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ГРАД НОВИ САД

Градско веће

1226
На основу члана 13. став 3. Одлуке о одржавању чистоће 

(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 25/10, 37/10-испр, 
3/11-испр, 21/11, 13/14, 34/17, 16/18 и 31/19), Градско веће 
Града Новог Сада, на 289. седници од 13. децембра 2019. 
године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 
ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ 

ЗА 2019. ГОДИНУ

I. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма 
јавне хигијене за 2019. годину, коју је Надзорни одбор Јавног 
комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад донео на 81. 
седници од 25. новембра 2019. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2019-561-II
13. децембар 2019. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

1227
На основу члана 67. тачка 35. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и члана 
33. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2019. годину 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 58/18, 30/19 и 
48/19), на предлог Градоначелника Града Новог Сада, 
Градско веће Града Новог Сада, на 289. седници од 13. 
децембра 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ПРОГРАМУ 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 

ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ "РАДОСНО 
ДЕТИЊСТВО" НОВИ САД ЗА 2019. ГОДИНУ

I
 У Решењу о Програму инвестиционих активности за 

Предшколску установу „Радосно детињство“ Нови Сад за 
2019. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 6/19, 
17/19, 29/19, 34/19 и 53/19), тачка II мења се и гласи:

"II
За реализацију Програма у буџету Града Новог Сада 

за 2019. годину планирана су средства у оквиру Програма 
8: Предшколско васпитање и образовање, у укупном износу 
од 508.627.079,12 динара, од чега су:

I - средства у износу од 370.570.000,00 динара за зграде 
и грађевинске објекте (изградња зграда и објеката, капи-
тално одржавање зграда и објеката и пројектно планирање) 
и за машине и опрему (административна опрема и опрема 
за образовање, науку, културу и спорт), од чега 3.250.000,00 
динара из извора финансирања 01 - приходи из буџета и 
367.020.000,00 динара из извора финансирања 13 - 
нераспоређени вишак прихода из ранијих година, плани-
рана за  пројекте:

1. Пројекат: "Изградња и опремање објекта  у Ораховој 
улици", средства у укупном износу од 211.850.000,00 динара,

2. Пројекат: "Реконструкција, доградња и опремање 
објекта у Старим Лединцима", средства у укупном износу 
од 27.020.000,00 динара,

3. Пројекат: "Доградња и опремање објекта у Каћу", 
средства у укупном износу од 79.209.000,00 динара,

4. Пројекат: "Доградња и опремање објекта у Ковиљу", 
средства у укупном износу од 91.000,00 динара,

5. Пројекат: "Реконструкција и санација објекта у улици 
Светозара Милетића", средства у укупном износу од 
30.700.000,00 динара, 

6. Пројекат: "Реконструкција и санација објекта у улици 
Лазе Костића", средства у укупном износу од 20.700.000,00 
динара,

7. Пројекат: "Уградња аутоматске дојаве пожара у објекте 
Предшколске установе", средства у укупном износу од 
1.000.000,00 динара и

II - средства у износу од 138.057.079,12 динара од чега 
средства у износу од 95.895.000,00 динара из извора  
финансирања 01 - Општи приходи и примања буџета, 
8.873.079,12 динара из извора финансирања 07 - Транс-
фери од других нивоа власти и 33.289.000,00 динара из 
извора финансирања 13 - Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година, планирана су у оквиру Програмске актив-
ности: "Функционисање и остваривање предшколског 
васпитања и образовања". Средства у износу од 
62.657.079,12 динара планирана су за зграде и грађевинске 
објекте (изградња зграда и објеката капитално одржавање 
зграда и објеката и пројектно планирање) и то средства у 
износу од 37.126.000,00 динара из извора финансирања 
01 - Општи приходи и примања буџета, 8.873.079,12 динара 
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из извора финансирања 07 - Трансфери од других нивоа 
власти и 16.658.000,00 динара из извора финансирања 13  
- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година и сред-
ства у износу од 75.400.000,00 динара за машине и опрему 
(административна опрема, опрема за образовање, науку, 
културу и спорт и опрема за производњу, моторна, непо-
кретна и немоторна опрема) и то средства у износу од 
58.769.000,00 динара из извора финансирања 01 - Општи 
приходи и примања буџета, и 16.631.000,00 динара из 
извора финансирања 13 - Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година."

II

 Програм инвестиционих активности за Предшколску 
установу „Радосно детињство“ Нови Сад за 2019. годину, 
који је саставни део овог решења, мења се и гласи:

„ПРОГРАМ  
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА  ПРЕД-

ШКОЛСКУ УСТАНОВУ "РАДОСНО ДЕТИЊСТВО" 
НОВИ САД ЗА  2019. ГОДИНУ

За реализацију Програма инвестиционих активности за 
Предшколску установу „Радосно детињство“ Нови Сад за 
2019. годину, у буџету Града Новог Сада планирана су 
средства у укупном износу од 508.627.079,12 динара, од 
чега су за Пројекте средства у укупном износу од 
370.570.000,00 динара и средства у укупном износу од 
138.057.079,12 динара у оквиру Програмске активности: 
"Функционисање и остваривање предшколског васпитања 
и образовања". Средства се распорећују на следећи начин:

I. Пројекти:

1. Пројекат: "Изградња и опремање објекта у  Ораховој улици"

Ред. 
број Активност Опис Износ у 

динарима

1 Изградња зграда и објеката Изградња објекта на катастарској парцели број 
181/4, к.о. Нови Сад I

ИФ 13 204.050.000,00

ИФ 01 3.250.000,00

укупно 207.300.000,00

2 Пројектно  планирање

Пројектно техничка документација, стручни надзор, 
технички преглед, сагласности и таксе за радове на 
изградњи објекта на катастарској парцели број 181/4, 
к.о. Нови Сад I

4.550.000,00

 Пројекат, Укупно: 211.850.000,00

2. Пројекат:  "Реконструкција, доградња и опремање објекта у Старим Лединцима"

Ред. 
број Активност Опис Износ у 

динарима

1 Изградња зграда и објеката Доградња објекта и формирање радних соба и прихватне 
кухиње (друга фаза) 20.000.000,00

2 Капитално одржавање зграда 
и објеката

Инвестиционо одржавање на побољшању услова 
коришћења објекта и уградња аутоматске дојаве пожара 2.420.000,00

3 Пројектно  планирање

Пројектно техничка документација, стручни надзор, 
технички преглед, сагласности и таксе за доградњу 
објекта и  побољшање услова коришћења објекта и 
уградњу аутоматске дојаве пожара

1.000.000,00

4 Административна опрема Набавка административне опреме 1.600.000,00

5 Опрема за образовање, науку, 
културу и спорт Набавка опреме за образовање, науку, културу и спорт 2.000.000,00

  Пројекат, Укупно: 27.020.000,00

3. Пројекат: ”Доградња и опремање објекта у Каћу”

Ред. 
број Активност Опис Износ у 

динарима

1 Изградња зграда и објеката Доградња објекта 77.000.000,00
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2 Пројектно  планирање
Пројектно техничка документација, стручни надзор, 
технички преглед, сагласности и таксе за доградњу 
објекта

2.208.000,00

3 Административна опрема Набавка административне опр 1.000,00

Пројекат, Укупно: 79.209.000,00

4. Пројекат:  "Доградња и опремање објекта у Ковиљу"

Ред. 
број Активност Опис Износ у 

динарима

2 Пројектно  планирање
Пројектно техничка документација, стручни надзор, 
технички преглед, сагласности и таксе за доградњу 
објекта 

90.000,00

3 Административна опрема Набавка административне опреме 1.000,00

  Пројекат, Укупно: 91.000,00

5. Пројекат: ”Реконструкција и санација објекта у Улици Светозара Милетића”

Ред. 
број Активност Опис Износ у 

динарима

1 Капитално одржавање зграда 
и објеката Реконструкција  и санација објекта 30.000.000,00

2 Пројектно  планирање
Пројектно техничка документација, стручни надзор, 
технички преглед, сагласности и таксе за реконструкцију и 
санацију објекта

700.000,00

  Пројекат, Укупно: 30.700.000,00

6. Пројекат: "Реконструкција и санација објекта у Улици Лазе Костића"
Ред. 
број Активност Опис Износ у 

динарима

1 Капитално одржавање зграда 
и објеката Реконструкција и санација са променом намене објекта 20.000.000,00

2 Пројектно  планирање
Пројектно техничка документација, стручни надзор, 
технички преглед,  сагласности и таксе за промену 
намене, реконструкцију и санацију објекта 

700.000,00

  Пројекат, Укупно: 20.700.000,00

7. Пројекат: "Уградња аутоматске дојаве пожара у објекте предшколске установе"
Ред. 
број Активност Опис Износ у 

динарима

1 Пројектно  планирање

Пројектно техничка документација, стручни надзор, 
сагласности и таксе за уградњу аутоматске дојаве пожара  
у објекте:  Народног фронта 42, Бате Бркића, С.Ковачевић 
7., Војвођанских бригада, Петроварадин - Палмотићева, 
Степановићево, Сремска Каменица - Светозара 
Милетића, Каћ и Ковиљ

1.000.000,00

  Пројекат, Укупно: 1.000.000,00

II. Програмска активност: "Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања", средства 
у укупном износу од 138.057.079,12 динара, од чега су 62.657.079,12 динара за зграде и грађевинске објекте и 75.400.000,00 
динара за машине и опрему, а распоређују се на следећи начин: 
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А  Зграде и грађевински објекти

1. Изградња зграда и објеката за објекте предшколске установе
Ред. 
број Објекат Опис Износ у 

динарима

1 Централна кухиња Адаптација - радови на завршетку објекта централне 
кухиње  - наставак уговорених активности из 2018. г. 8.873.079,12

2 Руменка
Реконструкција надкривене терасе и адаптација делова 
објекта - наставак уговорених активности из 2018. године 
и  извођење радова у 2019. години (друга фаза)

3.000.000,00

3 Будисава Прикључак објекта на канализациону мрежу 58.000,00

 Укупно: 11.931.079,12

2.  Капитално одржавање зграда и објеката за објекте предшколске установе
Ред. 
број Објекат Опис Износ у 

динарима

1 Радничка 20 Уређење дворишта 3.000.000,00

2 Народног фронта 42
Инвестиционо одржавање на побољшању енергетске 
ефикасности и услова коришћења објекта - замена дела 
спољашње столарије

16.000.000,00

Укупно: 19.000.000,00

3. Пројектно планирање за објекте предшколске установе
Ред. 
број Објекат Опис Износ у 

динарима

1 Централна кухиња 

Пројектно техничка документација, стручни надзор, 
технички преглед, сагласности и  таксе за адаптацију -  
завршетак изградње објекта и радове у вешерају - 
наставак уговорених активности из 2018. г. и активности у 
2019. години                                                               

700.000,00

2 Руменка

Пројектно техничка документација, стручни надзор, 
технички преглед, сагласности и таксе за надоградњу 
терасе и формирање радних соба - наставак уговорених 
активности из 2018. г. и активности у 2019. г.

500.000,00

3 Будисава

Пројектно техничка документација, стручни надзор, 
технички преглед, сагласности и таксе за адаптацију 
таванског простора у радне собе  - наставак уговорених 
активности из 2018. г. и активности у 2019. г.

500.000,00

4 Стевана Христића
1. Пројектно техничка документација, стручни надзор, 
сагласности и таксе за изградњу објекта 3.500.000,00

2. Студија оправданости за доградњу објекта 500.000,00

5 Ченеј
Пројектно техничка документација, стручни надзор, 
технички преглед, сагласности и таксе за радове на 
реконструкцији објекта 

776.000,00

6

Више објеката (Браће Дроњак, 
Шангај, Ветерник-Краља Алек-
сандра, Сремска Каменица - 
Змајевац, Калмана Ланга, 
Соње Маринковић и Вршачка)

Пројектно техничка документација, стручни надзор, 
технички преглед, сагласности и таксе за реконструкцију 
електроинсталација 

350.000,00

7

Више објеката (Ветерник - 
Краља Александра,  Футог - 
Пролетерска и Војводе Мишића, 
Адице - Симе Шолаје и Ветер-
ник - Паунова)  

Пројектно техничка документација, стручни надзор, 
технички преглед, сагласности и таксе за реконструкцију 
хидрантских инсталација

250.000,00
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8 Буковац

Пројектно техничка документација, сагласности и таксе за 
озакоњење објеката и делова објеката, у складу са 
законом и Стручни надзор, технички преглед, сагласности 
и таксе за радове на објектима у циљу озакоњења 

250.000,00

9 Булевар Европе (Полгар 
Андраша-кухиња 2.) 

Технички преглед извршених радова ради добијања 
употребне дозволе 50.000,00

10 Више објеката Предшколске 
установе

Пројектно техничка документација, сагласности и таксе за 
уградњу приступних рампи за објекте 1.000.000,00

11

Више објеката (Карађорђева, 
Ј. Копитара, Футог-Војводе 
Мишића, Кисач, Степановићево, 
Буковац Сремска Каменица-
Змајевац, Бул. 23. октобра)

Пројектно техничка документација, сагласности и таксе за 
санације и адаптације гасних котлова 2.600.000,00

12 Антона Урбана Спајање парцеле ради исходовања употребне дозволе 50.000,00

13 Браће Дроњак Студија оправданости за реконструкцију и енергетску 
санацију објекта 500.000,00

14 Ковиљ Пројектно техничка документација, сагласности и таксе за 
доградњу објекта 500.000,00

15 Ветерник - Милана Тепића Пројектно техничка документација, сагласности и таксе и 
студија оправданости за надоградњу и доградњу објекта 8.000.000,00

16 Телеп - Јернеја Копитара Пројектно техничка документација, сагласности и таксе  за 
надоградњу објекта 1.200.000,00

17 Сајлово Пројектно техничка документација, студија оправданости, 
сагласности и таксе за изградњу објекта 4.500.000,00

18 Адице Пројектно техничка документација, студија оправданости, 
сагласности и таксе за изградњу објекта 6.000.000,00

Укупно: 31.726.000,00

Б  Машине и опрема

1.  Набавка опреме за објекте предшколске установе

Ред. 
број Активност Опис Износ у 

динарима

1.1
Централна кухиња, управна 
зграда и сви објекти 
Предшколске установе

Набавка административне опреме - средства из буџета 36.000.000,00

1.2
Централна кухиња, управна 
зграда и сви објекти 
Предшколске установе

Набавка административне опреме - закуп 4.000.000,00

2 Сви објекти Предшколске 
установе Набавка опреме за образовање, науку, културу и спорт 34.000.000,00

3.1 Техничка служба Предшколске 
установе

Набавка опреме за производњу, моторне, непокретне и 
немоторне опреме - професионалне машине за прање 
возила 

300.000,00

3.2 Централна кухиња Набавка опреме за производњу, моторне, непокретне и 
немоторне опреме - један виљушкар 1.100.000,00

  Укупно: 75.400.000,00
"
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III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ           
Број: 6-2/2019-1072-II
13. децембар 2019. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

1228
На основу члана 67. тачка 41. Статута Града Новог Сада  

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада на 290. седници од 16. децембра 
2019. године доноси

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ 

ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА 
У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ "РАДОСНО 
ДЕТИЊСТВО" НОВИ САД У 2020. ГОДИНИ

I. Овим решењем утврђује се економска цена програма 
васпитања и образовања по детету у Предшколској уста-
нови "Радосно детињство" Нови Сад (у даљем тексту: еко-
номска цена по детету).

II. Економска цена по детету нa гoдишњeм нивoу утврђуje 
сe нa oснoву свих пројектованих рaсхoдa кojи ће чинити 
структуру eкoнoмскe цeнe у 2020. години, нa oснoву брoja 
уписaнe дeцe у радној 2019/2020 години, кoригoвaнoг сa 
прoсeчнoм присутнoшћу дeцe, и то:

Укупни пројектовани 
расходи на годишњем 
нивоу за 2020. годину

Број 
уписане 
деце

Просечна 
присутност 

деце

Годишња 
цена по 
детету

3.090.123.079,00 16.720 10.300 300.011.95

III. Месечна економска цена по детету за облике рада 
у целодневном трајању од 11 часова износи 25.000,00 
динара, а утврђена је дељењем економске цене по детету 
на годишњем нивоу из тачке II. овог решења са бројем 12.

Месечна економска цена по детету за облике рада у 
полудневном трајању од четири часа износи 9.091,00 
динара, а утврђена је дељењем месечне економске цене 
по детету из става 1. ове тачке са бројем 11 и множењем 
са бројем четири.

Дневна економска цена по детету утврђује се дељењем 
месечне економске цене по детету из ст. 1. и 2. ове тачке 
са бројем радних дана у месецу.

IV. У месечној економској цени по детету из тачке III. 
овог решења корисник услугe боравка детета у Предшколској 
установи "Радосно детињство" Нови Сад учествује у износу 
од 20%, и то:

- за облике рада у целодневном трајању од 11 часова 
за дете узраста од шест месеци до припремног пред-
школског програма, у износу од 5.000,00 динара;

- за облике рада у полудневном трајању од четири часа 
за дете узраста од шест месеци до припремног пред-
школског програма, у износу од 1.818,18 динара;

- за  облике рада у целодневном трајању од 11 часова 
за дете које похађа припремни предшколски програм, 
у износу од 4.546,50 динара. 

V. Појединачно учешће корисника услугe боравка детета 
у Предшколској установи "Радосно детињство" Нови Сад 
утврђује се у складу са законом и прописима Града Новог 
Сада.

VI. Даном почетка примене овог решења престаје да 
важи Решење о утврђивању економске цене програма 
васпитања и образовања у  Предшколској установи 
"Радосно детињство" Нови Сад ("Службени лист Града 
Новог Сада" број  34/19).

VII. Ово решење објавиће се у "Службеном листу Града 
Новог Сада", а примењиваће се од 1. јануара  2020. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-2/2019-1023-II
16. децембар 2019. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

1229
На основу члана 5. Одлуке о прибављању, располагању 

и управљању непокретностима у јавној својини Града Новог 
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 31/19), Град-
ско веће Града Новог Сада на 287. седници од 6. децем-
бра 2019. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У 
ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА НОВОГ САДА 

НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ

 I. Образује се Комисија за прибављање непокретности 
у јавну својину Града Новог Сада непосредном погодбом 
(у даљем тексту: Комисија), и то пословне зграде број 1 за 
коју није утврђена делатност, укупне површине 220 m2, која 
се налази у Петроварадину, улица Чајковског број 1А, 
изграђена на парцели број 797 КО Петроварадин, уписана 
у лист непокретности број 1373.

II. Задатак Комисије је да:
- спроведе поступак прибављања непокретности из тачке 

I. овог решења у јавну својину Града Новог Сада непо-
средном погодбом,

- води записник о току поступка прибављања непокрет-
ности у јавну својину Града Новог Сада,
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- сачини образложен предлог за прибављање непокрет-
ности у јавну својину Града Новог Сада са нацртом 
решења о прибављању непокретности у јавну својину 
Града Новог Сада и

- достави предлог са нацртом решења о прибављању 
непокретности у јавну својину Града Новог Сада Град-
ском већу Града Новог Сада путем Градске управе за 
имовину и имовинско-правне послове.

III. Комисија има председника, заменика председника, 
два члана и њихове заменике.

IV. Стручне и административне послове за потребе 
Комисије обављаће Градска управа за имовину и имовин-
ско-правне послове.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-596/2019-II
6. децембар 2019. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

1230
На основу члана 5. Одлуке о прибављању, располагању 

и управљању непокретностима у јавној својини Града Новог 
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 31/19), Град-
ско веће Града Новог Сада, на 287. седници од 6. децем-
бра 2019. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 
ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА 
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ 
НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 
ГРАДА НОВОГ САДА НЕПОСРЕДНОМ 

ПОГОДБОМ

 I. У Комисију за прибављање непокретности у јавну 
својину Града Новог Сада непосредном погодбом (у даљем 
тексту: Комисија) и то пословне зграде број 1 за коју није 
утврђена делатност, укупне површине 220 м2, која се налази 
у Петроварадину, улица Чајковског број 1А, изграђена на 
парцели број 797 КО Петроварадин, уписана у лист непо-
кретности број 1373, именују се:

за председника:
- БРАНИСЛАВА БАЉОШЕВИЋ, помоћник начелника за 
стамбене послове у Градској управи за имовину и имо-
винско-правне послове,

за заменика председника:
- ДОБРИЛА ВИГЊЕВИЋ, шеф Одсека за имовину Града 
у Градској управи за имовину и имовинско-правне 
послове,

за чланове:
1. ВЕСНА БАБИЋ, помоћник начелника за имовину и 

имовинско-правне послове у Градској управи за имо-
вину и имовинско-правне послове,

за заменика: 
 НЕВЕНКА ЗУБАНОВ, извршилац за имовинско-правне 

послове у Градској управи за имовину и имовинско-
правне послове,

2. ЈЕЛЕНА БЛАГОЈЕВИЋ-ЛАТИНОВИЋ, извршилац за 
послове финансијске оперативе у Градској управи 
за имовину и имовинско-правне послове, и

за заменика:
 МАЈА ГРЛИЋ, помоћник начелника за финансијске 

послове у Градској управи за имовину и имовинско-
правне послове.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-596/2019-1-II
6. децембар 2019. године
НОВИ САД Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.

Градоначелник

1231
На основу члана 61. став 12. 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, 95/18, 31/19 и 72/19) 
и члана 5. став 2. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 
2019. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 58/18, 
30/19 и 48/19), Градоначелник Града новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Одобрава се да се у Одлуци о буџету Града Новог 
Сада за 2019. годину („Службени лист Града Новог Сада“, 
бр. 58/18, 30/19 и 48/19) у Посебном делу, износ 
апропријације из извора финансирања 01 – Општи при-
ходи и примања буџета, који није могуће искористити за 
првобитно планиране намене у оквиру Раздела 14, Глава 
14.01 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО, у функцији 130 
– Опште услуге, са позиције буџета 457, економска 
класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу 
судова, за Програмску активност: Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина (шифра 0602-0001), у 
оквиру Програма 15- Опште услуге локалне самоуправе 
(шифра 0602) у износу од 
 4.887.886,41 динар
(четиримилионаосамстоосамдесетседамхиљадаосамсто

осамдесетшестдинара41/100)
пренесе у такућу буџетску резерву у оквиру Раздела 09, 
Глава 09.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, у 
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Функцији 160 – Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту, за Програмску активност: Текућа буџетска 
резерва (шифра 0602-0009), у оквиру Програма 15 – Опште 
услуге локалне самоуправе (шифра 0602), на позицију 
буџета 287, економска класификација 499 – Средства 
резерве и може се користити за намене за које се користе 
средства текуће буџетске резерве – за намене које нису 
предвиђене буџетом или за намене за које нису предвиђена 
средства у довољном обиму.

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог 
решења распоређују се у оквиру Раздела 14, Глава 14.01 
– ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО, у функцију 760 – 
Здравство некласификовано на другом месту, на 
позицију буџета 458, економска класификација 464 – 
Дотације организацијама за обавезно социјално 
осигурање, из извора финансирања 01 – Општи приходи 
и примања буџета, за Програмску активност: Функционисање 
установа примарне здравствене заштите (шифра 1801-
0001), у оквиру Програма 12 – Здравствена заштита (шифра 
1801), тако да укупан план средстава за ову апропријацију 
из свих извора финансирања износи 273.567.877,49 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 здравство.

5. Решење доставити:
- Градској управи за финансије:

 - Сектору за буџет,
 - Сектору за трезор и

- Градској управи за здравство.
6. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 

Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК        
Број: 401-35/2019-II
11. децембар 2019. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р.

1232
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, 95/18, 31/19 и 72/19) 
и члана 5. став 2. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 
2019. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 58/18, 
30/19 и 48/19), Градоначелник Града новог Сада доноси

Р Е Ш Е 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“, 
бр. 58/18, 30/19 и 48/19) у Посебном делу, у Разделу 09, 
Глава 09.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, за Про-
грамску активност: Текућа буџетска резерва (шифра 0602-

0009), у оквиру Програма 15- Опште услуге локалне само-
управе (шифра 0602) у Функцији 160 – Опште јавне услуге 
некласификоване на другом месту, са позиције буџета 
287, економска класификација 499 – Средства резерве, 
одобравају се средства Градској управи за комуналне 
послове у укупном износу од: 
 49.000.000,00 динара

(четрдесетдеветмилионадинара00/100)
ради обезбеђивања недостајућих средстава за новчане 

казне и пенале по решењу судова и накнаду штете за 
повреде или штету нанету од стране државних органа.

2. Средства  из тачке 1. овог решења распоређују се у 
оквиру Раздела 04, Глава 04.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА 
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, тако да: 

- део од 5.000.000,00 динара распоређује се у функцији 
130 – Опште услуге, за Програмску активност: Функцио-
нисање локалне самоуправе и градских општина  (шифра 
0602-0001), у оквиру Програма 15 – Опште услуге локалне 
самоуправе (шифра 0602), од чега: на позицију буџета 107, 
економска класификација 483 – Новчане казне и пенали 
по решењу судова, износ од 2.500.000,00 динара, тако да 
укупан план средстава из буџета за ову апропријацију 
износи 8.500.000,00 динара, а на позицију буџета 108, еко-
номска класификација 485 – Накнада штете за повреде 
или штету нанету од стране државних органа, износ од 
2.500.000,00 динара, тако да укупан план средстава из 
буџета за ову апропријацију износи 15.500.000,00 динара, 
из извора финансирања 01 – Општи приходи и примања 
буџета, а 

- део од 44.000.000,00 динара распоређује се у функцији 
560 – Заштита животне средине некласификована на 
другом месту, за Програмску активност: Зоохигијена 
(шифра 1102-0004) у оквиру Програма 2: Комуналне делат-
ности (шифра 1102), од чега: на позицију буџета 132, еко-
номска класификација 483 – Новчане казне и пенали по 
решењу судова износ од 28.000.000,00 динара, тако да 
укупан план средстава из буџета за ову апропријацију 
износи 120.000.000,00 динара, а на позицију буџета 133, 
економска класификација 485 – Накнада штете за повреде 
или штету нанету од стране државних органа износ од 
16.000.000,00 динара, тако да укупан план средстава из 
буџета за ову апропријацију износи 122.000.000,00 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 комуналне послове.
5. Решење доставити:

- Градској управи за финансије:
- Сектору за буџет,
- Сектору за трезор и

- Градској управи за комуналне послове.
6. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 

Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 401-36/2019-II
18. децембар 2019. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р.
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1233
На основу члана 203. став 4. Закона о здравственој 

заштити („Службени гласник Републике Србије“, број 25/19), 
а у вези са чланом 61. став 1. тачка 22. Статута Града Новог 
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Гра-
доначелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ 
ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ЗА СТРУЧНО 

УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗОРКА СМРТИ 
УМРЛИХ ИЗВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ 

И ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О СМРТИ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

I. У Решењу о одређивању доктора медицине за стручно 
утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здрав-
ствене установе и издавање потврде о смрти на територији 
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 
36/11, 5/12, 22/13, 71/13, 8/14, 26/14, 51/14, 6/15, 39/16, 
60/16, 3/17, 24/18 и 33/19), у тачки I, после речи: „др Миодраг 
Мијатовић“ додаје се запета и речи: „др Ина Коњевић Јокић“.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 51-90/2019-II
9. децембар 2019. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р.

1234
На основу члана 61. став 1. тачка 28. Статута Града 

Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), 
Градоначелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС 

КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

 I. Образује се Комисија за попис комуналне инфраструк-
туре (у даљем тексту: Комисија).

II. Задаци Комисије су:
- дефинисање плана активности на попису комуналне 
и остале инфраструктуре у јавној својини Града Новог 
Сада (топловодне, гасоводне, електроенергетске, водо-
водне, канализационе и телекомуникационе мреже) и 
упису ове инфраструктуре у јавне евиденције које води 
Републички греодетски завод - Служба за катастар 
непокретности и Републичка дирекција за имовину 
Републике Србије, као и вођење сопствене евиденције;

- координација са надлежним градским управама, јавним 
и јавно комуналним предузећима и Републичким гео-
детским заводом и другим институцијама у циљу 
озакоњења нелегално изграђене комуналне инфра-
структуре;

- припрема плана мера за побољшање ажурности гео-
графског информационог система (ГИС) Града Новог 
Сада, утврђивање и праћење извршавања обавезе 
јавних комуналних предузећа и осталих корисника 
инфраструктуре у јавној својини Града Новог Сада у 
вези са прикупљањем и ажурирањем података из свог 
делокруга пословања;

- координација активности на обезбеђивању буџетских 
средстава и средстава из екстерних извора финанси-
рања (донације, кредити) за извођење потребних гео-
детских радова и израду техничке документације за 
озакоњење комуналне инфраструктуре;

- координација послова на утврђивању књиговодствене 
и по потреби тржишне вредности комуналне инфра-
структре;

- израда годишњих извештаја за Градско веће Града 
Новог Сада о реализованим активностима на попису 
комуналне инфраструктуре и упису комуналне инфра-
структуре у јавне и интерне евиденције.

III. Председника Комисије, заменика председника 
Комисије, чланове Комисије и њихове заменике именоваће 
Градоначелник Града Новог Сада.

IV. Стручне и административне послове за потребе 
Комисије обављаће Градска управа за имовину и имовин-
ско-правне послове.

V. Даном доношења овог решења престаје да важи 
Решење о образовању Комисије за попис комуналне инфра-
структуре („Службени лист Града Новог Сада“, број 24/19).

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 020-593/2019-II
5. децембар 2019. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р.

1235
На основу члана 61. став 1. тачка 28. Статута Града 

Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), 
Градоначелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 
ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА 

ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС 
КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

 I. У Комисију за попис комуналне инфраструктуре именују 
се:

- за председника:
 МИРЈАНА МАРКОВИЋ, Градска управа за имовину 

и имовинско–правне послове,
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- за заменика председника:
– ВЕРА ЗОРИЋ, Градска управа за имовину и имовин-

ско-правне послове,

- за чланове:
1. РАНКО ОБРАДОВИЋ, Градска управа за грађевинско 

земљиште и инвестиције,

за заменика члана:
– ЉУБОМИР БОРЂОШКИ, Градска управа за 

грађевинско земљиште и инвестиције,

2.  НЕНАД СТЕФАНОВИЋ, Јавно комунално предузеће 
„Водовод и канализација“ Нови Сад,

за заменика члана:
– МИЛОШ СЕКУЛИЋ, Јавно комунално предузеће 

„Водовод и канализација“ Нови Сад,

3.  ГОРАН ДОБРИЈЕВИЋ, Јавно комунално предузеће 
„Информатика“ Нови Сад,

за заменика члана: 
– АЦО ДРАГОЈЛОВИЋ, Јавно комунално предузеће 

„Информатика“ Нови Сад,

4.  ГОРАН ЈАНЧА, Јавно комунално предузеће „Ново-
садска топлана“ Нови Сад

за заменика члана:
– ДЕЈАН ПАУНОВ, Јавно комунално предузеће „Ново-

садска топлана“ Нови Сад,

5.  МИРЈАНА ЛИСИЦА ЋЕЛИЋ, Градска управа за кому-
налне послове,

за заменика члана:
– МИЛАНКА ЛАКУШИЋ, Градска управа за комуналне 

послове,

6. ГОРДАНА КОСТИЋ, Градска управа за имовину и 
имовинско-правне послове

за заменика члана:
– ВЕСНА БАБИЋ, Градска управа за имовину и имо-

винско-правне послове.

II. Даном доношења овог решења престаје да важи 
Решење о именовању председника, заменика, чланова и 
заменика чланова Комисије за попис комуналне инфра-
структуре („Службени лист Града Новог Сада“, број 24/19).

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК         
Број: 020-593/2019-1-II
5. децембар 2019. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р.

1236
На основу члана 61. став 1. тачка 28. Статута Града 

Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), 
Градоначелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ 
И ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА 

КООРДИНАЦИЈУ И ПРАЋЕЊЕ АКТИВНОСТИ 
НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ПРОЈЕКТА „НОВИ 
САД 2021 – ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА 

КУЛТУРЕ“

 I. У Решењу о образовању и именовању Радне групе за 
координацију и праћење активности на имплементацији 
Пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 57/19), тачка III, 
алинеја трећа, подтачка 3. реч: „Мира“, замењује се речју: 
„Мирјана“.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: 6-3/2019-344/1-II
13. децембар 2019. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника

Срђан Кружевић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве

1237
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9. 

Одлуке о јавним паркиралиштима ("Сл. лист Града Новог 
Сада", бр. 4/10, 5/10 - испр., 19/10 - испр., 50/10, 44/11, 
38/12, 7/13 - испр., 28/14, 11/15, 74/16, 21/17, 61/17, 42/18 
и 59/18), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА 
ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

НА ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У 
ХИЛАНДАРСКОЈ УЛИЦИ БР. 1 

У НОВОМ САДУ 

I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инва-
лидитетом на јавном паркиралишту у Хиландарској улици 
бр. 1 у Новом Саду.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг 
сервис" Нови Сад (у даљем тексту: Паркинг сервис) да пар-
кинг-место из тачке I. овог решења уреди, опреми и да 
постави саобраћајну сигнализацију у складу са Саобраћајним 
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пројектом број С-510/19 од 11. децембра 2019. године, који 
је израдила Градска управа за грађевинско земљиште и 
инвестиције, Служба 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 10. јануар 2020. 
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-34-8855/2019
17. децембра 2019. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

1238
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9. 

Одлуке о јавним паркиралиштима ("Сл. лист Града Новог 
Сада", бр. 4/10, 5/10 - испр., 19/10 - испр., 50/10, 44/11, 
38/12, 7/13 - испр., 28/14, 11/15, 74/16, 21/17, 61/17, 42/18 
и 59/18), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА 

ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА 
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ 

СТЕВАНА СРЕМЦА БР. 17 У НОВОМ САДУ 

I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инва-
лидитетом на јавном паркиралишту у Улици Стевана 
Сремца бр. 17 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-509/19 од 4. 
децембра 2019. године, који је израдила Градска управа 
за грађевинско земљиште и инвестиције, Служба 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 31. децембар 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-34-8660/2019
9. децембра 2019. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

1239
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9. 

Одлуке о јавним паркиралиштима ("Сл. лист Града Новог 
Сада", бр. 4/10, 5/10 - испр., 19/10 - испр., 50/10, 44/11, 
38/12, 7/13 - испр., 28/14, 11/15, 74/16, 21/17, 61/17, 42/18 
и 59/18), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА 

ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА 
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ НА БУЛЕВАРУ 

ПАТРИЈАРХА ПАВЛА БР. 25 У НОВОМ САДУ 

I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инва-
лидитетом на јавном паркиралишту на Булевару Патријарха 
Павла бр. 25 у Новом Саду.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг 
сервис" Нови Сад (у даљем тексту: Паркинг сервис) да 
паркинг-место из тачке I. овог решења уреди, опреми и да 
постави саобраћајну сигнализацију у складу са Саобраћајним 
пројектом број С-508/19 од 2. децембра 2019. године, који 
је израдила Градска управа за грађевинско земљиште и 
инвестиције, С лужба 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 сигнали-
зације. 

V.  Рок за извршење овог решења је 31. децембар 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-34-8658/2019
9.децембра 2019. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.
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1240
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9. 

Одлуке о јавним паркиралиштима ("Сл. лист Града Новог 
Сада", бр. 4/10, 5/10 - испр., 19/10 - испр., 50/10, 44/11, 
38/12, 7/13 - испр., 28/14, 11/15, 74/16, 21/17, 61/17, 42/18 
и 59/18), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА 

ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА 
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ 
ЛИЛИКЕ БЕМ БР. 2 У НОВОМ САДУ 

I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инва-
лидитетом на јавном паркиралишту у Улици Лилике Бем 
бр. 2 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-511/19 од 3. 
децембра 2019. године, који је израдила Градска управа 
за грађевинско земљиште и инвестиције, Служба 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 31. децембар 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-34-8659/2019
9. децембра 2019. године
НОВИ САД

в.д. начелника

мр Ђорђе Басарић, с.р.
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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

С А Д Р Ж А Ј

ГРАД НОВИ САД

Градско веће

1226 Решење о давању сагласности на Одлу-
 ку о изменама Програма јавне хигијене 
 за 2019. годину 3687

1227 Решење о изменама решења о Програму 
 инвестиционих активности за Предшкол-
 ску установу "Радосно детињство" Нови 
 Сад за 2019. годину 3687

1228 Решење о утврђивању економске цене 
 програма васпитања и образовања у 
 Предшколској установи "Радосно де-
 тињство" Нови Сад у 2020. години 3692

1229 Решење о образовању Комисије за при-
 бављање непокретности у јавну својину 
 Града Новог Сада непосредном погодбом 3692

1230 Решење о именовању председника, 
 заменика председника, чланова и за-
 меника чланова Комисије за прибав-
 љање непокретности у јавну својину 
 Града Новог Сада непосредном пого-
 дбом број: 020-596/2019-1-II 3693

Градоначелник

1231 Решење о употреби средстава текуће 
 буџетске резерве 3693

1232 Решење о употреби средстава текуће 
 буџетске резерве 3694

1233 Решење о допуни Решења о одређива-
 њу доктора медицине за стручно утвр-
 ђивање времена и узорка смрти умрлих 
 изван здравствене установе и издавање 
 потврде о смрти на територији Града 
 Новог Сада 3695

1234 Решење о образовању Комисије за 
 попис комуналне инфраструктуре 3695

1235 Решење о именовању председника, 
 заменика председника, чланова и 
 заменика чланова Комисије за попис 
 комуналне инфраструктуре 3695

1236 Решење о измени Решења о образова-
 њу и именовању Радне групе за коор-
 динацију и праћење активности на им-
 пле ментацији Пројекта „Нови Сад 2021 
 – Европска престоница културе“ 3696

Градска управа за саобраћај и путеве

1237 Решење о одређивању паркинг-места 
 за возила особа са инвалидитетом на 
 јавном паркиралишту у Хиландарској 
 улици бр. 1 у Новом Саду  3696
1238 Решење о одређивању паркинг-места 
 за возила особа са инвалидитетом на 
 јавном паркиралишту у Улици Стевана 
 Сремца бр. 17 у Новом Саду  3697
1239 Решење о одређивању паркинг-места 
 за возила особа са инвалидитетом на 
 јавном паркиралишту на Булевару 
 патријарха Павла бр. 25 у Новом Саду  3697
1240 Решење о одређивању паркинг-места 
 за возила особа са инвалидитетом на 
 јавном паркиралишту у Улици Лилике 
 Бем бр. 2  у Новом Саду  3698


