се средства
користити)

Набавка изложбених
витрина

Средства из
буџета

Опис
(Намена за коју ће се
средства користити)

Средства из
додатних
прихода

Укупна
средства

576.000,00

576.000,00

Набавка полица, ормара,
застакљених витрина, пултова за библиотекаре, читалаГрадска библиотека у
7.2 398.04 5126
чких столова, столица, сто1.065.000,00
Новом Саду
чића и столица за децу,
табуреа и опреме за легате
(архивски ормар)

1.065.000,00

„Новосадско
7.3 398.04 5126 позориште-Ujvideki
Szinhaz“

1.070.000,00

Набавка интелигентне
расвете (LED moving head)

1.070.000,00

20. март 2018.
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7.4 398.04 5126 Позориште младих

7.5 398.04 5126

Установа за културу
и образовање
Културни центар
„Младост“ Футог

Установа за културу
и образовање
7.6 398.04 5126
Културни центар
„Кисач“ Кисач

Набавка опреме за
Набавка опреме за културу
културу (звучника, по(звучника, појачала, микројачала, микрофона,
фона, миксета, плејера, пламиксета, плејера,
тна за пројекцију, видео опреплатна за пројекцију,
6.001.000,00
ме, рефлектора, пултова,
видео опреме, рефлекомандног рачунара, мониктора, пултова, коматора, снимача и остале
ндног рачунара, монипратеће опреме)
тора, снимача и остале пратеће опреме)
Набавка народних ношњи,
опреме за етно радионицу
(професионалне машине за
шивење, апарат за паспулирање, софтвера са шемама
за рад на машини за вез и
остала кројачка опрема),
звучне, светлосне и сценске
опреме и музичке опреме за
Народни оркестар КЦ
Младост

Број 11 – Страна 605.

500.000,00 6.501.000,00

3.080.000,00

3.080.000,00

Набавка ДСЛР фотоапарата,
1.000.000,00
објектива и расвете

1.000.000,00

12.792.000,00

500.000,00 13.292.000,00

Укупно:

8. ОПРЕМА ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ
Рб

Пфп

Ек.
клас.

Индиректни корисник

Опис
(Намена за коју ће се средства
користити)

Средства из
буџета

Опис
(Намена за коју ће се
средства користити)

Средства из
додатних
прихода

Укупна
средства

8.1 398.05 5128

Музеј Града Новог
Сада

Набавка опреме за видео
надзор, противпожарних
апарата, противпаничне
расвете и громобрана

300.000,00

300.000,00

8.2 398.05 5128

Градска библиотека у Набавка видео камера за
Новом Саду
надзор

900.000,00

900.000,00

8.3 398.05 5128 Позориште младих

Набавка противпожарних
апарата и паник лампи

300.000,00

Установа за културу
и образовање
8.4 398.05 5128
Културни центар
„Младост“ Футог

Набавка и уградња система
за дојаву пожара,
електричних инсталација

Укупно:

Набавка
противпожарних
апарата и паник
лампи

100.000,00

400.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

2.500.000,00

100.000,00 2.600.000,00

9. ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, МОТОРНА, НЕПОКРЕТНА И НЕМОТОРНА ОПРЕМА
Рб

Пфп

Ек.
клас.

Индиректни корисник

Установа за културу
и образовање
9.1 398.06 5129
Културни центар
„Младост“ Футог
Укупно:

Опис
(Намена за коју ће се средства
користити)

Набавка опреме за
хидрантску мрежу

Средства из
буџета

Опис
(Намена за коју ће се
средства користити)

Средства из
додатних
прихода

Укупна
средства

4.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00
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10. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
Рб

Пфп

Ек.
клас.

10.1 399.01 5151

10.2 399.01 5151

Опис
(Намена за коју ће се средства
користити)

Индиректни корисник

Средства из
буџета

Набавка књига, остале
Градска библиотека у
књижне и некњижне грађе и
Новом Саду
лиценцираних софтвера
Историјски архив
Града Новог Сада

Опис
(Намена за коју ће се
средства користити)

Средства из
додатних
прихода

Набавка књига,
остале књижне и
9.700.000,00
некњижне грађе

500.000,00

Укупна
средства

10.200.000,00

Набавка софтвера

200.000,00

200.000,00

Завод за заштиту
10.3 399.01 5151 споменика кулуре
Града Новог Сада

Набавка књига, лиценци и
надоградња софтверског
решења ЗИМУС за културна
добра

230.000,00

230.000,00

„Новосадско
10.4 399.01 5151 позориште-Ujvideki
Szinhaz“

Набавка лиценци за
рачунарске програме и
антивирус програме

195.200,00

195.200,00

Културни центар
10.5 399.01 5151
Новог Сада

Набавка књига, лиценци за
рачунарске програме и откуп
ауторских права

Набавка књига, лиценци за рачунарске
700.000,00
програме и откуп
ауторских права

Укупно:

11.025.200,00
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100.000,00

800.000,00

600.000,00 11.625.200,00

РЕШЕЊЕ

На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15,
44/16 и 55/17), Градско веће Града Новог Сада, на 150.
седници одржаној 15. марта 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Програма рада
Музеја Града Новог Сада, Петроварадин за 2018. годину,
коју је Управни одбор Музеја Града Новог Сада, Петроварадин, донео на XX седници одржаној 27. фебруара 2018.
године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-3/2017-349/1-II
15. март 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

246
На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15,
44/16 и 55/17), Градско веће Града Новог Сада, на 150.
седници одржаној 15. марта 2018. године, доноси

1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Финансијског
плана Музеја Града Новог Сада, Петроварадин за 2018.
годину, коју је Управни одбор Музеја Града Новог Сада,
Петроварадин, донео на XX седници одржаној 27. фебруара 2018. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 4-3/2018-2/1-II
15. март 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 106. став 2. Статута Града Новог Садапречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број
43/08), а у вези са тачком 9. Програма заштите животне
средине Града Новог Сада за период 2015-2024. године
("Службени лист Града Новог Сада", број 22/15), Градско
веће Града Новог Сада, на 150. седници одржаној 15. марта
2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА
О ОБРАЗОВАЊУ КООРДИНАЦИОНОГ ТИМА
ЗА ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА
НОВОГ САДА ЗА ПЕРИОД 2015-2024. ГОДИНЕ

20. март 2018.
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I. У Решењу о образовању Координационог тима за
праћење спровођења Програма заштите животне средине
Града Новог Сада за период 2015-2024. године („Службени
лист Града Новог Сада“, број 39/15), у тачки IV. број: „15“
замењује се бројем: „16“.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 501-2/2018-4-II
15. март 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић,с.р
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На основу члана 106. став 2. Статута Града Новог Садапречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број
43/08), а у вези са тачком 9. Програма заштите животне
средине Града Новог Сада за период 2015-2024. године
("Службени лист Града Новог Сада", број 22/15), Градско
веће Града Новог Сада, на 150. седници одржаној 15. марта
2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КООРДИНАЦИОНОГ ТИМА
ЗА ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА
НОВОГ САДА ЗА ПЕРИОД 2015-2024. ГОДИНЕ
I. У Координациони тим за за праћење спровођења Програма заштите животне средине Града Новог Сада за
период 2015-2024. године именују се:
За шефа Координационог тима:
мр Драгица Бранковић, помоћник начелника за
спровођење програмских активности, праћење стања
и предузимање мера у циљу унапређења животне
средине и информисање у Градској управи за заштиту
животне Града Новог Сада.
За чланове Координационог тима:
1. др Весна Кицошев, начелник Одељења за заштиту
животне средине у Покрајинском заводу за заштиту
природе,
2. доц. др Александар Н. Ашоња, директор Агенције
за енергетику Града Новог Сада,
3. Радован Гашпаровић, шеф Одсека инспекције за
заштиту животне средине, Сектор инспекције за
заштиту животне средине у Градској управи за
инспекцијске послове Града Новог Сада,
4. Владимир Вујовић, шеф Одсека за урбанистичко
планирање у Градској управи за урбанизам и
грађевинске послове Града Новог Сада,
5. мр Драгана Којадиновић, в.д. начелника Градске
управе за здравство Града Новог Сада,
6. др Дина Константиновић, руководилац службе
заштита животне средине у Јавном комуналном
предузећу „Водовод и канализација“ Нови Сад,
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7. Проф. др Бела Прокеш, помоћник директора за
образовну и научно-истраживачку делатност и
акредитације у Заводу за здравствену заштиту радника „Нови Сад“,
8. Радмила Раковић, извршилац за реализацију програмских активности, стручне и оперативне послове
у области заштите животне средине у Градској управи
за заштиту животне средине Града Новог Сада,
9. Сенка Секулић, извршилац за послове из области
зоохигијене, прихватилишта и карантина, одржавање
јавне расвете, одржавања и уређења јавних зелених
површина, купалишта, гробаља, пијаца, јавне хигијене
и послове заштите од елементарних и других већих
непогода и заштите од пожара у Градској управи за
комуналне послове Града Новог Сада,
10. Драго Бањац, извршилац за послове заштите од
елементарних непогода и пожара на пољопривредним
усевима у Градској управи за привреду Града Новог
Сада,
11. Биљана Вељовић, извршилац за подршку
инвестиција у Канцеларији за локални и економски
развој у Одсеку за привлачење инвестиција и подршку постојећем привредном сектору, Служба
извршних органа Града Новог Сада,
12. Срђан Коцкаревић, извршилац за послове јавног
превоза и такси превоза у Градској управи за
саобраћај и путеве Града Новог Сада,
13. Вања Јовановић, извршилац за пројектовање и
изградњу објеката озелењавања у Градској управи
за грађевинско земљиште и инвестиције Града Новог
Сада,
14. Биљана Томашевић, лице одговорно за управљање
отпадом у Јавном комуналном предузећу “Чистоћа”
Нови Сад,
15. Дејана Неговановић, еколог-сарадник у Јавном
предузећу ''Урбанизам'' Завод за урбанизам Нови
Сад,
16. Неда Плавањац, самостални стручни сарадник за
послове из области заштите животне средине и
развоја у Јавном комуналном предузећу „Градско
зеленило“ Нови Сад.
За секретара:
Бојана Пађен, извршилац за реализацију програмских активности, стручне и оперативне послове у
области заштите животне средине у Градској управи
за заштиту животне средине Града Новог Сада.
II. Доношењем овог решења престаје да важи Решење
о именовању шефа и чланова Координационог тима за
праћење спровођења Програма заштите животне средине
Града Новог Сада за период 2015-2024. године („Службени
лист Града Новог Сада“, број 39/15).
III. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 501-2/2018-5-II
15. марта 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић,с.р
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На основу члана 8. став 2. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – УС, 55/14, 96/15
– др. закон и 9/16 – УС) Градско веће Града Новог Сада,
на 150. седници од 15. марта 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА, СЕКРЕТАРА
И ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА САВЕТА ЗА
КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
I. У Решењу о именовању председника, заменика председника, чланова, секретара и заменика секретара Савета
за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада („Службени лист
Града Новог Сада“, бр. 48/16, 52/16, 60/16, 78/16 и 27/17)
у тачки I. алинеја трећа подтачка 11. речи: „Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ Нови Сад“, замењују се
речима: „Travel_line“ ДОО“.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 34-775/2018-II
15. март 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

20. март 2018.

Калиновић-Калин“ у Новом Саду, на III седници одржаној
27. фебруара 2018. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-5/2018-4-II
13. март 2018. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.
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На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Фонда
за унапређење вокалне уметности младих „Меланије
Бугариновић и ћерке Мијране Калиновић-Калин“ у Новом
Саду („Службени лист Општине Нови Сада“, бр. 11/78 и
„Службени лист Града Новог Сада“, број 49/07), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Финансијски план Фонда за
унапређење вокалне уметности младих „Меланије
Бугариновић и ћерке Мирјане Калиновић-Калин“ у Новом
Саду за 2018. годину, који је донео Управни одбор Фонда
за унапређење вокалне уметности младих „Меланије
Бугариновић и ћерке Мирјане Калиновић-Калин“ у Новом
Саду, на III седници одржаној 27. фебруара 2018. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.

Градоначелник
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На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Фонда
за унапређење вокалне уметности младих „Меланије
Бугариновић и ћерке Мијране Калиновић-Калин“ у Новом
Саду („Службени лист Општине Нови Сада“, бр. 11/78 и
„Службени лист Града Новог Сада“, број 49/07), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-5/2018-5-II
13. март 2018. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Програм рада Фонда за унапређење
вокалне уметности младих „Меланије Бугариновић и ћерке
Мирјане Калиновић-Калин“ у Новом Саду за 2018. годину,
који је донео Управни одбор Фонда за унапређење вокалне
уметности младих „Меланије Бугариновић и ћерке Мирјане
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На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Фонда
за унапређење вокалне уметности младих „Меланије
Бугариновић и ћерке Мијране Калиновић-Калин“ у Новом
Саду („Службени лист Општине Нови Сада“, бр. 11/78 и
„Службени лист Града Новог Сада“, број 49/07), Градоначелник Града Новог Сада доноси

20. март 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Извештај о финансијском
пословању Фонда за унапређење вокалне уметности младих „Меланије Бугариновић и ћерке Мирјане КалиновићКалин“ у Новом Саду у периоду од 1. јануара 2017. до 31.
децембра 2017. године, који је усвојио Управни одбор Фонда
за унапређење вокалне уметности младих „Меланије
Бугариновић и ћерке Мирјане Калиновић-Калин“ у Новом
Саду, на III седници одржаној 27. фебруара 2018. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-5/2018-6-II
13. март 2018. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.
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На основу члана 47. став 1. така 15. Статута Града Новог
Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог
Сада“, број 43/08), Споразума о сарадњи број II-020-2/20147291 од 13. јануара 2015. године и тачке III Закључка Градског Већа Града Новог Сада број: II-020-4/2015-12/с од 5.
марта 2015. године, Градоначелник Града Новог Сада
доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ
КООРДИНАЦИОНОГ ТИМА ЗА ИЗРАДУ
СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА
ГРАДА НОВОГ САДА
I
У Решењу о образовању Координационог тима за израду
Стратегије одрживог развоја Града Новог Сада („Службени
лист Града Новог Сада“, бр. 10/15 и 57/15), у тачки III број:
„27“ замењује се бројем: „29“.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2018-134/а
16. март 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Број 11 – Страна 609.
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На основу члана 47. став 1. тачка 15. Статута Града
Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града
Новог Сада“, број 43/08), Споразума о сарадњи број II-0202/2014-7291 од 13. јануара 2015. године тачке III Закључка
Градског већа Града Новог Сада број: II-020-4/2015-12/с
од 5. марта 2015. године, Градоначелник Града Новог Сада
доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КООРДИНАЦИОНОГ ТИМА
ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ
РАЗВОЈА ГРАДА НОВОГ САДА
I
У Координациони тим за израду Стратегије одрживог
развоја Града Новог Сада (у даљем тексту: Координациони тим) именују се:
- За координатора:
Проф. др МАРИЈАНА ДУКИЋ-МИЈАТОВИЋ
- За чланове:
1. АЛЕКСАНДРА РАДАК, члан Градског већа за буџет
и финансије,
2. МИЛОРАД РАДОЈЕВИЋ, члан Градског већа за привреду,
3. ВЛАДИМИР СТОЈКОВИЋ, члан Градског већа за
комуналне послове,
4. АЛЕКСАНДАР КРАВИЋ, члан Градског већа за
саобраћај и путеве,
5. МИРА РАДЕНОВИЋ, члан Градског већа за урбанизам, стамбене послове и заштиту животне средине,
6. МИЛАН ЂУРИЋ, члан Градског већа за управу и прописе,
7. Мр ВЛАДИМИР ЈЕЛИЋ, члан Градског већа за
образовање,
8. Проф. др sc. мед. ЗОЛТАН ХОРВАТ, члан Градског
већа за здравство,
9. ДАЛИБОР РОЖИЋ, члан Градског већа за културу,
10. ОГЊЕН ЦВИЈЕТИЋАНИН, члан Градског већа за
спорт и омладину,
11. ТИХОМИР НИКОЛИЋ, члан Градског већа за
социјалну и дечију заштиту,
12. РАДЕ ЈОВАНОВИЋ, в.д. начелника Градске управе
за финансије,
13. САША БИЛИНОВИЋ, в.д. начелника Градске управе
за привреду,
14. ЗОРАН СТАНОЈЕВИЋ, в.д. начелника Градске управе
за комуналне послове,
15. ЂОРЂЕ БАСАРИЋ, в.д. начелника Градске управе
за саобраћај и путеве,
16. ДЕЈАН МИХАЈЛОВИЋ, в.д. начелника Градске управе
за урбанизам и грађевинске послове,
17. ТАТЈАНА КАШИЋ, в.д. начелника Градске управе за
заштиту животне средине,
18. ЗОРА ЂОРЂЕВИЋ, в.д. начелника Градске управе
за прописе,
19. Др БОРИВОЈЕ ДУНЂЕРСКИ, в.д. начелника Градске управе за опште послове,
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20. ЛИДИЈА ТОМАШ, в.д. начелника Градске управе за
образовање,
21. Мр ДРАГАНА КОЈАДИНОВИЋ, в.д. начелника Градске управе за здравство,
22. ВЕСНА СРДАНОВ, в.д. начелника Градске управе
за културу,
23. ВЛАСТИМИР МАСТИЛОВИЋ, в.д. начелника Градске управе за спорт и омладину,
24. ВЕРА ГРКАВАЦ, в.д. начелника Градске управе за
социјалну и дечију заштиту,
25. МИРОСЛАВ ЛАКЕТИЋ, в.д. начелника Градске управе
за инспекцијске послове,
26. СТАНИСЛАВА ПРПА, в.д. начелника Градске пореске управе,
27. ДЕЈАН МАНДИЋ, в.д. начелника Градске управе за
грађевинско земљиште и инвестиције,
28. ВЛАДАН БУМБИЋ, в.д. начелника Градске управе
за имовину и имовинско-правне послове,
29. ЛИДИЈА ЈАРАМАЗ-ЛИСИЦА, Градски правобранилац.

20. март 2018.

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У БЛОКУ ОМЕЂЕНОМ
ДРЖАВНИМ ПУТЕМ IБ РЕДА БРОЈ 12,
НОВОСАДСКОМ УЛИЦОМ, УЛИЦОМ
ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА И УЛИЦОМ
ЦАРА ЛАЗАРА У ФУТОГУ
I. Одређује се постављање саобраћајне сигнализције у
блоку омеђеном Државним путем Iб реда број 12, Новосадском улицом, Улицом војвођанских бригада и Улицом
цара Лазара у Футогу и постављање успоривача брзине у
Улици Мирослава Антића и Улици војводе Бојовића у Футогу
у складу са Техничким регулисањем саобраћаја број
С-128/17 од 3. марта 2017. године које је израдило Одељење
за развој и управљање саобраћајем Градске управе за
грађевинско земљиште и инвестиције.
II. Градска управа за грађевинско земљиште и
инвестиције организује реализацију тачке I. овог решења.
III. Рок за извршење овог решења је 31. август 2018.
године.
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.

II
Доношењем овог решења престаје да важи Решење о
именовању Координационог тима за израду Стратегије
одрживог развоја Града Новог Сада („Службени лист Града
Новог Сада“, број 72/16).
III
Решење доставити:
- Члановима Градског већа Града Новог Сада, начелницима градских управа и градском правобраниоцу.
- Служби извршних органа Града Новог Сада.
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2018-1347
16. март 2018. 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
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11,
32/13 – УС, 55/14, 96/15-др. закон и 9/16-УС) и члана 9.
Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10,
60/10, 69/13 и 70/16), доноси

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-941/2018
12. март 2018. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

256
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, 21/17 и 61/17), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ОПШТЕГ ПАРКИРАЛИШТА
У ДЕЛУ УЛИЦЕ ПАВЛА СТАМАТОВИЋА У
НОВОМ САДУ
I. Одређује се опште паркиралиште за путничке аутомобиле у делу Улице Павла Стаматовића у Новом Саду.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг
сервис“ Нови Сад (у даљем тексту: Паркинг сервис), да
паркиралиште из тачке I. овог решења уреди, опреми и
постави саобраћајну сигнализцију према Саобраћајном
пројекту број С-75/18 од 7. марта 2018. 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 1. април 2018. године.

20. март 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

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-34-1010/2018
13. март 2018. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

257
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, 21/17 и 61/17), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА
ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ
СТЕВАНА МОМЧИЛОВИЋА К. БР. 12
У НОВОМ САДУ
I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Стевана
Момчиловића к. бр. 12 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 сигнализцију у складу
са Саобраћајним пројектом број С-090/18 од 12. марта
2018. 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 6. април 2018. 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-34-994/2018
13. март 2018. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

258
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11,
32/13 – УС, 55/14, 96/15-др. закон и 9/16-УС) и члана 9.
Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10,
60/10, 69/13 и 70/16), доноси

Број 11 – Страна 611.

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У ЗОНИ
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СОЊА МАРИНКОВИЋ“
У НОВОМ САДУ
I. Одређује се измена режима саобраћаја у зони Основне
школе „Соња Маринковић“ у Новом Саду у складу са Техничким регулисањем саобраћаја број С-073/18 од 1. марта
2018. године ,које је израдила Служба за развој и управљање
саобраћајем Градске упреве за грађевинско земљиште и
инвестиције
II. Градска управа за грађевинско земљиште и
инвестиције организује реализацију тачке I. овог решења.
III. Рок за извршење овог решења је 31. август 2018.
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-34-865/2018
12. март 2018. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

Редакција „Службеног листа Града Новог Сада“

—
На основу члана 6. Одлуке о објављивању градских прописа и других аката („Службени лист Града Новог Сада“,
број 5/93), даје се

ИСПРАВКА
ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ УРЕЂИВАЊА
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2018. ГОДИНУ
I. У Одлуци о Програму уређивања грађевинског
земљишта за 2018. годину („Службени лист Града Новог
Сада“, број 67/17), у ПРОГРАМУ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2018. ГОДИНУ, који је саставни
део ове одлуке, у одељку: „II РАДОВИ НА КОМУНАЛНОМ
ОПРЕМАЊУ ЗЕМЉИШТА“, у тачки 5. „РАДОВИ НА
ТЕРИТОРИЈИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА“, у подтачки 5.42 „МЗ
ВЕТЕРНИК“, назив објекта: „ВЕТЕРНИК – УЛИЦА ВЕТЕРНИЧКА РАМПА“, мења се и гласи: „ВЕТЕРНИК – УЛИЦА
СОМБОРСКА РАМПА“.
II. Ову исправку објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број:215/2018-2-I
14. март 2018. године
НОВИ САД
Секретар
Марко Радин, с.р.

612. страна – Броj 11

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
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САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна Рег. бр.

ГРАД НОВИ САД

242

243

244

245

246

250

247

248

249

Програм праћења квалитета површинских вода на територији Града Новог
Сада за 2018. и 2019. годину

585

Правилник о техничким и другим условима за постављање објеката и уређаја
на јавној површини

587

Решење о утврђивању распореда коришћења непокретности школских објеката (фискултурних сала) на територији
Града Новог Сада, за реализовање Програма ”Спорт у школе и школска спортска
такмичења” за децу школског узраста од
6 до 14 година, за период од 27. фебруара до 21. децембра 2018. године

593

Решење о Програму инвестиционих активности за установе културе чији је оснивач Град Нови Сад за 2018. годину

600

Решење о давању сагласности на Одлуку
о измени Програма рада Музеја Града
Новог Сада, Петроварадин за 2018. годину

606

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Финансијског плана Музеја
Града Новог Сада, Петроварадин за
2018. годину

251

252

253

254

Решење о давању сагласности на Програм рада Фонда за унапређење вокалне
уметности младих „Меланије Бугариновић
и ћерке Мирјане Калиновић-Калин“ у
Новом Саду за 2018. годину
Решење о давању сагласности на Финансијски план Фонда за унапређење вокалне уметности младих „Меланије Бугариновић и ћерке Мирјане КалиновићКалин“ у Новом Саду за 2018. годину
Решење о давању сагласности на Извештај о финансијском пословању Фонда за
унапређење вокалне уметности младих
„Меланије Бугариновић и ћерке Мирјане
Калиновић-Калин“ у Новом Саду у периоду од 1. јануара 2017. до 31. децембра
2017. године
Решење о измени Решења о образовању Координационог тима за израду Стратегије одрживог развоја Града Новог
Сада
Решење о именовању Координационог
тима за израду Стратегије одрживог
развоја Града Новог Сада

608

608

609

609

609

Градска управа за саобраћај и путеве
255
606

Решење о измени Решења о образовању
Координационог тима за праћење спровођења Програма заштите животне средине Града Новог Сада за период 20152024. године

606

Решење о именовању Координационог
тима за праћење спровођења Програма
заштите животне средине Града Новог
Сада за период 2015-2024. године

607

Решење о измени Решења о именовању
председника, заменика председника,
чланова, секретара и заменика секретара Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на
територији Града Новог Сада

Страна

Градоначелник

Градско веће
241

Предмет

256

257

258

Решење о постављању саобраћајне сигнализације у блоку омеђеном државним
путем Iб реда број 12, Новосадском улицом, Улицом војвођанских бригада и
Улицом цара Лазара у Футогу
Решење о одређивању општег паркиралишта у делу Улице Павла Стаматовића
у Новом Саду
Решење о одређивању паркинг-места
за возила особа са инвалидитетом на
јавном паркиралишту у Улици Стевана
Момчиловића к. бр. 12 у Новом Саду
Решење о измени режима саобраћаја
у зони Основне школе „Соња Маринковић“ у Новом Саду

610

610

611

611

Редакција „Службеног листа Града Новог Сада“
608

—

Исправка Одлуке о Програму уређивања
грађевинског земљишта за 2018. годину

611

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

