СЛ УЖ БЕН И ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА
Година XXXVII - Број 8

НОВИ САД, 2. март 2018.

ГРАД НОВИ САД
Градско веће

примерак 230,00 динара

4) намештаја, у износу од 100.000,00 динара, за:
- канцеларијску столицу, 5 комада,
- канцеларијски сто, 2 комада.
IV. За реализацију активности из тачке III. овог програма
пренос средстава вршиће се путем капиталних трансфера,
до износа средстава планираних овим програмом.
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На основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о здравственој
заштити ("Службени гласник Републике Србије", бр. 107/05,
72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - др.
закон, 93/14, 96/15, 106/15, 105/17 - др. закон и 113/17 - др.
закон) и члана 52. тачка 24. Статута Града Новог Сада пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број
43/08), на предлог Градоначелника Града Новог Сада,
Градско веће Града Новог Сада, на 146. седници од 27.
фебруара 2018. године, доноси

ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗАВОДА
ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА
НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ
I. Овим програмом утврђују се инвестиционе активности Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад (у
даљем тексту: Завод) за 2018. годину.
II. За реализацију овог програма планирана су средства
у буџету Града Новог Сада за 2018. годину, на име трансфера осталим нивоима власти, у оквиру програма 12: Здравствена заштита, којима ће се финансирати програмска
активност Функционисање установа примарне здравствене
заштите, путем капиталних трансфера осталим нивоима
власти, у износу од 3.000.000,00 динара.
III. Средства из тачке II. овог програма распоређују се
за инвестиционе активности, и то за набавку:
1) медицинске опреме, у износу од 850.000,00 динара, за:

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

- аутоклав, 1 комад,
2) возила, у износу од 1.600.000,00 динара, за:
- замену путничког возила старо за ново, 1 возило,
3) рачунарске и електронске опреме, у износу од
450.000,00 динара, за:
- персонални рачунар са периферном опремом,
5 комада,
- клима уређај са уградњом, 5 комада,

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 51-10/2018-II
27. фебруар 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

196. страна – Броj 8
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На основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о здравственој
заштити ("Службени гласник Републике Србије", бр. 107/05,
72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - др.
закон, 93/14, 96/15, 106/15, 105/17 - др. закон и 113/17 - др.
закон) и члана 52. тачка 24. Статута Града Новог Сада пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број
43/08), на предлог Градоначелника Града Новог Сада,
Градско веће Града Новог Сада, на 146. седници од 27.
фебруара 2018. године, доноси

ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И
ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА
"НОВИ САД" НОВИ САД ЗА 2018. ГОДИНУ
I. Овим програмом утврђују се инвестиционе активности и текуће одржавање Дома здравља "Нови Сад" Нови
Сад (у даљем тексту: Дом здравља) за 2018. годину.
II. За реализацију овог програма планирана су средства
у буџету Града Новог Сада за 2018. годину, на име трансфера осталим нивоима власти, у оквиру Програма 12: Здравствена заштита, којим ће се финансирати програмска активност ПА: Функционисање установа примарне здравствене
заштите, у износу од 63.758.000,00 динара, и то за:
- капиталне трансфере, износ од 57.510.000,00 динара,
и
- текуће трансфере, износ од 6.248.000,00 динара.
III. Средства из тачке II. алинеја прва овог програма
распоређују се за инвестиционе активности, и то за набавку:
1) медицинске опреме, у износу од 37.200.000,00 динара,
за:
-

ултразвучни апарат за РТГ дијагностику, 1 комад,
мамограф, 1 комад,
High Intensity Laser, 1 комад,
стоматолошко радно место, 1 комад;

2) возила, у износу од 7.500.000,00 динара, за:
- возило за кућно лечење, 5 возила;
3) пројектне документације, у износу од 2.000.000,00
динара, за:
- пројекат машинских и електро инсталација у
објекту у Кисачу,
- пројекат заштите од пожара у котларници у објекту
у Кисачу,
- пројекат замене постојеће расвете штедљивом
расветом у објекту у Новом Саду, Змај Огњена
Вука 19,
- пројекат санације подрумских просторија у објекту
у Новом Саду, Змај Огњена Вука 19;
4) рачунарске опреме, у износу од 10.810.000,00 динара,
за:
- рачунар са лиценцираним оперативним системом,
90 комада,
- штампач, 82 комада,
- сервер, 1 комад,
- активна мрежна опрема
(PoE managed ethernet switch 24-port), 5 комада,

2. март 2018.

- активна мрежна опрема
(Manage ethernet switch 24-port), 5 комада,
- активна мрежна опрема
(L3 Manage IP based gigabit ethernet switch 24-port),
2 комада,
- активна мрежна опрема
- (Integrated services router), 1 комад.
IV. Средства из тачке II. алинеја друга овог програма
распоређују се за активности:
- текућег одржавања и надзора над извођењем радова
на објекту у Кисачу и објекту у Новом Саду, Змај
Огњена Вука 19, и
- текућег одржавања медицинске опреме.
V. За реализацију активности из тачке III. овог програма
пренос средстава вршиће се путем капиталних трансфера,
а за активности из тачке IV. путем текућих трансфера, и то
до износа средстава планираних овим програмом за капиталне, односно текуће трансфере.
Уколико се средства из тачке II. овог програма не
остварују у планираном износу, могу се умањити сразмерно
оствареним приходима и примањима у буџету Града Новог
Сада.
VI. Захтев за пренос средстава из тачке II. овог програма, Дом здравља доставља Градској управи за здравство, након спроведеног поступка јавних набавки у складу
са законом, уз приложену документацију за набавку добара
и услуга, са износом обрачунатог пореза на додату вредност, осим за набавке са правом на поврат пореза на додату
вредност, за које Дом здравља доставља захтев за пренос средстава без износа пореза на додату вредност.
Пренос средстава на рачун Дома здравља врши се на
основу захтева за пренос који припрема Градска управа
за здравство, у складу са прописима.
VII. Дом здравља се обавезује да ће активности из тач.
III. и IV. овог програма бити изведене стручно и квалитетно,
у складу са законом, стандардима и нормативима који важе
за ову врсту радова, услуга, односно набавку опреме.
VIII. Надзор над спровођењем овог програма обавља
Градска управа за здравство.
IX. Дом здравља подноси Градском већу Града Новог
Сада годишњи извештај о реализацији овог програма, са
исказаним физичким и финансијским показатељима о
извршеним активностима и утрошку средстава.
X. Овај програм објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 51-8/2018-II
27. фебруар 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

2. март 2018.
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На основу члана 52. тачка 24. Статута Града Новог Сада
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“
број 43/08) и члана 33. Одлуке о буџету Града Новог Сада
за 2018. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број
66/17), на предлог Градоначелника Града Новог Сада,
Градско веће Града Новог Сада, на 146. седници од 27.
фебруара 2018. године, доноси

ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЦЕНТРА
ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА НОВОГ САДА
ЗА 2018. ГОДИНУ
I. Овим програмом утврђују се инвестиционе активности Центра за социјални рад Града Новог Сада ( у даљем
тексту: Центар) за 2018. годину, за који су средства
обезбеђена Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2018.
годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 66/17) за
раздео 15. глава 15.01. Градска управа за социјалну и дечију
заштиту, 0901 Програм 11: Социјална и дечија заштита,
0901-0010 П: Центар за социјални рад.
II. За реализацију овог програма планирана су средства
у буџету Града Новог Сада за 2018. годину, у укупном износу
од 7.910.000,00 динара као капитални трансфери осталим
нивоима власти, за набавку опреме, и то за:
1. Капитално одржавање зграда и објеката, 511321 Капитално одржавање пословних зграда и пословног простора, у износу од 6.425.000,00 динара, за следеће намене:
- поправка крова са опшивом на објекту у улици Змај
Огњена Вука број 15, у износу од 1.750.000,00 динара,
- реконструкција мокрих чворова у објекту Центра у
улици Змај Огњена Вука, број 13, у износу од
1.060.000,00 динара,
- реконструкција гараже у дворишту објекта Центра,
у улици Змај Огњена Вука, број 17, у износу од
600.000,00 динара,
- постављање хидроизолације на објекту „Сигурна
женска кућа“, у износу од 600.000,00 динара,
- унутрашње кречење просторија у објектима Центра
у улици Змај Огњена Вука број 13, број 15, и број 17,
и у објекту Дневног боравка за децу и младе са
поремећајем у понашању, у укупном износу од
1.280.000,00 динара,
- кречење фасаде објекта Центра у улици Змај Огњена
Вука број 13, у износу од 350.000,00 динара,
- хобловање паркета, на спрату објекта Центра у улици
Змај Огњена Вука, број 13, у износу од 300.000,00
динара,
- замена прозора (5 комада) на објекту Центра у улици
Змај Огњена Вука, број 13, у износу од 300.000,00
динара,
- уградња купатилског прозора ( 2 комада) на објекту
Дневног боравка за децу и младе са поремећајем у
понашању, у износу од 35.000,00 динара,
- реконструкција приступних рампи за особе са инвалидитетом на улазу у објекте Центра, у улици Змај
Огњена Вука, број 13, број 15, и број 17, у укупном
износу од 150.000,00 динара.

Број 8 – Страна 197.

2. Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема, 512932 – Монтирана опрема, у износу од
585.000,00 динара, за следеће намене:
- нови котао за топлу воду, у износу од 450.000,00
динара,
- нове камера за Сигурну женску кућу – 9 комада, у
износу од 135.000,00 динара.
3. Административна опрема 512220 – Рачунарска
опрема, у износу од 425.000,00 динара, за следеће намене:
- рачунар – 5 комада , у износу од 300.000,00 динара,
- штампач – 5 комада, у износу од 125.000,00 динара
4. Административна опрема 512211 – Намештај, у износу
од 370.000,00 динара, за следеће намене:
- полице за књиге за „Сигурну кућу“, у износу од
20.000,00 динара,
- гардеробер за кориснике „Сигурне куће“, у износу
од 20.000,00 динара,
- полице за архиву у Руменачкој, у износу од 300.000,00
динара,
- угаона гарнитура за кориснике „Сигурне куће“ , у
износу од 30.000,00 динара.
5. Опрема за образовање, науку, културу и спорт, 512600
– Опрема за образовање, науку, културу и спорт, у износу
од 105.000,00 динара, за следеће намене:
- школска табла за потребе Дневног боравка за децу
и младе са поремећајем у понашању, у износу од
18.000,00 динара,
- интерактивна табла за потребе Дневног боравка за
децу и младе са поремећајем у понашању, у износу
од 87.000,00 динара.
III. Центар се обавезује да активности у вези са набавком радова и опреме из овог програма изведе стручно и
квалитетно у складу са законом, стандардима и нормативима који важе за ову врсту радова и опреме.
IV. Захтев за пренос средстава из тачке II. овог програма, уз приложену документацију о спроведеном поступку
јавне набавке, у складу са законом, Центар доставља
Градској управи за социјалну и дечију заштиту ( у даљем
тексту: Градска управа), а пренос средстава на рачун Центра
врши се на основу захтева за пренос који припрема Градска
управа, у складу са прописима којима се уређује буџетски
систем.
V. Надзор над спровођењем овог програма обављаће
Градска управа.
VI. Центар подноси Градској управи извештај о
реализацији овог програма са приложеном документацијом
за правдање наменског и законитог трошења средстава.
VII. Овај програм објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 5-206/2018-II
27. фебруар 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р

198. страна – Броj 8

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
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На основу члана 15.став 1.Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта на територији Града
Новог Сада (''Службени лист Града Новог Сада'', број 81/16), на предлог Комисије за оцену годишњих и посебних програма у области спорта на територији Града Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада на 146. седници одржаној 27.
фебруара 2018. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА СПОРТСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2018. ГОДИНУ

I. Овим решењем одобравају се годишњи програми спортских организација са територије Града Новог Сада за 2018.
годину и утврђује се појединачан износ средстава за 323 спортских организација и за организовање спортских такмичења
и манифестација од значаја за Град, као и укупан износ средстава од 212.700.000,00 динара.
Средства из става 1. ове тачке распоређују се на следеће спортске организације:

1. ОЛИМПИЈСКИ СПОРТОВИ

АТЛЕТИКА
1.

Атлетски клуб Војводина

2.

Атлетски клуб "Борац" са Клисе

13.000.000,00

УКУПНО: АТЛЕТИКА

1.

Ватерполо клуб "Војводина", Нови Сад

2.

Ватерполо клуб ''Дунав''
ВАТЕРПОЛО

ВЕСЛАЧКИ КЛУБ "ДАНУБИУС 1885"

УКУПНО: ВЕСЛАЊЕ

1.

Кајак кану клуб "Војводина"

2.

Кајак кану клуб "Лиман"
КАЈАК

15.000.000,00
500.000,00

ПЛАНИРАНИ ИЗНОС ДОТАЦИЈА
2.500.000,00
2.500.000,00

КАЈАК

УКУПНО:

ПЛАНИРАНИ ИЗНОС ДОТАЦИЈА

15.500.000,00

ВЕСЛАЊЕ
1.

200.000,00
13.200.000,00

ВАТЕРПОЛО

УКУПНО:

ПЛАНИРАНИ ИЗНОС ДОТАЦИЈА

ПЛАНИРАНИ ИЗНОС ДОТАЦИЈА
2.300.000,00
800.000,00
3.100.000,00
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ПЛАНИРАНИ ИЗНОС ДОТАЦИЈА

1.

КОШАРКАШКИ КЛУБ "ВОЈВОДИНА"

2.

Кошаркашки клуб "НОВОСАДСКА ЖКА"

700.000,00

3.

КОШАРКАШКИ КЛУБ "ФУТОГ"

600.000,00

4.

Женски кошаркашки клуб "Пролетер"

600.000,00

5.

Кошаркашки клуб "Стар"

600.000,00

6.

КОШАРКАШКИ КЛУБ "МЛАДОСТ ВЕТЕРНИК"

400.000,00

7.

Кошаркашки клуб "КАДЕТ"

400.000,00

8.

КЛУБ КОШАРКЕ "БУДУЋНОСТ"

400.000,00

9.

КОШАРКАШКИ КЛУБ "НЕОС"

400.000,00

10.

КОШАРКАШКИ КЛУБ ''ЛД''

200.000,00

11.

Кошаркашки клуб "SPORT-KEY PLUS"

200.000,00

12.

КОШАРКАШКИ КЛУБ "SPORT'S WORLD"

200.000,00

13.

Кошаркашки клуб "ДАНУБИУС"

200.000,00

14.

КОШАРКАШКИ КЛУБ "НС БАСКЕТ 07"

200.000,00

15.

КОШАРКАШКИ КЛУБ "Basketball Stars"

100.000,00

16.

КОШАРКАШКИ КЛУБ "ЦУБИ"

100.000,00

17.

Кошаркашки клуб "СЕЛЕКТА"

100.000,00

18.

КОШАРКАШКИ КЛУБ "OLYMPIC"

100.000,00

19.

Кошаркашки клуб "РОЛИНГ" Ветерник

100.000,00

20.

Кошаркашки клуб "КЛИСА Пролетер"

100.000,00

21.

КОШАРКАШКИ КЛУБ "БЕЕ БАЛЛ"

100.000,00

22.

Кошаркашки клуб "ВЕТЕРНИК" Ветерник

100.000,00

УКУПНО:

КОШАРКА

5.000.000,00

10.900.000,00

ОДБОЈКА

ПЛАНИРАНИ ИЗНОС ДОТАЦИЈА

1.

Одбојкашки клуб Војводина

21.000.000,00

2.

Одбојкашки клуб "Нови Сад"

1.500.000,00

3.

Одбојкашки клуб "ФОК"

1.400.000,00

4.

Женски одбојкашки клуб "Футог"

1.000.000,00

5.

Одбојкашки клуб ''Футог'' Футог

1.000.000,00

6.

Женски Одбојкашки Клуб "Нови Сад"

500.000,00

7.

Одбојкашки клуб "БОТАФОГО" НОВИ САД

400.000,00

8.

ОДБОЈКАШКИ КЛУБ "DUNAV VOLLEY"

400.000,00

9.

Одбојкашки клуб "FUTOG-WEST"

350.000,00

10.

Спортски клуб "Стар"

350.000,00

11.

Одбојкашки клуб "NS VOLLEY TEAM"

350.000,00
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12.

Одбојкашки клуб "НС-ТИМ"

250.000,00

13.

Одбојкашки клуб "Воша",Нови Сад

250.000,00

14.

"Клуб одбојке на песку "ŠTRAND VOLLEY""

200.000,00

15.

Одбојкашки клуб "NS VOLLEY"

200.000,00

16.

Женски одбојкашки клуб "Славија"

200.000,00

17.

Спортски клуб "VOLLEY"

200.000,00

18.

ОДБОЈКАШКИ КЛУБ "VOLLEYBALL 2000"

150.000,00

19.

Одбојкашки клуб "Младост"

150.000,00

УКУПНО:

ОДБОЈКА

29.850.000,00
ПЛИВАЊЕ

ПЛАНИРАНИ ИЗНОС ДОТАЦИЈА

1.

Пливачки клуб "Војводина"

2.000.000,00

2.

Пливачки клуб "НОВИ САД"

1.200.000,00

3.

Академски пливачки клуб "Индекс"

300.000,00

4.

Пливачки клуб "МАРЛИН"

200.000,00

5.

ПЛИВАЧКИ КЛУБ “АРЕНА 2015“

150.000,00

УКУПНО:

ПЛИВАЊЕ

3.850.000,00
РУКОМЕТ

ПЛАНИРАНИ ИЗНОС ДОТАЦИЈА

1.

Рукометни клуб "Војводина"

2.

Рукометни клуб "Југовић"

7.000.000,00

3.

Женски рукометни клуб "MINAQUA"

3.000.000,00

4.

Рукометни клуб "Петроварадин"

700.000,00

5.

Рукометни клуб "Металац"

500.000,00

6.

Мушки рукометни клуб "Славија"

500.000,00

7.

Мушки рукометни клуб "Раднички"

400.000,00

8.

РУКОМЕТНИ КЛУБ ''АДУТ''

250.000,00

9.

Рукометни клуб "Растимо"

250.000,00

10.

Рукометни клуб "Нови Сад"

150.000,00

11.

Рукометни клуб "Петров-Каћ"

150.000,00

12.

РУКОМЕТНИ КЛУБ "НОВИ САД 021"

100.000,00

УКУПНО:

РУКОМЕТ

18.000.000,00

31.000.000,00
СТРЕЉАШТВО

ПЛАНИРАНИ ИЗНОС ДОТАЦИЈА

1.

Стрељачка дружина "Нови Сад 1790"

2.

СТРЕЉАЧКА ДРУЖИНА ''РАДИВОЈ ЋИРПАНОВ''

240.000,00

3.

Спортско друштво "НИС - Рафинерија нафте Нови Сад"

240.000,00

4.

Стрељачки клуб "Виноградар"

240.000,00

УКУПНО:

СТРЕЉАШТВО

2.000.000,00

2.720.000,00
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1.

Спортски клуб "MERIDIANA"

500.000,00

2.

Тениски клуб “Војводина“

200.000,00

3.

ТЕНИСКИ КЛУБ "САЈМИШТЕ"

200.000,00

4.

ТЕНИСКИ КЛУБ "INTERNACIONAL"

200.000,00

УКУПНО:

ТЕНИС

ФУДБАЛ

1.100.000,00

ПЛАНИРАНИ ИЗНОС ДОТАЦИЈА

1.

Фудбалски клуб "Пролетер"

2.500.000,00

2.

Фудбалски клуб "Црвена Звезда" Нови Сад

1.500.000,00

3.

Женски фудбалски клуб ''ВОЈВОДИНА''

1.000.000,00

4.

Клуб малог фудбала "Тврђава Интернатионал"

850.000,00

5.

Фудбалски клуб "Index"

800.000,00

6.

Фудбалски клуб "Борац"

800.000,00

7.

ОМЛАДИНСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ "СЛАВИЈА", Нови Сад

800.000,00

8.

Омладински фудбалски клуб "Футог"

600.000,00

9.

Фудбалски клуб "Петроварадин"

500.000,00

10.

Фудбалски клуб Татра

500.000,00

11.

Омладински фудбалски клуб "Југовић"

500.000,00

12.

КЛУБ МАЛОГ ФУДБАЛА "НОВИ САД"

500.000,00

13.

Фудбалски клуб "Софекс"

400.000,00

14.

Фудбалски клуб "Младост" Нови Сад

400.000,00

15.

Фудбалски клуб "Омладинац"

400.000,00

16.

ФУДБАЛСКИ КЛУБ "ЈЕДИНСТВО" РУМЕНКА

400.000,00

17.

Фудбалски клуб "ВИНОГРАДАР''

400.000,00

18.

ФУДБАЛСКИ КЛУБ "ВЕТЕРНИК"

400.000,00

19.

Фудбалски клуб "Фрушкогорски партизан"

350.000,00

20.

ФУДБАЛСКИ КЛУБ РФКН.С 1921

350.000.00

21.

ФУДБАЛСКИ КЛУБ "ЦЕНТАР"

350.000,00

22.

Фудбалски клуб "Железничар"

350.000,00

23.

Фудбалски клуб "ЧЕНЕЈ"

350.000,00

24.

Фудбалски клуб "Фрушкогорац"

350.000,00

25.

Фудбалски клуб "БАЧКА"

350.000,00

26.

Фудбалски клуб "Шајкаш 1908"

300.000,00

27.

Фудбалски клуб "PETRIKA"

300.000,00

28.

Фудбалски клуб "МОСКВА"

300.000,00

29.

Фудбалски клуб "MERIDIANA"

300.000,00

202. страна – Броj 8

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

2. март 2018.

30.

Фудбалски клуб "Проф.Болесников"

300.000,00

31.

Фудбалски клуб "БИСТРИЦА 05"

300.000,00

32.

ФУДБАЛСКИ КЛУБ “ПЕТАР ПУАЧА“

300.000,00

33.

Женски фудбалски клуб "Москва"

300.000,00

34.

Фудбалски клуб "Каћ"

250.000.00

35.

ЖЕНСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ ''БИСТРИЦА 021''

200.000,00

36.

Омладински фудбалски клуб "Хајдук"

200.000,00

37.

Фудбалски клуб ''СМ''

200.000.00

38.

Фудбалски клуб "Миланело"

200.000,00

39.

Фудбалски клуб "DERBY 2015"

200.000,00

40.

Спортски клуб "Војводина РМР"

200.000,00

УКУПНО:

18.750.000,00

ФУДБАЛ
БИЦИКЛИЗАМ

ПЛАНИРАНИ ИЗНОС ДОТАЦИЈА

1.

БИЦИКЛИСТИЧКИ КЛУБ ''ЕЛИТЕ“

500.000,00

2.

Бициклистички клуб ''Нови Сад“

500.000,00

3.

БИЦИКЛИСТИЧКИ КЛУБ ''ВЕЛО“

300.000,00

4.

БИЦИКЛИСТИЧКИ КЛУБ ''ДУБЛ“

300.000,00

5.

Новосадски бициклистички клуб "ИНВИКТАБАЈК"

300.000,00

6.

Бициклистички клуб "РИС САЈКЛИНГ КЛУБ"

200.000,00

7.

Бициклистички мото клуб ''Војводина''

200.000,00

УКУПНО:

БИЦИКЛИЗАМ

2.300.000,00
БОКС

ПЛАНИРАНИ ИЗНОС ДОТАЦИЈА

1.

Боксерски клуб ''Војводина“

700.000,00

2.

БОКС КЛУБ Ф89

350.000,00

3.

БОКСЕРСКИ КЛУБ БАЧКА

300.000,00

УКУПНО:

БОКС

1.350.000,00

ГИМНАСТИКА
1.

СОКОЛСКО ДРУШТВО "ВОЈВОДИНА" НОВИ САД

2.

Клуб ритмичке гимнастике РИТМИКА

УКУПНО:

ГИМНАСТИКА

ПЛАНИРАНИ ИЗНОС ДОТАЦИЈА
2.000.000,00
200.000,00
2.200.000,00

КАРАТЕ

ПЛАНИРАНИ ИЗНОС ДОТАЦИЈА

1.

Карате клуб ''Маваши''

500.000,00

2.

КАРАТЕ КЛУБ "ДОДЕРСПОРТ"

350.000,00

3.

КАРАТЕ КЛУБ "МЕТАЛАЦ"

300.000,00
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4.

Карате клуб "WINNER"

300.000,00

5.

КАРАТЕ КЛУБ ''СТУДЕНТ''

300.000,00

6.

КАРАТЕ КЛУБ "ПАНТЕР 2011"

250.000,00

7.

Карате клуб "НОКАЧИ"

200.000,00

8.

КАРАТЕ КЛУБ ''021''

200.000,00

9.

КАРАТЕ КЛУБ ''ВЕТЕРНИК''

200.000,00

10.

Карате клуб ''БУДО''

180.000,00

11.

КАРАТЕ КЛУБ "ТАТРА"

150.000,00

12.

КАРАТЕ КЛУБ "РУМЕНКА94"

150.000,00

УКУПНО:

КАРАТЕ

3.080.000,00

РВАЊЕ
1.

Рвачки клуб "Нови Сад"

2.

Рвачки клуб Фрушкогорац

УКУПНО:

ПЛАНИРАНИ ИЗНОС ДОТАЦИЈА
3.500.000,00

РВАЊЕ

350.000,00
3.850.000,00

СТОНИ ТЕНИС

ПЛАНИРАНИ ИЗНОС ДОТАЦИЈА

1.

Стонотениски клуб НОВИ САД

1.400.000,00

2.

СПОРТСКИ СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ "ПАНОНИЈА"

1.100.000,00

3.

СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ "ВОЈВОДИНА 2011"

700.000,00

4.

СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ "РАДНИЧКИ" НОВИ САД

600.000,00

5.

СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ ''Н С 2011''

500.000,00

6.

СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ "ВОЈВОДИНА"

400.000,00

7.

СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ "ФЛИП"

400.000,00

8.

СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ "ПАН-КОПЧА"

300.000,00

9.

СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ "ДЕТЕЛИНАРА 2015 МГ"

300.000,00

10.

СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ "EGYSÉG"

200.000,00

11.

Стонотениски клуб "Ћурић"

100.000,00

УКУПНО:

СТОНИ ТЕНИС

6.000.000,00

ТЕКВАНДО

ПЛАНИРАНИ ИЗНОС ДОТАЦИЈА

1.

Таекwon-do клуб "Нови Сад"

300.000,00

2.

Теквондо клуб "ГИТРОС", Нови Сад

300.000,00

3.

Tae-kwon-do клуб "ОЛИМП"

250.000,00

4.

Теквондо клуб "ФАВОРИТ"

240.000,00

5.

Теквондо клуб TAE KWON DO Спортски центар

240.000,00

УКУПНО:

ТЕКВАНДО

1.330.000,00
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ПЛАНИРАНИ ИЗНОС ДОТАЦИЈА

1.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ ЏУДО И САМБО КЛУБ "СЛАВИЈА"

2.

Џудо и самбо клуб Борац

850.000,00

3.

Џудо клуб Безбедност

400.000,00

4.

Џудо клуб ''Омладинац“

400.000,00

5.

ЏУДО КЛУБ ''ПАРТИЗАН“

400.000,00

6.

Џудо&Џим клуб ''ЏУНС''

400.000,00

7.

Џудо клуб ''Војводина''

300.000,00

8.

НОВОСАДСКИ ЏУДО КЛУБ

300.000,00

9.

"Џудо и самбо клуб Југовић"

150.000,00

10.

Спортско удружење академија "Милановић"

100.000,00

11.

Џудо клуб ''КЛИСА“

100.000,00

УКУПНО:

ЏУДО

5.200.000,00
ЈЕДРЕЊЕ

1.
УКУПНО:

1.800.000,00

ПЛАНИРАНИ ИЗНОС ДОТАЦИЈА

Једриличарски клуб "Војводина"

100.000,00

ЈЕДРЕЊЕ

100.000,00
КОЊИЧКИ СПОРТ

ПЛАНИРАНИ ИЗНОС ДОТАЦИЈА

1.

Коњички Клуб "КОЊИЧКИ ЦЕНТАР НОВОСАДСКИ САЈАМ"

400.000,00

2.

Коњички клуб Граничар

400.000,00

3.

КОЊИЧКИ КЛУБ ''ИМПУЛС''

400.000,00

4.

Коњички Клуб Викинг

400.000,00

5.

Коњички клуб "Круг" спортско рекреациони центар

250.000,00

УКУПНО:

КОЊИЧКИ СПОРТ

1.850.000,00
МАЧЕВАЊЕ

ПЛАНИРАНИ ИЗНОС ДОТАЦИЈА

1.

Мачевалачки клуб ''Војводина''

500.000,00

2.

Мачевалачки клуб “Мачеви и Маске''-Нови Сад

200.000,00

МАЧЕВАЊЕ

700.000,00

УКУПНО:

ТРИАТЛОН
1.
УКУПНО:

ПЛАНИРАНИ ИЗНОС ДОТАЦИЈА

Триатлон клуб "Dynamic"

240.000,00

ТРИАТЛОН

240.000,00
ХОКЕЈ НА ЛЕДУ

ПЛАНИРАНИ ИЗНОС ДОТАЦИЈА

1.

Хокеј клуб "НС Старс"

1.000.000,00

2.

"ХОКЕЈ КЛУБ ВОЈВОДИНА"

1.000.000,00

ХОКЕЈ НА ЛЕДУ

2.000.000,00

УКУПНО:
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КЛИЗАЊЕ

1.
УКУПНО:

УКУПНО:

200.000,00

КЛИЗАЊЕ

200.000,00

УКУПНО

ПЛАНИРАНИ ИЗНОС ДОТАЦИЈА

Бадминтон клуб Нови Сад

300.000,00

БАДМИНТОН

300.000,00

СПОРТСКО ПЕЊАЊЕ
1.

ПЛАНИРАНИ ИЗНОС ДОТАЦИЈА

Клизачки клуб "Војводина"

БАДМИНТОН
1.
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ПЛАНИРАНИ ИЗНОС ДОТАЦИЈА

ПЕЊАЧКИ КЛУБ "АДРЕНАЛИН" НОВИ САД

250.000,00

СПОРТСКО ПЕЊАЊЕ

250.000,00

ХОКЕЈ НА ТРАВИ

ПЛАНИРАНИ ИЗНОС ДОТАЦИЈА

1.

КЛУБ ХОКЕЈА НА ТРАВИ "ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА"

250.000,00

2.

Хокеј клуб ''Нови Сад''

150.000,00

ХОКЕЈ НА ТРАВИ

400.000,00

УКУПНО:

ЛЕТЕЋЕ МЕТЕ
1.
УКУПНО:

ПЛАНИРАНИ ИЗНОС ДОТАЦИЈА

КЛУБ ЗА ГАЂАЊЕ ЛЕТЕЋИХ МЕТА "ВИНОГРАДАР" ЛЕДИНЦИ

250.000,00

ЛЕТЕЋЕ МЕТЕ

250.000,00

БЕЈЗБОЛ

ПЛАНИРАНИ ИЗНОС ДОТАЦИЈА

1.

Бејзбол клуб "Војводина"

100.000,00

2.

Бејзбол и софтбол клуб "Нови Сад"

100.000,00

БЕЈЗБОЛ

200.000,00

УКУПНО

2. НЕОЛИМПИЈСКИ СПОРТОВИ (SPORT ACORD) И НЕОЛИМПИЈСКИ СПОРТОВИ (ОСТАЛИ)

КИК-БОКС

ПЛАНИРАНИ ИЗНОС ДОТАЦИЈА

1.

Спортски клуб "КБС ВОЈВОДИНА"

700.000,00

2.

Спортски клуб "КБС Футог"

450.000,00

3.

Спортски клуб "ПХОЕНИХ"

200.000,00

4.

Кик бокс клуб "Нови Сад"

200.000,00

5.

Спортски клуб "КБС WARRIOR"

150.000,00

УКУПНО:

КИК-БОКС

1.700.000,00
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ПЛАНИРАНИ ИЗНОСДОТАЦИЈА

1.

Куглашки клуб "Раднички"

500.000,00

2.

Женски куглашки клуб "Војводина"

500.000,00

3.

Куглашки клуб "Бачка"

400.000,00

4.

Куглашки клуб "Алимента"

400.000,00

5.

Куглашки клуб "13. МАЈ"

350.000,00

6.

КУГЛАШКИ КЛУБ "ВОЈВОДИНА"

250.000,00

7.

Куглашки клуб НС 1932

200.000,00

8.

Куглашки клуб "Петроварадин" Петроварадин

200.000,00

9.

Спортски клуб "СПЕНС"

150.000,00

УКУПНО:

КУГЛАЊЕ

2.950.000,00

ШАХ

ПЛАНИРАНИ ИЗНОС ДОТАЦИЈА

1.

Шаховски клуб ''Југовић''

800.000,00

2.

Новосадски шаховски клуб

600.000,00

3.

Новосадски дечји шаховски клуб "Шахматни кружок"

500.000,00

4.

Шах клуб ''Војводина''

300.000,00

5.

ШАХОВСКИ КЛУБ ''КРАЉИЦА-ПТТ''

250.000,00

6.

Раднички шаховски клуб ''Детелинара''

200.000,00

7.

Женски шаховски клуб "ДАМЕ"

200.000,00

8.

Шаховски клуб ''Борац''

150.000,00

9.

Шаховски клуб ''Ченејац''

150.000,00

10.

Шаховскиклуб "Дневник" из Новог Сада

150.000,00

11.

Шаховски клуб "Михаил Таљ"

100.000,00

12.

Шаховски клуб ''64''

100.000,00

13.

Шаховски клуб ''Буковац''

100.000,00

14.

Шаховски клуб ''Пензионер''

100.000,00

15.

Шах клуб "Бубамара"

100.000,00

16.

Шаховски клуб ''Еђшег''

100.000,00

УКУПНО:

ШАХ

3.900.000,00

БОДИ БИЛДИНГ

ПЛАНИРАНИ ИЗНОС ДОТАЦИЈА

1.

БОДИ БИЛДИНГ И ФИТНЕС СПОРТСКИ КЛУБ "ШИПКА"

350.000,00

2.

БОДИ БИЛДИНГ И ФИТНЕС КЛУБ "ОЛИМП"

150.000,00

БОДИ БИЛДИНГ

500.000,00

УКУПНО:
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ПЛАНИРАНИ ИЗНОС ДОТАЦИЈА

1.

ПЛЕСНИ КЛУБ “ВОЈВОДИНА ДЕНС“

300.000,00

2.

Плесни клуб "STAGE DANCE STUDIO"

100.000,00

3.

Плесни клуб "Фиеста"

100.000,00

ПЛЕС

500.000,00

УКУПНО:

САВАТЕ

ПЛАНИРАНИ ИЗНОС ДОТАЦИЈА

1.

Савате клуб ''ВОЈВОДИНА''

300.000,00

2.

Клуб борилачких спортова "Нови Сад"

250.000,00

САВАТЕ

550.000,00

УКУПНО:

СПОРТСКИ АУТО МОТО

ПЛАНИРАНИ ИЗНОС ДОТАЦИЈА

1.

АУТО МОТО КАРТИНГ СПОРТСКИ КЛУБ "VITALON-GROUP"

400.000,00

2.

АУТО СПОРТСКИ КЛУБ “PETRO MAX“

400.000,00

СПОРТСКИ АУТОМОТО

800.000,00

УКУПНО:

СПОРТСКИ РИБОЛОВ
1.
УКУПНО:

ПЛАНИРАНИ ИЗНОС ДОТАЦИЈА

Клуб спортских риболоваца "Риболовац" Нови Сад

250.000,00

СПОРТСКИ РИБОЛОВ

250.000,00

ЏИУ-ЏИЦУ

ПЛАНИРАНИ ИЗНОС ДОТАЦИЈА

1.

АИКИДО И ЈУ ЈУТСУ КЛУБ "ВОЈВОДИНА"

200.000,00

2.

ЈУ ЈУТСУ КЛУБ "СТУДЕНТ"

200.000,00

3.

КЛУБ РЕАЛНОГ АИКИДОА И ЈУ-ЈУТСУ “НОВИ САД“

100.000,00

ЏИУ-ЏИЦУ

500.000,00

УКУПНО:

ФИТНЕС

ПЛАНИРАНИ ИЗНОС ДОТАЦИЈА

1.

Фитнес клуб "ЛИМАН"

200.000,00

2.

Фитнес клуб за ритмичку и спортску гимнастику, аеробик и
плес FUN FIT KID "FANTASY"

100.000,00

ФИТНЕС

300.000,00

УКУПНО:

БОЋАЊЕ

ПЛАНИРАНИ ИЗНОС ДОТАЦИЈА

1.

Боћарски клуб ''Војводина''

200.000,00

2.

БОЋАРСКИ КЛУБ ''КРАЈИНА''

100.000,00

БОЋАЊЕ

300.000,00

УКУПНО
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ПЛАНИРАНИ ИЗНОСДОТАЦИЈА

1.

Пикадо клуб ГЕРИЛА

100.000,00

2.

Пикадо клуб "Клуб 26"

100.000,00

ПИКАДО

200.000,00

УКУПНО:

ПОДВОДНИ СПОРТ
1.
УКУПНО:

Ронилачки клуб "Морнар"

200.000,00

ПОДВОДНИ СПОРТ

200.000,00

РАГБИ 13
1.
УКУПНО:

УКУПНО:

ПЛАНИРАНИ ИЗНОС ДОТАЦИЈА

Рагби13 клуб ''Подбара''

200.000,00

РАГБИ 13

200.000,00

РАГБИ
1.

ПЛАНИРАНИ ИЗНОС ДОТАЦИЈА

ПЛАНИРАНИ ИЗНОС ДОТАЦИЈА

Рагби клуб "Војводина"

200.000,00

РАГБИ

200.000,00

САМБО

ПЛАНИРАНИ ИЗНОС ДОТАЦИЈА

1.

СПОРТСКИ КЛУБ ''СПОРТИКУС“

450.000,00

2.

Самбо клуб "КЛИСА"

100.000,00

САМБО

550.000,00

УКУПНО:

3. ПАРАОЛИМПИЈСКИ СПОРТ И НЕПАРАОЛИМПИЈСКИ СПОРТ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

ПАРАОЛИМПИЈСКИ СПОРТ
1.
УКУПНО:

ПЛАНИРАНИ ИЗНОС ДОТАЦИЈА

СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ "СПИН"

2.200.000,00

ПАРАОЛИМПИЈСКИ СПОРТ:

2.200.000,00

СПОРТ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

ПЛАНИРАНИ ИЗНОС ДОТАЦИЈА

1.

Инвалидска стрељачка дружина "Стрелац-Нови Сад"

360.000,00

2.

Друштво за спорт и рекреацију инвалида рада "ФРУШКА
ГОРА" Нови Сад

350.000,00

3.

Спортско-рекреативни клуб "Глобус"- за особе са
инвалидитетом

350.000,00

4.

Друштво за спорт и рекреацију инвалида рада "Бачка" Нови
Сад

240.000,00

5.

Друштво за спорт и рекреацију војних инвалида "Борац"

240.000,00
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6.

Друштво за спорт и рекреацију инвалида "Лиман" Нови Сад

240.000,00

7.

Друштво за спорт и рекреацију инвалидних лица "27.ЈУЛИ" – Футог

240.000,00

8.

Друштво за спорт и рекреацију "БОЉИ ЖИВОТ" инвалида у
колицима и осталих Нови Сад

240.000,00

9.

Спортско друштво глувих "Полет"

200.000,00

УКУПНО: СПОРТ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

СПОРТ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
(СЛЕПИ И СЛАБОВИДИ)

2.460.000,00

ПЛАНИРАНИ ИЗНОС ДОТАЦИЈА

1.

Друштво за спорт и рекреацију слепих и слабовидих "Луј Брај"
Нови Сад

250.000,00

2.

Шаховски клуб слепих ''АН ПАСАН''

250.000,00

СПОРТ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ (СЛЕПИ И СЛАБОВИДИ)

500.000,00

УКУПНО:

СПОРТ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
(СПЕЦИЈАЛНА ОЛИМПИЈАДА)

ПЛАНИРАНИ ИЗНОС ДОТАЦИЈА

1.

СПОРТСКО ДРУШТВО ''МИЛАН ПЕТРОВИЋ“ – Учешће на
државном Првенству специјалне олимпијаде Србије у женској
кошарци

150.000,00

2.

СПОРТСКО ДРУШТВО ''МИЛАН ПЕТРОВИЋ“ – Рекреација
''Велико срце''

150.000,00

СПОРТ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ (СПЕЦИЈАЛНА
ОЛИМПИЈАДА)

300.000,00

УКУПНО:

4. ГРАДСКИ ГРАНСКИ СПОРТСКИ САВЕЗИ

САВЕЗИ

ПЛАНИРАНИ ИЗНОС ДОТАЦИЈА

1.

Градски спортски савез Новог Сада

2.900.000,00

2.

Одбојкашки савез Новог Сада

1.500.000,00

3.

''ГРАДСКИ СТОНОТЕНИСКИ САВЕЗ НОВОГ САДА''

1.500.000,00

4.

ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ГРАДА НОВОГ САДА

1.500.000,00

5.

Градски спортски савез Новог Сада – ''СПОРТ У МЕСНИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА''

1.100.000,00

6.

Кошаркашки савез Нови Сад–''НСМК ЛИГА 2018''

1.000.000,00

7.

Савез за спорт и рекреацију инвалида града, Нови Сад

1.000.000,00

8.

ГРАДСКИ РУКОМЕТНИ САВЕЗ НОВИ САД

500.000,00

9.

ГРАДСКИ РУКОМЕТНИ САВЕЗ НОВИ САД – Новосадска
рукометна лига млађих категорија 2018

500.000,00

10.

Кошаркашки савез Нови Сад

400.000,00

11.

Шаховски савез Новог Сада

300.000,00
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12.

Савез за спорт и рекреацију инвалида града, Нови Сад ТРЕНАЖНО ТАКМИЧАРСКЕ АКТИВНОСТИ САВЕЗА ЗА 2018.
ГОДИНУ

200.000,00

13.

БОДИ БИЛДИНГ ФИТНЕС И АЕРОБИК САВЕЗ НОВОГ САДА

200.000,00

14.

ЈУ ЈУТСУ САВЕЗ НОВОГ САДА

200.000,00

15.

КАРАТЕ САВЕЗ НОВОГ САДА

200.000,00

16.

Хокеј савез Новог Сада

100.000,00

УКУПНО:

САВЕЗИ

13.100.000,00

5. РЕКРЕАТИВНИ СПОРТ

РЕДНИ
БРОЈ

НАЗИВ НОСИОЦА ПРОГРАМА

ПЛАНИРАНИ ИЗНОС ДОТАЦИЈА

1.

СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНО ДРУШТВО "НАДА-ТРЕЋЕ ДОБА"

400.000,00

2.

УДРУЖЕЊЕ СПОРТА ЗА СВЕ "ДЕККА СПОРТ"

320.000,00

3.

Фудбалски клуб “Јуниор Петроварадин“

300.000,00

4.

КОЊИЧКИ КЛУБ "ПЕТРАС"

300.000,00

5.

Друштво спорта за све "СПОРТИСИМО НС"

280.000,00

6.

Удружење Спорт за све "Релакс"

250.000,00

7.

Спортско удружење за рекреацију и кинезитерапију
"БАЛАНС"

250.000,00

8.

Планинарско друштво "НАФТАШ", Нови Сад

250.000,00

9.

Новосадско друштво спорта за све "Спортинс"

240.000,00

10.

СПОРТСКО ДРУШТВО "ПАНОНИЈА"

240.000,00

11.

Спортски клуб "Биатлон"

240.000,00

12.

Одбојкашки клуб "Спортисимо пајп"

240.000,00

13.

Спортско удружење Спорт Мастер

200.000,00

14.

Голф Клуб Нови Сад

200.000,00

15.

РОНИЛАЧКИ КЛУБ “СХИП“

200.000,00

16.

Одбојкашки клуб "ВСТ" (Volleyball School Terzin)

200.000,00

17.

СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ "СПОРТАЛОНЕ"

150.000,00

18.

МОТОНАУТИЧКИ КЛУБ "МОТОЏЕТ"

150.000,00

19.

СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА ТАИ ЧИ ЧУАН СУН

100.000,00

20.

УДРУЖЕЊЕ ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ "МАЈКИЋ"

100.000,00

21.

Атлетски клуб "Борац" са Клисе

100.000,00

22.

Спортско удружење кошаркашица "Ветеранке НС"

100.000,00

23.

ТЕНИС КЛУБ "ПЕТАР МИШИЋ"

100.000,00

24.

"Стонотениски рекреативни центар Пардон"

100.000,00
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25.

Ронилачки клуб "Данубиус"

100.000,00

26.

Друштво спорта за све ''Арена НС''

100.000,00

27.

УДРУЖЕЊЕ СПОРТ ЗА СВЕ "DREAM KIDS"

100.000,00

28.

Друштво спорта за све "Партизан" Петроварадин

100.000,00

29.

СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ "СУПЕР АКТИВАН"

100.000,00

30.

Планинарско друштво "Фрушка гора" Нови Сад

100.000,00

31.

Спортски клуб "FITNESS ZONE"

100.000,00

32.

"ХЕТТРИК ЛИГА РЕКРЕАТИВАЦА"

100.000,00

33.

ПЛЕСНИ КЛУБ "MASTER DANCE"

80.000,00

УКУПНО:

РЕКРЕАТИВНИ СПОРТ

5.890.000,00

6. МАНИФЕСТАЦИЈЕ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД НОВИ САД

РЕДНИ
БРОЈ

НАЗИВ НОСИОЦА
ТАКМИЧЕЊА ИЛИ
МАНИФЕСТАЦИЈА

1.

СОКОЛСКО ДРУШТВО
''ВОЈВОДИНА'' НОВИ САД

2.

"НОВОСАДСКИ МАРАТОН" Новосадски маратон (26.) и 25.
Нови Сад
Новосадски полумаратон

3.

Планинарско-смучарско
друштво "Железничар"
Нови Сад

4.

НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА ИЛИ
МАНИФЕСТАЦИЈА
9. Меморијални турнир ''Лаза
Крстић и Марица Џелатовић''

ВРЕМЕ
ОДРЖАВАЊА

ПЛАНИРАНИ
ИЗНОС
ДОТАЦИЈА

децембар

1.500.000,00

март – октобар

1.000.000,00

''41. Планинарски маратон на
Фрушкој гори''

април

1.000.000,00

БОДИ БИЛДИНГ ФИТНЕС
И АЕРОБИК САВЕЗ
НОВОГ САДА

Европско првенство у фитнесу
2018

октобар

800.000,00

5.

Коњички Клуб "КОЊИЧКИ
ЦЕНТАР НОВОСАДСКИ
САЈАМ"

''Међународни препонски куп Сајам коњарства 2018''

септембар октобар

600.000,00

6.

Рвачки клуб ''Нови Сад''

Меморијални турнир ''Јован
Богић Пуфика''

август- октобар

600.000,00

7.

Одбојкашки клуб Војводина Меморијал Жарка Петровића
Жарета 2018

септембар - октобар

500.000,00

8.

ГРАДСКИ РУКОМЕТНИ
САВЕЗ НОВИ САД

12. Међународни турнир
рукомета на песку – ''НОВИ САД
2018''

јун - јул

500.000,00

9.

УНИВЕРЗИТЕТСКИ ЏУДО
И САМБО
КЛУБ ''СЛАВИЈА“

Меморијални турнир ''Светозар
Михајловић – Дража 2018''

септембар

500.000,00

10.

КАРАТЕ САВЕЗ НОВОГ
САДА

Међународни карате турнир
''Дунав куп – Нови Сад опен
2018''

мај

500.000,00

212. страна – Броj 8
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11.

Рукометни клуб ''Растимо''

Међународни турнир у рукомету
и мини рукомету ''РАСТИМО
2018’’ – Трофеј Града Новог
Сада

април - мај

450.000,00

12.

РУКОМЕТНИ КЛУБ "АДУТ"

Хуманитарни турнир у Мини
рукомету ''Гол за осмех 2018''

децембар

450.000,00

13.

БИЦИКЛИСТИЧКИ КЛУБ
''ВЕЛО''

19. Међународна јуниорска
бициклистичка трка ''Трофеј
Сајамског града''

мај

400.000,00

14.

ЈУ ЈУТСУ САВЕЗ НОВОГ
САДА

Међународни ју јутсу турнир
''Србија опен –Нови Сад 2018''

април

300.000,00

15.

Спортски клуб "КБС
ВОЈВОДИНА"

''Куп Новог Сада 2018''

октобар

280.000,00

16.

Пливачки клуб "Војводина"

Међународни ускршњи пливачки
митинг 2018

март

250.000,00

17.

Пливачки клуб "НОВИ
САД"

Међународни пливачки митинг
''Змај 2018''

18.

Кошаркашки клуб ''КАДЕТ''

''XXVI Меморијални КУП
ДЕМШАР 2018’’

септембар

200.000.00

19.

Џудо клуб "Војводина"

Џудо турнир ''Војводина 2018''

новембар

200.000,00

20.

Клуб ритмичке гимнастике
РИТМИКА

Седми међународни турнир у
ритмичкој гимнастици ''Трофеј
Новог Сада 2018''

март

200.000,00

21.

Клизачки клуб "Војводина"

Отворено првенство Града
Новог Сада у уметничком
клизању – ''Нови Сад на леду
2018''

УКУПНО:

УКУПНО ЗА СВЕ ПРОГРАМЕ

II. Комисија за оцену годишњих и посебних програма у
области спорта на територији Града Новог Сада је извршила
бодовање наведених спортских организација на основу
критеријума из бодовне листе која је саставни део Правилника о одобравању и финансирању програма којима се
остварују потребе и интереси грађана у области спорта на
територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог
Сада", број 13/17). Критеријуми се односе на ранг гране
спорта према националној категоризацији спорта, ранг
такмичења, број такмичарских екипа у редовним системима такмичења (сви узрасти), број регистрованих спортиста и процену важности поднете пријаве за развој спорта.
У табели 6. Mанифестацијe од посебног значаја за Град
Нови Сад наведени су традиционални турнири и
манифестације спортских организација из тач. 1, 2, 3, 4 и
5. чије се организовање финансира у оквиру годишњег
програма за 2018. годину.
III. Средства за реализацију програма из тачке I. овог
решења обезбеђена су у оквиру Програма 1301-Програм
14: Развој спорта и омладине, Програмска активност 1301-

200.000,00
мај

150.000,00
децембар

10.380.000,00

212.700.000,00

0001-ПА: Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезимаи рекреативни спорт, са позиције
412 - Дотације невладиним организацијама - економска
класификација 481, извор финансирања 01, а по
Финансијском плану прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за спорт и омладину за 2018. годину
са позиције 412.01 – Дотације осталим непрофитним
институцијама, синтетички конто 4819 у износу од
382.407.000.00 динара.
IV. У случају када се носиоцу програма за реализацију
одобреног годишњег програма доделе мања средства од
средстава наведених у финансијском плану програма, носилац програма је обавезан да пре закључења уговора о
реализовању годишњег програма усклади финансијски
план програма и план реализације програмских активности са висином додељених средстава и одобреним активностима на реализацији програма, и да достави Градској
управи допуну, односно измену предложеног програма
усаглашену са висином одобрених средстава.
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V. Средства за реализацију годишњих програма из тачке
I. овог решења преносиће се на основу овог решења и уговора о реализовању годишњег програма закљученог са
Градском управом за спорт и омладину сразмерно оствареним приходима и примањима буџета Града Новог Сада.
VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 66-1/2018-33-II
27. фебруар 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р

Број 8 – Страна 213.

178
На основу члана 15. став 1. Одлуке о остваривању
потреба и интереса грађана у области спорта на територији
Града Новог Сада (''Службени лист Града Новог Сада'',
број 81/16), на предлог Комисије за оцену годишњих и посебних програма у области спорта на територији Града Новог
Сада, Градско Веће Града Новог Сада на 146. седници
одржаној 27. фебруара 2018. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДОБРЕЊУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ЗА
ПРЕДШКОЛСКИ И ШКОЛСКИ СПОРТ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2018.
ГОДИНУ
I. Овим решењем одобравају се годишњи програми за
предшколски и школски спорт на територији Града Новог
Сада за 2018. годину и утврђује се укупан износ средстава
од 17.220.000,00 динара.
Средства из става 1. ове тачке распоређују се на следеће
годишње програме:

РЕДНИ
БРОЈ
1.

2.
УКУПНО:

СПОРТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА

НАЗИВ ПРОГРАМА

Спортско удружење ''Супер
активан''

''VII Вртићијада'' – Олимпијске игре вртића Новог
Сада

Савез за школски спорт града
Новог Сада

Спорт у школе и школска спортска такмичења

ПРЕДШКОЛСКИ И ШКОЛСКИ
СПОРТ

ПЛАНИРАНИ ИЗНОС
ДОТАЦИЈА
500.000,00

16.720.000,00
17.220.000,00

II. Средства за реализацију програма из тачке I. овог решења обезбеђена су у оквиру Програма 1301 - Програм 14:
Развој спорта и омладине, Програмска активност 1301-0002-ПА: Подршка предшколском и школском спорту са позиције
413 - Дотације невладиним организацијама - економска класификација 481, извор финансирања 01, а по Финансијском
плану прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за спорт и омладину за 2018. годину са позиције 413.01
– Дотације осталим непрофитним институцијама, синтетички конто 4819 у износу од 18.720.000,00 динара.
III. Уколико се приходи и примања буџета Града Новог Сада не остварују у планираном износу, средства за реализацију
годишњих програма из тачке I. овог решења могу се утврдити и у мањем износу.
IV. Средства за реализацију годишњих програма из тачке I. овог решења преносиће се на основу овог решења и уговора о реализовању годишњег програма закљученог са Градском управом за спорт и омладину сразмерно оствареним
приходима и примањима буџета Града Новог Сада.
V. Ово решење објавити у ''Службеном листу Града Новог Сада''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 66-1/2018-35-II
27. фебруар 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р

214. страна – Броj 8
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На основу члана 11. став 6. Одлуке о остваривању
потреба и интереса младих у областима омладинског сектора на територији Града Новог Сада („Службени лист
Града Новог Сада“, бр. 9/13, 11/15, 44/16 и 17/17), на предлог Комисије за стручни преглед поднетих предлога програма и пројеката за финансирање програма и пројеката
од интереса за Град Нови Сад у областима омладинског
сектора, Градско веће Града Новог Сада, на 146. седници
одржаној 27. фебруара 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ПРОГРАМА „УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТОМ
НОВИ САД ОМЛАДИНСКА ПРЕСТОНИЦА
ЕВРОПЕ 2019. ГОДИНЕ“ У 2018. ГОДИНИ
I
Овим решењем додељују се средства за финансирање
програма „управљање пројектом Нови Сад Омладинска
престоница Европе 2019. године“ у 2018. години (у даљем
тексту: Програм) којим се остварују циљеви и спроводе
активности дефинисане апликацијом Омладинска престонице Европе за 2019. годину коју је Град Нови Сад поднео
Европском омладинском форуму.
II
Програм из тачке I овог решења реализоваће се кроз
пројекат „Пут до Омладинске престонице Европе 2019.
године – активности у 2018. години“ (у даљем тексту:
Пројекат), чији је носилац Омладински савез удружења
„Нови Сад омладинска престоница Европе – ОПЕНС“ (у
даљем тексту: Омладински савез удружења).
За финансирање Пројекта из става 1. ове тачке
обезбеђена су средства у буџету Града Новог Сада за 2018.
годину, у износу од 50.000.000,00 динара.
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годину на позицији 417.01. – Дотације осталим непрофитним институцијама, синтетички конто 4819 у износу од
50.000.000,00 динара.
VI
За реализацију овог решења задужује се Градска управа
за спорт и омладину – Канцеларија за младе.
VII
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 66-2/2018-8-II
27. фебруар 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р
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На основу члана 41. став 2. Одлуке о социјалној заштити
Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр.
38/11, 10/12 и 34/17 - др.одлука), Градско веће Града Новог
Сада, на 146. седници, одржаној 27. фебруара 2018. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА
УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
ГРАДА НОВОГ САДА У 2018. ГОДИНИ

III
Омладинском савезу удружења одобрена средства
преносиће се на основу уговора о реализацији Пројекта.
Уговор из став 1. ове тачке закључиће се између Омладинског савеза удружења и Градске управе за спорт и омладину.
IV
Омладински савез удружења дужан је да у року од 30
дана од дана реализације Пројекта поднесе Градској управи
за спорт и омладину – Канцеларији за младе, извештај о
реализацији Пројекта из тачке II став 1. овог решења, са
одговарајућом документацијом.
V
Средства за реализацију Пројекта из тачке II став 2.
овог решења, обезбеђена су у оквиру Програма 1301 –
Програм 14: Развој спорта и омладине, Пројекат
1301-0010-П:Нови Сад омладинска престоница Европе
2019, на позицији 417 – Дотације невладиним организацијама
– економска класификација 481, извор финансирања 01,
а по Финансијском плану прихода и примања и расхода и
издатака Градске управе за спорт и омладину за 2018.

I. У Програму унапређења социјалне заштите Града
Новог Сада у 2018. години ("Службени лист Града Новог
Сада", број 5/18), у глави VI. став 1. тачка 1. подтачка 1.4.
у алинеји седмој, износ: „(7.326.034,00 динара)“, замењује
се износом: „(5.826.034,00 динара)“,
После алинеје осме, додајe се алинеја девета, која гласи:
„ – „Сервис за пружање помоћи у кући за децу и младе
са сметњама у развоју“ (1.500.000,00 динара).“
Став 5. мења се и гласи:
„Кориснике за програме из главе VI. тачкa 1. својим актом
упућује Центар за социјални рад Града Новог Сада, Интерресорна комисија, изабрани лекар, или Стручни тим за процену индивидуалног планирања услуга установе која
реализује програм.“
У тачки 3. став 3. мења се и гласи:
„Кориснике за програме из главе VI. тачкa 3. својим актом
упућује Центар за социјални рад Града Новог Сада, или
Стручни тим за процену индивидуалног планирања услуга
установе која реализује програм.“
У тачки 5. став 4. мења се и гласи:

2. март 2018.
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„Кориснике за програме из главе VI. тачкa 5. својим актом
упућује Центар за социјални рад Града Новог Сада, или
Стручни тим за процену индивидуалног планирања услуга
установе која реализује програм.“
II. Овo решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 5-254/2018-II
27. фебруар 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

181
На основу члана 52. тачка 11. Статута Града Новог Сада
- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08), а у вези са чланом 42. Закона о правима
пацијената ("Службени гласник Републике Србије" број
45/13), Градско веће Града Новог Сада на 146. седници од
27. фебруара 2018. године доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА
ЗДРАВЉЕ ГРАДА НОВОГ САДА
I. У Савету за здравље Града Новог Сада разрешавају
се дужности:
заменика председника:
- мр сц. мед. Мила Уверић Радовић, Градска управа
за здравство Града Новог Сада,
чланова:
- дипл. фарм. Виолета Брковић, Апотека Нови Сад,
- мр сци. мед. Срђан Кисић, Завод за здравствену
заштиту радника Нови Сад,
- дипл. правник Драгица Тишма, Дом здравља „Нови
Сад“ Нови Сад.
II. У Савет за здравље Града Новог Сада именују се:
за заменика председника:
- мр Драгана Којадиновић, Градска управа за здравство Града Новог Сада,
за чланове:
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III. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 51-12/2018-II
27. фебруар 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 11. Статута Града Новог
Сада –пречишћен текст (''Службени лист Града Новог Сада'',
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада на 146. седници одржаној 27. фебруара 2018. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ
ГРУПЕ ЗА САГЛЕДАВАЊЕ СТАЊА И
ПРЕДЛАГАЊЕ МЕРА И АКТИВНОСТИ НА
РЕШАВАЊУ ПРОБЛЕМА НАСТАЛИХ ЗБОГ
НЕЛЕГАЛНОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА У
ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА НОВОГ САДА
I. Образује се Радна група за сагледавање стања и
предлагање мера и активности на решавању проблема
насталих због нелегалног превоза путника у друмском
саобраћају на територији Града Новог Сада (у даљем тексту: Радна група).
II. Радна група има председника, пет чланова и секретара.
III. Задатак Радне групе јесте да сагледа стање и проблеме настале због нелегалног превоза путника у друмском саобраћају на територији Града Новог Сада и да у
сарадњи са надлежним органима сачини и достави Градском већу Града Новог Сада извештај са предлогом мера
и активности које треба предузети у циљу решавања проблема насталих због нелегалног превоза путника у друмском саобраћају на територији Града Новог Сада.
IV. У Радну групу се именују:
- за председника:
АЛЕКСАНДАР КРАВИЋ, члан Градског већа Града
Новог Сада
- за чланове:
1. ЂОРЂЕ БАСАРИЋ, в.д. начелника Градске управе
за саобраћај и путеве,
2.СИНИША ВУЈНОВИЋ, в.д. заменика начелника Градске управе за инспекцијске послове,

- дипл. фарм. Шмит Виторац Нела Барбара, Апотека
Нови Сад,

3. КАМЕНКО КОЗАРСКИ, председник Прекршајног суда
у Новом Саду,

- дипл. економиста Нада Тимотић, Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад,

4. МИЛОВАН ГЛОЂОВИЋ, начелник саобраћајне
полиције Полицијске управе Нови Сад , и

- дипл. правник Срђана Ковач, Дом здравља „Нови
Сад“ Нови Сад.

5. БРАНИСЛАВ ПАЖУР, покрајински инспектор за контролу друмског саобраћаја
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- за секретара:
КРИСТИНА КАПИКУЛ, запослена у Градској управи за
саобраћај и путеве.
V. Стручне и административне и послове за потребе
Радне групе обавља Градска управа за саобраћај и путеве.
VI. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 34-481/2018-II
27. фебруар 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада на 146. седници од 27. фебруара 2018. године доноси

РЕШЕЊЕ
I. БРАНИСЛАВА БАЉОШЕВИЋ разрешава се дужности в.д. начелника Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, са 28. фебруаром 2018. године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-13/f
27. фебруар 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р
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На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада на 146. седници од 27. фебруара 2018. године доноси

РЕШЕЊЕ
I. ВЛАДАН БУМБИЋ, дипломирани правник, поставља
се за в.д. начелника Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, почев од 1. марта 2018. године, до
постављења начелника Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, по спроведеном јавном конкурсу,
а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.

2. март 2018.

Образложење
Правни основ за доношење Решења садржан је у одредбама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08).
Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа и
решава о њиховом изузећу.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17 и 113/17 – др. закон), прописано је да за начелника управе за поједине области, када
је према посебном закону, градска односно општинска
управа организована у више управа, може бити, поред
лица из става 1. овог члана, постављено лице које има стечено високо образовање из одговарајуће научне области
у односу на делокруг управе, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит
и најмање пет година радног искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутонимним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
– службеника који испуњава утврђене услове за радно
место службеника на положају, који ће обављати послове
начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења
јавног конкурса.
Имајући у виду да је Владан Бумбић показао изузетно
залагање и резултате на пословима које је обављао, да
има положен државни стручни испит, и да у време
постављања за вршиоца дужности има статус службеника,
у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-13/g
27. фебруар 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р

2. март 2018.
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На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада на 145. седници од 23. фебруара 2018. године доноси

РЕШЕЊЕ
I. ЕРДЕВИК МИЛЕНИ, дипломираном економисти, продужава се дужност в.д. заменика начелника Градске управе
за имовину и имовинско-правне послове, почев од 24.
фебруара 2018. године, до постављења заменика начелника Градске управе за имовину и имовинско-правне
послове, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже још
три месеца.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.

Образложење
Правни основ за доношење Решења садржан је у одредбама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08).
Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа и
решава о њиховом изузећу.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17 и 113/17 – др. закон), прописано је да за начелника управе за поједине области, када
је према посебном закону, градска односно општинска
управа организована у више управа, може бити, поред
лица из става 1. овог члана, постављено лице које има стечено високо образовање из одговарајуће научне области
у односу на делокруг управе, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит
и најмање пет година радног искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутонимним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
– службеника који испуњава утврђене услове за радно
место службеника на положају, који ће обављати послове
начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења
јавног конкурса.
Имајући у виду да је Ердевик Милена, дипломирани
економиста, показала изузетно залагање и резултате на
пословима које је обављала, да има положен државни
стручни испит, и да у време постављања за вршиоца дужности има статус службеника, у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
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самоуправе, а у циљу стварања неопходних услова за рад
и функционисање Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-12/а
23. фебруар 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р
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На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада на 146. седници од 27. фебруара 2018. године доноси

РЕШЕЊЕ
I. ГОРАН МАРИНКОВИЋ, дипломирани економиста,
поставља се за в.д. заменика директора Дирекције за робне
резерве, почев од 1. марта 2018. године, до постављења
заменика директора Дирекције за робне резерве, по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на три месеца.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.

Образложење
Правни основ за доношење Решења садржан је у одредбама члана 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08).
Чланом 52. тачка 10. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08) прописано је да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заменике начелника градских управа и
решава о њиховом изузећу.
Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17 и 113/17 – др. закон), прописано је да за начелника управе за поједине области, када
је према посебном закону, градска односно општинска
управа организована у више управа, може бити, поред
лица из става 1. овог члана, постављено лице које има стечено високо образовање из одговарајуће научне области
у односу на делокруг управе, на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким
студијама на факултету, положен државни стручни испит
и најмање пет година радног искуства у струци.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутонимним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов
заменик, до постављења начелника управе, као и када
начелник управе није у могућности да обавља дужност
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дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца дужности
– службеника који испуњава утврђене услове за радно
место службеника на положају, који ће обављати послове
начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења
јавног конкурса.
Имајући у виду да је Горан Маринковић, показао изузетно залагање и резултате на пословима које је обављао,
да има положен државни стручни испит, и да у време
постављања за вршиоца дужности има статус службеника,
у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у диспозитиву Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2018-13/h
27. фебруар 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р

Градоначелник
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На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон,
103/15, 99/16 и 113/17) и члана 5. став 2. Одлуке о буџету
Града Новог Сада за 2018. годину („Службени лист Града
Новог Сада“, број 66/17), Градоначелник Града Новог Сада
доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града Новог
Сада за 2018. годину („Службени лист Града Новог Сада“,
број 66/17) у Посебном делу, раздео 09, глава 09.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, за Програмску активност:
Текућа буџетска резерва (шифра 0602-0009), у оквиру Програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе (шифра 0602)
у функцији 160 – Опште јавне услуге некласификоване
на другом месту, са позиције буџета 287, економска
класификација 499 – Средства резерве, одобравају се
средства Градској управи за културу у износу од
7.211.000,00 динара
(седаммилионадвестоједанаестхиљададинара 00/100)
ради обезбеђивања недовољно планираних средстава
на име новчаних казни и пенала по решењу судова.

2. март 2018.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру раздела 12 – Градска управа за културу, глава 12.02
– Установе културе, у оквиру функције 820 – Услуге културе, на позицију буџета 396, економска класификација
483 – Новчане казне и пенали по решењу судова, извор
финансирања 01 – Приходи из буџета, а за Програмску
активност: Функционисање локалних установа културе
(шифра 1201-0001), у оквиру Програма 13 – Развој културе
и информисања (шифра 1201), тако да укупан план средстава из буџета за ову апропријацију износи 7.671.090,00
динара.
3. У складу са овим решењем извршити одговарајуће
измене у Општем и Програмском делу буџета.
4. За реализацију овог решења задужују се:
- Градска управа за финансије, и
- Градска управа за културу.
5. Решење доставити:
- Градској управи за финансије:
- Сектору за буџет,
- Сектору за трезор, и
- Градској управи за културу.
6. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 401-18/2018-II
21. фебруар 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р
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На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон,
103/15, 99/16 и 113/17) и члана 5. став 2. Одлуке о буџету
Града Новог Сада за 2018. годину („Службени лист Града
Новог Сада“, број 66/17), Градоначелник Града Новог Сада
доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града Новог
Сада за 2018. годину („Службени лист Града Новог Сада“,
број 66/17) у Посебном делу, раздео 09, глава 09.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, за Програмску активност:
Текућа буџетска резерва (шифра 0602-0009), у оквиру Програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе (шифра 0602)
у функцији 160 – Опште јавне услуге некласификоване
на другом месту, са позиције буџета 287, економска
класификација 499 – Средства резерве, одобравају се
средства Градској управи за грађевинско земљиште и
инвестиције у износу од:
88.000.000,00 динара
(осамдесетосаммилионадинара 00/100)

2. март 2018.
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Број 8 – Страна 219.
II

ради обезбеђивања недовољно планираних средстава
за Пројекат: ”Изградња објекта за хитну медицинску помоћ“.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у
оквиру раздела 24, глава 24.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ, у оквиру
функције 620 – развој заједнице, на позицију буџета 619,
економска класификација 511 – Зграде и грађевински
објекти, у нови извор финансирања 01 – Приходи из буџета,
а за Пројекат: Изградња објекта за хитну медицинску помоћ
(шифра 1101-0006), у оквиру Програма 1 – Становање,
урбанизам и просторно планирање (шифра 1101), тако да
укупан план средстава из буџета за ову апропријацију из
свих извора финансирања износи 128.968.000,00 динара.
3. У складу са овим решењем извршити одговарајуће
измене у Општем и Програмском делу буџета.
4. За реализацију овог решења задужују се:
- Градска управа за финансије, и
- Градска управа за грађевинско земљиште и
инвестиције.
5. Решење доставити:
- Градској управи за финансије:
- Сектору за буџет,
- Сектору за трезор, и
- Градској управи за грађевинско земљиште и
инвестиције.
6. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 401-19/2018-II
22. фебруар 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р

Задатак Координационог тима је утврђен Планом активности за процес унапређења планирања и програмског
буџетирања Града Новог Сада, који чини прилог Споразума о сарадњи број: II-020-2/2017-9879/б од 6. децембра
2017. године.
III
Координациони тим има координатора и 44 члана.
Координатор из става 1. ове тачке, координира и усмерава рад Координационог тима и има улогу одговорне особе
за извршење Плана активности за процес унапређења
планирања и програмског буџетирања Града Новог Сада.
IV
Стручне и административне послове за потребе Координационог тима обављаће Градска управа за финансије.
V
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2017-9879/а
22. фебруар 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р

190
На основу члана 47. став 1. тачка 15. Статута Града
Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града
Новог Сада“, број 43/08), а у вези са чланом 3. подтачка
3.2. тачка а. Споразума о сарадњи број: II-020-2/2017-9879/б
од 6. децембра 2017. године, Градоначелник Града Новог
Сада доноси
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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), а у вези са Споразумом о сарадњи
број: II-020-2/2017-9879/б од 6. децембра 2017. године, Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КООРДИНАЦИОНОГ ТИМА
ЗА ПРОЦЕС УНАПРЕЂЕЊА ПЛАНИРАЊА И
ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТИРАЊА ГРАДА
НОВОГ САДА У ОКВИРУ ПРОГРАМА
EXCHANGE 5
I
Образује се Координациони тим за процес унапређења
планирања и програмског буџетирања Града Новог Сада
у оквиру Програма Exchange 5 (у даљем тексту: Координациони тим).

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КООРДИНАЦИОНОГ ТИМА
ЗА ПРОЦЕС УНАПРЕЂЕЊА ПЛАНИРАЊА И
ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТИРАЊА ГРАДА
НОВОГ САДА У ОКВИРУ ПРОГРАМА
EXCHANGE 5
I
У Координациони тим за процес унапређења планирања
и програмског буџетирања Града Новог Сада у оквиру Програма Exchange 5 (у даљем тексту: Координациони тим),
именују се:
- За координатора:
Раде Јовановић, в.д. начелника Градске управе за
финансије

220. страна – Броj 8

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

- За чланове:
1. Слободан Прпа, Градска управа за финансије
2. Радмила Пејин, Градска управа за финансије
3. Ангелина Лајић, Градска управа за финансије
4. Слађана Митошевић, Градска управа за финансије
5. Јелена Димитријевић, Градска управа за финансије
6. Гордана Грабовац, Градска управа за грађевинско
земљиште и инвестиције
7. Милица Марковић, Градска управа за грађевинско
земљиште и инвестиције
8. Милена Ердевик, Градска управа за имовину и
имовинско-правне послове
9. Маја Грлић, Градска управа за имовину и имовинскоправне послове
10. Мирослав Лакетић, Градска управа за инспекцијске
послове
11. Јасмина Ракић, Градска управа за инспекцијске
послове
12. Властимир Мастиловић, Градска управа за спорт и
омладину
13. Нада Анђелић, Градска управа за спорт и омладину
14. Вера Гркавац, Градска управа за социјалну и дечију
заштиту
15. Бранка Грбовић, Градска управа за социјалну и дечију
заштиту
16. Татјана Кашић, Градска управа за заштиту животне
средине
17. Сенка Ђаковић, Градска управа за заштиту животне
средине
18. Ненад Беновић, Градска управа за комуналне послове
19. Бранка Шишовић, Градска управа за комуналне
послове
20. Славка Дукић, Градска управа за привреду
21. Татјана Ванић, Градска управа за привреду
22. Мр Драгана Којадиновић, Градска управа за здравство
23. Бранислава Недељковић, Градска управа за
здравство
24. Стана Виторац, Градска управа за опште послове
25. Марија Видановић Копања, Градска управа за опште
послове
26. Лидија Томаш, Градска управа за образовање
27. Мирослава Стојановић, Градска управа за образовање
28. Владимир Миленковић, Градска управа за урбанизам
и грађевинске послове
29. Софија Ђорђевић, Градска управа за урбанизам и
грађевинске послове
30. Станислава Прпа, Градска пореска управа
31. Радивој Павлов, Градска управа за саобраћај и путеве
32. Драгана Кабић, Градска управа за саобраћај и путеве
33. Зорица Шијак, Градска управа за културу
34. Светозар Михајловић, Градска управа за прописе
35. Снежана Срећков, Служба извршних органа Града
Новог Сада
36. Мира Марчетић, Служба Скупштине Града Новог
Сада

2. март 2018.

37. Татјана Гладовић, Служба за заједничке послове
Града Новог Сада
38. Зорица Милошевић, Служба за заједничке послове
Града Новог Сада
39. Сара Драговић, Служба за заједничке послове Града
Новог Сада
40. Катарина Виторовић, Правобранилаштво Града Новог
Сада
41. Марина Попов Иветић, Заштитник грађана Града
Новог Сада
42. Гордана Моравски, Биро за пружање правне помоћи
Града Новог Сада
43. Ференц Банчи, Дирекција за робне резерве Града
Новог Сада
44. Горан Маринковић, Дирекција за робне резерве Града
Новог Сада
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2017-9879
22. фебруар 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р
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На основу члана 16. став 2. Статута Града Новог Сада
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08) и члана 12. став 12. Закона о инспекцијском
надзору („Службени гласник РС“, број 36/15), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ И
ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ
НАДЗОРА НАД ПОСЛОВИМА ИЗ ИЗВОРНЕ
НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА НОВОГ САДА
I. У Решењу о образовању и именовању Комисије за
координацију инспекцијског надзора над пословима из
изворне надлежности Града Новог Сада („Службени лист
Града Новог Сада“, бр. 22/16 и 69/16) тачка V. мења се и
гласи:
„V. У Комисију се именују:
- За председника:
Владимир Стојковић – члан Градског већа за комуналне
послове
- За заменика председника:
Милан Ђурић – члан Градског већа за управу и прописе

2. март 2018.
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- За чланове:
1. Мирослав Лакетић – в.д. начелника Градске управе
за инспекцијске послове
2. Синиша Вујиновић – в.д. заменика начелника Градске управе за инспекцијске послове
3. Милорад Ковач – помоћник начелника за координацију
рада сектора комуналне полиције и области из надлежности Градске управе за инспекцијске послове
4. Јасмина Ракић – помоћник начелника за правне и
опште послове и принудна извршења у Градској управи за
инспекцијске послове
5. Раде Илић – шеф Одсека за контролу друмског
саобраћаја и контролу обале и воденог простора – Сектор
инспекције за саобраћај и путеве у Градској управи за
инспекцијске послове
6. Илија Росић – шеф Одсека за контролу комуналних
система – Сектор комуналне инспекције у Градској управи
за инспекцијске послове
7. Катарина Николић – помоћник начелника за пореску
контролу физичких лица, предузетника и правних лица и
процену тржишне вредности непокретности у Градској
пореској управи
8. Мирјана Бјелица – шеф Службе за буџетску инспекцију
Града Новог Сада
9. Зоран Станојевић – в.д. начелника Градске управе
за комуналне послове
10. Саша Билиновић – в.д. начелника Градске управе
за привреду
11. Дејан Михајловић – в.д. начелника Градске управе
за урбанизам и стамбене послове
12. Ђорђе Басарић – в.д. начелника Градске управе за
саобраћај и путеве
- За заменике чланова:
1. Слободан Калаба – шеф Одсека комуналне хигијене
и зоохигијене – Сектор комуналне инспекције у Градској
управи за инспекцијске послове
2. Мирко Гајић – шеф Одсека за контролу и заштиту
јавних зелених површина - Сектор комуналне инспекције
у Градској управи за инспекцијске послове
3. Љиља Зекановић – шеф Одсека за контролу трговине - Сектор комуналне инспекције у Градској управи за
инспекцијске послове

11. Владан Бумбић – помоћник начелника у Градској
управи за урбанизам и стамбене послове
12. Радивој Павлов – в.д. заменика начелника у Градској
управи за саобраћај и путеве.“
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 021-1/2018-115-1-II
14. фебруар 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р
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На основу члана 47. став 1. тачка 20. Статута Града
Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града
Новог Сада“, број 43/08) и тачке 12. Акционог плана
запошљавања Града Новог Сада за 2018. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 6/18), Градоначелник
Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
МЕРА ЗАПОШЉАВАЊА
I
Образује се Комисија за реализацију мера запошљавања
(у даљем тексту: Комисија).
II
Задатак Комисије је да провери и размотри пријаве
послодаваца или незапослених лица достављених поводом објављених јавних позива, сачини бодовну листу, размотри приговоре на бодовну листу и након тога припреми
коначну бодовну листу и предлог одлуке коју доставља
Градоначелнику Града Новог Сада, на доношење.

4. Наташа Рашета – шеф Одсека за правне и опште
послове у Градској управи за инспекцијске послове
5. Младен Башић – шеф Одсека за контролу путева Сектор инспекције за саобраћај и путеве у Градској управи
за инспекцијске послове
6. Владимир Делић – шеф Одсека за контролу комуналних објеката и уређаја на јавној површини - Сектор комуналне инспекције у Градској управи за инспекцијске послове

Број 8 – Страна 221.

III
Комисија се састоји од представника Града Новог Сада,
Националне службе за запошљавање – Филијала Нови
Сад, Савета за запошљавање Града Новог Сада и других
стручњака из области запошљавања.
Комисију чине председник, заменик председника и три
члана, које именује Градоначелник Града Новог Сада.

7. Ивана Сворцан – шеф Одсека за наплату у Градској
пореској управи

IV

8. Милош Ћулум – заменик шефа Службе за буџетску
инспекцију Града Новог Сада

У Комисију се именују:

9. Мирослав Обрадовић – помоћник начелника за
управне послове у Градској управи за комуналне послове

Милорад Радојевић, члан Градског већа за привреду

10. Славка Дукић – в.д. заменика начелника у Градској
управи за привреду

- за заменика председника:

- за председника:

Милан Ђурић, члан Градског већа за управу и прописе
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- за чланове Комисије:
1. Проф. Др Маријана Дукић Мијатовић, члан Стручног
савета Градоначелника Града Новог Сада
2. Саша Билиновић, в.д. начелника Градске управе за
привреду
3. Смиљана Радовановић, начелник Одељења за програме запошљавања, предузетништво и образовање и
обуке у Националној служби за запошљавање – Филијала
у Новом Саду.

2. март 2018.

за заменика: Вања Јовановић, Градска управа за
грађевинско земљиште и инвестиције,
3. Предраг Дашић, Градска управа за грађевинско
земљиште и инвестиције,
за заменика: Синиша Ћук, Градска управа за грађевинско
земљиште и инвестиције.
II. Административне и стручне послове за потребе
Комисије обавља Градска управа за грађевинско земљиште
и инвестиције.

Стручне и административно-техничке послове за потребе
Комисије обављаће Градска управа за привреду.

III. Доношењем овог решења ставља се ван снаге
Решење о именовању Комисије за привремено постављање
рекламних паноа („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
8/13 и 5/14).

VI

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

V

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-48/2018-II
14. фебруар 2018. године
НОВИ САД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 351-1/2018-128-II
26. фебруар 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р
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На основу члана 26. став 1. Одлуке о уређењу Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 67/17),
Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ
НАЧИНА ПОСТАВЉАЊА РЕКЛАМНИХ
ПАНОА
I. У Комисију за утврђивање начина постављања рекламних паноа (у даљем тексту: Комисија), која даје претходну
сагласност за привремено постављање елемената визелне
комуникације и рекламних паноа, именују се:
за председника:
Славица Ликић, Градска управа за грађевинско
земљиште и инвестиције,
за заменика председника:
Срђан Зорић, Градска управа за грађевинско земљиште
и инвестиције,
за чланове:
1. Србислав Гуглета, Градска упава за грађевинско
земљиште и инвестиције,
за заменика: Бојана Аничић, Градска управа за
грађевинско земљиште и инвестиције,
2. Весна Форкапић, Градска управа за грађевинско
земљиште и инвестиције,
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На основу члана 106. став 2. Статута Града Новог Сада
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08) и тачке III. Став 3. Решења о образовању Савета
за младе на територији Града Новог Сада („Службени лист
Града Новог Сада“, број 47/17), Градоначелник Града Новог
Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА МЛАДЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
I. У Решењу о именовању председника, заменика председника и чланова Савета за младе на територији Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 7/18)
у тачки I. у алинеји трећој после тачке 13. додаје се тачка
14. која гласи: „Вукашин Гроздановић, координатор Омладинског савеза удружења „Нови Сад – омладинска престоница Европе – ОПЕНС“.”
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 66-2/2018-9-II
27. фебруар 2018. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р

2. март 2018.
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На основу члана 34. став 3. 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), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
I. ВЛАДАН БУМБИЋ разрешава се дужности помоћника
начелника у области урбанизма, грађевинарства и инфраструктуре у Градској управи за урбанизам и грађевинске
послове Града Новог Сада, са 28. фебруаром 2018. године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2018-1253
27. фебруар 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 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 ПОСЕБНИХ
ПАРКИРАЛИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
НОВОГ САДА
I. Овим решењем одређују се посебна паркиралишта I
зони (у даљем тексту: Црвена зона), II зони (у даљем тексту: Плава зона) и III зони (у даљем тексту: Бела зона) и
посебна паркиралишта са контролом уласка - изласка, као
стална паркиралишта за путничке аутомобиле на територији
Града Новог Сада.
II. У Црвеној зони коришћење паркиралишта може да
траје најдуже 120 минута. У Плавој и Белој зони, као и на
паркиралиштима са контролом уласка - изласка коришћење
паркиралишта у току дана није временски ограничено.
III. У Црвеној зони одређују се паркиралишта која се
налазе:
1. у Улици Модене, са 24 паркинг-места, према Пројекту
техничког регулисања саобраћаја (у даљем тексту:
Пројекат), број 2226 од 10. јуна 2005. године, који је израдило Јавно предузеће "Завод за изградњу Града" у Новом
Саду - Служба за развој и управљање саобраћајем (у даљем
тексту: Завод),

Број 8 – Страна 223.

2. у Улици Игњата Павласа, са 81 паркинг-местом, према
Пројектима број 2998 од 2. фебруара 2007. године који је
израдио Завод и ПС0244 из јула 2013. године, који је израдило Јавно комунално предузеће "Паркинг сервис" Нови
Сад (у даљем тексту: Паркинг сервис),
3. у Улици Илије Огњановића, са 120 паркинг-места,
према Пројекту број ПС0258-01 од 18. јануара 2016. године
који је израдио Паркинг сервис,
4. у Улици Исе Бајића, са 13 паркинг-места, према
Пројекту број 2998 од 2. фебруара 2007. године, који је
израдио Завод,
5. у Улици Константина Данила, са 11 паркинг-места,
према Пројекту број 6150 од 3. октобра 2011. године, који
је израдио Завод,
6. на Булевару Михајла Пупина, са 141 паркинг-местом,
према Пројекту број 2057 од 16. фебруара 2005. године,
који је израдио Завод, и Пројекту број ПС 0295 од 1. октобра 2015. године, који је израдио Паркинг сервис,
7. у Улици народних хероја, са 40 паркинг-места, према
Пројекту број 1633 од 30. септембра 2003. године, који је
израдио Завод,
8. у Грчкошколској улици, са 16 паркинг-места, према
Пројекту број 2731 од 28. јуна 2006. године, који је израдио
Завод,
9. на Булевару ослобођења, од Улице Новосадског сајма
до Улице Максима Горког, са 314 паркинг-места, према
Пројектима број 7328 и 7329 од 11. фебруара 2013. године,
који је израдио Завод,
10. на Трифковићевом тргу, са 80 паркинг-места, према
Пројекту број 3769 од 6. августа 2008. године, који је израдио Завод,
11. у Његошевој улици, са 15 паркинг-места, према
Пројекту број ПС0259 од 1. априла 2014. године, који је
израдио Паркинг сервис,
12. у Улици Светозара Милетића, са 13 паркинг-места,
према Пројекту број ПС0352 од 16. јануара 2018. године,
који је израдио Паркинг сервис,
13. у Улици златне греде, са 23 паркинг-места, према
Пројекту број 1516 од 13. маја 2003. године, који је израдио Завод,
14. у Сутјеској улици, са леве и десне стране од Улице
Максима Горког до Радничке улице, са 44 паркинг-места,
према Пројекту број 4773 од 11. фебруара 2010. године и
4797 од 11. фебруара 2010. године, који је израдио Завод,
15. у Јеврејској улици, са 59 паркинг-места, према
Пројекту број ПС0220-1 од 4. септембра 2015. године, који
је израдио Паркинг сервис и
16. на углу улица Гимназијске и Даничићеве, са 58 паркинг-места, према Пројекту број ПС0129-06 од 11. маја
2015. године, који је израдио Паркинг сервис.
IV. Плавој зони одређују се паркиралишта која се налазе:
1. у Улици Мирослава Антића, са 69 паркинг - места,
према Пројекту број ПС0261 из јуна 2014. године који је
израдио Паркинг сервис и С-741/17 из новембра 2017.
године који је израдила Градска управа за грађевинско
земљиште и инвестиције, Одељење за развој и управљање
саобраћајем,
2. у Улици Жарка Зрењанина, са 58 паркинг-места, према
Пројекту број 1634 од 1. октобра 2003. године, који је израдио Завод,
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3. у Улици Жарка Васиљевића, са 40 паркинг-места,
према Пројекту број ПС0282 од 12. октобра 2015. године,
који је израдио Паркинг сервис и Пројекту број 2458 од 21.
новембра 2005. године, који је израдио Завод,
4. у Улици Др Лазе Станојевића, у дворишту зграде
Скупштине Града Новог Сада, са 78 паркинг-места, према
Пројекту број 4836 од 9. марта 2010. године, који је израдио Завод,
5. у Дунавској улици, са 63 паркинг-места, према
Пројектима бр. 1636 од 2. октобра 2003. године, 3109 од
18. априла 2007. године, 4386 од 17. јула 2009. године и
5350 од 21. октобра 2010. године, које је израдио Завод,
6. у Пионирској улици, са 22 паркинг-места, према
Пројекту број 2145 од 19. априла 2005. године, који је израдио Завод,
7. у Даничићевој улици, са 15 паркинг-места, према
Пројекту број ПС0300 од 6. јануара 2016. године, који је
израдио Паркинг сервис,
8. на Тргу Марије Трандафил, са 59 паркинг-места, према
Пројекту број ПС0188 од 7. децембра 2011. године, који је
израдио Паркинг сервис,
9. у Улици Николе Пашића, са 14 паркинг-места, према
Пројекту број ПС0202 од 22. новембра 2011. године, који
је израдио Паркинг сервис,
10. на Тргу царице Милице, са 121 паркинг-местом, према
Пројекту број 1512 од 21. априла 2003. године, који је израдио Завод, и Пројекту број ПС0111 из марта 2006. године,
који је израдио Паркинг сервис,
11. у Улици Петра Драпшина, са 102 паркинг-места,
према Пројекту број 2184 од 19. маја 2005. године који је
израдио Завод, и Пројектима бр. ПС0122-01 из маја 2013.
године и ПС0252 од 03.12.2013. године које је израдио Паркинг сервис,
12. у Сутјеској улици, на платоу испред службеног улаза
у Јавно предузеће "Спортски и пословни центар Војводина"
Нови Сад (у даљем тексту: Спортски центар), са 26 паркинг-места, према Пројекту број 2337 од 6. септембра 2005.
године, који је израдио Завод,
13. у Улици Максима Горког, са 177 паркинг-места, према
Пројектима бр. 2338 од 6. септембра 2005. године који је
израдио Завод, ПС0109-01 из августа 2013. године који је
израдио Паркинг сервис и С-736/17 из новембра 2017.
године који је израдила Градска управа за грађевинско
земљиште и инвестиције, Одељење за развој и управљање
саобраћајем,
14. у Радничкој улици, са 222 паркинг-места, према
Пројектима бр. ПС0241 из јуна 2013. године и ПС0276 из
марта 2015. године, које је израдио Паркинг сервис, и према
Пројекту број 2342 од 8. септембра 2005. године, који је
израдио Завод,

2. март 2018.

18. у Улици Васе Пелагића, са 16 паркинг-места, према
Пројекту број ПС0120 из маја 2006. године, који је израдио
Паркинг сервис,
19. на Тргу младенаца и у Железничкој улици, са 118
паркинг-места, према Пројектима бр. ПС0102-02 из октобра 2010. године и ПС0119-02 од 4. новембра 2014. године,
које је израдио Паркинг сервис,
20. у Улици Васе Стајића, са 197 паркинг-места, према
Пројекту број ПС0105-04 од 8. јануара 2016. године, који
је израдио Паркинг сервис,
21. у Улици војвођанских бригада, са 110 паркинг-места,
према Пројекту број ПС0108-05 из децембра 2014. године,
који је израдио Паркинг сервис и Пројекту број 8295 од 24.
јануара 2014. године који је израдио Завод,
22. у Улици Павла Симића, са 18 паркинг-места, према
Пројекту број ПС0106 из марта 2006. године, који је израдио Паркинг сервис,
23. у Улици Милете Јакшића, са 20 паркинг-места, према
Пројекту број ПС0107-01 из јуна 2013. године, који је израдио Паркинг сервис,
24. у Николајевској улици, са 12 паркинг-места, према
Пројекту број 6787 из јуна 2012. године, који је израдио
Завод,
25. у Стражиловској улици, са 31 паркинг-места, према
Пројекту број ПС0110-01 из октобра 2007. године, које је
израдио Паркинг сервис,
26. у Улици Димитрија Туцовића, са 112 паркинг-места,
према Пројекту број ПС 0113-03 из јуна 2010. године, који
је израдио Паркинг сервис,
27. у Ловћенској улици, са 33 паркинг-места, према
Пројекту број 3977 од 24. децембра 2008. године, који је
израдио Завод,
28. у Улици владике Платона, са 49 паркинг-места, према
пројекту број С-740/17 из новембра 2017. године који је
израдила Градска управа за грађевинско земљиште и
инвестиције, Одељење за развој и управљање саобраћајем,
29. у Улици Огњена Прице, са 115 паркинг-места, према
Пројекту број ПС0104 од 10. јануара 2006. године, који је
израдио Паркинг сервис,
30. у Улици Алберта Томе, са 80 паркинг-места, према
Пројекту број ПС0112-3 од 16. јуна 2015. године, који је
израдио Паркинг сервис;
31. у Улици Стевана Сремца, са 31 паркинг-местом,
према Пројекту 9390 од 3. јуна 2015. године, који је израдио Паркинг сервис,
32. у Словачкој улици, са 58 паркинг-места, према
Пројекту број ПС0127-01 из јуна 2015. године, који је израдио Паркинг сервис,
33. у Улици Валентина Водника, са 14 паркинг-места,
према Пројекту број ПС0128 из јуна 2006. године, који је
израдио Паркинг сервис,

15. у Шафариковој улици, са 39 паркинг-места, према
пројекту број 9140 од 2. марта 2015. године, који је израдио Завод,

34. у Хиландарској улици, са 53 паркинг-места, према
Пројекту број ПС0130-03 из децембра 2014. године, који је
израдио Паркинг сервис,

16. у Улици Павла Папа, са 74 паркинг-местом, према
Пројекту број ПС0124-02 од 4. новембра 2015. године, који
је израдио Паркинг сервис,

35. на Житном тргу, са 37 паркинг-места, према Пројекту
број ПС0131-02 из августа 2013. године, који је израдио
Паркинг сервис,

17. у Улици Лазе Костића, са 17 паркинг-места, према
Пројекту број ПС0123 из априла 2006. године, који је израдио Паркинг сервис,

36. у Улици Вука Караџића, са 20 паркинг-места, према
Пројекту број ПС0132 из септембра 2006. године, који је
израдио Паркинг сервис,
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37. у Улици Лукијана Мушицког, са 19 паркинг-места,
према Пројекту број ПС0133 из јула 2006. године, који је
израдио Паркинг сервис,
38. на Булевару ослобођења, од Улице Максима Горког до Улице Народног фронта, са 236 паркинг-места, изузев дела паркиралишта према огради "Електро-војводине",
према Пројектима бр. 3469 од 29. јануара 2008. године и
3961-3 од 11. децембра 2008. године, које је израдио Завод
и Пројекту број ПС0158-01 из октобра 2016. године који је
израдио Паркинг сервис,
39. у Улици војводе Бојовића, са 18 паркинг-места, према
Пројекту број ПС0141 из септембра 2006. године, који је
израдио Паркинг сервис,
40. у Масариковој улици, са 20 паркинг-места, према
Пројекту број ПС0196-01 од 24. априла 2012. године, који
је израдио Паркинг сервис,
41. у Гајевој улици, са 36 паркинг-места, према Пројекту
број 2529 из јануара 2006. године, који је израдио Завод,
42. у Улици Арсе Теодоровића, са 25 паркинг-места,
према Пројекту број 7324 из фебруара 2013. године, који
је израдио Завод,
43. у Улици Стевана Милованова, са 52 паркинг-места,
према Пројектима број ПС0212 од 20. фебруара 2012.
године који је израдио Паркинг сервис и 8705 од 18. јула
2014. године који је израдио Завод,
44. у Улици Душана Васиљева, са 16 паркинг-места,
према Пројекту број 2827 од 21. септембра 2006. године,
који је израдио Завод,
45. у Улици Козачинског, са 11 паркинг-места, према
Пројекту број 2827 од 21. септембра 2006. године, који је
израдио Завод,
46. у Улици Ива Лоле Рибара, са 33 паркинг-места, према
Пројектима бр. 3352 од 29. октобра 2007. године, 5257 од
1. септембра 2010. године и 8295 од 24. јануара 2014.
године, које је израдио Завод,
47. на Кеју жртава рације и Београдском кеју, од раскрснице са Радничком улицом до раскрснице са Улицом
Козачинског, са 63 паркинг-места, према Пројекту број 3429
из децембра 2007. године, који је израдио Завод и Пројекту
број ПС0158-01 из октобра 2016. године који је израдио
Паркинг сервис,
48. у Улици Јована Бошковића, са 34 паркинг-места,
према пројекту број С-739/17 из новембра 2017. године
који је израдила Градска управа за грађевинско земљиште
и инвестиције, Одељење за развој и управљање
саобраћајем,
49. у Улици Стевана Брановачког, са 52 паркинг-места,
према Пројекту број С-735/17 из новембра 2017. године
који је израдила Градска управа за грађевинско земљиште
и инвестиције, Одељење за развој и управљање
саобраћајем,
50. у Улици Илије Вучетића, са 19 паркинг-места, према
Пројекту број С-738/17 из новембра 2017. године који је
израдила Градска управа за грађевинско земљиште и
инвестиције, Одељење за развој и управљање саобраћајем,
51. у Улици Соње Маринковић, са 58 паркинг-места,
према Пројекту број ПС0267 из новембра 2014. године,
који је израдио Паркинг сервис,
52. у Улици војводе Мишића, са 76 паркинг-места, према
Пројекту број С-742/17 из новембра 2017. године који је
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израдила Градска управа за грађевинско земљиште и
инвестиције, Одељење за развој и управљање саобраћајем,
53. на Тргу Ференца Фехера, са 15 паркинг-места, према
Пројекту број 9779 од 19. фебруара 2016. године, који је
израдио Завод,
54. у Улици Јована Ђорђевића, са 37 паркинг-места,
према Пројекту број С-737/17 из новембра 2017. године
који је израдила Градска управа за грађевинско земљиште
и инвестиције, Одељење за развој и управљање
саобраћајем,
55. у Улици војводе Путника, са 17 паркинг-места, према
Пројекту број 8307 од 15.01.2014. године, који је израдио
Завод,
56. у Сутјеској улици, од Радничке улице до Булевара
цара Лазара, са 158 паркинг-места, према Пројектима бр.
4018 од 28. јануара 2009. године и 8295 од 24. јануара 2014.
године које је израдио Завод, и Пројекту број ПС0158-01
из октобра 2016. године, који је израдио Паркинг сервис,
57. у Улици Стевана Мусића, са 70 паркинг-места, према
Пројекту број 7385 од 7. марта 2013. године, који је израдио Завод,
58. у Улици Ђуре Јакшића, са 23 паркинг-места, према
пројектима бр. 9882 од 12. априла 2016. године, који је
израдио Завод и С-09/16 од 28. децембра 2016. године,
који је израдила Градска управа за грађевинско земљиште
и инвестиције, Одељење за развој и управљање
саобраћајем,
59. у Натошевићевој улици, са 3 паркинг-места, према
Пројекту број 4569 од 22. октобра 2009. године, који је израдио Завод,
60. на Булевару ослобођења, од Булевара краља Петра
I до Булевара Јаше Томића, са 149 паркинг-места, према
Пројекту број 5191 од 28. јула 2010. године, који је израдио
Завод,
61. на Булевару ослобођења, од Улице Павла Папа до
Булевара краља Петра I, са 244 паркинг-места, према
Пројекту 5178 од 28. јула 2010. године, који је израдио
Завод,
62. на Булевару цара Лазара, од Булевара ослобођења
до Улице Шекспирове, са 124 паркинг-места, према Пројекту
број 4952 од 11. маја 2010. године, који је израдио Завод,
63. у Улици Вере Павловић, са 51 паркинг-местом, према
Пројектима бр. 4956 од 28. априла 2010. године и 5926 од
12. августа 2011. године које је израдио Завод,
64. у Војвођанској улици, колско-пешачки прилаз к. бр.
1 и 3, са 31 паркинг-местом, према Пројекту број 7476 од
4. априла 2013. године, који је израдио Завод,
65. у Улици Ласла Гала, са 72 паркинг-места, према
Пројекту број ПС0224-01 из децембра 2014. године, који је
израдио Паркинг сервис,
66. у Пушкиновој улици са 76 паркинг-места, према
Пројекту 5053 од 4. јуна 2010. године, који је израдио Завод,
67. на Тргу незнаног јунака, са 16 паркинг-места, према
Пројектима бр. 5257 од 1. септембра 2010. године и 5677
од 28. марта 2011. године, које је израдио Завод,
68. у Улици браће Рибникар, са 177 паркинг-места, према
Пројекту број 5049 од 1. јуна 2010. године, који је израдио
Завод,
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69. у Улици Данила Киша, са 110 паркинг-места, према
Пројекту број ПС0275 од 4. фебруара 2015. године, који је
израдио Паркинг сервис,
70. на Тргу Коменског, са 60 паркинг-места, према
Пројекту број 5143 од 28. јуна 2010. године који је израдио
Завод,
71. у Ћирпановој улици, са 170 паркинг-места, према
Пројекту број 5572 од 8. фебруара 2011. године, који је
израдио Завод,
72. у Таковској улици, са 30 паркинг-места, према
Пројекту број 5573 од 8. фебруара 2011. године, који је
израдио Завод,
73. у Улици Лилике Бем, са 25 паркинг-места, према
Пројекту број 5574 од 8. фебруара 2011. године, који је
израдио Завод,
74. у Улици Жике Поповића, са 19 паркинг-места, према
Пројекту број 5841 од 26. маја 2011. године, који је израдио Завод и С-613/17 из октобра 2017. године (као изменом-допуном пројекта 5841) који је израдила Градска управа
за грађевинско земљиште и инвестиције, Одељење за
развој и управљање саобраћајем,
75. У Улици Бранислава Нушића, са 28 паркинг-места,
према Пројекту број ПС0247 из новембра 2017. године,
који је израдио Паркинг сервис,
76. на Булевару Михајла Пупина, са 33 паркинг-места,
према Пројекту број ПС0197 од 29. новембра 2011. године,
који је израдио Паркинг сервис,
77. у Улици Косанчић Ивана, са 51 паркинг-местом, према
Пројекту број 6498 од 1. фебруара 2012. године, који је
израдио Завод,
78. у Улици девет Југовића, са 32 паркинг-места, према
Пројекту број 6499 од 1. фебруара 2012. године, који је
израдио Завод,
79. у Улици Боре Продановића, са 109 паркинг-места,
према Пројекту број 6500 од 1. фебруара 2012. године, који
је израдио Завод,
80. у Улици Уроша Предића, са 20 паркинг-места, према
Пројекту број 6501 од 1. фебруара 2012. године, који је
израдио Завод,
81. у Улици Новосадског сајма, од Мичуринове улице
до Булевара ослобођења, са 208 паркинг-места, према
Пројектима бр. 6503 од 1. фебруара 2012. године и 9207
од 3. јуна 2015. године, који је израдио Завод,
82. у Улици Николе Тесле, са 7 паркинг-места, према
Пројекту број ПС0265 из новембра 2014. године, који је
израдио Паркинг сервис,
83. у Улици Топлице Милана, са 25 паркинг-места, према
Пројекту број С-34/18 од 02.. фебруара 2018. године, који
је израдила Градска управа за грађевинско земљиште и
инвестиције, Одељење за развој и управљање саобраћајем,
84. на платоу између Стадиона "Карађорђе" и Спортског центра "Војводина", са 35 паркинг-места, према
Пројекту број 5023 од 20. маја 2010. године, који је израдио Завод,
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кинг-местом, према Пројекту број 9019 од 17. децембра
2014. године, који је израдио Завод,
87. у Гогољевој улици, са 83 паркинг-места, према
Пројекту број 9184 од 23. марта 2015. године, који је израдио Завод,
88. у Пушкиновој улици, са 208 паркинг-места, према
Пројекту број 9185 од 23. марта 2015. године, који је израдио Завод,
89. у Толстојевој улици, са 78 паркинг-места, према
Пројекту број 9186 од 23. марта 2015. године, који је израдио Завод,
90. у Улици Дожа Ђерђа, са 85 паркинг-места, према
Пројекту број 9187 од 23. марта 2015. године, који је израдио Завод,
91. у Улици Мише Димитријевића, са 128 паркинг-места,
према Пројекту број 9189 од 23. марта 2015. године, који
је израдио Завод,
92. у Улици Алексе Шантића са 202 паркинг-места, према
Пројекту број ПС0278 из марта 2015. године, који је израдио Паркинг сервис,
93. у делу Улице Булевар краља Петра I к.бр. 28 са 57
паркинг-места, према Пројекту број 10320 од 24. октобра
2016. године, који је израдио Завод,
94. у делу Улице Гагаринове к.бр. 2 до 10 са 182 паркинг-места, према Пројекту број 10321 од 24. октобра 2016.
године, који је израдио Завод,
95. у делу Улице Гагаринове к.бр. 12 до 16 са 116 паркинг-места, према Пројекту број 10322 од 24. октобра 2016.
године, који је израдио Завод,
96. у делу Улице Гагаринове к.бр. 14 до 18 и иза хотела
"Нови Сад" са 148 паркинг-местом, према Пројекту број
10323.1 од 15. марта 2017. године, који је израдио Завод
и Пројекту број ПС0329 од 19. децембра 2016. године, који
је израдио Паркинг сервис,
97. у делу Улице Булевар Јаше Томића к.бр. 3 до 11 са
34 паркинг-места, према Пројекту број 10324 од 24. октобра 2016. године, који је израдио Завод,
98. у Улици Димитрија Аврамовића, са 129 паркингместа према пројектима бр. ПС0217-01 из јануара 2017.
године и ПС0326 из јануара 2017. године, које је израдио
"Паркинг сервис",
99. у Улици браће Јовандић, са 185 паркинг-места према
пројектима број ПС0222-01 из јануара 2017. године, ПС0346
из октобра 2017. године и ПС0345-01 из јануара 2018. године
које је израдио "Паркинг сервис",
100. у Улици Краљевића Марка, са 106 паркинг-места,
према Пројекту број ПС0297 од 26. октобра 2015. године,
који је израдио Паркинг сервис,
101. у Улици Ђурђа Бранковића, са 47 паркинг-места,
према Пројекту број ПС0298 од 6. новембра 2015. године,
који је израдио Паркинг сервис,
102. у Улици војводе Шупљикца, са 56 паркинг-места,
према Пројекту број ПС0301 од 15. децембра 2015. године,
који је израдио Паркинг сервис,

85. на Тргу галерија, са 48 паркинг-места, према Пројекту
број ПС0237 од 28. јануара 2013. године, који је израдио
Паркинг сервис,

103. у Улици Лукијана Mушицког, са 72 паркинг-места,
према Пројекту број ПС0302 од 8. јануара 2016. године,
који је израдио Паркинг сервис.

86. у Улици Владимира Перића Валтера к. бр. 2, у делу
улице уз објекат Института за производно машинство, на
катастарској парцели 3659/2 К.О. Нови Сад ИИ, са 51 пар-

104. у Улици архимандрита Јована Рајића, са 31 паркинг-местом, према Пројекту број ПС0303-1 од 22. децембра 2017. године, који је израдио Паркинг сервис,
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105. у Улици Вука Караџића, са 26 паркинг-места, према
Пројекту број ПС0304 од 18. јануара 2016. године, који је
израдио Паркинг сервис,
106. у Улици Ђорђа Марковића Кодера, са 12 паркингместа, према Пројекту број ПС0305 од 25. јануара 2016.
године, који је израдио Паркинг сервис,
107. у Улици Антона Чехова, са 109 паркинг-места према
пројекту бр. 10342 од 31. октобра 2016. године, који је израдио Завод,
108. у Кисачкој улици, од Булевара краља Петра I до
Улице Јована Суботића, са 35 паркинг-места према пројекту
бр. 4298 од 10. септембра 2009. године и 9772 од 9. фебруара 2016. године, који је израдио Завод,
109. у Улици Полита Десанчића, са 14 паркинг-места,
према Пројекту број С-734/17 из новембра 2017. године
који је израдила Градска управа за грађевинско земљиште
и инвестиције, Одељење за развој и управљање саобраћајем
и
110. у Улици Достојевског, са 10 паркинг-места, према
Пројекту број ПС0351 од 11. јануара 2018. године, који је
израдио Паркинг сервис.
V. У Белој зони одређују се паркиралишта која се налазе:
1. на платоу испред Железничке станице, са 77 паркингместа, према Пројектима бр. ПС0148 од 27. фебруара 2008.
године и ПС0158-01 из октобра 2016. године, које је израдио Паркинг сервис,
2. на платоу између Стадиона "Карађорђе" и Спортског
центра "Војводина", са 66 паркинг-места, према Пројекту
број 2376 од 5. октобра 2005. године, који је израдио Завод,
и Пројекту број ПС0158-01 из октобра 2016. године, који је
израдио Паркинг сервис,
3. у Војвођанској улици са 192 паркинг-места, према
Пројекту број 5141 од 25. јуна 2010. године, који је израдио
Завод и према Пројекту број ПС0234 од 03. децембра 2012.
године, који је израдио Паркинг сервис,
4. у Мичуриновој улици, у делу од Улице Новосадског
сајма до Улице Николе Тесле, са 28 паркинг-места, према
Пројекту број 6502 од 1. фебруара 2012. године, који је
израдио Завод и према Пројекту број ПС0234 од 03. децембра 2012. године, који је израдио Паркинг сервис,
5. у Хајдук Вељковој улици, са 98 паркинг-места, према
Пројекту број 1977 од 22. фебруара 2005. године, који је
израдио Завод и према Пројекту број ПС0234 од 03. децембра 2012. године, који је израдио Паркинг сервис и
6. у Улици Милоша Бајића, са 33 паркинг-места, према
Пројектима бр. ПС0281 од 14. септембра 2015. године и
ПС0158-01 из октобра 2016. године, које је израдио Паркинг сервис.
VI. Посебна паркиралишта са контролом уласка изласка, одређују се:
1. на Тргу галерија, са 58 паркинг-места, према Пројекту
број ПС0238 од 12. фебруара 2013. године, који је израдио
Паркинг сервис.
VII. Наплата накнаде за коришћење посебних паркиралишта из тачке III, IV, V и VI. овог решења, вршиће се у
складу са важећом Одлуком о утврђивању цена паркирања
и уклањања моторних возила, радним даном у времену од
7 до 21 сат и суботом у времену од 7 до 14 сати, осим за
посебна паркиралишта из тачке V. подтачка 62. и 66. где
се наплата накнаде за 25 паркинг-места на Булевару цара
Лазара испред Лиманске пијаце и за 15 паркинг-места у
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Пушкиновој уз Лиманску пијацу, врши радним даном у времену од 14 до 21 сат, као и за посебна паркиралишта са
контролом уласка - изласка из тачке VI. овог решења, где
се наплата накнаде за коришћење врши сваког дана у времену од 00 до 24 сата.
Наплату накнаде из става 1. ове тачке, обавља Паркинг
сервис, путем овлашћеног лица, паркомата, мобилне
телефоније или паркинг-карте купљене код дистрибутера.
На свим паркиралиштима из тачке III, IV и V. важи зонска карта одговарајуће зоне. Поред зонске карте, на делу
паркиралишта из тачке IV. подтачка 38, 47. и 56, као и на
свим паркиралиштима у тачки V. важи и дневна карта, у
свему према саобраћајној сигнализацији из наведених
пројеката.
VIII. Налаже се Паркинг сервису да:
- паркиралишта уреди, опреми и постави саобраћајну
сигнализацију у складу са пројектима из тачке III, IV, V, и
VI. овог решења,
- на постојећим саобраћајним знацима III-30 (паркиралиште) постави допунску таблу IV-5 (ознака зоне) и
обавештење (симбол) о начину наплате и временском
ограничењу коришћења паркиралишта.
IX. Налаже се Градскoj управи за грађевинско земљиште
и инвестиције да постављене саобраћајне знаке унесе у
Катастар саобраћајне сигнализације.
X. Надзор над извођењем радова из тачке VIII. овог
решења врши Градска управa за грађевинско земљиште
и инвестиције.
XI. Рок за извршење овог решења је 1.4.2018. године.
XII. Доношењем овог решења престаје да важи Решење
о одређивању посебних паркиралишта на територији Града
Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 77/16,
2/17, 15/17, 20/17, 35/17, 45/17, 56/17, 58/17 и 65/17).
XIII. 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-34-581/2018
13. фебруар 2018. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу
члана 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник РС“, 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

РЕШЕЊЕ
О УКИДАЊУ ДВА ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА
ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
НА БУЛЕВАРУ ЕВРОПЕ У НОВОМ САДУ

228. страна – Броj 8
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I. Укидају се два паркинг-места за возила особа са
инвалидитетом на Булевару Европе у Новом Саду, код
хотела „Шератон“.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Пут“ Нови
Сад да уклони саобраћајну сигнализацију према Пројекту
техничког регулисања саобраћаја, број С-32/18 од 23.
јануара 2018. године, који је израдила Градска управа за
грађевинско земљиште и инвестиције.
III. Надзор над извођењем радова из тачке II. Овог
решења врши Градска управа за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектор за инвестиције.
IV. Рок за извршење овог решења је 28. фебруар 2018.
године
V. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-543/2018
9. фебруар 2018. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

I. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације
у блоку омеђеном Прерадовићевом улицом и Улицом дунавске дивизије у Петроварадину, у складу са Техничким
регулисањем саобраћаја број С-144/17 од 20. 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“.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу
члана 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник РС“, 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

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И УСПОРИВАЧА БРЗИНЕ
У НАСЕЉУ САЈЛОВО
I. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације
и успоривача брзине у улици Горње Сајлово у насељу
Сајлово у складу са Техничким регулисањем саобраћаја
број С-631/17 од 16. новембра 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“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-635/2018
22. фебруар 2018. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве, на основу
члана 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник РС“, 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

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У БЛОКУ ОМЕЂЕНОМ
ПРЕРАДОВИЋЕВОМ УЛИЦОМ И УЛИЦОМ
ДУНАВСКЕ ДИВИЗИЈЕ У ПЕТРОВАРАДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-634/2018
22. фебруар 2018. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу
члана 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник РС“, 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

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У ШАНГАЈУ
I. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације
у Шангају, у складу са Техничким регулисањем саобраћаја
број С-143/17 од 27. 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.
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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-34-623/2018
19. фебруар 2018. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу
члана 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник РС“, 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

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У
УЛИЦИ МИЛАНА САВИЋА И УЛИЦИ МИШЕ
ДИМИТРИЈЕВИЋА У НОВОМ САДУ
I. Одређује се измена режима саобраћаја у Улици Милана
Савића и Улици Мише Димитријевића у Новом Саду.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Пут“ Нови
Сад да постави саобраћајну сигнализацију према Техничком регулисању саобраћаја, број С054/18 од 14. фебруара
2018. године, који је израдило Одељење за развој и
управљање саобраћајем Градске управе за грађевинско
земљиште и инвестиције.

Број 8 – Страна 229.

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ СТУБИЋА У УЛИЦИ
ДОСТОЈЕВСКОГ У НОВОМ САДУ
I. Одређује се постављање стубића у Улици Достојевског
у Новом Саду.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Пут“ Нови
Сад да постави стубиће према Техничком регулисању
саобраћаја, број ПС0351 од 11. јануара 2018. године, који
је израдио Сектор за развој, инвестиције и одржавање паркиралишта Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“.
III. Рок за извршење овог решења је 31. мај 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-34-755/2018
27. фебруар 2018. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

Градска управа за социјалну и дечију заштиту
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На основу члана 3. став 2. Правилника о начину и
поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада
за финансирање или суфинансирање програма удружења
грађана у области социјалне заштите који су од интереса
за Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број
7/18), Градска управа за социјалну и дечију заштиту
расписује

III. Рок за извршење овог решења је 31. мај 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-34-754/2018
27. фебруар 2018. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу
члана 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(„Службени гласник РС“, 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

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА
НОВОГ САДА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА
ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ, КОЈИ СУ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД
НОВИ САД, ЗА 2018. ГОДИНУ
I. Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава из
буџета Града Новог Сада за финансирање или
суфинансирање програма удружења грађана у области
социјалне заштите, који су од интереса за Град Нови Сад,
за 2018. годину (у даљем тексту: Јавни конкурс), чији
основни циљеви доприносе развоју иновативних услуга,
унапређењу постојећих услуга или утичу на већи обухват
корисника у постојећем систему социјалне заштите.
II. Средства за финансирање или суфинансирање програма из тачке I. овог конкурса обезбеђена су Одлуком о
буџету Града Новог Сада за 2018. годину („Службени лист
Града Новог Сада“, број 66/17), у укупном износу од
50.000.000,00 динара, и то за:
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1. програме удружења грађана које реализују удружења
слепих, слабовидих и глувих особа, особа оболелих од
параплегије, дистрофије, церебралне и дечије парализе и
мултипле склерозе, ментално недовољно развијених особа,
особа оболелих од аутизма и дауновог синдрома, инвалида рада, бораца, цивилних инвалида рата, ратних војних
инвалида и ратних и мирнодопских војних инвалида, у
укупном износу од 25.000.000,00 динара,
2. програме дневне подршке у заједници који имају за
циљ унапређење положаја особа са инвалидитетом, особа
оболелих од ретких и тешких хроничних болести и чланова
њихових породица, старих особа, лечених зависника, особа
лечених од психоза и особа оболелих од ХИВ-а, и свих
осталих социјално угрожених група, у укупном износу од
11.050.000,00 динара,
3. програме подршке за самосталан живот у друштву
особа са инвалидитетом, у укупном износу од 6.150.000,00
динара,
4. програме подршке породици са децом којима се
унапређују капацитети породице и обезбеђују услови да
деца редовно похађају наставу у школи, заштита деце од
злостављања, занемаривања и трговине људима, у укупном износу од 3.000.000,00 динара,
5. програме саветодавно-терапијске, социјалноедукативне и рехабилитационо-терапијске подршке ради
побољшања квалитета живота или ублажавања неповољних
животних околности различитих социјално угрожених група
или појединаца, и програми заштите и унапређења положаја
свих осталих социјално угрожених група и појединаца у
складу са Законом, сензибилизација јавности, послодаваца и потенцијалних донатора за проблеме наведених
социјалних група, као и програми који доприносе реализацији
Акционог плана приступачности Града Новог Сада, у укупном износу од 4.800.000,00 динара.
III. Право учешћа на Јавном конкурсу има удружење:
- које је регистровано у складу са Законом о
удружењима („Службани гласник РС“, бр. 51/09 и
99/11 – др. закон),
- чије је седиште на територији Града Новог Сада,
- чији су циљеви и задаци у Статуту из области
социјалне заштите,
- чији је програм садржински из области социјалне
заштите,
- које је директно одговорно за припрему и реализацију
програма,
- које има капацитете у погледу кадровских и
материјално-финансијских ресурса и искуства за
реализацију програма,
- чији корисници програмских активности имају пребивалиште на територији Града Новог Сада.
Учеснику на Јавном конкурсу може бити одобрено
финансирање највише два програма у оквиру овог конкурса.
IV. Критеријуми за оцену пријављених програма су:
- очекивани резултати у погледу побољшања квалитета живота корисника и социјалних група,
- одрживост програма на дужи рок имајући у виду
изворе финансирања и суфинансирања у трошковима програма,
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- кадровски и материјално-финансијски ресурси и искуство за реализацију програма,
- остваривост планираних резултата и мерљивост
индикатора,
- усаглашеност буџета програма са програмским активностима,
- партнерство и укљученост волонтера у активности
програма,
- значај програма за развој система социјалне заштите
у Граду.
V. Пријава на Јавни конкурс са Анексом бр. 1 и 2 може
се преузети на Званичној интернет презентацији Града
Новог Сада (www.novisad.rs) или у Градској управи за
социјалну и дечију заштиту, Нови Сад, Жарка Зрењанина
бр. 2, канцеларија 46, II спрат.
Образац пријаве, као и Анекс бр. 1 и 2, попуњава се на
српском језику, ћириличним писмом, на персоналном рачунару и на прописаном обрасцу.
Пријаве које нису попуњене у складу са ставом 2. ове
тачке, односно неблаговремене, непотпуне, послате факсом или електронском поштом, као и пријаве које нису потписане од стране овлашћеног лица и оверене печатом,
које нису у складу са конкурсном документацијом, неће се
разматрати.
VI. Уз пријаву учесник Јавног конкурса подноси следећу
документацију:
- фотокопију решења о упису удружења у регистар,
- фотокопију Статута,
- фотокопију споразума о партнерству (уколико је
потребна за програмске активности)
- оригинал позитивне препоруке (уколико је поседује),
- потписану изјаву подносиоца предлога програма.
Конкурсна документација се не враћа.
VII. Пријаве на Јавни конкурс подносе се у затвореној
коверти, у Писарници Градске управе за опште послове,
Трг слободе 1, Нови Сад, са назнаком: „ЗА КОНКУРС – НЕ
ОТВАРАТИ“ и називом удружења.
Пријава треба да садржи: прописно попуњен образац
са Анексом бр. 1 и 2, компакт диск са обрасцем и Анексом
бр. 1 и 2, као и документацију из тачке VI. овог конкурса.
VIII. Рoк зa пoднoшeњe приjaвe je до 5. марта 2018.
године.
IX. Поступак Јавног конкурса спровешће Комисија за
стручну процену програма удружења грађана у области
социјалне заштите који су од интереса за Град Нови Сад
(у даљем тексту: Комисија), коју образује и именује Градоначелник Града Новог Сада.
X. Комисија из тачкe IX. утврђује Предлог листе програма од интереса за Град Нови Сад у области социјалне
заштите, за 2018. годину (у даљем тексту: Предлог листе),
и објављује га на званичној интернет презентацији Града
Новог Сада (www.novisad.rs).
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Учесници Јавног конкурса, у року од три радна дана од
дана објављивања Предлога листе, имају право приговора,
као и да изврше увид у поднете пријаве на Јавни конкурс.
Одлуку о приговору доноси Комисија, у року од 15 дана
од дана истека рока за подношење приговора и одлука
Комисије је коначна.
XI. Комисија, у року од 30 дана од дана истека рока за
подношење пријава на Јавни конкурс, доставља Градској
управи за социјалну и дечију заштиту Извештај о спроведеном поступку Јавног конкурса.
XII. Јавни конкурс објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за социјалну
и дечију заштиту
Број: XIII-287/2018
22. фебруар 2018. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Вера Гркавац, с.р.

Установа заједничких послова Института у
Сремској Каменици, Сремска Каменица
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На основу члана 9. став .1 Одлуке о проглашењу Споменика природе ''Парк института у Сремској Каменици''
заштићеним подручјем (''Службени лист Града Новог Сада'',
број 71/16), а у вези са чланом 56. став 3. Закона о заштити
природе (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 36/09,
88/10, 91/10-испр. и 14/16), и члана 11. став 1. алинеја 12.
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), Градска управа за заштиту животне
средине доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК
О УНУТРАШЊЕМ РЕДУ И ЧУВАРСКОЈ
СЛУЖБИ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ ''ПАРК
ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ''
I. Даје се сагласност на Правилник о унутрашњем реду
и чуварској служби Споменика природе ''Парк института у
Сремској Каменици'', који је донет Одлуком Управног одбора
Установе заједничких послова Института у Сремској Каменици, Сремска Каменица, број 30/47-4 од 20. новембра
2017. године.
II. Ово решење објавити у “Службеном листу Града Новог
Сада“.

Број 8 – Страна 231.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби
Споменика природе ''Парк института у Сремској Каменици''
садржан је у члану 9. став 1. Одлуке о заштити, којим је у
складу са чланом 56. став 3. Закона о заштити природе,
утврђено обавеза управљача да донесе правилник о
унутрашњем реду и чуварској служби, уз сагласност органа
управе надлежног за послове заштите животне средине
Града Новог Сада, и у члану 11. став 1. алинеја 12. Одлуке
о градским управама Града Новог Сада којим је дефинисано да се у Градској управи за заштиту животне средине,
између осталог, обављају и послови који се односе на
давање сагласности на правилнике о унутрашњем реду и
чуварској служби заштићених подручја.
Споменик природе ''Парк института у Сремској Каменици'' стављен је под заштиту Одлуком о проглашењу Споменика природе ''Парк института у Сремској Каменици''
заштићеним подручјем, а у циљу очувања богатства дендрофлоре, као и његове аутентичности, интегралности,
пејзажне атрактивности, очуваности и изузетног значаја за
стварање повољне микроклиме и побољшање квалитета
ваздуха и животне средине у непосредној околини института.
Истом одлуком утврђени су режими заштите и прописане мере заштите које доприносе очувању и унапређењу
заштићеног подручја, а управљање Спомеником природе
''Парк института у Сремској Каменици'' поверено је Установи заједничких послова института у Сремској Каменици,
Сремска Каменица.
Сходно члану 9. став 1. Одлуке о заштити, а у вези са
чланом 56. став 1. Закона о заштити природе, Управљач
је донео Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби
Споменика природе ''Парк института у Сремској Каменици''
и доставио га Градској управи за заштиту животне средине,
на сагласност.
Разматрањем достављеног Правилника о унутрашњем
реду и чуварској служби Споменика природе ''Парк института у Сремској Каменици'' утврђено је да је исти сачињен
у складу са чланом 9. став 2. Одлуке о заштити, којим су у
складу са чланом 56. став 4. Закона о заштити природе,
утврђена правила за спровођење прописаних режима
заштите.
Иако Законом о заштити природе није утврђена обавеза
прибављања мишљења завода за заштиту природе на правилнике о унутрашњем реду и чуварској служби, Градска
управа за заштиту животне средине је, имајући у виду члан
102. став 1. тачка 9. Закона о заштити природе, којим је
дефинисано да стручне организације за заштиту природе
пружају стручну помоћ органима локалне самоуправе, прибавила позитивно мишљење Покрајинског завода за
заштиту природе, број: 03-3306/2 од 29. децембра 2017.
године, на предметни Правилник.
У складу са чланом 9. став 3. Одлуке o заштити, којим
је, у складу са чланом 56. став 5. Закона о заштити природе, дефинисано да је управљач дужан да правила
одређена правилником јавно огласи и на погодан начин
учини доступним посетиоцима и корисницима, Управљач
је Правилником о унутрашњем реду и чуварској служби
дефинисао да ће извод из овог Правилника, са основним
правилима унутрашњег реда и забрањеним радњама/активностима, истакнути на погодан и видан начин у оквиру Спо-
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меника природе ''Парк института у Сремској Каменици'' и
ставити га на увид посетиоцима и корисницима.
Наведеним правилником утврђено је да исти ступа на
снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
Града Новог Сада“, а по претходно прибављеној сагласности органа управе надлежног за послове заштите животне
средине Града Новог Сада.
На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: VI-501-2/2017-80
21. фебруар 2018. године
НОВИ САД
в.д. заменика начелника
Елма Бјелица
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тута у Сремској Каменици“ заштићеним подручјем (у даљем
тексту: Одлука).
Члан 2.
Одредбе овог Правилника односе се на кориснике
заштићеног подручја у смислу члана 4. тачка 37. Закона (у
даљем тексту: Корисник), правна лица, предузетнике,
физичка лица или друге субјекте који коришћењем непокретности, природних вредности добара и на други начин
обављају делатност или врше послове на подручју споменика природе, као и на посетиоце „Парка института у
Сремској Каменици“.
Посетилац „Парка института у Сремској Каменици“ је
лице које из туристичких, културних, научних, здравствених, образовних, рекреативних потреба и разлога борави
у „Парку института у Сремској Каменици (у даљем тексту:
посетилац).
Члан 3.
Управљање „Парком института у Сремској Каменици“
Одлуком је поверено Установи заједничких послова Института у Сремској Каменици, Пут доктора Голдмана бр. 4. (у
даљем тексту: Управљач).
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ПРАВИЛНИК
О УНУТРАШЊЕМ РЕДУ И ЧУВАРСКОЈ
СЛУЖБИ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „ПАРК
ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ“
На основу Закона о заштити природе (Службени гласник РС број 36/09, 88/10, 91/10-исправка и 14/16), Одлуке
о проглашењу споменика природе „Парк института у
Сремској Каменици“ заштићеним подручјем (”Службени
лист Града Новог Сада” број 71/16) и члана 21. Статута
Установе заједничких послова Института у Сремској Каменици од 01.03.2002. године и Статутарне одлуке о изменама статута од 02.06.2015. године, Управни одбор на седници одржаној дана 20. новембра 2017. године донео је:

ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊЕМ РЕДУ И
ЧУВАРСКОЈ СЛУЖБИ СПОМЕНИКА
ПРИРОДЕ „ПАРК ИНСТИТУТА У
СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ“

Члан 4.
Корисници и посетиоци су дужни да се придржавају
одредаба овог Правилника, упутстава са информационих
табли и других ознака, као и упутства или налога чувара
„Парка института у Сремској Каменици“ и других овлашћених
лица Управљача.
У планирању и предузимању радова и активности на
подручју „Парка института у Сремској Каменици“ корисници и посетиоци су дужни да поштују Закон, Одлуку и
План управљања „Парка института у Сремској Каменици“.
Члан 5.
Унутрашњи ред „Парка института у Сремској Каменици“
Управљач обезбеђује организовањем чуварске службе,
сарадњом са јавним предузећима и другим привредним
субјектима, установама и удружењима грађана, као и
сарадњом са органима државне управе и локалне самоуправе.

II КРЕТАЊЕ И БОРАВАК ПОСЕТИЛАЦА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 6.
Члан 1.
Овим Правилником регулишу се кретање и боравак
посетилаца, заштита природних и културних вредности и
животне средине, одржавање чистоће и управљање отпадом, уређење простора, постављање ознака, фотографисање и снимање филмова, истраживачки и образовни рад, организација, начин рада и опрема чуварске
службе и основна правила организације противпожарне
заштите споменика природе „Парк института у Сремској
Каменици“, односно ближе прописују правила из члана 56.
став 4. Закона о заштити природе (у даљем тексту: Закон)
по којима се на подручју споменика природе спроводе
режими заштите утврђени чланом 35. Закона и члана 9.
Одлуке о проглашењу споменика природе „Парка инсти-

Улазак у „Парк института у Сремској Каменици“ је слободан и без ограничења.
Улазак у „Парк института у Сремској Каменици“ моторним возилом је ограничен. На подручју „Парка института у
Сремској Каменици“ забрањен је улазак моторних возила,
осим возила службе одржавања парка, возила хитних
служби (хитна помоћ, ватрогасци, полиција, ГСП), возила
са одобрењем Управљача и возила која долазе на обележена паркинг-места.
На улазима у „Парк института у Сремској Каменици“ на
којима је могућ улазак моторним возилима видно је обележено ограничење уласка истих.
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Члан 7.

Кретање, заустављање и паркирање моторних возила
која имају дозволу за улазак у парк врши се под надзором
чувара.
У случају хитних интервенција (пожара, елементарних
непогода) и других ванредних ситуација, одобрење или
пратња из става 1 овог члана не мора се прибавити односно обезбедити, већ се те активности пријављују Управљачу.
Члан 8.
На подручју „Парка института у Сремској Каменици“ није
дозвољено извођење паса без повоца и корпе.
Власник, односно држалац кућног љубимца, дужан је
да очисти сваку површину коју је његов кућни љубимац
запрљао.

III ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ
Члан 9.
Корисници и посетиоци дужни су да примењују мере
заштите природних вредности у складу са Законом, Одлуком и овим Правилником, меродавним законима и прописима донетим на основу тих закона.
Члан 10.
На подручју „Парка института у Сремској Каменици“
забрањено је непланско сечење, вађење и ломљење дрвећа
и шибља, уништавање цветњака, ружичњака и травњака.
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Носилац пројекта је дужан да планиране радове и активности из става 2 овог члана пријави Управљачу.
Члан 13.
На подручју „Парка института у Сремској Каменици“ није
дозвољена употреба хемијских средстава, осим оних која
се користе за заштиту и прихрањивање биља.

IV СПОРТ, РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРНА
ДЕШАВАЊА И ТУРИЗАМ
Члан 14.
На подручју „Парка института у Сремској Каменици“
могу се организовати активности рекреације, организовати
промоције, одржавати позоришне представе, филмске
пројекције и друга културна дешавања, уколико се тим
активностима не оштећују или угрожавају природне вредности и квалитет животне средине.
За активности из става 1. овог члана организатор
прибавља одобрење Управљача.
За планиране активности код којих се основано
претпоставља могућност утицаја на природне вредности
„Парка института у Сремској Каменици“ и квалитет животне
средине, организатор на основу обавештења Управљача
прибавља услове за заштиту природе које издаје Завод.
На подручју „Парка института у Сремској Каменици“
забрањено је организовање спортских такмичења.

Члан 11.

Члан 15.

Забрањено је оштећивати и уништавати предмете и
објекте који имају културно-историјску вредност, односно
својство или статус евидентираног или утврђеног културног добра.

Туристичке групе и појединци могу слободно обилазити
подручје „Парка института у Сремској Каменици“ из образовних, рекреативних и опште културних разлога и потреба.

Управљач на видан и погодан начин обележава објекте
са културно-историјским вредностима на подручју „Парка
института у Сремској Каменици“.

Управљач може за заинтересоване туристичке групе
организовати обилазак „Парка института у Сремској Каменици“.

Члан 12.

Намераване посете односно обилазак из става 2. овог
члана пријављују се Управљачу најмање 24 часа раније.

На подручју „Парка института у Сремској Каменици“
забрањује се:

V ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА И УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА

- мењање намене парковске површине
- извођење инвестиционих радова и активности које не
би биле у функцији заштите и унапређења парка,
- сеча и ломљење дрвећа и шибља, уништавање
цветњака, ружичњака и травњака,
- организовање масовних активности на травњацима и
другим деловима парка,
- паљење ватре на парковској површини.

Члан 16.
Извођење инвестиционих радова и активности врши се
у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени
гласник РС“, број 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - УС, 24/11,
121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 132/14 и 145/14), пратећим
прописима, донетим урбанистичким плановима, Законом,
Одлуком и овим Правилником.
Члан 17.

У складу са чланом 57. Закона, за радове и активности
односно пројекте са могућим значајним утицајем на животну
средину спроводи се поступак процене утицаја на животну
средину или се без израде студије процене утицаја поступа
по Акту о условима и мерама заштите природе који издаје
Покрајински завод за заштиту природе (у даљем тексту:
Завод).

Планиране радове на извођењу инвестиционих радова
и активности носилац радова односно инвеститор (у даљем
тексту: инвеститор) дужан је да писмено пријави Управљачу.
Пријава из става 1. овог члана мора да садржи податке
о инвеститору, врсти и обиму планираних радова, локацији
и власништву над непокретностима.
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Управљач у року од 15 дана од подношења пријаве
доставља инвеститору писано обавештење о томе да ли
су радови Законом и Одлуком дозвољени, са упутством о
даљем прибављању аката о условима заштите природе,
локацијску и грађевинску дозволу.
Управљач од Инвеститора може тражити допуну пријаве
уколико се на основу датих података не може пружити потпуно и квалификовано обавештење.
Инвеститор је дужан да један примерак пријаве почетка
грађења објекта достави Управљачу. Уз пријаву, у којој
наводи планирану динамику радова, инвеститор је дужан
да приложи акт о условима заштите и грађевинску дозволу.
Забрањено је радове на изградњи објеката и уређењу
простора изводити, односно обављати без пријаве из става
5. овог члана.

VI ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И УПРАВЉАЊЕ
ОТПАДОМ
Члан 18.
Одржавање чистоће и управљање отпадом на подручју
„Парка института у Сремској Каменици“ врши се у складу
са Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС“,
број 36/09, и 88/10), прописима донетим на основу закона,
другим законима и прописима који се односе на отпадне
материје, Одлуком и овим правилником.

2. март 2018.

Управљач поставља и друге табле и ознаке од значаја
за спровођење режима заштите и презентацију вредности
„Парка института у Сремској Каменици“, као што су панои,
билборди и др.
Забрањено је оштећивање, уништавање и уклањање
табли и натписа на таблама и других ознака из овог члана,
као и њихово заклањање, односно маскирање другим
објектима.
Члан 22.
На подручју „Парка института у Сремској Каменици“ није
допуштено постављање информативних табли са називима правних и физичких лица и рекламних и других паноа
без одобрења Управљача.
Члан 23.
Фотографисање и снимање тонских видео-записа и филмова у научне и образовне сврхе на подручју „Парка института у Сремској Каменици“ дозвољено је.
Физичко или правно лице које обавља или за чији рачун
се обавља снимање фотографија, тонских и видео-записа
и филмова који се публикују односно приказују у јавности
у научне и образовне сврхе, осим играних филмова, дужно
је да један примерак снимљеног материјала достави
Управљачу.

VIII ИСТРАЖИВАЧКИ И ОБРАЗОВНИ РАД

Члан 19.

Члан 24.

Свако је дужан да сакупља и одлаже отпатке које ствара,
на местима која су посебно уређена, односно опремљена
и према потреби обележена за те намене.

На подручју „Парка института у Сремској Каменици“
могу се вршити научна и примењена истраживања и образовне активности у природи, у складу са законима и прописима, који уређују област научних и примењених
истраживања и образовања и овим Правилником.

Управљач поставља канте за привремено одлагање
чврстих отпадака на одговарајућим местима у „Парку института у Сремској Каменици“ и организује њихово пражњење.
Управљач са комуналним предузећем у циљу одржавања
чистоће организује постављање и редовно пражњење
контејнера за смеће.

Истраживања и образовне активности из става 1. овог
члана допуштено је обављати на начин да се не изазову
значајне неповољне промене или униште природне вредности, као и да се чува животна средина.

Члан 20.

Члан 25.

Посетиоци и корисници Парка дужни су да га одржавају
у чистом и уредном стању.

За истраживања која могу имати утицај на вредности и
обележја „Парка института у Сремској Каменици“, за које
је у смислу Закона неопходно прибавити акт о условима
заштите природе, носилац истраживања је дужан да прибави сагласност Управљача.

VII ОБЕЛЕЖАВАЊЕ И ПОСТАВЉАЊЕ ОЗНАКА,
ФОТОГРАФИСАЊЕ И СНИМАЊЕ ФИЛМОВА

Уз пријаву носилац истраживања прилаже и акт о условима заштите природе.

Члан 21.

Уз пријаву истраживања, за чије извођење је прописана
обавеза прибављања дозволе, прилаже се и дозвола надлежног органа градске управе Града Новог Сада, у складу
са Законом.

Управљач у року утврђеном Одлуком и на начин прописан одговарајућим подзаконским актом обележава „Парк
института у Сремској Каменици“ као заштићено подручје
таблама прописаног изгледа и садржаја које поставља на
уласцима у „Парк института у Сремској Каменици“.
Управљач поставља табле, односно друге ознаке са
информацијама о правилима унутрашњег реда.

Сагласност из става 1. овог члана, коју Управљач издаје
у року од 7 дана од дана пријема пријаве, садржи упутство
о примени услова и мера заштите природе и правила
унутрашњег реда, посебне услове, ако их има, у вези с
местом, временом и начином извођења радова, обезбеђења
пратње чувара или другог запосленог код Управљача, као
и могућност и услове пружања тражених услуга.
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Забрањено је да се истраживање из става 1. овог члана
започиње или изводи без прибављене сагласности
Управљача.
Члан 26.
Образовне активности на подручју „Парка института у
Сремској Каменици“, као што су теренска настава, семинари и стручне екскурзије, потребно је благовремено писмено пријавити Управљачу.
Активности из става 1. овог члана не могу започети пре
него што Управљач потврди пријем пријаве тих активности. Пријава намераваних образовних активности мора
садржати релевантне податке о врсти, циљу, садржају,
времену трајања, организатору и броју учесника. У пријави
се могу навести и услуге, односно помоћ, која се очекује
од Управљача.

Број 8 – Страна 235.

Број чувара утврђује директор Установе Правилником
о организацији и систематизацији послова.
Врста и обим конкретних послова које чувар обавља
утврђује се уговором о раду или другим појединачним актом,
у складу са законом.
Члан 29.
За време службе чувар носи службену одећу на којој је
знак Управљача - Установе и идентификациону плочицу.
Члан 30.
Рад Чуварске службе организује се на терену тако што
чувар врши непосредан надзор и контролише спровођење
правила унутрашњег реда у „Парку института у Сремској
Каменици“.

Управљач ће одмах, а најкасније у року од два дана од
пријаве активности, писмено потврдити пријем пријаве
образовних активности и обавестити подносиоца пријаве
о посебним условима заштите природе и животне средине
приликом обављања активности, ако их има, као и о
могућностима и условима пружања тражених услова или
помоћи.

Чувар је одговоран за унутрашњи ред у „Парку института у Сремској Каменици“ за време трајања свог дежурства.

Члан 27.

Члан 31.

У року од 15 дана по завршетку теренских истраживачких радова и образовних активности, носилац истраживања,
односно организатор образовних активности, дужан је да
Управљачу достави кратак извештај о току и главним резултатима спроведених истраживања и образовних активности.

Чувар свакодневно врши обилазак „Парка института у
Сремској Каменици“ у целости. Чувар има право и обавезу
да изврши потребну службену радњу на подручју „Парка
института у Сремској Каменици“.

У вршењу чуварске службе дужност Чувара је да:
1) прати, односно надгледа кретање и активности посетилаца и других корисника, посебно:
- употребу моторних возила, бицикала, бицикала са
мотором и мотоцикала,
- постављање монтажних и привремених објеката,

О завршетку елабората односно публиковању резултата о извршеним истраживањима носилац истраживања
дужан је да обавести Управљача у року од 15 дана, као и
да тај елаборат или публиковани рад достави Управљачу.

- организацију и одвијање организованих активности у
парку,

Носиоцу истраживања, односно организатору образовне
активности, који благовремено не поднесе извештај из
става 1. односно не достави обавештење, елаборат или
рад из става 2. овог члана, Управљач може ускратити
сагласност за наредна истраживања, односно обављање
образовних активности.

2) прати стање биљних врста и других вредности „Парка
института у Сремској Каменици“;

IX ЧУВАРСКА СЛУЖБА
Члан 28.
Спровођење правила унутрашњег реда и непосредни
надзор на подручју „Парка института у Сремској Каменици“
врши чуварска служба.
Чуварска служба „Парка института у Сремској Каменици“ организована је у склопу чуварске службе Управљача,
у оквиру Службе обезбеђења.
Координацију послова чувара врши Координатор чуварске службе, односно Службе обезбеђења.
Послове чуварске службе, у својству лица са законским
овлашћењима и обавезама, непосредно обављају чувари
запослени у Служби обезбеђења Управљача и координатор обезбеђења.
Чувар је за свој посао непосредно одговоран координатору обезбеђења, који је одговоран директору Установе.

- одлагање отпада;

3) пружа податке, помоћ и услуге посетиоцима при обиласку и разгледању „Парка института у Сремској Каменици“;
4) прати и пружа друге потребне услуге организаторима
и учесницима научних и других истраживања и образовних активности;
5) сарађује са органом унутрашњих послова и према
указаној потреби тражи његову помоћ;
6) саставља записник, обавештава координатора Чуварске службе и обавља друге овде неспоменуте послове, у
складу са законом и актом Управљача;
7) обавештава други надлежни орган о извршењу
забрањених, односно противправних радњи које су регулисане прописима из надлежности тог органа и о њиховим
извршиоцима уколико су познати.
Члан 32.
Када Чувар утврди или основано претпостави да је Посетилац, односно Корисник заштићеног подручја учинио радњу
супротно правилима унутрашњег реда или мерама заштите
природе прописаном у складу са законом, овлашћен је да:
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1) легитимише лице затечено у вршењу недозвољених
радњи, а лице затечено без личних исправа, чији му идентитет није познат, приведе надлежном органу унутрашњих
послова;
2) затражи да му лице предочи/покаже сагласност,
дозволу, одобрење, пријаву радова, или други документ
којим доказује статус корисника или неко од права у вези
с радовима и активностима које обавља;
3) привремено одузме предмете и средства којима је
извршен прекршај или кривично дело и предмете који су
настали или прибављени извршењем таквог дела,
укључујући делове и примерке живог и неживог света, као
и да ове предмете без одлагања преда Управљачу ради
чувања;
4) затражи успостављање претходног стања, односно
нареди мере за спречавање и уклањање штетних последица, а посебно:
- привремено забрани радове и активности које се
обављају без прописаних сагласности или одобрења, као
што су научна и друга истраживања, образовне и спортске
активности и сл.;
- забрани на лицу места радове и активности које се
обављају противно одредбама овог Правилника и правилима противпожарне заштите.
Члан 33.
Када утврди радњу учињену супротно правилима
унутрашњег реда или мерама заштите природе прописаних у складу са законом, чувар саставља записник.
Садржај записника или опис који се уноси у записник
јесте саопштавање оног што је затечено, нађено, утврђено
или на други начин прибављено и констатовано.
У садржај се обавезно уносе:
- подаци о извршиоцима радње, а ако је извршилац
непознат, то се констатује уз основану претпоставку о
могућем извршиоцу;
- начин и време извршења радње, средства и алати
којима је радња извршена;
- настала штета, документована што прецизнијим подацима и по могућству фотографијом;
- подаци о одузетим предметима и средствима из тачке
3 претходног члана.
Записник се саставља у довољном броју примерака,
колико захтева конкретна ситуација.
Управљач ће прописати образац записника из овог
члана.
Члан 34.
О привремено одузетим предметима из члана 32 тачка
3 чувар издаје потврду са тачним подацима о врсти и количини.
Управљач обезбеђује услове за чување привремено
одузетих предмета, док се случај не реши.
О привремено одузетим предметима Управљач води
евиденцију са подацима о врсти, количини, разлогу привременог одузимања, лицу коме су предменти одузети и
чувару који је предмете привремено одузео.
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Члан 35.

Чувар у вршењу службе поступа стручно, ауторитативно
и одговорно, у складу са овлашћењима која има, водећи
посебно рачуна о угледу Управљача.
Чувар води дневник, односно евиденцију дневних активности, чији садржај прописује Управљач.
Члан 36.
Чувар је опремљен и радном одећом, средствима везе
и превоза, потребним апаратима и инструментима и алатом, у складу са посебним актом Управљача.
Члан 37.
На основу записника и обавештења чувара о учињеној
забрањеној, односно противправној радњи, Управљач
сходно стеченим околностима, врсти дела и статусу починиоца, подноси одговарајућу пријаву или захтев за
покретање прекршајног или другог поступка.

X ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА
Члан 38.
На подручју „Парка института у Сремској Каменици“
планирају се и спроводе мере заштите од пожара у складу
са Законом о заштити од пожара („Службени гласник РС“
број 111/09, 20/15), и прописима донетим на основу тог
Закона, Планом управљања „Парка института у Сремској
Каменици“ и Планом заштите од пожара.
Управљач поседује План заштите од пожара на који је
дата сагласност МУП-а 30.3.1990. године.
Управљач је 14.4.2011. године на Управном одбору
донео Правила заштите од пожара са Планом евакуације
и Упутством за поступање у случају пожара (у складу са
Законом о заштити од пожара („Службени гласник РС“ број
111/09, 20/15). План евакуације и Упутство су истакнути на
видљивим местима.
У складу са Уредбом о разврставању објеката и
земљишта у категорије угрожености од пожара, извршена
је категоризација од стране МУП-а и комплекс Парка припада другој категорији угрожености од пожара (Решење
МУП СУП Одељење за заштиту од пожара и спасавања,
број решења 07 број 2017-394/06 од 30.5.2006. г.)
У комплексу парка се спроводе мере заштите од пожара
у складу са прописима:
- пушење је апсолутно забрањено;
- истакнуте су ознаке о забрани пушења и употреби
отвореног пламена;
- повећана је контрола и осматрање на терену од
стране запослених у Служби заштите од пожара,
запослених у Одсеку хортикултуре и Служби
обезбеђења;
Предузимају се превентивне мере и радови у парку
Института:
- редовно се сакупља и односи суво лишће и иглице;
- обавља се санитарна сеча сувих стабала и шумског
подраста;
- редовно се орезују суве гране на стаблима и украсном жбуњу;
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- у летњем периоду заливају се зелене површине на
централном платоу;
- редовно се коси, сакупља и односи трава са травњака
и ливада;
- редовно се сакупља отпад око објеката и путева;
- редовно се одржавају сви шумски путеви (пожарни
путеви) у стању које омогућава несметан прилаз ватрогасним возилима.

Управљач ће извод из овог правилника, са основним
правилима унутрашњег реда и забрањеним радњама/активностима истакнути на погодан и видан начин у „Парку Института у Сремској Каменици“ и ставити га на увид Посетиоцима и Корисницима.

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“, а
објавиће се након добијене сагласности Градске управе служба надлежна за послове заштите животне средине.

Члан 39.
Надзор над применом овог правилника врши градска
управа - служба која је надлежна за послове заштите
животне средине.

Члан 40.

Члан 41.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
проф. др. Александар Реџек, с.р.
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САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна Рег. бр.

ГРАД НОВИ САД

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

Програм инвестиционих активности
Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад за 2018. годину
Програм инвестиционих активности и
текућег одржавања Дома здравља
"Нови Сад" Нови Сад за 2018. годину

187
188
195
189
196

Програм инвестиционих активности
Центра за социјални рад Града Новог
Сада за 2018. годину

197

Решење о одобравању средстава за
реализацију годишњих програма спортских организација са територије Града
Новог Сада за 2018. годину

198

Решење о одобрењу годишњих програма за предшколски и школски спорт
на територији Града Новог Сада за
2018. годину
Решење о додели средстава за финансирање програма „Управљање пројектом
Нови Сад Омладинска престоница
Европе 2019. године“ у 2018. години

213
192
214

214

Решење о разрешењу и именовању
заменика председника и чланова
Савета за здравље Града Новог Сада

215

Решење о образовању и именовању
Радне групе за сагледавање стања и
предлагање мера и активности на решавању проблема насталих због нелегалног превоза путника у друмском саобраћају на територији Града Новог Сада

215

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

216

Решење о продужењу дужности в.д.
заменика начелника Градске управе
за имовину и имовинско-правне послове (Милена Ердевик)
Решење о постављењу в.д. заменика
директора Дирекције за робне резерве
(Горан Маринковић)

190

191

Решење о изменама и допунама Програма унапређења социјалне заштите
Града Новог Сада у 2018. години

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

Страна

Градоначелник

Градско веће
174

Предмет

193

194

195

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

218

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

218

Решење о образовању Координационог тима за процес унапређења планирања и програмског буџетирања
Града Новог Сада у оквиру Програма
Exchange 5

219

Решење о именовању Координационог тима за процес унапређења планирања и програмског буџетирања
Града Новог Сада у оквиру Програма
Exchange 5

219

Решење о измени Решења о образовању и именовању комисије за координацију инспекцијског надзора над
пословима из изворне надлежности
Града Новог Сада

220

Решење о образовању и именовању
председника, заменика председника
и чланова Комисије за реализацију
мера запошљавања

221

Решење о именовању председника,
заменика председника, чланова и заменика чланова Комисије за утврђивање начина постављања рекламних
паноа

222

Решење о допуни Решења о именовању председника, заменика председника
и чланова Савета за младе на територији Града Новог Сада

222

Решење о разрешењу дужности помоћника начелника у области урбанизма,
грађевинарства и инфраструктуре у
Градској управи за урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада
(Владан Бумбић)

223

Градска управа за саобраћај и путеве
216

217

217

196

197

Решење о одређивању посебних паркиралишта на територији Града Новог
Сада

223

Решење о укидању два паркинг-места
за возила особа са инвалидитетом на
Булевару Европе у Новом Саду

227

240. страна – Броj 8
Рег. бр.
198

199

200
201

202

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
Предмет

Страна Рег. бр.

Решење о постављању саобраћајне
сигнализације и успоривача брзине у
насељу Сајлово

228

Решење о постављању саобраћајне
сигнализације у блоку омеђеном Прерадовићевом улицом и Улицом дунавске дивизије у Петроварадину

228

Решење о постављању саобраћајне
сигнализације у Шангају

228

Решење о измени режима саобраћаја
у Улици Милана Савића и Улици
Мише Димитријевића у Новом Саду

229

Решење о постављању стубића у
Улици Достојевског у Новом Саду

229

2. март 2018.
Предмет

Страна

Градска управа за социјалну и дечију
заштиту
203

Јавни конкурс за доделу средстава из
буџета Града Новог Сада за финансирање или суфинансирање програма
удружења грађана у области социјалне заштите, који су од интереса за
Град Нови Сад, за 2018. годину

229

Установа заједничких послова Института у
Сремској Каменици, Сремска Каменица
204

205

Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњем реду и чуварској
служби Споменика природе ''Парк
института у Сремској Каменици''

231

Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби Споменика природе
‘’Парк института у Сремској Каменици’’

232

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

