
СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА

Година XXXVII - Број 36 НОВИ САД, 15. август 2018. примерак  40,00 динара

 ГРАД НОВИ САД

Градоначелник

824
На основу поглавља 11. тачка 4. став 16. Акционог плана 

запошљавања Града Новог Сада за 2018. годину ("Служ-
бени лист Града Новог Сада", бр. 6/18 и 32/18), поводом 
Јавног позива за доделу субвенције за самозапошљавање 
жена на територији Града Новог Сада у 2018. години, на 
предлог Комисије за реализацију мера запошљавања, Гра-
доначелник Града Новог Сада доноси

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И  ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОДОБРАВАЊУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА 
САМОЗАПОШЉАВАЊЕ ЖЕНА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 

У 2018. ГОДИНИ

Члан 1.

У Одлуци о одобравању субвенције за самозапошљавање 
жена на територији Града Новог Сада у 2018. години („Служ-
бени лист Града Новог Сада“ број 27/18),  у тачки 2. у табели 
досадашњи редни број  1. брише се, 

-  досадашњи редни бројеви од броја 2. до броја 8. 
постају редни бројеви од броја 1. до броја 7,

-  досадашњи редни број 9. брише се, 

-  досадашњи редни бројеви од броја 10. до броја 14. 
постају редни бројеви од броја 8. до броја 12,

-  досадашњи редни број 15. брише се, 

-  досадашњи редни бројеви од броја 16. до броја 19. 
постају редни бројеви од броја 13. до броја 16,

-  досадашњи редни број 20. брише се, 

-  досадашњи редни бројеви од броја 21. до  броја 29. 
постају редни бројеви од броја 17. до броја 25,

-  досадашњи редни број 30. брише се, 

-  досадашњи редни бројеви од броја 31. до  броја 34.  
постају редни бројеви од броја 26. до броја 29,

-  досадашњи редни бројеви 35. и 36. бришу се, 

-  досадашњи редни бројеви од броја 37. до броја 40. 
постају  редни бројеви  од броја 30. до броја 33,

-  досадашњи редни број 41. брише се,

-  досадашњи редни бројеви од броја 42. до броја 53 
постају редни бројеви од броја 34. до броја 45,

-  после  редног броја 45. додају се редни бројеви од 
броја 46. до 53. и  гласе: 

46 VII-105-3/18-54 Верица Андрић Михајла Витковића 1, Ветерник 210.000,00

47 VII-105-3/18-101 Љиљана Ђукић Војводе Шупљикца 37/2, 
Нови Сад 190.000,00

48 VII-105-3/18-111 Александра Крстић Горње Сајлово 20, Нови Сад 160.000,00

49 VII-105-3/18-4 Јелена Павловић 
Ранђеловић Анђе Ранковић 6/5/39,Нови Сад 210.000,00

50 VII-105-3/18-78 Даница Љубичић Војводе Бојовића 7, Ветерник 190.000,00

51 VII-105-3/18-100 Јелена Страјнић Вељка Петровића 10/42, 
Нови Сад 180.000,00

52 VII-105-3/18-25 Љиљана Пантелић Милана Кома 21, Нови Сад 160.000,00

53 VII-105-3/18-73 Мирјана Вученовић Гаврила Ползовића 10, Нови Сад 160.000,00
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У тачки 4. речи: „у року од 30 дана од дана доношења 
ове Одлуке“ замењују се речима: „у року од 65 дана од 
дана доношења ове Одлуке“.

Члан 2.

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.                                                                                                               
   

РЕПУБЛИКА СРБИЈА       
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                                         
ГРАД НОВИ САД     
ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                           
Број: 3-350/2018-1-II
8. август 2018. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

825
На основу тачке 2.4. подтачка 2.4.8 и 2.4.12. Програма 

подршке за спровођење пољопривредне политике и поли-
тике руралног развоја на територији Града Новог Сада за 
2018. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 
16/18) и предлога Комисије за реализацију мера програма 
подршке за спровођење пољопривредне политике и поли-
тике руралног развоја на  територији Града Новог Сада за 
2018. годину, Градоначелник Града Новог Сада доноси

ОДЛУКУ
О ОДАБИРУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ 

ПРОИЗВОЂАЧА, УДРУЖЕЊА  И УСТАНОВА 
ИЗ ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ КОЈИ ЋЕ 
УЧЕСТВОВАТИ У ПРОЈЕКТУ РАЗВОЈА 

ОРГАНСКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ 
ПРОИЗВОДЊЕ  НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
НОВОГ САДА ЗА 2018. ГОДИНУ – ДОДЕЛА  
СУБВЕНЦИЈА ЗА НАБАВКУ САДНОГ И 

СЕМЕНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ДОЗВОЉЕНОГ 
ЗА УПОТРЕБУ У ОРГАНСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ, 
КОНТРОЛУ И СЕРТИФИКАЦИЈУ ОРГАНСКЕ 
ПРОИЗВОДЊЕ И ДРУГЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ 

КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ОРГАНСКУ 
ПРОИЗВОДЊУ А ДЕО СУ ОСТАЛИХ МЕРА 

РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 

1. На основу спроведеног поступка по Јавном позиву за 
учешће у пројекту развоја органске пољопривредне 
производње на територији Града Новог Сада за 2018. годину 
– додела субвенција за набавку садног и семенског 
материјала дозвољеног за употребу у органској производњи, 
контролу и сертификацију органске производње и друге 
инвестиције које се односе на органску производњу а део 
су осталих мера руралног развоја, који је расписан 21. јуна 
2018. године, изабрани су следећи пољопривредни 
произвођачи и то:

- 

 - Ђуровка Мирослав, Кисач, ул. Војвођанска бр. 40,                           
40.852,50 динара

- Летић Дејан, Ченеј, ул. Ратарска бр. 13,                                           
431.206,29 динара

- Аћимовић Милорад, Футог, ул. Царице Милице бр. 
153, 73.887,84 динара

-  Доловац Миленко, Нови Сад, ул. Саве Вукосављева 
бр.12, 546.059,26 динара

- Кузмановић Сања, Ченеј, ул. Вука Караџића бр. 348,                    
151.911,52 динара

- Миодраговић Соња, Ченеј , Вука Караџића 47,                                 
29.552,55 динара

- Возар Владимир, Кисач, ул. Михала Карделиса бр. 
24, 1.220.407,80 динара

2. Са изабраним пољопривредним произвођачима који 
ће учествовати у пројекту развоја органске пољопривредне 
производње појединачно ће се закључити уговор којим ће 
се регулисати међусобна права и обавезе између изабра-
ног корисника субвенција и Града Новог Сада.

3. Ова одлука је коначна.

4. Одлуку доставити: свим подносиоцима пријаве за 
учешће у пројекту развоја органске пољопривредне 
производње на територији Града Новог Сада за 2018. годину 
– додела субвенција за набавку садног и семенског 
материјала дозвољеног за употребу у органској производњи, 
контролу и сертификацију органске производње и друге 
инвестиције које се односе на органску производњу а део 
су осталих мера руралног развоја, Комисији за реализацију 
мера програма подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја, на  територији Града 
Новог Сада за 2018. годину  и Градској управи за привреду 
Града Новог Сада. 

5. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА     
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД     
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: 3-404/2018-II
10. август 2018. године
НОВИ САД  

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градска управа за здравство

826
На основу члана 5. став 1. Правилника о начину и 

поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада 
за програме и пројекте из области здравства ("Службени 
лист Града Новог Сада", бр. 9/12, 3/14 и 27/14), Градска 
управа за здравство расписује
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ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 

НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
ПРОЈЕКАТА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У 
ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА КОЈИМА СЕ 
ДОПРИНОСИ ПРОМОЦИЈИ ЗДРАВЉА И 
ПРЕВЕНЦИЈИ БОЛЕСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

I. Расписује  се Јавни конкурс за доделу средстава из 
буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката здрав-
ствених установа у области јавног здравља којима се допри-
носи промоцији здравља и превенцији болести за 2018. 
годину.

II. Средства за реализацију пројеката из тачке I. овог 
јавног конкурса обезбеђена су Одлуком о буџету Града 
Новог Сада за 2018. годину ("Службени лист Града Новог 
Сада", бр. 66/17, 28/18 и 30/18 – испр.), у укупном износу 
од 2.500.000,00 динара.

III. Пројекти здравствених установа у области јавног 
здравља којима се доприноси промоцији здравља и 
превенцији болести који ће се финансирати из буџета Града 
Новог Сада у 2018. години су: 

1) пројекти васпитања за здравље  

Пројекти васпитања за здравље су пројекти који се 
реализују у циљу усвајања знања, ставова и вештина 
појединца, групе или заједнице у вези са здравим стило-
вима живота, детерминантама здравља и смањењем фак-
тора ризика за оболевање од заразних и незаразних боле-
сти.

2)  пројекти заштите и унапређења здравља 
осетљивих  друштвених група

Пројекти заштите и унапређења здравља осетљивих 
друштвених група су пројекти који се реализују у циљу 
унапређења и очувања здравља осетљивих друштвених 
група које су изложене већем степену ризика од оболевања 
у односу на укупну популацију, било да се ради о специ-
фичним здравственим стањима или факторима социјално-
економског окружења који могу довести до оболевања.

3) пројекти превенције и контроле заразних 
 болести

Пројекти превенције и контроле заразних болести су 
пројекти који се реализују у циљу унапређења здравља 
грађана, превенције настанка заразних болести, као и 
успостављања адекватног одговора на њих.

4) пројекти превенције, едукације и подизања све-
сти грађана о штетним последицама пушења и 
неконтролисане и редовне употребе алкохола

Пројекти превенције, едукације и подизања свести 
грађана о штетним последицама пушења и неконтроли-
сане и редовне употребе алкохола имају за циљ:

- едукацију становништва о штетности употребе дуван-
ских производа, излагања дуванском диму и преко-
мерне употребе алкохола;

- едукацију пушача и зависника од алкохола о доступ-
ним и стручно - препорученим методама одвикавања 
од пушења и злоупотребе алкохола и повећање 
доступности наведених метода;

- едукацију свих актера у спровођењу мера контроле 
дувана и контроле злоупотребе алкохола, и

- појачање утицаја националних кампања покренутих 
са сличним циљевима.

6) пројекти превенције HIV/AIDS-a   

Пројекти превенције HIV/AIDS-a су пројекти који допри-
носе унапређењу превенције HIV инфекција.

7) пројекти унапређења менталног здравља и 
превенција менталних поремећаја

Пројекти унапређења менталног здравља и превенција 
менталних поремећаја су пројекти који имају за циљ 
појачање позитивног менталног здравља.

Програми за ментално здравље треба да укључују пре-
вентивне активности и активности за унапређење ментал-
ног здравља.

Унапређење менталног здравља треба да има за циљ 
да заштити, подржи и одржи емоционалну и социјалну 
добробит кроз унапређење фактора који јачају и штите 
ментално здравље, уз исказивање поштовања према кул-
тури, једнакости, социјалној правди и личном достојанству 
и кроз вођење рачуна о социјалним и економским факто-
рима и акцијама за заштиту људских права.

8) пројекти обележавања значајних датума и 
јубилеја у области здравства и пројекти 
организовања здравствених кампања и 
стручних састанака

Пројекти обележавања значајних датума и јубилеја у 
области здравства и пројекти организовања здравствених 
кампања и стручних састанака су пројекти који имају за 
циљ обележавање значајних датума и јубилеја у области 
здравства, у складу са календаром здравља, као и 
организовање здравствених кампања и стручних саста-
нака.

IV. Право учешћа на Јавном конкурсу имају здравствене 
установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна 
Покрајина Војводина или Град Нови Сад и чије је седиште 
на територији Града Новог Сада.

V. Пријава на Јавни конкурс се може преузети са интер-
нет презентације Града Новог Сада (www.novisad.rs) или 
у Градској управи за здравство, Нови Сад, Жарка Зрењанина 
2, канцеларија 46, II спрат. 

VI. Учесник Јавног конкурса, на обрасцу пријаве, под-
носи пројекат који садржи:

- назив пројекта,
- назив, седиште, матични број и порески идентифи-

кациони број учесника конкурса,
- циљ пројекта,
- опис пројекта (значај пројекта, место, време, начин 

реализације активности и очекивани резултати 
пројекта), као и буџет пројекта и финансијски план 
(преглед појединачних материјалних и нематеријалних 
трошкова који се предвиђају пројектом са износом 
средстава неопходних за реализацију активности и 
спецификацијом износа средстава из сопствених 
прихода, средстава из буџета Града Новог Сада и 
других извора),

- податке о одговорној особи за реализацију пројекта 
и ангажовање средстава, и
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- друге податке у складу са обрасцем пријаве на јавни 
конкурс.

VII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе у Градској 
управи за здравство, Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, 
канцеларија 46, II спрат.

VIII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе од 15. авгу-
ста до 24. августа 2018. године.

IX. Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве 
упућене факсом или електронском поштом, као и пријаве 
које нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица и 
које нису у складу са конкурсном документацијом неће се 
разматрати.

X. Конкурсна  документација се не враћа.

XI. Поступак Јавног конкурса спровешће Комисија за 
стручну процену и избор пројеката у области јавног здравља 
којима се доприноси промоцији здравља и превенцији боле-
сти. 

XII. Средствима обезбеђеним у буџету Града Новог 
Сада за реализацију пројеката из тачке III. овог јавног кон-
курса неће се финансирати набавка основних средстава 
за рад учесника конкурса. 

XIII. Комисија за стручну процену и избор пројеката у 
области јавног здравља којима се доприноси промоцији 
здравља и превенцији болести може учеснику Јавног кон-
курса предложити да изврши одређене измене поднетог 
пројекта, у делу буџета пројекта или у делу активности 
планираних у пројекту. 

Комисија за стручну процену и избор пројеката у обла-
сти јавног здравља којима се доприноси промоцији здравља 
и превенцији болести има право да затражи додатна 
објашњења од учесника конкурса у вези са буџетом пројекта, 
односно да предложи измену буџета пројекта, уколико сма-
тра да буџет пројекта не одговара планираним активно-
стима и резултатима реализације пројекта.

XIV. Комисија за стручну процену и избор пројеката у 
области јавног здравља којима се доприноси промоцији 
здравља и превенцији болести је дужна да у року од 30 
дана од дана истека рока из тачке VIII. овог јавног конкурса, 
утврди листу пројеката, применом следећих критеријума:

- постојање јасно формулисаних циљева и циљне 
групе,

- постојање повезаности циљева и активности,
- постојање капацитета и искуства учесника конкурса 

за реализацију активности пројекта,
- економичност буџета пројекта,
- усклађеност предложеног буџета пројекта са плани-

раним активностима,
- одрживост пројекта, 
- допринос пројекта унапређењу стања у области у 

којој се пројекат реализује, и
- законитост коришћења средстава из буџета Града 

Новог Сада учесника конкурса за пројекте који су 
реализовали у години која претходи години у којој се 
расписује јавни конкурс.

Листа пројеката ће се објавити на званичној интернет 
презентацији Града Новог Сада (www.novisad.rs).

Учесници конкурса имају право да у року од три дана 
од дана објављивања листе пројеката изврше увид у под-
нете пријаве на јавни конкурс, односно имају право приго-
вора.

Одлуку о приговору доноси Комисија за стручну про-
цену и избор пројеката у области јавног здравља којима 
се доприноси промоцији здравља и превенцији болести у 
року од 15 дана од дана његовог пријема и одлука Комисије 
је коначна.

Комисија за стручну процену и избор пројеката у обла-
сти јавног здравља којима се доприноси промоцији здравља 
и превенцији болести, у року од седам дана од дана 
доношења одлуке о приговору доставља извештај о спро-
веденом поступку конкурса. 

Извештај садржи предлог пројеката за чију реализацију 
би се одобрила средства из буџета Града Новог Сада, са 
износом средстава за реализацију сваког појединачног 
пројекта.

XV. На основу извештаја из тачке XV. овог јавног кон-
курса, Градска управа за здравство доставља Градоначел-
нику Града Новог Сада предлог акта о утврђивању пројеката 
за чију реализацију се одобравају средства из буџета Града 
Новог Сада, са износом средстава за реализацију сваког 
појединачног пројекта.

Градоначелник Града Новог Сада доноси акт о 
утврђивању пројеката за чију реализацију се одобравају 
средства из буџета Града Новог Сада, са износом сред-
става за реализацију сваког појединачног пројекта, који ће 
се објавити на званичној интернет презентацији Града 
Новог Сада (www.novisad.rs).

XVI. Комисија за стручну процену и избор пројеката у 
области јавног здравља којима се доприноси промоцији 
здравља и превенцији болести писаним путем ће обаве-
стити учеснике Јавног конкурса који нису остварили право 
на средства из буџета Града Новог Сада.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО         
Број: XII-51-47-1/2018           
16. јул 2018. године                                                
НОВИ САД 

в.д. начелника
Мр Драгана Којадиновић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве

827
На основу члана 17. став 2. Одлуке о такси превозу  пут-

ника (''Службени лист Града Новог Сада'', бр. 63/16, 74/16, 
81/16, 9/17, 32/17 и 43/17 –испр.) в.д. начелника Градске 
управе за саобраћај и путеве, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О 

ОДРЕЂИВАЊУ ТАКСИ СТАЈАЛИШТА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
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1. У Решењу о одређивању такси стајалишта на 
територији Града Новог Сада (''Службени лист Града Новог 
Сада, бр. 63/16, 74/16, 81/16, 9/17, 32/17 и 43/17- испр.'') 
после тачке 1. додаје се тачка 1а. која гласи:

''Тачка 1а

Такси стајалишта одређена у тачки 1. овог решења могу 
да се опреме уређајима и софтверским апликацијама на 
основу којих се могу пратити информације о начину 
коришћења такси стајалишта.''

2. Ово решење објавиће се у "Службеном листу Града 
Новог Сада". 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА   
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКA  УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-3505/18     
14. август 2018. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

828
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 ОПШТИХ ПАРКИРАЛИШТА 

У ДЕЛУ УЛИЦА БЕЛЕ ЊИВЕ, ЂОРЂА 
РАЈКОВИЋА И ТЕКЕЛИЈИНОЈ 

У НОВОМ САДУ

I.Одређују се општа паркиралишта за путничке аутомо-
биле

• у Улици Беле њиве, од Темеринске улице до Улице 
Ђорђа Рајковића у Новом Саду,

• у Улици Ђорђа Рајковића, од Улице Беле њиве до 
Улице Југ Богдана у Новом Саду

• у Текелијиној улици, од Гундулићеве улице до Улице 
Беле њиве у Новом Саду.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу “Паркинг 
сервис“ Нови Сад (у даљем тексту: Паркинг сервис), да 
паркиралишта из тачке I. овог решења уреди, опреми и 
постави саобраћајну сигнализацију према Саобраћајним 
пројектима број ПС0363 од 09.03.2018. године, број ПС0364 
од 09.03.2018. године и ПС0365 од 09.03.2018. године, који 
је израдио Паркинг сервис.

III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог 
решења врши Градска управа за грађевинско земљиште 
и инвестиције, Сектор за инвестиције. 

IV. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште 
и инвестиције, Сектору за инвестиције да постављене 
саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне 
сигнализације. 

V. Рок за извршење овог решења је 31.12.2018. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ  
Број: IV-34-3461/2018
10. август 2018. године
НОВИ САД  

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

829
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Служ-
бени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 
32/13 – УС, 55/14, 96/15-др. Закон, 9/16-УС и 24/18, 41/18 
и 41/18-др. закон) 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 РАСКРСНИЦИ 

ШАРПЛАНИНСКЕ УЛИЦЕ И УЛИЦЕ ПЕТЕФИ 
ШАНДОРА У НОВОМ САДУ 

I. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације 
у раскрсници Шарпланинске улице и Улице Петефи 
Шандора у Новом Саду.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Пут“ Нови 
Сад да постави саобраћајну сигнализацију према Техничком 
регулисању саобраћаја број: С327/18 од 6. августа 2018. 
године који је израдило Одељење за развој и управљање 
саобраћајем Градске управе за грађевинско земљиште и 
инвестиције.

III. Рок за извршење овог решења је 1. октобар 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-34-3513/2018
15. август 2018. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

830
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Служ-
бени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 
32/13 – УС, 55/14, 96/15-др. Закон, 9/16-УС и 24/18, 41/18 
и 41/18-др. закон) 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 ОПРЕМЕ 
У РАСКРСНИЦИ ДУНАВСКЕ УЛИЦЕ И УЛИЦЕ 

ЛИПАРИЈЕ У ЛЕДИНЦИМА

I. Одређује се постављање саобраћајне опреме-огле-
дала у раскрсници Дунавске улице и Улице Липарије у 
Лединцима.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Пут“ Нови 
Сад да постави саобраћајну опрему према Техничком 
регулисању саобраћаја број С-326/18 од 7. августа 2018. 
године који је израдило Одељење за развој и управљање 

саобраћајем Градске управе за грађевинско земљиште и 
инвестиције.

III. Рок за извршење овог решења је 1. октобар 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-34-3515/2018
15. август 2018. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.
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Рег. бр.         Предмет        Страна Рег. бр.         Предмет        Страна

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

С А Д Р Ж А Ј

ГРАД НОВИ САД

Градоначелник
824 Одлука о изменама и  допунама Одлуке
 о одобравању субвенције за самозапо-
 шљавање жена на територији Града Новог 
 Сада у 2018. години 3321

825 Одлука о одабиру пољопривредних про-
 извођача, удружења  и установа из обла-
 сти пољопривреде који ће учествовати 
 у пројекту развоја органске пољопривре-
 дне производње  на територији Града 
 Новог Сада за 2018. годину – додела  
 субвенција за набавку садног и семенског
 материјала дозвољеног за употребу у 
 органској производњи, контролу и серти-
 фикацију органске производње и друге
 инвестиције које се односе на органску
 производњу а део су осталих мера 
 руралног развоја  3322

Градска управа за здравство

826 Јавни конкурс за доделу средстава из 
 буџета Града Новог Сада за реализацију 
 пројеката здравствених установа у 
 области јавног здравља којима се допри-
 носи промоцији здравља и превенцији 
 болести за 2018. годину 3322

Градска управа за саобраћај и путеве

827 Решење о измени и допуни Решења о
 одређивању такси стајалишта на тери-
 торији Града Новог Сада 3324

828 Решење о одређивању општих паркира-
 лишта у делу улица Беле њиве, Ђорђа 
 Рајковића и Текелијиној у Новом Саду 3325

829 Решење о постављању саобраћајне
 сигнализације у раскрсници Шарпланинске 
 улице и Улице Петефи Шандора у 
 Новом Саду  3325

830 Решење о постављању саобраћајне 
 опреме у раскрсници Дунавске улице и 
 Улице Липарије у Лединцима 3326


