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На основу члана 16. став 1. тачка 2. и става 2. Одлуке 

о уређењу Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“ бр. 67/17 и 7/19) Градско веће Града Новог Сада, на 
222. седници од 28. фебруара 2019. године доноси  

ПРАВИЛНИК
О ТЕХНИЧКИМ И ДРУГИМ УСЛОВИМА ЗА 
ПОСТАВЉАЊЕ БИЛБОРДА И ДРУГОГ 

СРЕДСТВА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ

I.  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником утврђују се техничке карактеристике 
и технички услови за постављање билборда и другог сред-
става за оглашавање којима се врши оглашавање на јавним 
и другим површинама на територији Града Новог Сада (у 
даљем тексту: Град).  

Члан 2.

Средства за оглашавање којима се врши оглашавање су:
1. билборди,
2. електронски дисплеј без тона и
3. друга средства за оглашавање. 

II.  ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

Билборди

Члан 3.

Билборд је слободностојеће средство за оглашавање, 
правоугаоног облика, површине од 6 m² до 12m² (без 
конструкције), намењен за постављање рекламних порука.

У оквиру зона под посебним режимом заштите, одређених 
Одлуком о уређењу Града Новог Сада, билборд је макси-
малне површине до 8 m².

Билборди могу бити: 
- по врсти: једнострани или двострани, 

- по начину ослањања на подлогу:  са једним или са два 
стуба носача, 

- по начину осветљавања: неосветљени, осветљени  
(извор осветљења спољни) и просветљени (извор 
осветљења унутрашњи),

- по технологији: плакатни или ротирајући. 

Електронски дисплеј без тона

Члан 4.

Електронски дисплеј без тона је средство за оглашавање 
правоугаоног облика, површине до 12м2 (без конструкције), 
на коме се емитује видео запис, односно пројектује и емитује 
слика и осветљење у складу са најновијим техничко-тех-
нолошким достигнућима. 

Видео-запис који се емитује не сме да садржи испреки-
дане светлосне сигнале који би могли негативно да утичу 
на квалитет становања и безбедност саобраћаја.

Друга средства за оглашавање 

Члан 5.

Друга средства за оглашавање, у смислу овог правил-
ника су: рекламна табла, транспарент, средство за 
оглашавање на стубу јавне расвете, преносива рекламна 
табла, ознака на украсно-наменским оградама, ознака на 
разапетим платнима и јарболима са заставама, средство 
за оглашавање типа "city light", средство за оглашавање 
типа "тотем". 

Димензије средства за оглашавање из става 1. овог 
члана зависе од типа и начина постављања.

Средство за оглашавање из става 1. овог члана, може 
бити у облику правоугаоника, круга, троугла, многоугла, 
елипсе, квадрата, ромба или цилиндра.

 Средство за оглашавање из става 1. овог члана може 
бити површине до 6m² (са конструкцијом) изузев средства 
за оглашавање типа city light, тотем и средства за 
оглашавање на стубу јавне расвете.

Распоред боја и симбола на средству за оглашавање 
из става 1. овог члана не сме да подсећа на саобраћајни 
знак, нити да садржи елементе или симболе саобраћајног 
знака, односно на ободу средства за оглашавање кружног, 
елипсастог или троугластог облика не сме да се налази 
непрекидни појас црвене боје.

Средства за оглашавање из става 1. овог члана, у зони 
раскрсница, постављају се уз поштовање троугла преглед-
ности раскрсница, а најмање 25 m од раскрснице, односно 
од ивичњака наспрамне саобраћајнице.
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Члан 6.

Средство за оглашавање типа "city light" (у даљем 
тексту: City light) је слободностојећи објекат намењен за 
постављање рекламних порука димензија 2mx1,2m (са 
конструкцијом), уз дозвољено одступање до 10% или преч-
ника максимално до 1,2m ако су цилиндричног облика.

City light поставља се тако да се претежно сагледава из 
пешачке визуре, а у мањем обиму из возила у саобраћају. 

City light поставља се на пуном носачу или носачу стуба 
који је израђен од метала. 

Пун носач стуба из става 3. овог члана је ширине 1m уз 
дозвољено одступање до 10% и висине до 40cm. 

Ако се City light поставља на носачу стуба, доња ивица 
City light-а се поставља на висину до 80cm.

City light може бити: 
- по врсти: једнострани или двострани, 
- по начину осветљавања: просветљени (извор освет-
ље ња унутрашњи),

- по технологији: плакатни.

Члан 7.

Средство за оглашавање типа "тотем" (у даљем 
тексту: тотем) је слободностојећи објекат намењен за 
постављање рекламних порука, привредног субјекта који 
одражава његов визуелни идентитет и чини га препо-
знатљивим. 

Димензије тотема зависе од визуелног идентитета при-
вредног субјекта који их поставља.

Члан 8.

Средство за оглашавање на стубу јавне расвете 
је правоугаоног облика димензија 1mx0,7m, а може бити 
просветљено (извор осветљења унутрашњи) и неосветљено. 

На стубовима јавне расвете, осим стуба који носи ваз-
душну електро мрежу, нисконапонске и контактне мреже, 
могу се постављати средства за оглашавање у складу са 
техничким могућностима али тако да не заклањају рас-
ветно тело и да не угрожавају нормално функционисање 
саобраћаја. 

На стуб јавне расвете могу се поставити највише два 
средства за оглашавање под условом да су постављене 
на супротним странама у односу на осу стуба. 

Уколико се средство за оглашавање поставља на стуб 
јавне расвете чија је висина већа од 6m, доња ивица рама 
рекламне ознаке мора бити постављена на висини од 4m 
од најистуреније тачке терена. 

III. Технички услови

Члан 9.

Средства за оглашавање из члана 2. овог правилника 
постављају се тако да, својим положајем, обликом, бојом, 
светлошћу, емитовањем видео записа не угрожавају 
саобраћај, не ометају учеснике у саобраћају и не утичу на 
безбедност и здравље људи, квалитет становања и заштиту 
имовине. 

Средства за оглашавање из става 1.овог члана не могу 
емитовати светлост у испрекиданим интервалима краћим 
од седам секунди, нити емитована светлост сме бити јачег 

интезитета од саобраћајне сигнализације и не могу сад-
ржати звучну поруку.

Eлектронски дисплеј без тона мора имати:
- софтвер са могућношћу подешавања јачине осветљења 
према мерењима на терену уз коришћење адекватне 
фото опреме,

- light сензор (сензор за светло) за мерење јачине 
спољашњег светла (сунчево зрачење, улична расвета 
и сл.) који је софтверски повезан на рачунар који кон-
тролише финалну јачину емитовања слике,

- декларисану јачину осветљења пре и након калибрације 
изражену у NIT-има,

- систем заштите, 
- електромагнетна компатибилност - EMC тест са адек-
ватним сертификатом по европским лимитима. 

Члан 10.

Средства за оглашавање из члана 2. овог правилника 
постављају се под правим углом у односу на тло.

Боја носеће конструкције средства за оглашавање из 
става 1. овог члана мора бити усклађена са бојом стубова 
јавне расвете или амбијентом урбане средине, неутрал-
них тонова из спектра сиве или бронзано - браон боје.

Минимална хоризонтална удаљеност најближе ивице 
средства за оглашавање , од најистуреније тачке јавне 
површине мора бити удаљена 0,5 метара.

Средства за оглашавање не могу се поставити: у 
пешачкој зони, у парку, поред и на гробљу, на мосту, 
подвожњаку и надвожњаку и на простору непокретног кул-
турног добра. 

Средства за оглашавање из става 1. овог члана, не 
може да се постави на: стуб или наличје саобраћајног знака, 
стуб или наличје семафора, стабло дрвета или украсно 
зеленило, у троуглу прегледности раскрснице, укрштања 
пута са железничком пругом, кружној раскрсници и раздел-
ном острву.

Члан 11.

Ако се средства за оглашавање из члана 2. овог пра-
вилника постављају изнад бициклистичке стазе или тро-
тоара, минимална вертикална удаљеност доње ивице сред-
ства за оглашавање од најистуреније тачке бициклистичке 
стазе или тротоара је 2,5 m. 

Ако се средства за оглашавање из става 1. овог члана, 
постављају поред бициклистичке стазе или тротоара, мини-
мална хоризонтална удаљеност најближе ивице стуба 
носача средстава за оглашавање или најистуреније тачке 
средства за оглашавање  од најистуреније тачке бицикли-
стичке стазе или тротоара је 0,3 m. 

Члан 12.

Средства за оглашавање могу се постављати поред 
коловоза на минималној удаљености од 1м, мерено са 
спољне стране од ивице коловоза до најистуреније ивице 
средства за оглашавање. 

Члан 13.

Средства за оглашавање из члана 2.овог правилника, 
морају бити постављена тако да не заклањају саобраћајни 
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знак, као и да буду на одговарајућем растојању како не би 
ометала његову уочљивост.

Средства за оглашавање из става 1.овог члана морају 
бити постављена тако да не заклањају постојећа средства 
за оглашавање.

Растојање између два билборда, односно два електрон-
ска дисплаја без тона који су постављени уз саобраћајницу 
у истом смеру, не може да буде мање од 50м у насељеном 
месту, а 150м ван насељеног места.

Растојање између билборда, односно електронског 
дисплаја без тона и другог средства за оглашавање, који 
су постављени уз саобраћајницу у истом смеру, не може 
да буде мање од 25м у насељеном месту, а 100м ван 
насељеног места.

Растојање између средства за оглашавање, који су 
постављени уз саобраћајницу у истом смеру не може бити 
мање од 15м, у насељеном месту, а 50м ван насељеног 
места, изузев средства за оглашавање на стубовима јавне 
расвете, билборда  и електронског дисплеја  без тона.

Члан 14.

Горња ивица темељне стопе носача средстава за 
оглашавање не сме да буде изнад нивоа терена и мора 
бити прекривена травом или материјалом којим је обрађен 
околни терен.

Темељна стопа носача средстава за оглашавање не 
може да се постави изнад инсталација комуналне инфра-
структуре.

Члан 15.

Имаоцу одобрења за коришћење локације за постављање 
средства за оглашавање који се прикључује на јавну рас-
вету, потребна је сагласност надлежног органа односно 
предузећа надлежног за одржавање јавне расвете.

Члан 16.

Ако се средство за оглашавање поставља на украсно - 
наменским оградама дуж коловоза, минимална хоризон-
тална удаљеност најближе ивице средства за оглашавање 
је 0,3 m.

Висина стуба украсно-наменске ограде не може бити 
већа од 0,7m.

Члан 17.

Средства за оглашавање из члана 2. овог правилника 
која се постављају на површинама за оглашавање за соп-
ствене потребе и потребе других лица којим се врши непо-
средни утицај на расположивост, квалитет или неку другу 
особину јавне површине, морају испуњавати исте техничке 
карактеристике као она која се налазе на јавним површи-
нама.

IV.  ПРЕЛАЗНA И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 18.

На захтеве за издавање одобрења за постављање бил-
борда и других средства за оглашавање који су поднети 
пре ступања на снагу овог правилника, примењиваће се 
одредбе овог правилника, уколико није донето првосте-
пено решење. 

Члан 19.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да 
важи Правилник о техничким и другим условима за при-
времено постављање билборда и других рекламних ознака 
на јавним површинама („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 8/07).

Члан 20.

Овај правилник ступа на снагу даном доношења и 
објављује се у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 351-1/2019-120/1-II 
28. фебруар 2019. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р.

151
На основу члана 16. став 1. тачка 3. и става 2. Одлуке 

о уређењу Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 67/17 и 7/19) Градско веће Града Новог Сада, 
на 222.  седници од 28. фебруара 2019. године, доноси

           П Р А В И Л Н И К
О ТЕХНИЧКИМ И ДРУГИМ УСЛОВИМА 
ЗА ПОСТАВЉАЊЕ СРЕДСТВА ЗА 

ОГЛАШАВАЊЕ НА ФАСАДИ, КРОВУ И 
ДРУГИМ ПОВРШИНАМА ЗГРАДЕ И ЗА 
ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ НА ПОСЛОВНОМ 

ПРОСТОРУ

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником утврђују се технички и други услови 
за постављање средства за оглашавање, на фасади, крову 
и другим површинама зграде и за истицање фирме на 
пословном простору на територији Града Новог Сада, као 
и посебни услови за постављање средства за оглашавање 
и за истицање фирме у оквиру зона под посебним режи-
мом заштите у Граду Новом Саду.

Зоне под посебним режимом заштите из става 1. овог 
члана одређене су Одлуком о уређењу Града Новог Сада.

Средства за оглашавање из става 1. овог члана могу 
се постављати и на киосцима .  

Члан 2.

Средство за оглашавање на фасади, крову и другим 
површинама зграде (у даљем тексту: средство за 
оглашавање), у смислу овог правилника, је: светлећа ознака 
(светлећа реклама), дисплеј до 1m2, рекламна табла, 
појединачно слово, обједињена информативна табла, нат-
пис на фасади зграде, разапето перфорирано синтетичко 
платно, транспарент преко зграде, налепница на фасад-
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ним отворима и излогу пословног простора којом се затвара 
више од 50% отвора и која је већа од 2m2 и други специ-
фичан објекат и уређај.

II. ТЕХНИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА 
 ПОСТАВЉАЊЕ СРЕДСТВА ЗА 
 ОГЛАШАВАЊЕ

Члан 3.

Средство за оглашавање поставља се тако да не нару-
шава архитектонске и декоративне елементе зграде на коју 
се поставља.

Члан 4.

Средство за оглашавање може да буде просветљено, 
неосветљено и осветљено засебним извором осветљења 
ван габарита средства за оглашавање.

Светлост коју емитује средство за оглашавање не сме 
да утиче на безбедност саобраћаја и квалитет становања. 

Светлост коју емитује средство за оглашавање не сме 
бити емитована  у испрекиданим интервалима, нити бити 
јачег интезитета од саобраћајне сигнализације. 

Средство за оглашавање не сме да садржи звучну 
поруку.

Члан 5.

Средство за оглашавање поставља се тако да не затвара 
отворе на згради и да светлост  коју емитује  не ремети 
функцију унутрашњости зграде. 

Приликом изградње нових зграда или реконструкције 
постојећих, техничком документацијом може да се пред-
види место на фасади зграде за постављање средства за 
оглашавање, у складу са условима прописаним овим пра-
вилником. 

Члан 6.

Средство за оглашавање може да се постави паралелно 
са фасадом зграде (у даљем тексту: паралелно средство 
за оглашавање) и конзолно под углом од 90 степени у односу 
на фасаду зграде (у даљем тексту: конзолно средство за 
оглашавање).

Изузетно од става 1. овог члана средство за оглашавање 
на пословој згради може да се постави и на други начин, 
у зависности од архитектонских и естетских карактеристика 
пословне зграде, као и на огради и капији пословних и 
пословно стамбених  зграда.

Члан 7.

Паралелно средство за оглашавање може да се постави:
- изнад пословног простора  у приземним етажама, одно-
сно непосредно изнад излога пословног простора,  

- у излогу у равни стакла,
- на зидном елементу поред излога пословног простора.
Висина паралелног средства за оглашавање из става 

1. алинеја прва овог члана може бити највише 30% од 
висине приземне етаже. 

Изузетно од става 2. овог члана, уколико je висина пор-
тала приземне етаже  4 m или виша од 4 m, висина пара-
лелног средства за оглашавање може да буде највише 1,5 m.

Члан 8.

Средство за оглашавање на крову, кровном венцу, одно-
сно изнад кровног венца зграде поставља се паралелно 
са грађевинском линијом.

Димензија средства за оглашавање из става 1. овог 
члана може бити максимално 20% од висине уличне фасаде 
зграде гледано од коте тротоара до коте кровног венца.

На стамбеним зградама, на крову, кровном венцу, одно-
сно изнад кровног венца зграде, може да се постави само 
паралелно средство за оглашавање.

На крову, кровном венцу, односно изнад кровног венца 
стамбене зграде, средство за оглашавање може да се 
постави уколико зграда има најмање шест надземних етажа.

Средство за оглашавање на крову, кровном венцу, одно-
сно изнад кровног венца пословне зграде, може да се 
постави без ограничења у зависности од   архитектонских 
и естетских карактеристика пословне зграде.

Члан 9.

Конзолно средство за оглашавање поставља се тако 
да је горња ивица средства за оглашавање у линији горње 
ивице пословног простора, минималне вертикалне 
удаљености доње ивице средства за оглашавање  од 
најистакнутије тачке нивелете 2,5m, као и да конструкција 
средства за оглашавање не прелази грађевинску линију  
више од 1,2 m. 

Висина конзолног средства за оглашавање износи 
највише 0,9 m.

Члан 10.

Власници, односно корисници пословних простора који 
се налазе у пасажу или дворишту зграде могу да поставе 
средство за оглашавање и на уличном делу фасаде зграде 
искључиво као обједињену информативну таблу са дефи-
нисаним пољима за постављање рекламне поруке. 

Обједињена информативна табла, поставља се на 
фасади зграде поред улаза у пасаж или у пасажу зграде.

Димензије и изглед обједињене информативне табле 
морају бити прилагођене изгледу зграде.

Изузетно, уколико се у пасажу или дворишту зграде, 
ван зона заштите, налазе највише два пословна простора 
дозвољено је и самостално постављање средства за 
оглашавање, без обједињене информативне табле.

Члан 11.

Када се на фасади, крову и другим површинама зграде, 
поставља више паралелних средстава за оглашавање у 
низу, њихове горње ивице морају бити приближно  у истој  
равни.

Члан 12.

Средство за оглашавање које се поставља на пословну 
зграду којим се рекламира пословни простор у приземљу 
пословне зграде, може да се постави изнад пословног про-
стора односно непосредно изнад излога или на зидном 
елементу поред излога тако да је горња ивица средства 
за оглашавање у равни са горњом ивицом излога, као и на 
обједињеној информативној табли.

Обједињена информативна табла из става 1. овог члана 
може да се постави поред сваког улаза у пословну зграду.
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Изузетно од става 1. oвог члана средство за оглашавање 
може да се постави и на другој површини зграде, уколико 
не нарушава архитектонске и декоративне елементе зграде, 
као и на огради градилишта и пословно спортског ком-
плекса у оквиру габарита зграде.

Члан 13.

Изузетно од чл. од 5. до 10. овог правилника, разапето 
перфорирано синтетичко платно може да се постави на:

- забатним (бочним) фасадним зидовима који нису део 
обликоване фасаде зграде,

- обликовном делу фасаде зграде уколико зграда није 
у употреби,

- фасадама зграде које имају прозоре са високим пара-
петом (за осветљење просторија купатила, кухиња, 
остава) и прозоре за осветљење степеништа,

- деловима фасаде зграде који немају отворе, 
- градилишну скелу која се поставља ради извођења 
грађевинских радова. 

Члан 14.

Власници, односно корисници пословних простора дужни 
су да обезбеде исправност и уредан изглед  средстава за 
оглашавање као и да уклоне средства за оглашавање са 
спољних делова зграде по престанку обављања делатно-
сти у пословном простору. 

III.  ТЕХНИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА ИСТИЦАЊЕ 
  ФИРМЕ НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ

Члан 15. 

Табла или натпис за истицање фирме на пословном 
простору је неосветљена и непросветљена, и поставља 
се на видном месту поред улаза у  привредни субјекат, на 
сам улаз  или на излог пословног простора.

Табла или натпис за истицање фирме на пословном 
простору, поставља се за седиште, представништво и сваку 
издвојену пословну јединицу  привредног субјекта. 

Димензије табле или натписа  из става 1. овог члана су 
максимално 0,5m x 1m.  

Табла или натпис из става 1. овог члана не могу бити 
постављени преко декоративних елемената фасаде.

IV.  ПОСЕБНИ  УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ  
  СРЕДСТВА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ И ЗА 
  ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ НА ПОСЛОВНОМ 
  ПРОСТОРУ У ЗОНАМА ЗАШТИТЕ

Члан 16.

У зонама заштите средство за оглашавање и табла или 
натпис за истицање фирме  на пословном простору 
постављају се у складу са условима које утврђује Завод за 
заштиту споменика културе Града Новог Сада.

V.  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17. 

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да 
важи Правилник о техничким и другим условима за 

постављање рекламне ознаке на фасади, крову и другим 
површинама зграде и за истицање фирме на пословном 
простору („Службени лист Града Новог Сада“, број 45/12).

Члан 18.

Овај правилник ступа на снагу даном доношења и 
објављује се у „Службеном листу Града Новог Сада“.  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 351-1/2019-119/1-II 
28. фебруар 2019. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р.
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На основу члана 14. Закона о јавном здрављу („Служ-

бени гласник РС“, број 15/16), члана 13. Закона о 
здравственој заштити („Службени гласник РС“, 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 23. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08), Градско веће Града Новог Сада, на предлог Градо-
начелника Града Новог Сада, на 222. седници одржаној 
28. фебруара 2019. године доноси

П Р А В И Л Н И К
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 

О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ 
СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ 
САДА ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ИЗ 

ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА

Члан 1.

У Правилнику о начину и поступку доделе средстава из 
буџета Града Новог Сада за програме и пројекте из обла-
сти здравства ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 9/12, 
3/14 и 27/14), члан 3. мења се и гласи:

„Члан 3.

Критеријуми за оцену пројекта чији се избор, у складу 
са овим правилником, врши путем јавних конкурса су:

- област у којој се реализује пројекат, дужина трајања 
пројекта, број корисника пројекта и одрживост пројекта,

- циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног 
интереса, степен унапређења стања области у којој 
се пројекат спроводи,

- суфинансирање пројекта из других извора: сопстве-
них прихода, буџета Републике Србије, аутономне 
покрајине или јединице локалне самоуправе, фондова 
Европске уније, поклона, донација, легата, кредита и 
друго, у случају недостајућег дела средстава за 
финансирање пројекта,
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- законитост и ефикасност коришћења средстава из 
буџета Града Новог Сада и одрживост ранијих про-
јеката,

- 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.

Ближа мерила за избор пројеката применом критеријума 
из става 1. овог члана, као и допунски критеријуми који су 
специфични за одређену област, утврђују се приликом 
расписивања појединачног јавног конкурса.“

Члан 2.

После члана 3. додаје се нови члан 3а, који гласи:

„Члан 3а

Градска управа за здравство (у даљем тексту: Управа) 
доноси годишњи план расписивања јавних конкурса за 
доделу средстава из буџета Града Новог Сада, на којима 
у складу са овим правилником, право учешћа имају 
удружења, задужбине и фондације, који објављује до 31. 
јануара на званичној интернет страници Града Новог Сада 
и доставља Канцеларији за сарадњу са цивилним друшт-
вом.“

Члан 3.

У члану 5. став 1. речи: „Градска управа за здравство 
(у даљем тексту: Управа)“ замењују се речју: „Управа“.

Члан 4.

У члану 13. став 3. после речи: „јавни конкурс“ запета 
се замењује тачком, а речи до краја реченице се бришу.

После става 3. додаје се  нови став 4. који гласи: 
“На листу из става 1. овог члана учесници конкурса имају 

право приговора у року од осам дана од дана њеног 
објављивања.“

Досадашњи став 4. постаје став 5.

Члан 5.

У члану 45. став 3. после речи: „јавни конкурс“ запета 
се замењује тачком, а речи до краја реченице се бришу.

После става 3. додаје се нови став 4. који гласи: 
“На листу из става 1. овог члана учесници конкурса имају 

право приговора у року од осам дана од дана њеног 
објављивања.“

Досадашњи став 4. постаје став 5.

Члан 6.

У члану 63. став 3. после речи: „јавни конкурс“ запета 
се замењује тачком, а речи до краја реченице се бришу.

После става 3. додаје се нови став 4. који гласи: 
“На листу из става 1. овог члана учесници конкурса имају 

право приговора у року од осам дана од дана њеног 
објављивања.“

Досадашњи став 4. постаје став 5.

Члан 7.

После члана 68. додаје се нови члан 68а, који гласи: 

"Члан 68а 

Подаци и акти које Управа, у складу са овим правилни-
ком, објави у „Службеном листу Града Новог Сада“ и на 
званичној интернет презентацији Града Новог Сада, 
објављују се и на порталу е-управе и огласној табли Скуп-
штине Града Новог Сада."

Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ         
Број: 51-8/2019-II 
28. фебруар 2019. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р.
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На основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о здравственој 

заштити ("Службени гласник Републике Србије", бр. 107/05, 
72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - др. 
закон, 93/14, 96/15, 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 222. седници од 28. 
фебруара 2019. године, доноси

П Р О Г РА М 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И 
ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА  ЗАВОДА ЗА 
ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА 

НОВИ САД ЗА 2019. ГОДИНУ
I. Овим програмом утврђују се инвестиционе активно-

сти и текуће одржавање Завода за здравствену заштиту 
студената Нови Сад (у даљем тексту: Завод) за 2019. годину.

II. За реализацију овог програма планирана су средства 
у буџету Града Новог Сада за 2019. годину, на име дотација 
организацијама обавезног социјалног осигурања, у оквиру 
Програма 12: Здравствена заштита, којима ће се финан-
сирати програмска активност ПА: Функционисање установа 
примарне здравствене заштите, у износу од 3.000.000,00 
динара, и то за:

 - капиталне дотације, износ од 1.650.000,00 динара, и
 - текуће дотације, износ од 1.350.000,00 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 445.000,00 динара, 
за:
 - ЕКГ апарат дванаестоканални, 1 комад,
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- суви стерилизатор, 1 комад,
- фрижидер за физикалну медицину, 1 комад;

2) намештаја, у износу од 1.000.000,00 динара, за:
- намештај за ординације (гардеробни ормани, радни 
столови, радне столице, судопер, доње и висеће 
витрине, фиоке);

3) рачунарске опреме, у износу од 105.000,00 динара, 
за:
- рачунар са периферном опремом, 3 комада;

4) остале опреме, у износу од 100.000,00 динара, за:
- тракасте завесе.

IV. Средства из тачке II. алинеја друга овог програма 
распоређују се за активности текућег одржавања објекта 
Завода. 

V. За реализацију активности из тачке III. овог програма 
пренос средстава вршиће се путем капиталних дотација, 
а за активности из тачке IV. путем текућих дотација, и то 
до износа средстава планираних овим програмом за капи-
талне, односно текуће дотације.

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 про-
грама, Завод доставља Градској управи за здравство, након 
спроведеног поступка јавних набавки у складу са законом, 
уз приложену документацију за набавку добара и радова, 
са износом обрачунатог пореза на додату вредност, осим 
за набавке са правом на поврат пореза на додату вред-
ност, 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 здрав-
ство, у складу са прописима.

VII. 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.

VIII. Надзор над спровођењем овог програма обавља 
Градска управа за здравство.

IX. Завод подноси Градском већу Града Новог Сада 
годишњи извештај о реализацији овог програма, са иска-
заним физичким и финансијским показатељима о изврше-
ним 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: 51-5/2019-II 
28. фебруар 2019. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р.

154
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 222. седници од 28. 
фебруара 2019. године, доноси

П Р О Г РА М 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И 

ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ЗАВОДА ЗА ХИТНУ 
МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ НОВИ САД 

ЗА 2019. ГОДИНУ

I. Овим програмом утврђују се инвестиционе активно-
сти и текуће одржавање Завода за хитну медицинску помоћ 
Нови Сад (у даљем тексту: Завод) за 2019. годину.

II. За реализацију овог програма планирана су средства 
у буџету Града Новог Сада за 2019. годину, на име дотација 
организацијама обавезног социјалног осигурања, у оквиру 
Програма 12: Здравствена заштита, којима ће се финан-
сирати програмска активност ПА: Функционисање установа 
примарне здравствене заштите, у износу од 16.460.000,00 
динара, и то за:

 - капиталне дотације, износ од 15.860.000,00 динара, и
 - текуће дотације, износ од 600.000,00 динара.

III. Средства из тачке II. алинеја прва овог програма 
распоређују се за инвестиционе активности, и то за набавку:

1) медицинско-техничке опреме, у износу од 5.460.000,00 
динара, за:
 - мултифункционални бифазични дефибрилатор, 1 
комад, и

 - АЕД Плус дефибрилатор са прибором, 10 комада, 
и

2) возила, у износу од 10.400.000,00 динара, за:
- санитетско возило за ургентне екипе, 2 комада.

IV. Средства из тачке II. алинеја друга овог програма 
распоређују се за активности текућег одржавања објеката 
Завода. 

V. За реализацију активности из тачке III. овог програма 
пренос средстава вршиће се путем капиталних дотација, 
а за активности из тачке IV. путем текућих дотација, и то 
до износа средстава планираних овим програмом за капи-
талне, односно текуће дотације.

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 про-
грама, Завод доставља Градској управи за здравство, након 
спроведеног поступка јавних набавки у складу са законом, 
уз приложену документацију за набавку добара и радова, 
са износом обрачунатог пореза на додату вредност, осим 
за набавке са правом на поврат пореза на додату вред-
ност, за које Завод доставља захтев за пренос средстава 
без износа пореза на додату вредност.
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Пренос средстава на рачун Завода врши се на основу 
захтева за пренос који припрема Градска управа за здрав-
ство, у складу са прописима.

VII. Завод се обавезује да ће активности из тач. III. и IV. 
овог програма бити изведене стручно и квалитетно, у складу 
са законом, стандардима и нормативима који важе за ову 
врсту услуга, односно набавку опреме.

VIII. Надзор над спровођењем овог програма обавља 
Градска управа за здравство.

IX. Завод подноси Градском већу Града Новог Сада 
годишњи извештај о реализацији овог програма, са иска-
заним физичким и финансијским показатељима о изврше-
ним 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: 51-4/2019-II 
28. фебруар 2019. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р.

155
На основу члана 15. став 1. Одлуке о остваривању 

потреба и интереса грађана у области спорта на територији 
Града Новог Сада (''Службени лист Града Новог Сада'', 
број 81/16) и члана 22. став 5. Правилника о одобравању 
и финансирању програма којима се остварују потребе и 
интереси грађана у области спорта на територији Града 
Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 13/17), 
сходно одредби 137. став 1. тачка 15. Закона о спорту 
(''Службени гласник РС'', број 10/16), а у вези Јавног позива 
за доделу средстава за реализацију посебних програма 
којима се остварују потребе и интереси грађана у области 
спорта на територији Града Новог Сада у 2019. години на 
предлог Комисије за оцену годишњих и посебних програма 
у области спорта на територији Града Новог Сада, Град-
ско Веће Града Новог Сада на 222. седници одржаној 28. 
фебруара 2019. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДОБРАВАЊУ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА 

ЗА ДОДЕЛУ СЛОБОДНИХ ТЕРМИНА 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 

ТРЕНИРАЊЕ И ОБАВЉАЊЕ ДРУГИХ 
СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ У САЛАМА И 

ДВОРАНАМА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
''СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР 
ВОЈВОДИНА'' НОВИ САД, ХАЛИ 

СПОРТСКОГ ЦЕНТРА ''СЛАНА БАРА'', ХАЛИ 
ФУТОГ И ХАЛИ СПОРТСКОГ ЦЕНТРА 
''ПЕТРОВАРАДИН'' ЗА 2019. ГОДИНУ

I. Овим решењем одобравају се посебни програми за 
слободне бесплатне термине организацијама у области 
спорта (спортским организацијама и савезима) за тренирање 
и обављање других спортских активности, и то тако да се 
за тренирање и обављање других спортских активности у 
салама и дворанама Јавног предузећа ''Спортски и пословни 
центар Војводина'' Нови Сад утврђује износ од 80.000.040,00 
динара за 13.951 сати, за тренирање и обављање других 
спортских активности у хали Спортског центра ''Слана бара'' 
износ од 5.728.800,00 динара за 1.623 сати, за тренирање 
и обављање других спортских активности у хали у Футогу 
износ од 4.271.160,00 динара за 1.145 сати, и за тренирање 
и обављање других спортских активности у Спортском цен-
тру ''Петроварадин'' износ од 5.000.000,00 динара за 1.450 
сати, што укупно износи 95.000.000,00 динара и 18.169 
сати.

Слободни бесплатни термини организацијама у обла-
сти спорта за тренирање и обављање других спортских 
активности из става 1. ове тачке финансирају се из буџета 
Града Новог Сада за 2019. годину, у оквиру потреба и инте-
реса грађана у области спорта која се односи на рацио-
нално и наменско коришћење спортских сала и спортских 
објеката у државној својини чији је корисник Град Нови Сад 
и спортских објеката у својини Града Новог Сада кроз 
одобравање њиховог коришћења за спортске активности 
и доделу термина за тренирање учесницима у систему 
спорта, у складу са одредбама Закона о спорту.

Средства из става 1. ове тачке распоређују се на следеће 
организације у области спорта – носиоци програма:

САЛЕ И ДВОРАНЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА'' НОВИ САД

1) Одбојкашки савез Новог Сада
Простор Недеља Сати Укупно сати Цена по сату Планирани износ

Велика дворана – Цела 30 11.50 345 28.920,00 9.977.400,00

Мала дворана – 1. категорија 30 24 720 10.680,00 7.689.600,00

Мала дворана – 2. категорија 30 2 60 6.240,00 374.400,00

Укупно тренинзи: 18.041.400,00

Такмичењa – Мала дворана: 40 12.960,00 518.400,00

СВЕУКУПНО (1): 18.559.800,00
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2) Кошаркашки савез Нови Сад
Простор Недеља Сати Укупно сати Цена по сату Планирани износ

Велика дворана – Цела 30 11 330 28.920,00 9.543.600,00

Мала дворана – 1. категорија 30 24 720 10.680,00 7.689.600,00

Мала дворана – 2. категорија 30 4.50 135 6.240,00 842.400,00

Укупно тренинзи: 18.075.600,00

Такмичењa – Мала дворана: 36 12.960,00 466.560,00

СВЕУКУПНО (2): 18.542.160,00

3) Градски спортски савез Новог Сада

Простор Недеља Сати Укупно сати Цена по сату Планирани износ

Мала дворана – 1. категорија 30 3.50 105 10.680,00 1.121.400,00

Мала дворана – 2. категорија 30 2 60 6.240,00 374.400,00

Бокс дворана 30 50 1.500 1.740,00 2.610.000,00

Приручна бокс сала 30 20 600 900,00 540.000,00

Приручна сала на 2. спрату 30 20 600 1.740,00 1.044.000,00

Велики базен 31 35 1.085 11.760,00 12.759.600,00

Мали базен 31 8 248 5.880,00 1.458.240,00

Џудо дворана 30 30 900 2.820,00 2.538.000,00

Рвачка сала 30 35 1.050 2.700,00 2.835.000,00

Укупно тренинзи: 25.280.640,00

Такмичењa – Мала дворана: 12 12.960,00 155.520,00

Такмичењa – Бокс дворана: 4 2.580,00 10.320,00

Укупно такмичења: 165.840,00

СВЕУКУПНО (3): 25.446.480,00

4) Куглашки савез Новог Сада

Простор Недеља Сати Укупно сати Цена по сату Планирани износ

Куглана (1-8) 30 44 1.320 2.820,00 3.722.400,00

Куглана СЦ “Сајмиште” 30 26 780 2.820,00 2.199.600,00

Укупно тренинзи: 5.922.000,00

Такмичењa – Куглана: 99 4.200,00 415.800,00

Такмичењa – Куглана СЦ “Сајмиште”: 42 3.540,00 148.680,00

Укупно такмичења: 564.480,00

СВЕУКУПНО (4): 6.486.480,00

5) ''ГРАДСКИ СТОНОТЕНИСКИ САВЕЗ НОВОГ САДА''

Простор Недеља Сати Укупно сати Цена по сату Планирани износ

Стонотениска дворана 30 45 1.350 2.820,00 3.807.000,00

Такмичењa – Стонотениска дворана: 40 5.280,00 211.200,00

СВЕУКУПНО (5): 4.018.200,00
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6) Хокеј савез Новог Сада
Простор Недеља Сати Укупно сати Цена по сату Планирани износ

Ледена дворана 13 30 390 11.040,00 4.305.600,00

Такмичења – Ледена дворана: 18 14.640,00 263.520,00

СВЕУКУПНО (6): 4.569.120,00

7) "СТРЕЉАЧКИ САВЕЗ ГРАДА НОВОГ САДА"

Простор Недеља Сати Укупно сати Цена по сату Планирани износ

Ваздушно стрелиште 30 45 1.350 1.740,00 2.349.000,00

Такмичења – Ваздушно стрелиште: 12 2.400,00 28.800,00

СВЕУКУПНО (7): 2.377.800,00

Укупно сале и дворане Јавног предузећа ''СПЦ Војводина'' Нови Сад:  13.951 80.000.040,00

ХАЛА СПОРТСКОГ ЦЕНТРА ''СЛАНА БАРА'' 

1) ГРАДСКИ РУКОМЕТНИ САВЕЗ НОВИ САД

Простор Сати Планирани износ

Рукометна хала 1.623 5.728.800,00

Укупно Хала Спортског центра ''Слана бара'': 1.623 5.728.800,00

ХАЛА ФУТОГ

1) Градски спортски савез Новог Сада

Простор Сати Планирани износ

Хала 1.145 4.271.160,00

Укупно Хала Футог: 1.145 4.271.160,00

ХАЛА У СПОРТСКОМ ЦЕНТРУ ''ПЕТРОВАРАДИН'' 

1) Градски спортски савез Новог Сада

Простор Сати Планирани износ

Хала 1.450 5.000.000,00

Укупно Хала у Спортском центру ''Петроварадин'': 1.450 5.000.000,00

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-
0001-ПА: Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима и рекреативни спорт, са позиције 
439 - Дотације невладиним организацијама - економска 
класификација 481, извор финансирања 01, а по 
Финансијском плану прихода и примања и расхода и изда-
така Градске управе за спорт и омладину за 2019. годину 
са позиције 439.01 – Дотације осталим непрофитним 
институцијама, синтетички конто 4819 у износу од 
409.341.830,00 динара.

III. Уколико се приходи и примања буџета Града Новог 
Сада не остварују у планираном износу, средства за 
реализацију посебних програма из тачке I. овог решења 
могу се утврдити и у мањем износу.

IV.  У случају када се носиоцу програма за реализацију 
одобреног посебног програма доделе мања средства од 
средстава наведених у финансијском плану програма, носи-
лац програма је обавезан да пре закључења уговора о 
реализовању посебног програма усклади финансијски план 
програма и план реализације програмских активности са 
висином додељених средстава и одобреним активностима 
на реализацији програма, и да достави Градској управи за 
спорт и омладину допуну, односно измену предложеног 
програма усаглашену са висином одобрених средстава.

V. Средства за реализацију посебних програма из тачке 
I. овог решења преносиће се носиоцу програма на основу 
овог решења и уговора о реализовању посебног програма 
закљученог између носиоца програма и Градске управе за 
спорт и омладину сразмерно оствареним приходима и 
примањима буџета Града Новог Сада.
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VI. Ово решење објавити у ''Службеном листу Града 
Новог Сада''.       

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 66-1/2019-41-II 
28. фебруар 2019. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, 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, 34/17 – др. одлука и 42/18), Градско веће Града 
Новог Сада, на 222. седници, одржаној 28. фебруара 2019. 
године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА УНАПРЕЂЕЊА 
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ГРАДА НОВОГ 

САДА У 2019. ГОДИНИ

I. У Програму унапређења социјалне заштите Града 
Новог Сада у 2019. години („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 5/19), у глави VII тачка 1. подтачка 1.1. речи: 
„позиција буџета 466 – Трансфери осталим нивоима вла-
сти, позиција Финансијског плана 494.01.01“, замењују се 
речима: „позиција буџета 494 – Трансфери осталим ниво-
има власти, позиција Финансијског плана 494.01 Капитални 
трансфери осталим нивоима власти“.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ           
Број: 5-247/2019-II 
28. фебруар 2019. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, 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 222. сед-
ници од 28. фебруара 2019. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ГОРАН МАРИНКОВИЋ, дипломирани економиста, 
поставља се за в.д. заменика директора Дирекције за робне 

резерве, почев од 5. марта 2019. године, до постављења 
заменика директора Дирекције за робне резерве, по спро-
веденом јавном конкурсу, а најдуже на три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења садржан је у одред-
бама 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 разре-
шава 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), пропи-
сано 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 сте-
чено 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. 

Члан 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним 
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 дуж-
ност дуже од 30 дана, веће може поставити вршиоца дуж-
ности – 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, дипломирани 
економиста, показао изузетно залагање и резултате на 
пословима које је обављао, да има положен државни 
стручни испит, и да у време постављања за вршиоца дуж-
ности има статус службеника, у смислу Закона о запосле-
нима 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-020-4/2019-12/е 
28. фебруар 2019. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р.
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На основу члана 52. тачка 24. Статута Града Новог Сада–

пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08), на предлог Градоначелника Града Новог Сада, 
Градско веће Града Новог Сада, на 222. седници од 28. 
фебруара 2019. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 

АКТИВНОСТИ ЗА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД НОВИ САД 

ЗА 2019. ГОДИНУ

I

Oвим решењем утврђује се Програм инвестиционих 
активности за установе културе чији је оснивач Град Нови 
Сад за 2019. годину (у даљем тексту: Програм), који чини 
саставни део овог решења.

II

Програм обухвата инвестиционе активности на згра-
дама и грађевинским објектима, набавку машина и опреме 
и нематеријалне имовине.

III

Средства за реализацију Програма планирана су у 
буџету Града Новог Сада за 2019. годину, у оквиру Про-
грама 13: Развој културе и информисања, у укупном износу 
од 90.415.810,00 динара, од чега:

- у оквиру Програмске активности:  Функционисање 
локалних установа културе у укупном износу од 
70.577.510,00 динара (67.357.510,00 динара - сред-
ства из буџета, 3.220.000,00 динара - средства из додат-
них прихода корисника), 

- у оквиру Пројекта: Рестаурација завичајне збирке у 
Сремским Карловцима у укупном износу од 4.285.000,00 
– средства из буџета,

- у оквиру Пројекта: Рестаурација крова Новосадског 
позоришта у укупном износу од 10.753.300,00 динара 
– средства из буџета, 

- у оквиру Пројекта: Обезбеђење средстава за капи-
тално одржавање КЦ „Кисач“ у укупном износу од 
4.800.000,00 динара – средства из буџета. 

Средства из става 1. ове тачке користиће се у складу 
са оствареним приходима буџета и оствареним додатним 
приходима, на начин утврђен у овом програму.

IV

Носиоци инвестиционих активности предвиђених Про-
грамом су установе културе чији је оснивач Град Нови Сад 
( у даљем тексту: Установе).

V

Установе доносе план јавних набавки и по добијању 
претходне сагласности Градског већа Града Новог Сада, 
доносе одлуке о покретању поступака јавних набавки за 

које су средства планирана у буџету Града Новог Сада, 
односно у Финансијском плану Градске управе за културу 
за 2019. годину.

VI

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

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

Уколико Установе не остваре додатне приходе у пла-
нираном износу, апропријације за расходе и издатке одо-
брене из тих средстава неће се извршавати на терет сред-
става из буџета.

VII

Надзор над реализацијом Програма врши Градска 
управа.

VIII

Установе подносе Градском већу Града Новог Сада 
преко Градске управе за културу годишњи извештај о 
реализацији овог програма, са исказаним физичким и 
финансијским показатељима и документацијом о изврше-
ним активностима и утрошку средстава према стварно 
набављеној опреми и нематеријалној имовини.

IX

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 4-3/2019-29-II 
28. фебруар 2019. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р.

ПРОГРАМ
 ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ 
ГРАД НОВИ САД ЗА 2019. ГОДИНУ

Средства из буџета Града Новог Сада за инвестиционе 
активности установа културе чији је оснивач Град Нови 
Сад у оквиру Програма 13: Развој културе и информисања 
у укупном износу од 90.415.810,00 динара, од чега сред-
ства из буџета, у износу од 87.195.810,00 динара и сред-
ства из додатних прихода корисника у износу од 3.220.000,00 
динара, распоређују се по програмској активности и 
пројектима на следећи начин:
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I.  ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ

1. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ

Рб Пфп Ек. 
клас. Индиректни корисник

Опис 
(Намена за коју ће се 
средства користити)

Средства из 
буџета

Опис 
(Намена за коју ће се 
средства користити)

Средства из 
додатних 
прихода

Укупна 
средства

1.1 420.01 5114 Градска библиотека у 
Новом Саду

Израда пројектно 
- техничке документације  2.000.000,00 2.000.000,00

Укупно: 2.000.000,00 2.000.000,00

2. ОПРЕМА ЗА САОБРАЋАЈ

Рб Пфп Ек. 
клас. Индиректни корисник

Опис 
(Намена за коју ће се 
средства користити)

Средства из 
буџета

Опис 
(Намена за коју ће се 
средства користити)

Средства из 
додатних 
прихода

Укупна 
средства

2.1 421.01 5121 Историјски архив 
Града Новог Сада

Набавка путничког 
возила 2.500.000,00 2.500.000,00

2.2 421.01 5121 Стеријино позорје Набавка путничког 
возила 2.500.000,00 2.500.000,00

2.3 421.01 5121
Установа за културу   и 
образовање Културни 
центар „Кисач“ Кисач

Набавка путничког 
возила 1.500.000,00 1.500.000,00

Укупно: 6.500.000,00 6.500.000,00

3. АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА

Рб Пфп Ек. 
клас. Индиректни корисник

Опис 
(Намена за коју ће се 
средства користити)

Средства из 
буџета

Опис 
(Намена за коју ће се 
средства користити)

Средства из 
додатних 
прихода

Укупна 
средства

3.1 421.02 5122 Музеј Града Новог 
Сада

Набавка металних и 
картотечких ормана, 
канцеларијске столице, 
пултова за говорнице, 
рачунара и рачунарске 
опреме, ТА пећи, клима 
уређаја, плазма телеви-
зора и усисивача

1.400.000,00

Набавка тепих стаза,  
тепиха, чивилука, 
машине за прање 
посуђа и микроталасне 
пећнице

200.000,00 1.600.000,00

3.2 421.02 5122 Градска библиотека 
у Новом Саду

Набавка рачунара и 
рачунарске опреме, 
мрежне опреме, пројек-
тора са платнима, опреме 
за домаћинство (усиси-
вача, венецијанера, 
тракастих завеса и 
тенди) и клима уређаја

2.043.510,00

Набавка ламинатора, 
бар код штампача, бар 
код читача и рачунара

400.000,00 2.443.510,00

3.3 421.02 5122 Историјски архив 
Града Новог Сада

Набавка архивских 
полица, рачунара и 
рачунарске опреме, 
фотокопир апарата, 
електронске опреме и 
сталака за микрофоне

13.800.000,00 Набавка рачунара и 
рачунарске опреме

100.000,00 13.900.000,00

3.4 421.02 5122
Завод за заштиту 
споменика културе 
Града Новог Сада

Набавка канцеларијских 
столова, канцеларијских 
столица и фотеља

300.000,00

Набавка ормана, 
фиокаша, полица, 
фотеља, усисивача, 
тримера за кошење, 
радијатора, звучника, 
рам меморије, екстер-
ног харда, ссд диска, 
whirles presenter, 
скенера и телефона

500.000,00 800.000,00
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3.5 421.02 5122
„Новосадско 
позориште-Ujvideki 
Szinhaz“

Набавка рачунара и 
рачунарске опреме, 
професионалне пегле за 
веш, телефона и радних 
столица

965.000,00 965.000,00

3.6 421.02 5122 Позориште младих

Набавка рачунара и 
рачунарске опреме, 
екстерних хард дискова, 
канцеларијских столица, 
машине за прање и 
машине за сушење веша

500.000,00

Набавка рачунара и 
рачунарске опреме, 
екстерних хард 
дискова, телефона, 
клима уређаја и 
канцеларијског 
намештаја

100.000,00 600.000,00

3.7 421.02 5122 Стеријино позорје

Набавка рачунара и 
рачунарске опреме, 
канцеларијског 
намештаја  и 
комуникационе опреме

300.000,00 300.000,00

3.8 421.02 5122 Културни центар 
Новог Сада

Набавка рачунарске 
опреме, комуникационе, 
канцеларијског 
намештаја и опреме за 
домаћинство 

380.000,00 Набавка електронске 
опреме и лед екрана 800.000,00 1.180.000,00

3.9 421.02 5122
Установа за израду 
таписерија „Атеље 
61“

Набавка рачунара и 
рачунарске опреме и  
канцеларијске опреме

136.000,00 136.000,00

3.10 421.02 5122

Установа за културу 
и образовање 
Културни центар 
„Младост“ Футог

Набавка рачунара и 
рачунарске опреме, 
канцеларијског 
намештаја и подних 
облога од незапаљивог 
материјала

1.500.000,00
1.500.000,00

3.11 421.02 5122 Културни центар 
"Руменка", Руменка

Набавка канцеларијског 
намештаја 100.000,00 100.000,00

3.12 421.02 5122 Новосадски дечији 
културни центар

Набавка рачунара и 
рачунарске опреме, 
мрежне опреме, 
комуникационе опреме и 
опреме за домаћинство

600.000,00 600.000,00

Укупно: 22.024.510,00 2.100.000,00 24.124.510,00

4. МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА

Рб Пфп Ек. 
клас. Индиректни корисник

Опис 
(Намена за коју ће се 
средства користити)

Средства из 
буџета

Опис 
(Намена за коју ће се 
средства користити)

Средства из 
додатних 
прихода

Укупна 
средства

4.1 421.03 5125 Музеј Града Новог 
Сада

Набавка коморе за 
вентилацију и 
пречишћавање ваздуха 
у конзерватској 
радионици, сензора за 
мерење нивоа оксигена 
у контејнеру, убодне 
тестере, лампе са 
дневним светлом, УВ 
лампе и сталка за лампу

480.000,00 480.000,00

4.2 421.03 5125
Завод за заштиту 
споменика кулуре 
Града Новог Сада

Набавка мерне и 
дигиталне опреме, 
ормарића прве помоћи и 
носила

150.000,00 150.000,00

Укупно: 630.000,00 630.000,00
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5.  ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ И СПОРТ

Рб Пфп Ек. 
клас. Индиректни корисник

Опис 
(Намена за коју ће се 
средства користити)

Средства из 
буџета

Опис 
(Намена за коју ће се 
средства користити)

Средства из 
додатних 
прихода

Укупна 
средства

5.1 421.04 5126 Музеј Града Новог 
Сада

Набавка изложбених 
витрина, полица и 
сталака од плексигласа

360.000,00 360.000,00

5.2 421.04 5126 Градска библиотека 
у Новом Саду

Набавка полица, 
ормара, пултова за 
библиотекаре, 
читалачких столова, 
столица, сточића и 
столица за децу, 
табуреа и опреме за 
легате (архивских 
ормара)

3.120.000,00 3.120.000,00

5.3 421.04 5126
„Новосадско 
позориште-Ujvideki 
Szinhaz“

Набавка дуал CD/USB 
плејера у коферу, 
расветних тела, 
дигиталне камере и 
музичког инструмента 
(клавир)

785.000,00

 

785.000,00

5.4 421.04 5126 Позориште младих

Набавка практикабала 
са пратећом опремом, 
рефлектора са пратећом 
опремом, микрофона са 
пратећом опремом, 
тонске миксете и 
додатака за тонску 
миксету и цд плејера

6.000.000,00

Набавка практикабала 
са пратећом опремом, 
рефлектора са 
пратећом опремом, 
микрофона са 
пратећом опремом, 
тонске миксете и 
додатака за тонску 
миксету и цд плејера

100.000,00 6.100.000,00

5.5 421.04 5126 Културни центар 
Новог Сада

Набавка опреме за 
културу (конзола, 
клавирске столице, 
рамови за слике и дцп 
сијалица за филмски 
пројектор)

350.000,00
Набавка опреме за 
културу (рамови за 
слике)

20.000,00 370.000,00

5.6 421.04 5126

Установа за културу 
и образовање 
Културни центар 
„Младост“ Футог

Набавка народних 
ношњи, музичке опреме 
за Народни оркестар КЦ 
Младост, платна и 
пројектора и опреме за 
галерију (постаменти, 
рамови за слике и шине)

3.080.000,00 3.080.000,00

5.7 421.04 5126

Установа за културу 
и образовање 
Културни центар 
„Кисач“ Кисач

Набавка галеријске 
опреме, опреме за 
расвету, фотографске 
опреме и озвучење 

2.150.000,00 2.150.000,00

5.8 421.04 5126 Културни центар 
"Руменка", Руменка

Набавка пројектора и 
пројекторског платна, 
музичко-тонске опреме, 
шина за изложбе, 
изложбених штафелаја 
и сталка

610.000,00 610.000,00

Укупно: 16.455.000,00 120.000,00 16.575.000,00

6. ОПРЕМА ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ

Рб Пфп Ек. 
клас. Индиректни корисник

Опис 
(Намена за коју ће се 
средства користити)

Средства из 
буџета

Опис 
(Намена за коју ће се 
средства користити)

Средства из 
додатних 
прихода

Укупна 
средства

6.1 421.05 5128 Музеј Града Новог 
Сада

Набавка опреме за 
видео надзор, против-
пожарних апарата и 
противпровалне опреме

480.000,00 480.000,00

6.2 421.05 5128 Градска библиотека 
у Новом Саду

Набавка видео камера и 
опреме за надзор 500.000,00 500.000,00
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6.3 421.05 5128
„Новосадско 
позориште-Ujvideki 
Szinhaz“

Набавка дигиталне 
централе за дојаву 
пожара и јављача 
пожара

260.000,00 260.000,00

6.4 421.05 5128 Позориште младих
Набавка 
противпожарних апарата 
и паник лампи

300.000,00
Набавка 
противпожарних 
апарата и паник лампи 50.000,00

350.000,00

6.5 421.05 5128 Културни центар 
Новог Сада

Набавка 
противпожарних апарата 
и сета за прву помоћ

70.000,00 70.000,00

6.6 421.05 5128

Установа за културу 
и образовање 
Културни центар 
„Младост“ Футог

Набавка и уградња 
система за дојаву 
пожара и хидрантске 
мреже

4.500.000,00 4.500.000,00

6.7 421.05 5128 Културни центар 
"Руменка", Руменка Набавка ПП апарата 40.000,00 40.000,00

Укупно: 6.150.000,00 50.000,00 6.200.000,00

7. ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДЊУ, МОТОРНА, НЕПОКРЕТНА И НЕМОТОРНА ОПРЕМА

Рб Пфп Ек. 
клас. Индиректни корисник

Опис 
(Намена за коју ће се 
средства користити)

Средства из 
буџета

Опис 
(Намена за коју ће се 
средства користити)

Средства из 
додатних 
прихода

Укупна 
средства

7.1 421.06 5129 „Новосадско позориште
-Ujvideki Szinhaz“

Набавка алуминијумских 
практикала 2.800.000,00 2.800.000,00

Укупно: 2.800.000,00 2.800.000,00
     

8. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

Рб Пфп Ек. 
клас. Индиректни корисник

Опис 
(Намена за коју ће се 
средства користити)

Средства из 
буџета

Опис 
(Намена за коју ће се 
средства користити)

Средства из 
додатних 
прихода

Укупна 
средства

8.1 422.01 5151 Градска библиотека 
у Новом Саду

Набавка књига, остале 
књижне и некњижне 
грађе 9.000.000,00

Набавка књига и 
некњижне грађе

500.000,00
9.500.000,00

8.2 422.01 5151 Историјски архив 
Града Новог Сада

Набавка књига и 
софтвера 300.000,00 Набавка књига 100.000,00 400.000,00

8.3 422.01 5151
Завод за заштиту 
споменика кулуре 
Града Новог Сада

Набавка књига, лиценци 
и софтверских програма 200.000,00

Набавка књига, 
лиценци и 
софтверских програма

250.000,00 450.000,00

8.4 422.01 5151
„Новосадско 
позориште-Ujvideki 
Szinhaz“

Набавка лиценци за 
антивирус програме 98.000,00

98.000,00

8.5 422.01 5151 Културни центар 
Новог Сада

Набавка књига, лиценци 
за рачунарске програме 
и откуп ауторских права

700.000,00

Набавка књига, 
лиценци за рачунарске 
програме и откуп 
ауторских права

100.000,00 800.000,00

8.6 422.01 5151

Установа за културу 
и образовање 
Културни центар 
„Кисач“ Кисач

Набавка лиценци за 
рачунарске програме и 
антивирус програме

500.000,00 500.000,00

Укупно: 10.798.000,00 950.000,00 11.748.000,00
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II.  ПРОЈЕКАТ: РЕСТАУРАЦИЈА ЗАВИЧАЈНЕ ЗБИРКЕ У СРЕМСКИМ КАРЛОВЦИМА

1. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА

Рб Пфп Ек. 
клас. Индиректни корисник

Опис 
(Намена за коју ће се 
средства користити) 

Средства из 
буџета

Опис 
(Намена за коју ће се 
средства користити)

Средства из 
додатних 
прихода

Укупна 
средства

1.1 423.01 5113 Музеј Града Новог 
Сада

Радови на фасади 
објекта Завичајна 
збирка, Патријарха 
Рајачића 16, Сремски 
Карловци

4.035.000,00 4.035.000,00

Укупно: 4.035.000,00 4.035.000,00
                

2. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ

Рб Пфп Ек. 
клас. Индиректни корисник

Опис 
(Намена за коју ће се 
средства користити)

Средства из 
буџета

Опис 
(Намена за коју ће се 
средства користити)

Средства из 
додатних 
прихода

Укупна 
средства

2.1 423.02 5114 Музеј Града Новог 
Сада

Израда пројекта 
електроинсталација за 
објекат Завичајна 
збирка, Патријарха 
Рајачића 16, Сремски 
Карловци

250.000,00 250.000,00

Укупно: 250.000,00 250.000,00
                                   

             III.  ПРОЈЕКАТ: РЕСТАУРАЦИЈА КРОВА НОВОСАДСКОГ ПОЗОРИШТА

1. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА

Рб Пфп Ек. 
клас. Индиректни корисник

Опис 
(Намена за коју ће се 
средства користити) 

Средства из 
буџета

Опис 
(Намена за коју ће се 
средства користити)

Средства из 
додатних 
прихода

Укупна 
средства

1.1 424.01 5113
„Новосадско 
позориште-Ujvideki 
Szinhaz“

Радови на  
реконструкцији крова на 
згради Новосадског 
позоришта и згради 
магацина и израда 
галерије у магацинском 
простору од металне 
конструкције

10.353.300,00 10.353.300,00

Укупно: 10.353.300,00 10.353.300,00
               

2. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ

Рб Пфп Ек. 
клас. Индиректни корисник

Опис 
(Намена за коју ће се 
средства користити)

Средства из 
буџета

Опис 
(Намена за коју ће се 
средства користити)

Средства из 
додатних 
прихода

Укупна 
средства

2.1 424.02 5114
„Новосадско 
позориште-Ujvideki 
Szinhaz“

Израда пројектно 
-техничке документације  
и вођење надзора над 
радовима

400.000,00 400.000,00

Укупно: 400.000,00 400.000,00
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IV.  ПРОЈЕКАТ: ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ КЦ „КИСАЧ“ 

1. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА

Рб Пфп Ек. 
клас. Индиректни корисник

Опис 
(Намена за коју ће се 
средства користити) 

Средства из 
буџета

Опис 
(Намена за коју ће се 
средства користити)

Средства из 
додатних 
прихода

Укупна 
средства

1.3 425.01 5113

Установа за културу 
и образовање 
Културни центар 
„Кисач“ Кисач

Радови на 
реконструкцији и 
адаптацији летње сале 
КЦ "Кисач" на изложбени 
простор 

4.800.000,00 4.800.000,00

Укупно: 4.800.000,00 4.800.000,00

Градоначелник

159
На основу члана 4. став 1. Одлуке о посебној накнади 

за заштиту и унапређење животне средине на територији 
Града Новог Сада (''Службени лист Града Новог Сада'', 
број 13/14), а у вези са чланом 100. став 3. Закона о заштити 
животне средине (''Службени гласник Републике Србије'', 
бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон, 
43/11-одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18-др.закон), Градона-
челник Града Новог Сада, по прибављеној сагласности 
Министарства заштите животне средине број: 401-00-
00206/2019 од 8. фебруара 2019. године, доноси

ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ 

ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
ЗА 2019. ГОДИНУ

1. Овим програмом утврђују се извори, намена и начин 
коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине (у даљем тексту: Фонд), односно финансирање 
Фонда и обавеза ради којих је отворен, као и услови за 
употребу средстава Фонда, у складу са Одлуком о буџету 
Града Новог Сада за 2019. годину (''Службени лист Града 
Новог Сада'', број 58/18).

2. За финансирање Фонда из тачке 1. овог програма 
планирана су средства у укупном износу од 281.710.000,00 
динара, која се очекују од јавних прихода у складу са зако-
ном: накнаде за заштиту и унапређивање животне средине, 
накнаде за загађивање животне средине и прихода из 
Буџета Града Новог Сада по Одлуци о буџету Града Новог 
Сада за 2019. годину, и то од:

- накнаде за заштиту и 
  унапређивање животне 
  средине

240.000.000,00 динара

- накнаде за загађивање 
  животне средине

3.000.000,00 динара

- прихода из Буџета Града 
  Новог Сада

38.710.000,00 динара

3. Средства Фонда из тачке 2. овог програма користиће 
се за заштиту и унапређење животне средине на територији 

Града Новог Сада финансирањем или суфинансирањем 
подстицајних, превентивних и санационих програма и 
пројеката; програма и пројеката праћења стања животне 
средине (мониторинг); програма заштите и развоја 
заштићених природних добара; истраживачких и развојних 
програма и пројеката; образовних активности и јачања све-
сти о потреби заштите животне средине; информисања и 
објављивања података о стању животне средине; трош-
кова реализације програма, као и других активности од 
значаја за заштиту животне средине на територији Града 
Новог Сада, од чега је планирано за:

I.  Подстицајне, превентивне и санационе 
програме и пројекте 172.000.000,00 динара

Укупна средства за реализацију подстицајних, превен-
тивних и санационих програма и пројеката планирана су 
из:

  извора 01 - приходи из буџета,

  а распоређена су за економску класификацију 424 - 
Специјализоване услуге, синтетика 4246 - Услуге 
очувања животне средине, науке и геодетске услуге.

Средствима из тачке 3. подтачка I. планира се 
реализација пројеката који се односе на:

- очување и унапређење зеленила у функцији заштите 
животне средине на јавним површинама на територији 
Града Новог Сада које ће реализовати Јавно кому-
нално предузеће ''Градско зеленило'' Нови Сад коме 
је Одлуком о усклађивању Одлуке о организовању 
комуналне радне организације ''Градско зеленило'' у 
Новом Саду, као јавног комуналног предузећа (''Служ-
бени лист Града Новог Сада'', бр. 47/16 и 59/18) пове-
рено обављање услуга очувања и унапређења зеле-
нила у функцији заштите животне средине на јавним 
површинама на територији Града Новог Сада, а за које 
су средства планирана у буџету Града Новог Сада на 
позицији Градске управе за заштиту животне средине 
Града Новог Сада (у даљем тексту: Управа) за 
реализацију програма коришћења средстава Буџетског 
фонда за заштиту животне средине, као искључиво 
право у складу са прописима којима се уређују јавне 
набавке, и то:

1) Очување и унапређење зеленила Лиманског парка 
у Новом Саду - прва фаза;

2) Очување и унапређење зеленила Сентандрејског 
пута у Новом Саду;
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3) Очување и унапређење зеленила разделне траке 
Булевара цара Лазара у Новом Саду;

4) Очување и унапређење зеленила стамбеног блока 
ограниченог улицама Булевар кнеза Милоша, Милеве 
Марић и Сомборска рампа у Новом Саду;

5) Очување и унапређење зеленила мале урбане целине 
на углу улице Пап Павла и Булевара ослобођења у 
Новом Саду;

6) Очување и унапређење зеленила стамбеног блока 
ограниченог улицама  Булевар ослобођења, Буле-
вар краља Петра I, Булевар Јаше Томића и Руме-
начка улица у Новом Саду;

7) Очување и унапређење зеленила  дела Булевара 
Јаше Томића од Булевара ослобођења до Руменачке 
улице у Новом Саду;

8) Очување и унапређење зеленила стамбеног блока 
ограниченог улицама Браће Поповић,  Илије Бирча-
нина, Корнелија Станковића и Руменачкa улица у 
Новом Саду;

9) Израда пројекта унапређења зеленила стамбеног 
блока у изградњи на простору насеља Југовићево у 
Новом Саду (дрвореди у новоизграђеним приступ-
ним саобраћајницама Ia и Ib фазa);

10) Очување и унапређење зеленила у Ветернику на 
простору новоизграђених станова за расељена лица;

11) Очување и унапређење зеленила трга у Булевару 
кнеза Милоша у Новом Саду;

12) Очување и унапређење  зеленила стамбеног блока 
између улица Јована Дучића, Браће Дроњак, 
Сељачких буна и Булевара Слободана Јовановића 
у Новом Саду;

13) Очување и унапређење  зеленила стамбеног блока 
између улица Бате Бркић, Душана Даниловића, Кнеза 
Милоша и Булевара војводе Степе у Новом Саду;

14) Очување и унапређење  зеленила Стражиловске 
улице у Новом Саду;

15) Очување и унапређење  зеленила стамбеног блока 
између улица Цара Лазара, Балзакове са простором 
испред Дома здравља, Народног фронта до Балет-
ске школе у Новом Саду;

16) Продужимо живот јелкама.
-  чишћење и санирање јавних површина и 
унапређење система управљања отпадом на 
територији Града Новог Сада у функцији очувања 
и унапређења животне средине које ће реализо-
вати Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Нови 
Сад коме је Одлуком о усклађивању Одлуке о 
организовању комуналне радне организације 
''Чистоћа'' у Новом Саду, као јавног комуналног 
предузећа (''Службени лист Града Новог Сада'', 
бр. 47/16, 9/17, 55/17 и 59/18) поверено чишћење 
и санирање јавних површина и реализација 
пројеката унапређења система управљања отпа-
дом на територији Града Новог Сада у функцији 
очувања и унапређења животне средине, а за које 
су средства планирана у буџету Града Новог Сада 
на позицији Управе за реализацију програма 
коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту 
животне средине, као искључиво право у складу 
са прописима којима се уређују јавне набавке, и 
то:

1) Чишћење и санирање јавних површина у насељу 
Стари Лединци;

2) Чишћење и санирање јавних површина у насељу 
Нови Лединци;

3) Чишћење и санирање јавних површинa на потезу 
Кисач-Степановићево;

4) Чишћење и санирање јавних површина дела насеља 
Ветерник;

5) Чишћење и санирање јавних површина на потезу 
Футог-Кисач;

6) Чишћење и санирање јавних површина на потезу 
Нови Сад-Ченеј;

7) Чишћење и санирање јавних површина на потезу 
Руменка-Кисач;

8) Чишћење и санирање јавних површина на потезу 
Нови Сад-Каћ;

9) Чишћење и санирање јавних површина у насељу 
Римски Шанчеви;

10) Чишћење и санирање јавних површина у насељу 
Транџамент;

11) Чишћење и санирање јавних површина у насељу 
Парагово;

12) Чишћење и санирање јавних површина дела насеља 
Футог;

13) Чишћење и санирање јавних површина у насељу 
Мишелук.
- уклањање радиоактивних громобрана на територији 
Града Новог Сада, а имајући у виду да на територији 
Града Новог Сада још увек постоје радиоактивни 
громобрани који, као извори јонизујућег зрачења, 
представљају ризик по здравље људи и животну 
средину. 

II.  Програме и пројекте праћења стања животне 
средине (мониторинг) на територији Града 
Новог Сада 

    27.500.000,00 динара
Укупна средства за реализацију програма и пројеката 

праћења стања животне средине планирана су из:
 извора 01 - приходи из буџета,
 а распоређена су: 26.000.000,00 динара за економ-

ску класификацију 424 - Специјализоване услуге, 
синтетика 4246 - Услуге очувања животне средине, 
науке и геодетске услуге и 1.500.000,00 динара за 
економску класификацију 483 - новчане казне и 
пенали по решењу судова, синтетика 4831 - новчане 
казне и пенали по решењу судова.

Средствима из тачке 3. подтачка II., на основу годишњих, 
односно вишегодишњих програма мониторинга донетих у 
складу са Законом о заштити животне средине и посебним 
законима, планира се финансирање: 

- праћења квалитета ваздуха,
- праћења и прогнозе аерополена,
- праћења нивоа буке у животној средини,
- праћења квалитета површинских вода.

За реализацију наведених мониторинга закључиће се 
уговори са овлашћеним стручним и научним организацијама 
и установама, у складу са законом.
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III. Програме заштите и развоја заштићених 
природних добара на територији Града 
Новог Сада 

    17.500.000,00 динара
Укупна средства за реализацију програма заштите и 

развоја заштићених природних добара планирана су из:
 извора 01 - приходи из буџета,
 а распоређена су за економску класификацију 424 

- Специјализоване услуге, синтетика 4246 - Услуге 
очувања животне средине, науке и геодетске услуге.

Актима Скупштине Града Новог Сада стављени су под 
заштиту: Парк природе ''Бегечка јама'' и споменици при-
роде: ''Каменички парк'', ''Футошки парк'', ''Парк института 
у Сремској Каменици'', ''Копривић у центру Новог Сада'', 
''Јаворолисни платан у Новом Саду'', ''Амерички платан на 
Сајлову'', ''Дуд на Ченејском салашу'', ''Платан у дворишту 
школе ''Милош Црњански'' у Новом Саду'' и ''Амерички пла-
тан у Футогу''.

Активности на заштити, уређењу и унапређењу ових 
заштићених природних добара реализоваће се на основу 
годишњих програма управљања донетих од стране 
управљача у складу са законом.

У оквиру расположивих средстава финансираће се или 
суфинансирати конкретни пројекти понуђени од стране 
управљача који доприносе очувању, унапређењу и 
промоцији заштићених природних добара као и пројекти 
који обезбеђују научну и стручну основу за предузимање 
мера заштите и унапређења одређеног природног добра.

IV. Истраживачке и развојне 
програме и пројекте 30.000.000,00 динара

Укупна средства за реализацију истраживачких и 
развојних програма и пројеката планирана су из:

 извора 01 - приходи из буџета,
 а распоређена су: 15.000.000,00 динара за економ-

ску класификацију 463-Трансфери осталим нивоима 
власти, синтетика 4631-Текући трансфери осталим 
нивоима власти, и 15.000.000,00 динара за економ-
ску класификацију 465-Остале дотације и трансфери, 
синтетика 4651-Остале текуће дотације и трансфери.

Средства за суфинансирање истраживачких и развојних 
програма и пројеката чији резултати доприносе заштити и 
унапређењу стања животне средине на територији Града 
Новог Сада додељиваће се на основу Јавног конкурса.

Услови које морају да испуњавају корисници средстава, 
услови и начин расподеле средстава, критеријуми и мерила 
за оцењивање захтева за расподелу средстава, начин 
праћења коришћења средстава и уговорених права и оба-
веза дефинисани су Правилником о суфинансирању истра-
живачких и развојних пројеката и програма из области 
заштите животне средине (''Службени лист Града Новог 
Сада'', бр. 5/17 и 29/17).

V.  Образовне активности и јачање свести 
о потреби заштите животне средине
  30.000.000,00 динара

Укупна средства за реализацију образовних активности 
и јачање свести о потреби заштите животне средине пла-
нирана су из:

 извора 01 - приходи из буџета,

 а распоређена су за економску класификацију 481 
- Дотације невладиним организацијама, 

 синтетика 4819 - Дотације осталим непрофитним 
институцијама.

У складу са Правилником о суфинансирању програма 
и пројеката из области заштите животне средине (''Служ-
бени лист Града Новог Сада'', број 45/14) биће расписан и 
спроведен Јавни конкурс за доделу планираних средстава 
којима ће се суфинансирати програми и пројекти из обла-
сти заштите животне средине који се односе на 
популаризацију, подстицање, усмеравање и јачање свести 
о значају заштите животне средине (предавања, скупови, 
трибине, брошуре, кампови, радионице и др.), као и друге 
активности поменутих и сличних садржаја.

У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и 
популаризације заштите животне средине, Управа ће, само-
стално или у сарадњи са другим субјектима, реализовати 
програме и пројекте, организовати или учествовати у 
предавањима, семинарима, трибинама, скуповима, 
манифестацијама, акцијама из области заштите и 
унапређења животне средине и обележавању значајних 
датума и догађаја.

VI. Информисање и објављивање података 
о стању и квалитету животне средине

    3.500.000,00 динара
Део средстава за информисање и објављивање пода-

така о стању и квалитету животне средине у износу од 
500.000,00 динара планиран је из:

 извора 01 - приходи из буџета,
 а распоређен је за економску класификацију 423 - 

Услуге по уговору, 
 синтетика 4232 - Компјутерске услуге. 
У циљу редовног, благовременог, потпуног и објективног 

обавештавања јавности о стању животне средине, јавности 
рада Управе и јачања свести о значају заштите животне 
средине, наставиће се континуирано одржавање и 
иновирање Интернет презентације Управе (www.
environovisad.org.rs), са пратећим трошковима (закуп 
хостинга и домена и слично). За реализацију ове програм-
ске активности закључиће се уговор у складу са законом.

Део средстава у износу од 3.000.000,00 динара плани-
ран је из:

 извора 01 - приходи из буџета,
 а распоређен је за економску класификацију 423 - 

Услуге по уговору,
 синтетика 4234 - Услуге информисања.
Овим средствима финансираће се израда публикација 

и другог едукативног материјала на основу уговора 
закључених у складу са законом. 

Такође ће се финансирати и пратећи трошкови израде 
публикација, као што су: каталогизација у публикацији (CIP), 
Међународни стандардни број публикације (ISBN) и слично.

VII. Трошкове реализације Програма
    1.210.000,00 динара
Део средстава за трошкове реализације овог програма 

у износу од 1.000.000,00 динара планиран је из:
 извора 01 - приходи из буџета,

 а распоређен је за економску класификацију 421 - 
Стални трошкови,



6. март 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 9 – страна 343.    

 синтетика 4216 - Закуп имовине и опреме.
Ова средства ће се користити за закуп простора ради 

учешћа на сајмовима и закуп опреме.
 Део средстава у износу од 210.000,00 динара пла-

ниран је из:
 извора 01 - приходи из буџета,
 а распоређен је за економску класификацију 423 - 

Услуге по уговору, 
 синтетика 4234 - Услуге информисања.
Овим средствима ће се финансирати објављивање 

огласа за јавне конкурсе и других огласа у средствима 
јавног информисања.

4. Преузимање обавеза и плаћања на терет Фонда врше 
се до нивоа планираних средстава Фонда.

Уколико се приходи и примања Фонда у току буџетске 
године не остварују у планираном износу расходи ће се 
извршавати по приоритетима које утврди Градоначелник 
Града Новог Сада, и то за обавезе утврђене законом и 
раније преузете уговорне обавезе.

5. Средства из тачке 2. овог програма могу да се увећају 
за износ утврђен изменом буџета Града Новог Сада за 
текућу годину, као и за износ трансфера од других нивоа 
власти и донација, а могу да се користе за намене из тачке 
3. овог програма без претходне сагласности Министарства 
заштите животне средине на измене овог програма.

6. Реализацију овог програма и надзор над извршавањем 
уговорних обавеза и реализацијом појединачних програма 
и пројеката спроводи Управа.

7. Овај програм објавити у ''Службеном листу Града 
Новог Сада''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК        
Број: 501-2/2019-7-II 
26. фебруар 2019. године
НОВИ САД Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.
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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), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ 
ГРУПЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ АКТИВНОСТИ 

ОРГАНА ГРАДА НОВОГ САДА НА 
ИЗГРАДЊИ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА 

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

I

Овим решењем образује се и именује Радна група за 
координацију активности органа Града Новог Сада на 
изградњи регионалног центра за управљање отпадом (у 
даљем тексту: Радна група) за Регион за управљање отпа-
дом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки 
Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас (у 
даљем тексту: Регион).

II

Задатак Радне групе је да:
- координира активности органа Града Новог Сада на 
изградњи регионалног центра за управљање отпадом 
за регион и

- подноси Градоначелнику Града Новог Сада троме-
сечне извештаје о активностима на изградњи регио-
налног центра за управљање отпадом за Регион.

III

У Радну групу именују се:

- За председника Радне групе:
 МИРА РАДЕНОВИЋ, Градско веће Града Новог Сада.

- За чланове Радне групе:
1.  ЗОРАН СТАНОЈЕВИЋ, Градска управа за комуналне 

послове,
2.  СЕНКА СЕКУЛИЋ, Градска управа за комуналне 

послове,
3.  МИЛАНА СУЧЕВИЋ, Градска управа за грађевинско 

земљиште и инвестиције,
4.  БОЈАНА ДАБИЋ, Градска управа за имовину и имо-

винско-правне послове
5.  НЕМАЊА МАРТИНОВИЋ, Градска управа за имо-

вину и имовинско-правне послове,
6.  ДРАГИЦА БРАНКОВИЋ, Градска управа за заштиту 

животне средине,
7.  КОСТА МИЈИЋ, Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ 

Нови Сад,
8.  БИЉАНА ВРБАШКИ, Јавно предузеће „Урбанизам“ 

Завод за урбанизам Нови Сад и
9.  ИГОР ЦРНОБАРАЦ, Покрајински секретаријат за 

пољопривреду, водопривреду и шумарство.

IV

Стручне и административне послове за потребе Радне 
групе обавља Градска управа за комуналне послове.

V

Даном ступања на снагу овог решења престаје да важи 
Решење о образовању и именовању Радне групе за при-
прему аката и предузимање активности потребних за 
реализацију Пројекта „Изградња регионалног центра за 
управљање отпадом у Новом Саду („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 57/15).

VI

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 352-1/2019-94-II 
18. фебруар 2019. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 47. став 1. тачка 4. Статута Града Новог 

Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 43/08), Градоначелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 
БРОЈУ И СТРУКТУРИ ИЗВРШИЛАЦА ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „РАДОСНО 
ДЕТИЊСТВО“ НОВИ САД ЗА РАДНУ 

2018/2019. ГОДИНУ

I. Даје се сагласност на Одлуку о броју и структури 
извршилаца за реализацију Годишњег плана рада Пред-
школске установе „Радосно детињство“ Нови Сад за радну 
2018/2019. годину, коју је донео директор Предшколске 
установе „Радосно детињство“ Нови Сад дана 4. фебру-
ара 2019. године, под бројем 540/01.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-2/2019-98-II 
18. фебруар 2019. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник Републике Србије“, 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, 99/16,113/17 и 95/18) и члана 5. 
став 2. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2019. годину 
(”Службени лист Града Новог Сада”, број 58/18), Градона-
челник Града Новог Сада доноси

Р Е ШЕ Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града Новог 
Сада за 2019. годину („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 58/18) у Посебном делу, Раздео 09, Глава 09.01 – 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, за Програмску актив-
ност: Текућа буџетска резерва (шифра 0602-0009), у оквиру 
Програма 15 – Опште услуге локалне самоуправе (шифра 
0602) у Функцији 160 – Опште јавне услуге некласифи-
коване на другом месту, са позиције буџета 287, економ-
ска класификација 499 – Средства резерве, одобравају 
се средства Градској управи за образовање у износу од:

11.377.057,00 динара
(једанаестмилионатристаседамдесетседамхиљадапедес

етседамдинара00/100)

на име недостајућих средстава за капитално одржавање 
зграда и објеката и пројектно планирање за основне школе.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у 
оквиру Раздела 11, Глава 11.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА 
ОБРА ЗОВАЊЕ, у оквиру функције 912 – Основно 
образовање, на позицију буџета 320, економска класи-
фикација 463 – Трансфери осталим нивоима власти, из 
извора финансирања 01 – Приходи из буџета, за Програм-
ску активност: Функционисање основних школа (шифра 
2002-0001), у оквиру Програма 9 – Основно образовање и 
васпитање (шифра 2002), тако да укупан план средстава 
из буџета за ову апропријацију износи 62.785.657,00 динара.

3. У складу са овим решењем извршити одговарајуће 
измене у Општем, Посебном и Програмском делу буџета.

4. За реализацију овог решења задужују се:
- Градска управа за финансије и
- Градска управа за образовање.

5. Решење доставити:
- Градској управи за финансије:

 - Сектору за буџет,
 - Сектору за трезор и

- Градској управи за образовање.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК        
Број: 401-15/2019-II 
21. фебруар 2019. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р.
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На основу члана 47. тачка 20. Статута Града Новог Сада 

– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 43/08), а у вези с поглављем XI тачке 8. Акционог плана 
запошљавања Града Новог Сада за 2019. годину („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, бр. 5/19, 6/19 и 7/19), Градо-
начелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I  Даје се сагласност да се средства обезбеђена Одлу-
ком о буџету Града Новог Сада за 2019. годину („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 58/18) у оквиру раздела 08 
– Градска управа за привреду, глава 08.01 – Градска управа 
за привреду, у оквиру функције 412 – Општи послови по 
питању рада, Програм 3 (шифра 1501) Локални економски 
развој, Програмска активност (шифра 1501-0002) – Мере 
активне политике запошљавања, на апропријацији економ-
ске класификације 463 – Трансфери осталим нивоима вла-
сти, позиција Финансијског плана 233.01, синтетика 4631 
– Текући трансфери осталим нивоима власти, у износу од 
1.500.000,00 динара (извор финансирања 01), у вези са 
реализацијом поглавља XI тачке 8. Акционог плана 
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запошљавања Града Новог Сада за 2019. годину („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, бр. 5/19, 6/19 и 7/19) и на 
основу Уговора о додели средстава из Буџета Града Новог 
Сада са Аутономном Покрајином Војводином – Службом 
за реализацију програма развоја АП Војводине и Едука-
тивним центром за обуке у професионалним и радним веш-
тинама, пренесу на рачун број: 840-733133843-73, модел 
97, позив на број 21511808470700, ПИБ 103806910.

II Овлашћује се в.д. начелника Градске управе за при-
вреду да закључи Уговор о додели средстава из Буџета 
Града Новог Сада са Аутономном Покрајином Војводином 
– Службом за реализацију програма развоја АП Војводине 
и Едукативним центром за обуку у професионалним и рад-
ним вештинама за реализацију активности за обуку – 
преквалификације и доквалификације за руковаоце 
грађевинским машинама у циљу превенције дугорочне 
незапослености, помоћ у стицању нових знања и вештина 
ради лакшег запошљавања и подршке развоју предузет-
ништва, стварања претпоставки за отпочињање пословања 
и квалитетније улагање у обучавање и образовање заин-
тересованих лица.

III За реализацију овог решења задужује се Градска 
управа за привреду.

IV Решење доставити:
- Градској управи за привреду,
- Градској управи за финансије,
- Аутономној Покрајини Војводине – Служби за 
реализацију програма развоја АП Војводине и

- Едукативном центру за обуке у професионалним 
и радним вештинама.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-55/2019-II 
28. фебруар 2019. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 47. тачка 20. Статута Града Новог Сада 

– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 43/08), а у вези с поглављем XI тачке 8. Акционог плана 
запошљавања Града Новог Сада за 2019. годину („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, бр. 5/19, 6/19 и 7/19), Градо-
начелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I  Даје се сагласност да се средства обезбеђена Одлу-
ком о буџету Града Новог Сада за 2019. годину („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 58/18) у оквиру раздела 08 
– Градска управа за привреду, глава 08.01 – Градска управа 
за привреду, у оквиру функције 412 – Општи послови по 
питању рада, Програм 3 (шифра 1501) Локални економски 
развој, Програмска активност (шифра 1501-0002) – Мере 

активне политике запошљавања, на апропријацији економ-
ске класификације 463 – Трансфери осталим нивоима вла-
сти, позиција Финансијског плана 233.01, синтетика 4631 
– Текући трансфери осталим нивоима власти, у износу од 
150.000,00 динара (извор финансирања 01), у вези са 
реализацијом поглавља XI тачке 8. Акционог плана 
запошљавања Града Новог Сада за 2019. годину („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, бр. 5/19, 6/19 и 7/19) и на 
основу Уговора о додели средстава из Буџета Града Новог 
Сада са Аутономном Покрајином Војводином – Службом 
за реализацију програма развоја АП Војводине и Едука-
тивним центром за обуке у професионалним и радним веш-
тинама, пренесу на рачун број: 840-733133843-73, модел 
97, позив на број 21511808470700, ПИБ 103806910.

II Овлашћује се в.д. начелника Градске управе за при-
вреду да закључи Уговор о додели средстава из Буџета 
Града Новог Сада са Аутономном Покрајином Војводином 
– Службом за реализацију програма развоја АП Војводине 
и Едукативним центром за обуку у професионалним и рад-
ним вештинама за реализацију активности за обуку, тј. 
пасош компетенција у циљу превенције дугорочне незапо-
слености, помоћ у стицању нових знања и вештина ради 
лакшег запошљавања и подршке развоју предузетништва, 
стварања претпоставки за отпочињање пословања и 
квалитетније улагање у обучавање и образовање заинте-
ресованих лица.

III За реализацију овог решења задужује се Градска 
управа за привреду.

IV Решење доставити:
-  Градској управи за привреду,
-  Градској управи за финансије,
-  Аутономној Покрајини Војводине – Служби за 
реализацију програма развоја АП Војводине и

-  Едукативном центру за обуке у професионалним 
и радним вештинама.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-57/2019-II 
28. фебруар 2019. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 47. тачка 20. Статута Града Новог Сада 

– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 43/08), а у вези с поглављем XI тачке 8. Акционог плана 
запошљавања Града Новог Сада за 2019. годину („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, бр. 5/19, 6/19 и 7/19), Градо-
начелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Даје се сагласност да се средства обезбеђена Одлу-
ком о буџету Града Новог Сада за 2019. годину („Службени 
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лист Града Новог Сада“, број 58/18) у оквиру раздела 08 
– Градска управа за привреду, глава 08.01 – Градска управа 
за привреду, у оквиру функције 412 – Општи послови по 
питању рада, Програм 3 (шифра 1501) Локални економски 
развој, Програмска активност (шифра 1501-0002) – Мере 
активне политике запошљавања, на апропријацији економ-
ске класификације 463 – Трансфери осталим нивоима вла-
сти, позиција Финансијског плана 233.01, синтетика 4631 
– Текући трансфери осталим нивоима власти, у износу од 
1.000.000,00 динара (извор финансирања 01), у вези са 
реализацијом поглавља XI тачке 8. Акционог плана 
запошљавања Града Новог Сада за 2019. годину („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, бр. 5/19, 6/19 и 7/19) и на 
основу Уговора о додели средстава из Буџета Града Новог 
Сада са Аутономном Покрајином Војводином – Службом 
за реализацију програма развоја АП Војводине и Едука-
тивним центром за обуке у професионалним и радним веш-
тинама, пренесу на рачун број: 840-733133843-73, модел 
97, позив на број 21511808470700, ПИБ 103806910.

II Овлашћује се в.д. начелника Градске управе за при-
вреду да закључи Уговор о додели средстава из Буџета 
Града Новог Сада са Аутономном Покрајином Војводином 
– Службом за реализацију програма развоја АП Војводине 
и Едукативним центром за обуке у професионалним и рад-
ним вештинама за реализацију активности за обуку за личне 
пратиоце у циљу превенције дугорочне незапослености, 
помоћ у стицању нових знања и вештина ради лакшег 
запошљавања и подршке развоју предузетништва, стварања 
претпоставки за отпочињање пословања и квалитетније 
улагање у обучавање и образовање заинтересованих лица.

III За реализацију овог решења задужује се Градска 
управа за привреду.

IV Решење доставити:
-  Градској управи за привреду,
-  Градској управи за финансије,
-  Аутономној Покрајини Војводине – Служби за 
реализацију програма развоја АП Војводине и

-  Едукативном центру за обуке у професионалним 
и радним вештинама.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-56/2019-II 
28. фебруар 2019. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 7. став 3. Одлуке о служби извршних 

органа Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 48/08, 5/12, 67/13 и 58/17), Градоначелник Града 
Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I.  Мр ГОРАН СЕЧУЈСКИ разрешава се дужности шефа 
Канцеларије за локални економски развој у Служби 
извршних органа Града Новог Сада, са 14. фебруаром 
2019. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2019-741 
14. фебруар 2019. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р.  

Градска управа за саобраћај и путеве

167
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, 61/2017, 42/2018 
и 59/2018), 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 тек-
сту: 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), 

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 "Пар-
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кинг сервис" Нови Сад (у даљем тексту: Паркинг сер-
вис), 

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 145 паркинг-места, 
према Пројекту број ПС 0295 од 1. октобра 2015. 
године који је израдио Паркинг сервис и Пројекту број 
С495/18 од 13.12.2018. године који је израдила Град-
ска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, 
Одељење за развој и управљање саобраћајем,

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,

16.  на углу улица Гимназијске и Даничићеве, са 58 пар-
кинг-места, према Пројекту број ПС0129-06 од 11. 
маја 2015. године, који је израдио Паркинг сервис и

17.  на Тргу младенаца и у Железничкој улици, са 81 пар-
кинг-местом према пројекту број ПС0102-02 из окто-
бра 2010. 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, 

3.  у Улици Жарка Васиљевића, са 69 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 изра-
дио 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 56 паркинг-места, према 
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 цен-
тар), 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 сер-
вис, и према Пројекту број 2342 од 8. септембра 2005. 
године, који је израдио Завод, 

15.  у Шафариковој улици, са 39 паркинг-места, према 
пројекту број 9140 од 2. марта 2015. године, који је 
израдио Завод, 
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16.  у Улици Павла Папа, са 74 паркинг-местом, према 
Пројекту број ПС0124-02 од 4. новембра 2015. 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, 

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 37 пар-
кинг-места, према Пројекту број ПС0119-02 од 4. 
новембра 2014. године, које је израдио Паркинг сер-
вис,

20.  у Улици Васе Стајића, са 197 паркинг-места, према 
Пројекту број ПС0105-05 од 21. маја 2018. године, 
који је израдио Паркинг сервис, 

21.  у Улици војвођанских бригада, са 108 паркинг-места, 
према Пројекту број ПС0108-06 од 23. маја 2018. 
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 изра-
дио 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 110 паркинг-места, 
према Пројекту број ПС 0113-04 из јула 2018. 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 32 паркинг-местом, према 
Пројекту број ПС0125-01 из јула 2018. 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, 

34.  у Хиландарској улици, са 53 паркинг-места, према 
Пројекту број ПС0130-03 из децембра 2014. 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 изра-
дио Паркинг сервис, 

36.  у Улици Вука Караџића, са 20 паркинг-места, према 
Пројекту број ПС0132 из септембра 2006. године, 
који је израдио Паркинг сервис, 

37.  у Улици Лукијана Мушицког, са 22 паркинг-места, 
према Пројекту број ПС0133-01 из јула 2018. године, 
који је израдио Паркинг сервис,

38.  на Булевару ослобођења, од Улице Максима Горког 
до Улице Народног фронта, са 193 паркинг-места, 
изузев дела паркиралишта према огради "Електро-
војводине", према Пројектима број ПС0158-01 из 
октобра 2016. године и ПС0390 из новембра 2018. 
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 ПС0196-03 од 20.11.2018. 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 рас-
крснице са Радничком улицом до раскрснице са Ули-
цом Козачинског, са 55 паркинг-места, према Пројекту 
број 3429 из децембра 2007. године, који је израдио 
Завод, Пројекту број ПС0158-01 из октобра 2016. 
године који је израдио Паркинг сервис, и Пројекту 
број С495/18 од 13.12.2018. године, који је израдила 
Градска управа за грађевинско земљиште и 
инвестиције, Одељење за развој и управљање 
саобраћајем,

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. 
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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 
и ПС0267-01 из априла 2018. 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 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 изра-
дио 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 изра-
дио 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 8 паркинг-места, према 
пројекту број 9882 од 12. априла 2016. године, који 
је израдио Завод,

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 Petra 
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 Petra I, са 244 паркинг-места, према 
Пројекту 5178 од 28. јула 2010. године, који је изра-
дио 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, 

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 изра-
дио 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 изра-
дила 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 бр. ПС0387 од 25. септембра 2018. године, 
који је израдио Паркинг сервис,

81.  у Улици Новосадског сајма, од Мичуринове улице до 
Булевара ослобођења, са 202 паркинг-места, према 
Пројектима бр. 6503 од 1. фебруара 2012. године и 
9207 од 3. јуна 2015. године, који је израдио Завод и 
Пројекту број П-01/2018 од 5.10.2018. године који је 
израдио ИГОР ВУКОБРАТОВИЋ ПР ИНЖЕЊЕРСКЕ 
ДЕЛАТНОСТИ ТРАФФИЦ ПРО-ИНГ НОВИ САД, 
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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 44 паркинг-места, према 
Пројекту број 5023 од 20. маја 2010. године, који је 
израдио Завод и Пројекту број ПС0391 из новембра 
2018. 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 изра-
дио Паркинг сервис, 

86.  у Улици Владимира Перића Валтера к. бр. 2, у делу 
улице уз објекат Института за производно машин-
ство, на катастарској парцели 3659/2 К.О. Нови Сад 
ИИ, са 51 паркинг-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 126 паркинг-места, 
према Пројекту бр. ПС0375 од 18. јуна 2018. године, 
који је израдио Паркинг сервис, 

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 Petra I к.бр. 28 са 57 
паркинг-места, према Пројекту број 10320 од 24. окто-
бра 2016. године, који је израдио Завод, 

94.  у делу Улице Гагаринове к.бр. 2 до 10 са 182 пар-
кинг-места, према Пројекту број 10321 од 24. окто-
бра 2016. године, који је израдио Завод, 

95.  у делу Улице Гагаринове к.бр. 12 до 16 са 116 пар-
кинг-места, према Пројекту број 10322 од 24. окто-
бра 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 изра-
дио 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 паркинг-места 
према пројектима бр. ПС0217-01 из јануара 2017. 
године и ПС0326 из јануара 2017. године, које је изра-
дио "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 сер-
вис", 

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, 

103.  у Улици Лукијана Мушицког, са 69 паркинг-места, 
према Пројекту број ПС0302-01 из јула 2018. године, 
који је израдио Паркинг сервис,

104.  у Улици архимандрита Јована Рајића, са 29 паркинг-
места, према Пројекту број ПС0303-2 од 13. новем-
бра 2017. године, који је израдио Паркинг сервис,

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 паркинг-
места, 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 Petra 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, 

110.  у Улици Достојевског, са 10 паркинг-места, према 
Пројекту број ПС0351 од 11. јануара 2018. године, 
који је израдио Паркинг сервис,

111.  у Мајевичкој улици са 45 паркинг-места, према 
Пројекту број 8393 из фебруара 2014. године, који је 
израдио Завод,

112.  у Улици Богдана Гарабантина са 24 паркинг-места, 
према Пројекту број 8394 из фебруара 2014. који је 
израдио Завод,

113.  у улицама Слободана Бајића и Захарија Орфелина 
са 36 паркинг-места, према Пројекту број 8395 из 
фебруара 2014. године, који је израдио Завод,

114.  у Улици сестара Нинковић са 21 паркинг-местом, 
према Пројекту број 8396 из фебруара 2014. године, 
који је израдио Завод и Пројекту техничког регулисања 
саобраћаја број С-592/17 из октобра 2017. године 
(као изменом-допуном пројекта 8396), који је изра-
дила Градска управа за грађевинско земљиште и 
инвестиције, Одељење за развој и управљање 
саобраћајем,
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115.  на Тргу 1. маја са 35 паркинг-места, према Пројекту 
број 8397 из фебруара 2014. године, који је израдио 
Завод,

116. у Тургењевљевој улици са 320 паркинг-места, према 
Пројекту број 8398 из фебруара 2014. године, који је 
израдио Завод,

117.  у Милешевској улици са 23 паркинг-места, према 
Пројекту број 8399 из фебруара 2014. године, који је 
израдио Завод,

118.  у Улици Бранимира Ћосића са 225 паркинг-места, 
према Пројекту број 8400 из фебруара 2014. године, 
који је израдио Завод,

119.  у блоку између Улице Бранимира Ћосића, Булевара 
краља Petra I, Булевара ослобођења и везе између 
Булевара и породилишта са 315 паркинг-места, према 
Пројекту број С-309/18 од 26. јула 2018. године, који 
је израдила Градска управа за грађевинско земљиште 
и инвестиције, Одељење за развој и управљање 
саобраћајем,

120.  на Булевару краља Petra I, дворишта између к.бр. 41 
и 83, са 76 паркинг-места, према Пројекту број 8402 
из фебруара 2014. године који је израдио Завод и

121.  на платоу Вујадина Бошкова, са 52 паркинг-места, 
према Пројекту број ПС0393 из јануара 2019. године, 
који је израдио Паркинг сервис.

V. У Белој зони одређују се паркиралишта која се налазе: 
1.  на платоу испред Железничке станице, са 71 пар-

кинг-местом, према Пројекту бр. ПС0148-01 од 11. 
јула 2018. године, који је израдио Паркинг сервис,

2.  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 сер-
вис, 

3.  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 Пар-
кинг сервис, 

4.  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 Пар-
кинг сервис и 

5.  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 изла-
ска, 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 паркира-
лишта 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 
Пушкиновој уз Лиманску пијацу, врши радним даном у вре-
мену 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 вре-
мену 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 зон-
ска 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 (паркира-
лиште) 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 4.3.2019. године.
XII. Доношењем овог решења престаје да важи Решење 

о одређивању посебних паркиралишта на територији Града 
Новог Сада ("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 8/2018, 
22/2018, 24/2018, 33/2018, 34/2018, 35/2018, 37/2018, 
41/2018, 45/2018, 52/2018, 53/2018 и 57/2018).

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-34-777/2019
12. фебруар 2019. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9. 

Одлуке о јавним паркиралиштима ("Службени лист Града 
Новог Сада", бр. 4/10, 5/10-исп., 19/10-исп., 50/10, 44/11, 
38/12, 7/13-исп., 28/14, 11/15, 74/16, 21/17, 61/17 и 42/18), 
доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА 

ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА 
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ ЈАНКА 

ЧМЕЛИКА БР. 46 У НОВОМ САДУ
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I. Одређују се паркинг-место за возила особа са инва-
лидитетом на јавном паркиралишту у Улици Јанка Чмелика 
бр. 46 у Новом Саду.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг 
сервис“ Нови Сад  да паркинг-место из тачке I. овог решења 
уреди, опреми и да постави саобраћајну сигнализацију у 
складу са Саобраћајним пројектом број С-039/19 од 22. 
фебруара 2019. године, који је израдила Градска управа 
за грађевинско земљиште и инвестиције, Одељење за 
развој и управљање саобраћајем. 

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

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

V. Рок за извршење овог решења је 20. март 2019. 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-34-1114/2019
27. фебруар 2019. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9. 

Одлуке о јавним паркиралиштима ("Службени лист Града 
Новог Сада", бр. 4/10, 5/10-исп., 19/10-исп., 50/10, 44/11, 
38/12, 7/13-исп., 28/14, 11/15, 74/16, 21/17, 61/17 и 42/18), 
доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА 
ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 
НА ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ 

БЕРИСЛАВА БЕРИЋА БР. 12 У НОВОМ САДУ

I. Одређују се паркинг-место за возила особа са инва-
лидитетом на јавном паркиралишту у Улици Берислава 
Берића бр. 12 у Новом Саду.

II.  Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг 
сервис“ Нови Сад  да паркинг-место из тачке I. овог решења 
уреди, опреми и да постави саобраћајну сигнализацију у 
складу са Саобраћајним пројектом број С-040/19 од 21. 
фебруара 2019. године, који је израдила Градска управа 
за грађевинско земљиште и инвестиције, Одељење за 
развој и управљање саобраћајем. 

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

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

V. Рок за извршење овог решења је 20. март 2019. 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-34-1115/2019
27. фебруар 2019. 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 („Служ-
бени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 
32/13 – УС, 55/14, 96/15 - др. закон, 9/16 - УС, 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 НА БУЛЕВАРУ 

ПАТРИЈАРХА ПАВЛА У НОВОМ САДУ

I. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације 
на Булевару патријарха Павла у Новом Саду, у складу са 
Техничким регулисањем саобраћаја број С-470/18 од 29. 
новембра 2018. 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 15. март 2019. 
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-34-1129/2019
28. фебруар 2019. 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 („Служ-
бени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 
32/13 –УС, 55/14, 96/15 - др. закон, 9/16 - УС, 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 ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У 
БЛОКУ ОМЕЂЕНОМ ОКРУГИЋЕВОМ 
УЛИЦОМ, УЛИЦОМ БОЖИДАРА АЏИЈЕ 

И УЛИЦОМ МАРИНА ДРЖИЋА У 
ПЕТРОВАРАДИНУ

I. Одређује се измена режима саобраћаја у блоку 
омеђеном: Округићевом улицом, Улицом Божидара Аџије 
и Улицом Марина Држића у Петроварадину, у складу са 
Техничким регулисањем саобраћаја број С030/18 од 4. 
фебруара 2019. 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 15. март 2019. 
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-34-643/2019
14. фебруар 2019. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

172
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, 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 УСПОРИВАЧА БРЗИНЕ, 

САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И 
САОБРАЋАЈНЕ ОПРЕМЕ У УЛИЦИ РИБЊАК 

ГОРЊИ ПУТ У ПЕТРОВАРАДИНУ

I. Одређује се постављање успоривача брзине, 
саобраћајне сигнализације и саобраћајне опреме-огледала 
у Улици рибњак горњи пут у Петроварадину. 

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Пут“ Нови 
Сад да постави саобраћајну сигнализацију и опрему према 
Техничком регулисању саобраћаја број  С-/19-029 од 1. 
фебруара 2019. године, које је израдило Одељење за развој 
и управљање саобраћајем Градске управе за грађевинско 
земљиште и инвестиције. 

III. Рок за извршење овог решења је 15. март 2019. 
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-34-644/2019
11. фебруар 2019. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.
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6. март 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 9 – страна 355.    

С А Д Р Ж А Ј
Рег. бр.            Предмет                           Страна Рег. бр.            Предмет                           Страна

ГРАД НОВИ САД

Градско веће

150 Правилник о техничким и другим усло-
 вима за постављање билборда и другог 
 средства за оглашавање 323

151 Правилник о техничким и другим усло-
 вима за постављање средства за огла-
 шавање на фасади, крову и другим по-
 вршинама зграде и за истицање фирме 
 на пословном простору 325

152 Правилник о изменама и допунама Пра-
 вилника о начину и поступку доделе сре-
 дстава из буџета Града Новог Сада за 
 програме и пројекте из области здравства 327

153 Програм инвестиционих активности и 
 текућег одржавања Завода за здрав-
 ствену заштиту студената Нови Сад 
 за 2019. годину 328

154 Програм инвестиционих активности и 
 текућег одржавања Завода за хитну ме-
 дицинску помоћ Нови Сад за 2019. годину 329

155 Решење о одобравању посебних про-
 грама за доделу слободних термина 
 организацијама у области спорта за 
 тренирање и обављање других спорт-
 ских активности у салама и дворанама 
 Јавног предузећа ''Спортски и пословни 
 центар Војводина'' Нови Сад, хали спор-
 тског центра ''Слана бара'', хали Футог и 
 хали Спортског центра ''Петроварадин'' 
 за 2019. годину 330

156 Решење о измени Програма унапређе-
 ња социјалне заштите Града Новог Сада 
 у 2019. години 333

157 Решење о постављењу в.д. заменика 
 директора Дирекције за робне резерве
 (Горан Маринковић) 333

158 Решење о Програму инвестиционих акти-
 вности за установе културе чији је осни-
 вач Град Нови Сад за 2019. годину 333

Градоначелник

159 Програм коришћења средстава Буџет-
 ског фонда за заштиту животне средине 
 за 2019. годину 340

160 Решење о образовању и именовању Рад-
 не групе за координацију активности орга-
 на Града Новог Сада на изградњи Реги-
 оналног центра за управљање отпадом 343

161 Решење о давању сагласности на Одлу-
 ку о броју и структури извршилаца за 
 реализацију Годишњег плана рада Пред-
 школске установе „Радосно детињство“ 
 Нови Сад за радну 2018/2019. годину 344

162 Решење о употреби средстава текуће 
 буџетске резерве 344

163 Решење о давању сагласности да се 
 средства обезбеђена Одлуком о буџе-
 ту Града Новог Сада за 2019. годину 
 распореде из буџета Аутономне По-
 крајине Војводине Градској управи за 
 привреду 344

164 Решење о давању сагласности да се 
 средства обезбеђена Одлуком о буџе-
 ту Града Новог Сада за 2019. годину 
 распореде из буџета Аутономне По-
 крајине Војводине Градској управи за 
 привреду 345

165  Решење о давању сагласности да се 
 средства обезбеђена Одлуком о буџе-
 ту Града Новог Сада за 2019. годину 
 распореде из буџета Аутономне По-
 крајине Војводине Градској управи за 
 привреду 345

166 Решење о разрешењу дужности шефа 
 Канцеларије за локални економски раз-
 вој у Служби извршних органа Града 
 Новог Сада (мр Горан Сечујски) 346
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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

Рег. бр.            Предмет                           Страна Рег. бр.            Предмет                           Страна

Градска управа за саобраћај и путеве

167 Решење о одређивању посебних парки-
 ралишта на територији Града Новог Сада 346

168 Решење о одређивању паркинг-места за 
 возила особа са инвалидитетом на јавном 
 паркиралишту у Улици Јанка Чмелика 
 бр. 46 у Новом Саду 351

169 Решење о одређивању паркинг-места за 
 возила особа са инвалидитетом на јав-
 ном паркиралишту у Улици Берислава 
 Берића бр. 12 у Новом Саду 352

170 Решење о постављању саобраћајне 
 сигнализације на Булевару патријарха 
 Павла у Новом Саду 352

171 Решење о измени режима саобраћаја 
 у блоку омеђеном Округићевом ули-
 цом, Улицом Божидара Аџије и Улицом 
 Марина Држића у Петроварадину 353

172 Решење о постављању успоривача 
 брзине, саобраћајне сигнализације и 
 саобраћајне опреме у Улици рибњак 
 горњи пут у Петроварадину 353


