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NOVI SAD, 2. mart 2009.

ГРАД НОВИ САД

primerak 120,00 dinara

2. пешачка зона;
3. део у Петроварадину који обухвата Горњу и Доњу
Петроварадинску тврђаву са подграђем (у даљем тексту: Петроварадинска тврђава).

Градско веће

Изван зона заштите утврђују се следећи делови Града:

128
На основу члана 12. став 2. Одлуке о уређењу Града
(Службени лист Града Новог Сада”, број 53/2008), Градско веће Града Новог Сада на 44. седници од 2. марта
2009. године, доноси

1. плато испред Јавног предузећа “Спортски и пословни центар Војводина” у Новом Саду и северне трибине Стадиона “Карађорђе” (у даљем тексту: СПЦ “Војводина” и Стадион);
2. Булевар ослобођења, и
3. остале јавне површине на територији Града.

ПРАВИЛНИК
О ТЕХНИЧКИМ И ДРУГИМ УСЛОВИМА ЗА
ПРИВРЕМЕНО ПОСТАВЉАЊЕ ОБЈЕКАТА И
УРЕЂАЈА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА И
ПОВРШИНАМА ВИДЉИВИМ СА ЈАВНИХ
ПОВРШИНА
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником утврђују се технички услови за
постављање монтажних и других објеката и уређаја на
јавним површинама и површинама видљивим са јавних
површина (у даљем тексту: објекти и уређаји), одређују
посебни услови за постављање појединих објеката и
уређаја према деловима територије Града Новог Сада
(у даљем тексту: Град), и утврђују други ближи услови
за постављање објеката и уређаја.
Члан 2.
У оквиру зона под посебним режимом заштите, одређених Одлуком о уређењу Града (у даљем тексту: зоне заштите), утврђују се следећи делови Града:
1. делови Града ограничени улицама: Милоша Бајића,
Даничићевом, Златне греде, Саве Вуковића, Алмашком,
Светосавском, Петра Кочића, Темеринском, Јована Суботића, Шафариковом, Јеврејском од Шафарикове до
Улице Васе Пелагића, Васе Пелагића, Петра Драпшина
од Улице Васе Пелагића до Улице Лазе Костића, Лазе
Костића, Сремском до Улице Максима Горког, Максима
Горког од Сремске до Кеја жртава рације, Кејом жртава
рације и Београдским кејом до Улице Милоша Бајића,
Рељковићевом од укрштања са Прерадовићевом до
Улице Островског, Островског до Улице Павла Јуришића Штурма, и Прерадовићевом до укрштања са Рељковићевом улицом (у даљем тексту: центар Новог Сада
и део Петроварадина);

Објекти и уређаји на јавној површини и површини
видљивој са јавне површине у зонама заштите, постављају се у складу са Елаборатом урбане опреме.
Члан 3.
Објекти и уређаји се постављају на јавној површини
под условом да се за приступ овим објектима и уређајима не користи коловоз, бициклистичка стаза или јавна
зелена површина, да је омогућен приступ и рад на ревизионим окнима (“шахтовима”) и несметан пролаз ватрогасних возила.

II. ЛЕТЊЕ БАШТЕ
Члан 4.
Минимална ширина летње баште износи 1,40 m.
Минимална удаљеност летње баште од ивице коловоза мора да буде 0,65 m, од јавне површине одређене
за паркирање возила и бициклистичке стазе 0,50 m, а
од аутобуског стајалишта 3,00 m.
Члан 5.
Летња башта може да се постави у близини колског
или пешачког улаза у зграду, двориште, пасаж или гаражу, тако да се обезбеди минимална бочна удаљеност
летње баште од улаза 0,50 m.
Летња башта може да се постави у близини раскрснице, под условом да се обезбеди одговарајућа прегледност раскрснице.
Зону потребне прегледности раскрснице утврђује
Градска управа за саобраћај и путеве на основу услова
за одвијање саобраћаја, у складу са законском и техничком регулативом.
Члан 6.
Када се летња башта поставља у близини споменика,
фонтана, јавних чесми и бунара, минимална удаљеност
летње баште од наведених објеката износи 3,00 m.
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Летња башта отвореног типа
Члан 7.
Летња башта отвореног типа се поставља на јавној
површини испред објекта или локала у коме се обавља
искључиво угоститељска делатност (у даљем тексту:
угоститељски објекат), у складу са чл. 4. до 6. овог правилника.
Летња башта из става 1. овог члана поставља се највише до ширине угоститељског објекта.
Изузетно од става 2. овог члана, летња башта може
да се постави на јавној површини испред суседних пословних објеката, уз сагласност власника локала испред
којих се поставља летња башта.
У оквиру летње баште из става 1. овог члана може
да се:
1. постави монтажно-демонтажна ограда висине до
0,80 m, израђена од дрвета или метала, која мора да
буде провидна и жардинијере са украсним биљкама,
под условом да ограда, односно жардинијере не излазе
из габарита летње баште;
2. постави подијум израђен од дрвета или легуре метала, висине до 0,16 m, тако да омогућава сливање атмосферских вода и чишћења воденим млазом;
3. постави одговарајући број сунцобрана натур беле
боје, са једним или два вертикална ослонца;
4. задржи монтажно-демонтажна кровна конструкција, под условом да је постављена у претходном периоду, у складу са одобрењем за постављање летње
баште затвореног типа, и
5. постави одговарајући број грејних тела предвиђених за ту намену, на минималној висини од 2,20 m.
У летњој башти из става 1. овог члана пословно име,
односно назив локала и рекламне ознаке могу да се исписују искључиво на вертикалном препусту сунцобрана.

Летња башта затвореног типа
Члан 8.
Летња башта затвореног типа је монтажно-демонтажни објекат дрвене или металне конструкције, са
стакленим испунама, без парапета. Стаклене испуне
имају оквире, који могу бити од алуминијума, дрвета
или челика (не могу бити од PVC профила), а поставља
се тако да се обликом и материјалом уклапа у непосредно окружење.
Летња башта из става 1. овог члана се поставља на
јавној површини испред угоститељског објекта, у складу са чл. 4. до 6. овог правилника.
Летња башта из става 1. овог члана се поставља највише до ширине угоститељског објекта.
Летња башта из става 1. овог члана може да се постави непосредно уз угоститељски објекат, или као слободностојећа конструкција тако да се обезбеди минимална ширина пролаза за пешаке од 3,00 m.
Летња башта из става 1. овог члана не може да се
постави ако се угоститељски објекат налази у објекту
лоцираном унутар граница утврђеног културног добра,
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просторне културно-историјске целине или у објекту
утврђеном за споменик културе.
Члан 9.
Летња башта из члана 8. овог правилника се поставља на подијум висине 0,16 m тако да омогућава сливање атмосферских вода и чишћења воденим млазом.
Монтажно-демонтажни кровни покривач мора да буде израђен од стакла, материјала на бази поликарбоната, дрвета, лима и сл., максималног нагиба до 5%.
Члан 10.
Летња башта из члана 8. овог правилника се поставља у складу са:
1. архитектонско-грађевинским пројектом, који садржи мере заштите од прекомерног осунчања,
2. пројектом конструкције,
3. пројектом машинских инсталација за предвиђени
начин загревања простора у летњој башти затвореног
типа, овереним од МУП РС, Секретаријат унутрашњих
послова, Одељење противпожарне полиције у Новом
Саду, и
4. пројектом електроинсталација, овереним од МУП
РС, Секретаријат унутрашњих послова, Одељење противпожарне полиције у Новом Саду.

1. Посебни услови у оквиру зона заштите
а) Центар Новог Сада и део Петроварадина
Члан 11.
Летња башта у центру Новог Сада и делу Петроварадина поставља се у складу са чл. 4. до 10. овог правилника.
Летња башта из става 1. овог члана се поставља на
јавној површини намењеној за кретање пешака:
1. на минималној удаљености од 3,00 m од угоститељског објекта, или
2. уз угоститељски објекат, тако да се између летње
баште и коловоза, односно зелене површине, обезбеди
минимални простор за кретање пешака од 1,60 m.

б) Пешачка зона
Члан 12.
Летња башта у пешачкој зони поставља се у складу
са чл. 4. до 7. овог правилника.
Летња башта из става 1. овог члана поставља се
према обележеним ознакама које дефинишу положај и
површину летње баште.
Обележавање ознака из става 2. овог члана врши
Јавно предузеће “Паркинг сервис” Нови Сад.
Члан 13.
Летња башта из члана 12. овог правилника може да
се постави:
- у Улици краља Александра (парна страна), Змај Јовиној улици, Католичкој порти (парна страна) и на Позо-
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2. Посебни услови изван зона заштите

ришном тргу, у ширини до 4 m, тако да се обезбеди минимална слободна ширина од 3,00 m између угоститељског
објекта и летње баште;
- у Улици Модене (парна страна), тако да се обезбеди минимална слободна ширина од 4,00 m између
угоститељског објекта и летње баште, као и 2 m
између летње баште и јавне зелене површине;
- у Његошевој улици (парна страна), на коловозу, уз
тротоар у ширини до 2 m;
- на Тргу слободе (непарна страна), уз угоститељски објекат у ширини до 4 m;

а) СПЦ “Војводина” и Стадион
Члан 17.
Летња башта на простору СПЦ “Војводина” и Стадиона поставља се у складу са чл. 4. до 10. и чланом 12.
овог правилника.
Летња башта из става 1. овог члана се поставља на
јавној површини намењеној за кретање пешака:

- у Улици Мите Ружића (парна страна), Католичкој
порти (непарна страна) и Улици Лазе Телечког уз
угоститељски објекат;

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

- у Дунавској улици (парна страна) и Улици Светозара Милетића, уз угоститељски објекат у ширини
до 3 m;

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

- у Дунавској улици (непарна страна), на минималној удаљености од 7 m од објеката и уређаја са
парне стране улице; и

б) Булевар ослобођења

- у оси Улице краља Александра.

Члан 18.

Када се летње баште постављају у низу, слободан
простор за кретање пешака између њих износи најмање
1,60 m.

Летња башта на Булевару ослобођења поставља се
у складу са чл. 4. до 10. овог правилника.

Члан 14.

Летња башта из става 1. овог члана се поставља до
јавне зелене површине на минималној удаљености од
3,00 m од угоститељског објекта.

У оквиру летње баште из члана 12. овог правилника
могу да се поставе сунцобрани, са једним вертикалним
ослонцем.
У оквиру летње баште из члана 12. овог правилника
није дозвољено постављање подијума и ограде.
Изузетно од става 2. овог члана, дозвољено је постављање подијума и ограде за летњу башту која се поставља у дворишту.

Ширина летње баште из става 1. овог члана може да
буде највише до 4,00 m.

в) Остале јавне површине на територији Града
Члан 19.

в) Петровардинска тврђава

Летња башта на осталим јавним површинама на територији Града, намењеним за кретање пешака поставља се:

Члан 15.

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

Летња башта на Петроварадинској тврђави поставља се у складу са чл. 4. до 7. овог правилника.
Летња башта из става 1. овог члана се поставља на
јавној површини намењеној за кретање пешака:
1. на минималној удаљености од 3,00 m од угоститељског објекта, или
2. уз угоститељски објекат, тако да се између летње
баште и коловоза, односно зелене површине, обезбеди
минимални простор за кретање пешака од 1,60 m.
У оквиру летње баште из става 1. овог члана, могу
да се поставе сунцобрани, са једним вертикалним ослонцем.
У оквиру летње баште из става 1. овог члана не могу
се исписивати назив локала, нити рекламне ознаке.

2. уз угоститељски објекат, с тим да се између летње
баште и коловоза, односно зелене површине, обезбеди
минимални пролаз од 1,60 m.
На местима где је повећана фреквенција кретања
пешака (у близини школа, банака, здравствених установа, већих објеката за снабдевање, објеката установа
културе, аутобуских стајалишта и слично), летња башта
из става 1. овог члана поставља се на минималној
удаљености од 3,00 m од угоститељског објекта.
У оквиру летње баште из става 1. овог члана могу да
се:
1. поставе сунцобрани одговарајуће боје, са једним
или два вертикална ослонца, и

Члан 16.

2. исписују пословно име, назив локала и рекламне
ознаке на елементима летње баште, изузев на огради.

У оквиру летње баште из члана 15. став 1. овог правилника није дозвољено постављање подијума и ограда, као ни других додатних елемената летње баште.

У погледу осталих услова за постављање летње
баште из става 1. овог члана сходно се примењују одредбе чл. 4. до 10. овог правилника.
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III. ДРУГИ ОБЈЕКТИ И УРЕЂАЈИ
Члан 20.
Технички услови утврђени у чл. од 4. до 6. овог правилника, сходно се примењују и на постављање: слободностојеће и зидне витрине, покретне тезге, изложбеног пулта, уређаја за кокице, друге печењарске
производе, “хот-дог” и сл., расхладног уређаја, објекта
за извођење забавног програма, монтажне ограде и
жардинијере и другог објекта и уређаја.
Члан 21.
Зидна витрина се поставља на зид пасажа тако да
се обезбеди:
1. у колском пролазу минимална ширина од 3,00 m
за кретање моторног возила,
2. у пешачком пролазу минимална ширина од 1,60 m
за кретање пешака.
Све зидне витрине морају да буду постављене на
минималној висини од 0,60 m.
Зидна витрина у пасажу у зонама заштите се поставља у складу са Елаборатом за уређење пасажа.
Члан 22.
Слободностојеће витрине се постављају на осталим
јавним површинама на територији Града тако да се обликом, материјалом и начином постављања уклапају у
изглед објекта испред кога се постављају.
Члан 23.
Покретна тезга је димензија 80х160 cm, максималне
висине од 230 cm, конструкције израђене од нерђајућег
челика, алуминијума сиве боје, панела доњег корпуса
бојених у наизменичне траке црвено-беле боје ширине
10 cm.
Покривка (кровић) мора бити израђен од водонепропустивог текстила или PVC-а, са наизменичним тракама
у нијансама боја идентичним нијансама боја кућишта.
Изузетно од става 1. и 2. овог члана, на јавним површинама које су по посебним прописима и другим актима, поверене на управљање, одржавање и коришћење
ЈКП “Лисје” Нови Сад, панел доњег корпуса и покрива
(кровић) покретне тезге не мора бити у наизменичним
тркама.
Део за излагање робе мора бити оивичен траком од
нерђајућег челика, минималне висине од 10 cm.
Натпис се поставља на вертикалном препусту покривке (кровића).
Точкови су пречника приближно 56 cm, израђени од
легуре метала.
Окретни точак је укупног пречника од највише 25 cm,
израђен од легуре метала.
Члан 24.
Тезга за новине је дужине 133,5 cm, предњег дела
244 cm, задњег дела 103 cm, укупне висине 225 cm,
надстрешнице 95 cm, конструкције од челичних профила, панела сендвич конструкције пресвучене PVC фолијом сиве боје.
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Члан 25.

Уређај за кокице је димензија 60х60 cm, максималне
висине од 230 cm, конструкције израђене од нерђајућег
челика, алуминијум сиве боје, панела доњег корпуса
бојених у наизменичне траке црвено-беле боје ширине
10 cm.
Покривка (кровић) мора бити израђен од водонепропустивог текстила или PVC-а, са наизменичним тракама
у нијансама боја идентичним нијансама боја кућишта.
Део за прављење и смештај кокица мора бити оивичен безбојним сигурносним сталком или безбојним
плексигласом, пуне висине са три стране и минимално
15 cm са стране са које се користи.
Натпис се поставља на вертикалном препусту покривке (кровића).
Точкови су пречника приближно 56 cm, израђени од
легуре метала.
Окретни точак је укупног пречника од највише 25 cm,
израђен од легуре метала.
Члан 26.
Уређај за кестење је димензија 90х60 cm, максималне висине од 230 cm, конструкције израђене од нерђајућег челика, алуминијум сиве боје, панела доњег
корпуса бојених у наизменичне траке плаво-беле боје
ширине 10 cm.
Покривка (кровић) мора бити израђен од водонепропустивог текстила или PVC-а, са наизменичним тракама
у нијансама боја идентичним нијансама боја кућишта.
Део за печење и смештај кестења мора бити оивичен траком од нерђајућег челика, минималне висине од
10 cm.
Натпис се поставља на вертикалном препусту покривке (кровића).
точкови су пречника приближно 56 cm, израђени од
легуре метала.
Окретни точак је укупног пречника од највише 25 cm,
израђен од легуре метала.
Члан 27.
Уређај за кукуруз је димензија 90х60 cm, максималне
висине од 230 cm, конструкције израђене од нерђајућег
челика, алуминијум сиве боје, панела доњег корпуса бојених у наизменичне траке жуто-беле боје ширине 10 cm.
Покривка (кровић) мора бити израђен од водонепропустивог текстила или PVC-а, са наизменичним тракама
у нијансама боја идентичним нијансама боја кућишта.
Део за припрему и смештај кукуруза мора бити оивичен траком од нерђајужег челика, минималне висине од
10 cm.
Натпис се поставља на вертикалном препусту покривке (кровића).
Точкови су пречника приближно 56 cm, израђени од
легуре метала.
Окретни точак је укупног пречника од највише 25 cm,
израђен од легуре метала.
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Члан 28.

Члан 34.

Комбиновани уређај је димензија 160х80 cm, максималне висине од 230 cm, конструкције израђене од нерђајућег челика, алуминијум сиве боје, панела доњег
корпуса бојених у наизменичне траке црвено-беле боје
ширине 10 cm.
Покривка (кровић) мора бити израђен од водонепропустивог текстила или PVC-а, са наизменичним тракама
у нијансама боја идентичним нијансама боја кућишта.
Део за припрему и смештај производа мора бити оивичен траком од нерђајућег челика, минималне висине
од 10 cm.
Натпис се поставља на вертикалном препусту покривке (кровића).
Точкови су пречника приближно 56 cm, израђени од
легуре метала.
Окретни точак је укупног пречника од највише 25 cm,
израђен од легуре метала.

Монтажно-демонтажна кровна конструкција у оквиру
летње баште, постављена у периоду пре ступања на
снагу овог правилника, може се задржати сходно одредби члана 7. став 4. тачка 4. овог правилника ако су
испуњени услови из члана 10. тачка 1. и 2. овог правилника.

Члан 29.
Уређај за “хот-дог” је димензија 137х91 cm, висине 93
cm без сунцобрана, конструкције израђене од микрофибера, резервоара за гас и посебних одељака у габаритима колица.
Члан 30.
Перда се поставља тако да прати облик зидног отвора и архитектуру објекта.
Када се перде постављају изнад локала у низу, мора
се обезбедити њихова хоризонтална уједначеност минималне висине 2,50 m.
Конзолни испуст перде може да буде највише до 1,60 m.
Перда се може поставити изнад зидног отвора објекта или просторије у коме се обавља угоститељска и
друга делатност.
Члан 31.
Електроенергетски вод за снабдевање електричном
енергијом уређаја који се постављају на јавној површини мора бити прекривен металним заштитником ради
обезбеђења од механичког оштећења кабла.
Члан 32.
Инвеститор, односно извођач грађевинских радова
на објектима, дужан је да за време извођења грађевинских радова, градилиште обезбеди оградом.
Ограда градилишта мора да буде од чврстог материјала, статички стабилна и не сме бити транспарентна.
Застори на грађевинској скели морају да буду једнообразни и уредно затегнути.

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 33.
На јавним површинама у пешачкој зони, на којима
није извршена адекватна нивелација терена, односно
где није уређена јавна површина, дозвољено је постављање подијума у оквиру летње баште до адекватне
нивелације терена, односно до уређења јавне површине.

Члан 35.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје
да важи Правилник о техничким и другим условима за
привремено постављање објеката и уређаја на јавним
повлршинама и површинама видљивим са јавних површина (“Службени лист Града Новог Сада”, број 9/2007).
Члан 36.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-2758/2008-II
2. март 2009. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић, с.р.
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На основу члана 11. Одлуке о решавању стамбених
потреба ратних војних инвалида и породица палих бораца на територији Града Новог Сада (“Службени лист
Града Новог Сада”, број 54/2008), Градско веће Града
Новог Сада, на 44. седници од 2. марта 2009. године,
доноси

ПРАВИЛНИК
О МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЛИСТЕ
РЕДА ПРВЕНСТВА ЗА РЕШАВАЊЕ
СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА РАТНИХ ВОЈНИХ
ИНВАЛИДА И ПОРОДИЦА ПАЛИХ БОРАЦА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
Члан 1.
Овим правилником уређују се мерила за утврђивање
листе реда првенства, односно утврђивање броја бодова по критеријумима прописаним чланом 11. Одлуке о
решавању стамбених потреба ратних војних инвалида
и породица палих бораца на територији Града Новог
Сада (у даљем тексту: Одлука).
Члан 2.
Критеријум лични статус вреднује се на следећи начин:
а) Ратни војни инвалиди
1. инвалидност 100 %
I
група
120 бодова
2. инвалидност 100 %
II група
100 бодова
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3. инвалидност 90 %

III

група

90 бодова

4. инвалидност

80%

IV група

80 бодова

5. инвалидност

70%

V

група

70 бодова

6. инвалидност

60%

VI група

60 бодова

Члан 5.

7. инвалидност

50%

VII група

50 бодова

8. инвалидност

40%

VIII група

40 бодова

Критеријум тешке болести вреднује се на следећи
начин:

9. инвалидност

30%

IX група

30 бодова

1. за подносиоца захтева

X

20 бодова

2. за сваког члана породичног домаћинства 10 бодова

10. инвалидност 20%

група

30 бодова

Члан 6.

б) Породице палих бораца
1. породице палих бораца по једном
палом борцу

120 бодова

2. породице палих бораца по два или
више палих бораца

240 бодова

Члан 3.
Критеријум стамбени статус вреднује се на следећи
начин:
1. лице које станује као подстанар

Бодови на основу стамбеног статуса могу се доделити само на основу једног од мерила садржаних у ставу 1. овог члана.

100 бодова

2. лице које станује у просторијама за
привремени смештај које се не могу
сматрати станом, јер не пружају ни
минимум услова за становање, односно за живот човека (шупа, дашчара,
таванска и подрумска просторија,
магацин и сл.)
80 бодова

Под тешком болешћу сматрају се следећа обољења:
малигне болести и интракранијални тумори, теже болести крви и крвотворних органа, инсулин зависни дијабетес мелитус, хронична бубрежна инсуфицијенција на
дијализи и после трансплантације, теже урођене и стечене срчане мане, тежи облик астме, хронична неспецифична болест плућа, активна туберкулоза, системске
аутоимуне болести, тежи облици поремећаја метаболизма, склероза, прогресивна неуромишићна обољења,
епилепсија, тежи душевни поремећаји.
Бодови по критеријуму тешке болести за подносиоца
захтева, у случајевима у којима је подносилац захтева
ратни војни инвалид, утврђују се за подносиоца захтева само за оне болести које нису узете у обзир код одређивања његовог војног инвалидитета.
Члан 7.
Критеријум број чланова породичног домаћинства
вреднује се тако што за сваког члана породичног домаћинства подносиоцу захтева припада по 5 бодова.

3. лице које користи стан за службене
потребе

60 бодова

Члан 8.

4. лице које користи собу или лежај у
самачком хотелу

50 бодова

Критеријум датум стицања држављанства Републике Србије вреднује се тако што се за сваку годину
држављанства, рачунајући од дана стицања
држављанства Републике Србије, добија по 2 бода.

5. лице које станује код својих родитеља
или родитеља свог брачног друга,
односно ванбрачног партнера (мајка,
отац, очух, маћеха, усвојитељ), деде,
бабе
40 бодова
6. лице које станује у бесправно подигнутом објекту за који је донето правоснажно решење о рушењу

20 бодова

7. ако је лице носилац станарског права,
односно закупац на неодређено време
стана у својини грађана или сустанар 10 бодова
Члан 4.
Стамбени статус се доказује уговором и другим овереним документом о праву коришћења и праву својине;
уговором о подстанарском односу, односно изјавом
учесника конкурса да је подстанар, овереном код суда;
изјавом да нема стан, односно породичну стамбену
зграду, овереном код суда; пријавом пребивалишта; потврдом органа управљања стамбеном зградом потписаном од овлашћеног лица и овереном печатом; уверењем управе јавних прихода да се не дужи порезом на
стан или породичну стамбену зграду; признаницама о
уплаћеним комуналним услугама и другим документима којима се доказује присутност у коришћењу стана и сл.

Члан 9.
Критеријум радни статус подносиоца захтева вреднује се тако што незапослени подносилац захтева добија 10 бодова, а пензионер 5 бодова.
Члан 10.
У случају истог броја бодова, предност има:
1. подносилац захтева чији је члан породичног домаћинства ратни војни инвалид, у смислу члана
3. тачка 1. Одлуке;
2. подносилац захтева са већим бројем чланова породичног домаћинства;
3. подносилац захтева са тешко болесним чланом
или члановима породичног домаћинства;
4. подносилац захтева са већим процентом инвалидитета;
5. подносилац захтева који је незапослен;
6. подносилац захтева који је раније постао држављанин Републике Србије.
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Члан 11.

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: 5-74/2009-II
2. март 2009. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић, с.р.
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На основу члана 12. Одлуке о уређењу Града (“Службени лист Града Новог Сада”, број 53/2008), Градско
веће Града Новог Сада на 44. седници одржаној 2. марта 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ
МЕСТА И УСЛОВА ЗА ПРИВРЕМЕНО
ПОСТАВЉАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ ОБЈЕКАТА И
УРЕЂАЈА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА КОЈЕ
СУ У ЗОНИ ЗАШТИТЕ
1. У Решењу о одређивању места и услова за привремено постављање одређених објеката и уређаја на
јавним површинама које су у зони заштите (“Службени
лист Града Новог Сада”, бр. 28/2007 и 13/2008) у тачки
II. назив подтачке 5) мења се и гласи:
“5) Покретна тезга за излагање сувенира, цвећа,
уметничких предмета, слика и скулптура и производа
старих заната:”.
У алинеји три број: “1” замењује се бројем: “3”.
Подтачка 6), брише се.
Назив досадашње подтачке 7) која постаје подтачка
6) мења се и гласи:
“6) Покретна тезга за продају цвећа, честитки и производа старих и уметничких заната и домаће радиности
поводом обележавања новогодишњих празника:”.
Назив досадашње подтачке 8) која постаје подтачка
7) мења се и гласи:
“7) Покретна тезга за продају цвећа, честитки и производа старих и уметничких заната и домаће радиности
поводом обележавања осталих државних, верских и
других празника и манифестација:”.
2. У тачки III. речи: “Главног архитекте” замењују се речима: “Комисије за опште и комунално уређење Града”.
3. Ово решење 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: 352-131/2009-II
2. март 2009. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић, с.р.
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На основу члана 12. став 2. Правилника о нормативима и стандардима за обављање послова помоћи у
кући, критеријумима и мерилима за утврђивање цене
услуга и учешћа корисника и његових сродника у трошковима помоћи у кући (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 2/95, 10/95, 8/97 и 15/97), Градско веће Града Новог Сада на 44. седници одржаној 2. марта 2009.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ ЧАСА УСЛУГЕ
ПОМОЋИ У КУЋИ
1. Утврђује се цена часа услуге помоћи у кући у износу од 484,00 динара
2. Цена услуге помоћи у кући из тачке 1. овог решења примењиваће се од 1. марта 2009. године.
3. Ступањем на снагу овог решења престаје да важи
Решење о утврђивању цене часа услуге помоћи у кући
(“Службени лист Града Новог Сада”, број 7/2007).
4. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 5-55/2009-II
2. март 2009. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

132
На основу члана 7. Одлуке о остваривању права на
бесплатну исхрану деце у основним школама (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 26/2002 и 22/2003), Градско веће Града Новог Сада на 44. седници одржаној 2.
марта 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ ИСХРАНЕ У
БОРАВКУ И ЦЕНЕ УЖИНЕ У ОСНОВНИМ
ШКОЛАМА
1. Утврђује се цена исхране у боравку и цена ужине у
основним школама:
- за исхрану у боравку, у износу од 2.390,00 динара, месечно по детету,
- за ужину, у износу од 924,00 динара, месечно по
детету.
2. Дневна цена исхране у боравку и ужине утврђује
се дељењем месечне цене по детету са бројем радних
дана у месецу.
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3. Цена исхране у боравку и цена ужине у основним
школама из тачке 1. овог решења, примењиваће се од
1. марта 2009. године.

На основу члана 52. тачка 23. Статута Града Новог
Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог
Сада", број 43/2008), на предлог Градоначелника Града
Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада, на 40. седници од 11. фебруара 2009. године, доноси

4. Ступањем на снагу овог решења престаје да важи
Решење о утврђивању цене ужине и боравка у основним школама (“Службени лист Града Новог Сада”, број
42/2007).

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ
КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ, КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ
ОДРЕЂЕНЕ УСТАНОВЕ ИЛИ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ТОКОМ ЦЕЛЕ ГОДИНЕ, И
ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И
УМЕТНОСТИ, КОЈЕ ОСТВАРУЈУ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЛИЦА СА ПОСЕБНИМ
ПОТРЕБАМА, ЗА 2009. ГОДИНУ

5. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 5-56/2009-II
2. март 2009. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

I
Овим решењем утврђују се програми у области културе и уметности које реализују одређене установе или
организације током целе године и програми у области
културе и уметности које остварују организације лица
са посебним потребама, за 2009. годину, са износом
дотације за сваки појединачни програм.

II

ПРОГРАМИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ, КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ ОДРЕЂЕНЕ УСТАНОВЕ ИЛИ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ТОКОМ ЦЕЛЕ ГОДИНЕ

1. ЗМАЈЕВЕ ДЕЧЈЕ ИГРЕ
Редни
број

НАЗИВ ПРОГРАМА

Износ у динарима

1.

52. Змајеве дечје игре

5.500.000,00

2.

Децембарски змајдани

1.000.000,00

3.

Обележавање “Дечје недеље”

4.

Часопис “Детињство”

143.500,00
356.500,00

У К У П Н О:

7.000.000,00

2. МУЗИЧКА ОМЛАДИНА
Редни
број

НАЗИВ ПРОГРАМА

Износ у динарима

1.

Фестивал НОМУС

2.

Новосадско музичко лето

3.000.000,00

3.

Циклус божићно-новогодишњих концерата

3.000.000,00

4.

Новосадски камерни оркестар
У К У П Н О:

13.500.000,00

1.000.000,00
20.500.000,00
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3. ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНУ АНИМАЦИЈУ
Редни
број
1.
2.
3.
4.

НАЗИВ ПРОГРАМА

Износ у динарима

Обележавање годишњице Новосадске рације
Обележавање 1. фебруара - Дана Града Новог Сада
XVII Фестивал “Златно звонце”
IX Фестивал уличних свирача
У К У П Н О:

520.000,00
1.730.000,00
5.000.000,00
12.250.000,00
19.500.000,00

4 . ЦЕНТАР ЗА ВИЗУЕЛНУ КУЛТУРУ “ЗЛАТНО ОКО”
Редни
број

НАЗИВ ПРОГРАМА

Износ у динарима

1.

Самостална изложба МP art

200.000,00

2.

Самостална изложба Љубомира Вучинића

200.000,00

3.

Самостална изложба Вишње Петровић

200.000,00

4.

Самостална изложба Ренате Колер

200.000,00

5.

Самостална изложба Jochana Schneidera

200.000,00

6.

Изложба У (и О) транзицији

400.000,00

7.

Изложба “Мade in Novi Sad”

8.

V интернационална изложба уметничких застава Нови Сад 09

9.

400.000,00
1.500.000,00

Изложба “Yoko Ono, Lenon, Tito -једна концептуалистичка акција”

500.000,00

10.

Изложба “Кристо - упакована епоха”

500.000,00

11.

Изложба “Милан Коњовић” - један кубистички ексцес”

500.000,00

12.

Изложба “Сребро”

200.000,00

У К У П Н О:

5.000.000,00

5. ЦЕНТАР ЗА ЛИКОВНО ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Редни
број

НАЗИВ ПРОГРАМА

Износ у динарима

1.

38. Изложба ликовних радова деце Србије

200.000,00

2.

52. изложба ликовних радова деце Србије “Маска, сцена, костим, лутка”

300.000,00

3.

23. изложба ликовних радова деце Војводине “Пролеће на ченејским
салашима” у сарадњи са Културно-историјским друштвом “ПЧЕСА”

250.000,00

4.

Манифестација 12. “Страшијада” у сарадњи са Културно-историјским
друштвом “ПЧЕСА”

150.000,00

5.

Изложба дечјих ликовних радова у оквиру “Дечје недеље”

300.000,00

6.

17. Изложба ликовних радова деце Србије и Црне Горе “Светосавље и
наше доба” у сарадњи са Колом српских сестара Епархије бачке

200.000,00

У К У П Н О:

1.400.000,00

6. КУЛТУРНИ ЦЕНТАР “БЕГЕЧ”
Редни
број

НАЗИВ ПРОГРАМА

Износ у динарима

VIII фестивал тамбурашких оркестара “Чика Перица Мирковић”

100.000,00

2.

VIII међународна еколошка мултимедијална уметничка колонија “Светионик”

500.000,00

3.

IX манифестација “Бегечка јесен”

100.000,00

1.

У К У П Н О:

700.000,00
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7. КУЛТУРНО-ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР “СТЕПАНОВИЋЕВО”
Редни
број

НАЗИВ ПРОГРАМА

Износ у динарима

1.

Пројекат “Степини дани”

140.000,00

2.

Пројекат “Видовдан 2009”

200.000,00

3.

Фестивал фолклора “Китен”

160.000,00

У К У П Н О:

500.000,00

8. КУД “СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
Редни
број

НАЗИВ ПРОГРАМА

Износ у динарима

1.

Целовечерњи концерт “Ка новом хорском звуку”

245.000,00

2.

Учешће ансамбла на “48 Concorso internazionale di canto corale” C.A.
Seghizzi” 2009, Gorizia -Italy, (08-13.07.2009.)

250.000,00

3.

Учешће на фестивалу “Традиција Војводине”

50.000,00

4.

Учешће на фестивалу “Нашем роду и потомству”

50.000,00

5.

Целовечерњи концерт певачке групе и фолклорног ансамбла - СНП
Велика сала

6.

Учешће на фестивалу “Дечији EXIT”

45.000,00

7.

Учешће на дечјем фестивалу музичких друштава Војводине

70.000,00

8.

Учешће на интернационалном дечијем фестивалу “ТИВАТ 2009” - Црна
Гора

197.000,00

9.

Целовечерњи концерт извођачког ансамбла у СНП-у “Марковић своме
Граду”

600.000,00

Целовечерњи концерт “На лепињи од равнице”

800.000,00

10.

300.000,00

11.

Сусрет фолклорних друштава “Марковић”

300.000,00

12.

Наступ фолклорног извођачког ансамбла у свету

550.000,00

13.

Учешће на сусретима и фестивалима ветерана фолклора Србије

300.000,00

14.

Целовечерњи концерт у Градској кући “Граду Новом Саду с љубављу”

50.000,00

15.

Учешће на фестивалу тамбурашких оркестара Србије - Рума

30.000,00

16.

Учешће на међународном фестивалу “Старчевачка тамбурица”- Старчево

30.000,00

17.

Учешће на међународном фестивалу тамбурашких оркестара “Бисерница
Јанике Балажа” - Нови Сад

20.000,00

18.

Учешће на међународном фестивалу Исидора Исе Бајића “Јесен стиже
дуњо моја...” Кула

30.000,00

19.

Гостовање у иностранству - Тамбурашки оркестар

83.000,00

У К У П Н О:

4.000.000,00

9. КУД “СОЊА МАРИНКОВИЋ”
Редни
број

НАЗИВ ПРОГРАМА

Износ у динарима

1.

Учешће оркестара хармоника на 34. међународном сусрету хармоникаша

300.000,00

2.

Одржавање свечаног годишњег концерта оркестара хармоника у Атријуму
Цркве Св. Јурја у Петроварадину

100.000,00

3.

Учешће Оркестара хармоника на Европском такмичењу оркестара
хармоника “Citta di Castelfidardo” у Kastelfidardu - Италија

500.000,00
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4.

Учешће мешовитог хора на Интернационалном хорском такмичењу “Musica
Mundi”

300.000,00

5.

Одржавање два целовечерња концерта у Новом Саду - Студио М, у оквиру
циклуса концерата под називом “Новосађанима на дар”

200.000,00

6.

Учешће на такмичарском Фестивалу тамбурашких оркестара Србије у
Руми

50.000,00

7.

Учешће на Међународном фестивалу тамбурашких оркестара у Бања
Луци

80.000,00

8.

Реализација пројекта “Соњини тамбураши”

400.000,00

9.

Учешће на Сусретима ветерана фолклора Србије “Споменар 2009” у
Житишту

100.000,00

10.

Годишњи концерт АНИП-а у Новом Саду у СНП-у

400.000,00

11.

Реализација и поставка нове представе

200.000,00

12.

Учешће на Интернационалном фестивалу аматерског театра у Лакташима
(Република Српска)

100.000,00

13.

Концертна активност Припремног фолклорног састава

100.000,00

14.

Учешће старијег дечјег састава на Интернационалном фестивалу
фолклора у Мађарској

170.000,00

У К У П Н О:

3.000.000,00

10. КУД “ПЕТЕФИ ШАНДОР”
Редни
број
1.

НАЗИВ ПРОГРАМА
Дан мађарске културе

Износ у динарима
145.000,00

2.

Млади о дану заљубљених

35.000,00

3.

Карневалски бал под маскама

40.000,00

4.

Гостовање Секције за соло певање - Dalkör u Hódmezővásárhely, Мађарска

65.000,00

5.

8. март - Дан жена

80.000,00

6.

15. март - Дан мађарске ослободилачке борбе 1848/49

100.000,00

7.

Дани песника “Petefi Šandora” - такмичење рецитатора

65.000,00

8.

Szeressűk egymást gyerekek (Волимо се) - вече оперете и народне музике

25.000,00

9.

Ускршњи програм

120.000,00

10.

Гостовање мешовитог хора на међународној смотри у Мађарској

200.000,00

11.

Дан мајки

100.000,00

12.

Вече народних песама и игара

13.

Извођење музичке позоришне представе “Kidőlt a májusfa”

14.

Завршни концерт друштва

50.000,00
100.000,00
95.000,00

15.

Камп за изворне мађарске народне игре за децу

16.

Прослава дана Светог Стефана

50.000,00

17.

Програм Играонице - добродошлица

65.000,00

18.

Концерт Jazz балет састава

60.000,00

19.

Премијера музичке вечери - Dalkőr

60.000,00

20.

VI регионални сусрет мађарских културно-уметничких друштава Јужне
Бачке и Срема

21.

Учешће на смотри рецитовања песама и приповедања бајки “Barangoló” у
Будисави

20.000,00

22.

Гостовање Секције за соло певање - Dalkör у Сегедину

75.000,00

280.000,00

270.000,00
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23.

Сунчана јесен живота

50.000,00

24.

Вече народних песама и игара

50.000,00

25.

Свети Никола (Микулаш - по католичком календару)

50.000,00

26.

Традиционално обележавање народног обичаја “Lucanap”

50.000,00

У К У П Н О:

2.300.000,00

11. РУСИНСКО КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНО ДРУШТВО
Редни
број

НАЗИВ ПРОГРАМА

Износ у динарима

1.

VIII фестивал дечјег стваралштва Русина Војводине

300.000,00

2.

Клуб “Сусрети”

220.000,00

3.

Дечји програм “Кад си срећан”

4.

Божићно-новогодишњи програм “Пахуљица”

5.

Дечји програм “Поздрав пролећу”

6.

Годишњи концерт РКПД-а

200.000,00

7.

Учешће на “Машкаради”

50.000,00

8.

Клуб сусрети - Valentin Day

50.000,00

9.

Гостовање на фестивалу “Kucurska žetva”

70.000,00

10.

Наступ РКПД-а на VII фестивалу изворног певања “Да се не заборави” у
Ђурђеву

11.

Наступ на “Црвеној ружи” у Руском Крстуру

12.

Клуб сусрети - EX YU

13.

Свечана прослава националног празника Русина

50.000,00
100.000,00
70.000,00

70.000,00
100.000,00
70.000,00
100.000,00

14.

Дечја играоница

100.000,00

15.

Божићни концерт

100.000,00

16.

Концерти уметничке музике
У К У П Н О:

50.000,00
1.700.000,00

12. КУД “ПАВЕЛ ЈОЗЕФ ШАФАРИК”
Редни
број

НАЗИВ ПРОГРАМА

Износ у динарима

1.

Целовечерњи концерт ФА Шафарик у једном од насељених места у
Војводини

65.000,00

2.

Певачки фестивал “V Pivnickom poli”

45.000,00

3.

Машкарна забава

40.000,00

4.

Премијера дечије позоришне представе

60.000,00

5.

Омладински бал сусрет омладинских фолкориста

40.000,00

6.

Гостовања у клубу наших исељеника у месту Домаринген у Немачкој

200.000,00

7.

Кројова забава

50.000,00

8.

Програм школске деце

30.000,00

9.

Сабор фолклорних ансамбала Србије у Ваљеву

50.000,00

10.

Јарна забава

40.000,00

11.

40. смотра ПСОДС

45.000,00

12.

Фолклорни фестивл “Tancuj, tancuj”

95.000,00

13.

Зонска смотра

60.000,00
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14.

Розлучкова забава

50.000,00

15.

Дечији фолклорни фестивал “Златна брана”

85.000,00

16.

Гостовање у Словачкој - CIОFF- folklorni festival Vihodna

17.

Словачке народне свечаности - Бачки Петровац

65.000,00

18.

Пударски (Бударски) Дани у сланкаменским виноградима

60.000,00

19.

XV међународни фестивал соло певача - Козаровце, Словачка

35.000,00

20.

Хрознова забава - грожђенбал

55.000,00

21.

Дечји фестивал Rozspievane klenoty, Ковачица

30.000,00

22.

Јесења забава

50.000,00

23.

Сунчана јесен живота

30.000,00

24.

Традиционални концерт хорова у Синагоги

35.000,00

25.

Микулашева забава (Свети Никола)

65.000,00

26.

Позоришни фестивал “Zuzany Kardelisovej” у Кисачу

30.000,00

27.

Традиционални божићни концерт у Новосадском позоришту, концерт
хорова у Синагоги

30.000,00

28.

Традиционални бал за чланове поводом дочека Нове године

60.000,00

У К У П Н О:

200.000,00

1.700.000,00

13. УДРУЖЕЊЕ “EXIT”
Редни
број
1.
2.

НАЗИВ ПРОГРАМА

Износ у динарима

ЕXIT 09

50.000.000,00

Cinema city

20.000.000,00

У К У П Н О:

70.000.000,00

14. БРАНКОВО КОЛО
Редни
број

НАЗИВ ПРОГРАМА

Износ у динарима

1.

Рођендан Бранка Радичевића

200.000,00

2.

38. Бранково коло

500.000,00

У К У П Н О:

700.000,00

III

ПРОГРАМИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ, КОЈЕ ОСТВАРУЈУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЛИЦА
СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

1. ЦЕНТАР "ЖИВЕТИ УСПРАВНО"
Редни
број
1.

НАЗИВ ПРОГРАМА

Износ у динарима

Животне приче жена са инвалидитетом

1.128.000,00

У К У П Н О:

1.128.000,00
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2. НОВОСАДСКО УДРУЖЕЊЕ СТУДЕНАТА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Редни
број

НАЗИВ ПРОГРАМА

Износ у динарима

1.

Програм “Студентски караван”

325.000,00

2.

Издавање часописа “Тренутак”

164.000,00

У К У П Н О:

489.000,00

3. УДРУЖЕЊЕ ДИСТРОФИЧАРА ЈУЖНОБАЧКОГ ОКРУГА
Редни
број
1.

НАЗИВ ПРОГРАМА
Образовни клуб

Износ у динарима
211.000,00

2.

Трибина “На младима свет остаје”

16.000,00

3.

Недеља борбе против дистрофије

56.000,00

4.

Медицинска трибина

53.500,00

5.

II сусрети дистрофичара у Кикинди

9.500,00

6.

Трибина “Здравствени аспекти и улога дистрорфије у друштву и породици”

19.000,00

7.

Обележавање 3. децембра Међународног дана ОСИ

46.800,00

8.

Обележавање Божића

23.200,00

У К У П Н О:

435.000,00

4. ГРАДСКА ОРГАНИЗАЦИЈА СЛЕПИХ НОВИ САД
Редни
број

НАЗИВ ПРОГРАМА

1.

Популаризација драмске секције

2.

Издавање звучног часописа НС Спектар

3.

Обележавање Дана заљубљених

4.

Ангажовање стручног лица - глумца

5.

Књижевно вече

6.

Издавање Брајевог часописа НС инфо

7.

Обележавање 8. марта - Међународног дана жена

8.

Саветовање слепих и слабовидих жена Србије - Врњачка бања

9.

Износ у динарима
2.500,00
200.000,00
2.500,00
60.000,00
8.000,00
120.000,00
17.000,00
5.000,00

Концерт “Заједно можемо више” у Крагујевцу

5.000,00

10.

Међународна изложба ручних радова

3.000,00

11.

Треће такмичење слепих и слабовидих рецитатора Србије “Кажи, али лепо”,
Београд

3.000,00

12.

Обилазак културно- историјских споменика у Војводини

15.000,00

13.

Вредне руке слепих жена

15.000,00

14.

Ђурђевданско песничко посело, Београд

15.

Рецитаторско вече

3.000,00
10.000,00

16.

Предавање из новинарства

4.000,00

17.

Излет чланова организације

11.000,00

18.

“Рукама до светлости”

3.000,00

19.

Обилазак чланова ГО слепих смештених у дому за слепе у Панчеву

5.000,00

20.

Обележавање Дана белог штапа

5.000,00

21.

Међународни фестивал књижевног и музичког стваралаштва слепих особа
са простора бивше Југославије

6.000,00
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22.

Смотра стваралаштва слепих Србије

4.000,00

23.

Културно-уметнички програм поводом славе организације

8.000,00

24.

Такмичење у читању и писању

25.

Обележавање Дана инвалида - Округли сто

10.000,00
6.000,00

У К У П Н О:

531.000,00

5. ... ИЗ КРУГА - ВОЈВОДИНА
Редни
број

НАЗИВ ПРОГРАМА

Износ у динарима

1.

Мултимедијална изложба резултата пројекта “Оснаживање кроз уметност”

378.800,00

2.

Форум театар

265.200,00

3.

Међународна кампања “16 дана активизма”

173.000,00

У К У П Н О:

817.000,00
IV

Средства из тачке II и III овог решења, преносиће се
устaновама и организацијама, на основу месечних захтева, закључком Градоначелника Града Новог Сада.

гариновић и ћерке Мирјане Калиновић - Калин” у Новом
Саду, за 2009. годину, који је донео Управни одбор Фонда за унапређење вокалне уметности младих “Меланије Бугариновић и ћерке Мирјане Калиновић - Калин”,
на III седници одржаној 29. јануара 2009. године.

V
Установе или организације из тачке I овог решења,
обавезне су да у року од 30 дана од дана реализовања
Годишњег програма, поднесу Градској управи за културу извештај о реализацији програма за које су одобрене
дотације, са одговарајућом документацијом.
VI
Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада"
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-26/2009-II
11. фебруар 2009. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

Градоначелник
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На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за унапређење вокалне уметности младих “Меланије Бугариновић и ћерке Мирјане Калиновић - Калин” у
Новом Саду (“Службени лист Општине Нови Сад”, број
11/78 и “Службени лист Града Новог Сада”, број
49/2007), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Финансијски план Фонда за
унапређење вокалне уметности младих “Меланије Бу-

II
Ово решење објавити у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-23/2009-II
19. фебруар 2009. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић, 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 43/2008), Градоначелник Града Новог
Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА
БРИГУ О ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
1. У Одбор за бригу о особама са инвалидитетом,
именују се:
- за председника 1. Проф. др САЊА СТОЈАНОВИЋ, члан Градског
већа Града Новог Сада
- за заменика председника ВЕРА ГРКАВАЦ, начелник Градске управе за социјалну и дечију заштиту
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- за чланове 2. Мр СЛАВИЦА МАРКОВИЋ, директор Школе за основно и средње образовање “Милан Петровић”
3. ДУЊА РАКИЋ, ПР координатор у Кабинету Градоначелника Града Новог Сада
4. БРАНКО ЗЕЛЕНБАБА, помоћник в.д. директора
Центра за социјални рад Града Новог Сада
5. Мр НЕДЕЉКО БЕКИЋ, директор Дома за децу и
омладину ометену у развоју Ветерник
6. БОРО ПАВЛОВИЋ, саветник у Националној служби за запошљавање Филијале Нови Сад

2. mart 2009.

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ОРГАНИЗАЦИЈА,
УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И УСТАНОВА
ЗА ЧИЈЕ ПРОЈЕКТЕ СУ СРЕДСТВА
ПЛАНИРАНА У БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ
САДА ЗА 2009. ГОДИНУ
I. Овим решењем се утврђују организације, удружења грађана и установе за чије пројекте су средства
планирана у буџету Града Новог Сада за 2009. годину
(у даљем тексту: буџет Града), а којима се обезбеђују
посебни облици социјалне заштите, и то:

7. ВЕЉКО АНЂЕЛИЋ, секретар Међуопштинског удружења самосталних привредника Нови Сад

1. ОРГАНИЗАЦИЈЕ

8. Проф. др ГОРДАНА ДЕВЕЧЕРСКИ, управник клинике за рехабилитацију Клиничког центра Војводине

1.1. Црвени крст Новог Сада - Градска организација,
за пројекте:
- “Кухиње за социјално угрожена лица”,
- “Подела помоћи за директно ублажавање сиромаштва социјално угроженим грађанима и други
видови помоћи грађанима и установама у ванредним ситуацијама”,
- “Летовање и други видови помоћи деци и младима у стању социјалне потребе”,
- “Пројекат за старе”,
- “Сунчана јесен живота”,
- “За лепши свет” психосоцијална подршка деци са
посебним потребама.

9. Др МИЛКА БУДАКОВ, председник Комисије за
преглед деце ометене у развоју Дома здравља
“Нови Сад”
10. ЈОСИП ВЛЧЕК, председник Координационог одбора особа са инвалидитетом
11. МАРКО МИРКОВИЋ, генерални секретар ...Из круга - Војводина...
12. МИМА РУЖИЧИЋ, председник Центра “Живети
усправно”
13. ТАМАРА БЛАГОЈЕВИЋ, координатор Ресурсног
центра за особе са инвалидитетом Екуменске хуманитарне организације
2. Доношењем овог решења престаје да важи Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Одбора за бригу о особама са инвалидитетом (“Службени лист Града Новог Сада”, број
49/2005).
3. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 5-67/2009-II
19. фебруар 2009. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић, с.р.
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На основу члана 4. алинеја један Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава
из буџета Града Новог Сада за програме и пројекте
којима се обезбеђују посебни облици социјалне заштите (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 32/2005 и
22/2008), Градоначелник Града Новог Сада доноси

2. УДРУЖЕЊА
2.1. “Сунце” удружење грађана оболелих од
церебралне парализе и сродних обољења
Јужнобачког округа, за пројекте:
- “Дневни боравак за телесно инвалидну децу и омладину са вишеструком ометеношћу”,
- “Линијски превоз инвалида”,
- “Комби-превоз инвалида у колицима са пратиоцем”,
- “Киматски и рехабилитациони опоравак чланова
Удружења школског, студентског узраста и осталих чланова”.
2.2. Организација глувих Нови Сад, за пројекат:
- “Разумеш ме, разумем те”.
2.3. Општинска организација дијализираних и
трансплантираних бубрежних инвалида
Новог Сада, за пројекат:
- “Предавање: Исхрана болесника на хемо и перитонеалној дијализи 4. део са једнодневним излетом и дружењем чланства”.
2.4. Друштво за помоћ ментално недовољно
развијеним особама Града Новог Сада,
за пројекте:
- “Дневни боравак за умерено и теже ментално недовољно развијене особе, од 27 до 45 година старости”,
- “Мала школа за родитеље и децу”.
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2.5. Удружење бораца рата од 1990. године,
Новог Сада, за пројекте:
- “Едукативни летњи камп 2009” - Летовање 50 деце чланова удружења у едукативном кампу,
- “Уџбеници за децу палих бораца основношколског узраста”,
- “Пословни клуб ветерана за побољшање услова
запошљавања”.
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- “Компјутерска радионица за младе апстиненте”,
- “Издавање часописа “Грбавица”, брошура и флајера”.
2.14. Социо-психотерапијски клуб лечених
алкохоличара “Дунав”, за пројекте:
- “Рехабилитација, ресоцијализација и едукација
чланова”,
- “инфо центар - СОС телефон”.

2.6. удружење ратних војних инвалида Града Новог
Сада, за пројекте:
- “Климатски и рехабилитациони опоравак за децу
ратних војних инвалида и децу палих бораца из
Новог Сада”,
- “Подршка запошљавању ратних војних инвалида
- ПЗРВИ”,
- “Рехабилитација ратних војних инвалида у Бањи
Ковиљачи”.
2.7. Удружење ратних и мирнодопских војних
инвалида Новог Сада, за пројекте:
- “Обилазак културно-историјских споменика и неговање слободарских традиција”,
- “Бањско лечење и рехабилитација ратних војних
инвалида”.
2.8. Удружење параплегичара Градске заједнице,
Нови Сад, за пројекте:
- “У здравље” - Рехабилитациони боравак чланова
удружења,
- “Едукација о инконтиненцији”,
- “Комби-превоз особа са инвалидитетом у колицима са пратиоцем - набавка возила”.
2.9. Друштво за помоћ особама са аутизмом Града
Новог Сада, за пројекат:
- “Терапијске активности са децом са аутизмом за
2009. годину”.
2.10. “Форест” Фонд за рекреацију, спорт и терапију,
за пројекат
- “Терапијско јахање на подручју Града Новог Сада”.
2.11. Удружење дистрофичара Јужнобачког округа,
Нови Сад, за пројекте:

2.15. Клуб апстинената “Младост”, за пројекат:
- “Рехабилитација, ресоцијализација и едукација
бивших зависника”.
2.16. Хуманитарни фонд “Привредник”, Нови Сад,
за пројекат:
- “Помагање у школовању и образовању талентоване деце и омладине, за 35 питомаца из Новог
Сада, из социјално угрожених породица”.
2.17. Коло српских сестара Епархије Бачке, Нови
Сад, за пројекат:
- “Треће и четврто чедо”.
2.18. Удружење грађана за борбу против
наркоманије, Нови Сад, за пројекат:
- “Клуб лечених наркомана”.
2.19. “Caritas” деканата Нови Сад, за пројекат.
- “Дневни центар за старе са отвореном мрежом
заштите”.
2.20. Екуменска хуманитарна организација, Нови
Сад, за пројекте:
- “Јачање капацитета особа са сметњама у развоју,
особа са инвалидитетом и организација/институција особа са сметњама у развоју и особа са инвалидитетом кроз едукацију и обуку за рад на рачунару и курсеве страног језика”,
- “Вршњачка подршка оболелима од сиде”,
- Курсеви рачунара и страних језика за сениоре,
- Зона без дискриминације - ресоцијализација бивших зависника и подршка оболелима од ХИВ-а,

- “Летњи камп - главу горе”,

- Дневни боравак за децу и омладину са сметњама
у развоју и остале особе са инвалидитетом и самосталан живот уз подршку,

- “Комби-превоз особа са инвалидитетом у колицима са пратиоцем”,

- “Радна соба - дневни центар за особе са инвалидитетом и особе са сметњама у развоју”.

- “Школа рачунара”.
2.12. Друштво за борбу против шећерне болести
Града Новог Сада, за пројекте:
- “Летња школа - школа живота”,
- “Дијабета - Нови Сад 2009”.
2.13. Клуб лечених алкохоличара “Грбавица”,
за пројекте:
- “Рехабилитација, ресоцијализација и едукација
чланова”,

2.21. Омладина Југословенске асоцијације за борбу
против сиде, Нови Сад, за пројекте:
- “Едукација младих за подршку оболелима од СИДЕ”
- “Међународни самит младих у превенцији СИДЕ Едукација младих за подршку оболелима од СИДЕ”,
- “Волонтеризам”.
2.22. Центар “Живети усправно”, за пројекте:
- “Сервис персоналних асистената у Новом Саду”,
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- “Сервис превоза од врата до врата за особе са
инвалидитетом у Новом Саду”,
- “Учешће представника Центра на домаћим и
међународним едукативним скуповима и састанцима у вези са положајем особа са инвалидитетом”,
- “Друга регионална радионица за Југоисточну
Европу - Приступачност и туризам”.
2.23. Градска организација слепих, Нови Сад, за
пројекте:
- “Обележавање годишњице Луј Брај”,
- “Обука слепих и слабовидих за рад на рачунару”.
2.24. Удружење оболелих од мултипле склерозе
Јужнобачког округа “Мултис”, Нови Сад, за
пројекте:
- “Дневни боравак - суботом”,
- “Излет”,
- “Физикална терапија оболелих од мултипле склерозе у Бањи Јунаковић код Апатина за 15 чланова
и 5 пратилаца”,
- “Комби-превоз особа са инвалидитетом у колицима са пратиоцем - набавка возила”.
2.25. Међуопштинска организација цивилних инвалида
рата, Нови Сад, за пројекат:
- “Бањско лечење и рехабилитација”.
2.26. “Удружење жртава и наследника жртава
фашизма 1941-1945. Јужнобачког округа”,
за пројекат:
- “Обезбеђивање услова за лично обештећење
грађана Новог Сада по Мађарском закону, од 13.
фебруара 2006. године, о поновном отварању рокова и окончању поступка за обезбеђивање лица
која су бесправно лишена живота и слободе из
политичких разлога, ДРУГА ФАЗА - ИСПЛАТА”.
2.27. Удружење учесника ослободилачких ратова
Србије 1991-1999 “Милош Обилић” Нови Сад,
за пројекте:
- “Едукујмо ратне инвалиде да би се запослили”,
- “И ми се питамо о Закону о правима бораца и ратних војних инвалида”.
2.28. Удружење за терапијско јахање “Хипотенс”
Нови Сад, за пројекат:
- “Терапијско јахање групе деце оболеле од церебралне парализе са вредновањем учинка на
мишићну снагу, баланс и смањење спастицитета”.
2.29. Удружење пензионисаних војних ваздухопловних
ветерана, бораца НОБ, пилота и падобранаца,
Секција Нови Сад, за пројекат:
- “Социјализација старих чланова удружења и помоћ и брига о породицама преминулих чланова”.
2.30. Удружење грађана “СОС телефон за жене и
децу жртве насиља”, за пројекат:
- “Да буде боље уз мало воље”.
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2.31. “ПерАрт”, за пројекат:
- “Активна улога особа са инвалидитетом у осмишљавању и спровођењу програмских активности”.
2.32. “ТеслАрт”, за пројекат:
- “50 едукативних радионица, уметничких концерата, витешких вештина у Институту за здравствену
заштиту, демонстрација о здравом животу и здравим навикама у Музеју Града и Градској библиотеци, Петар Челик клубу - за децу на болничком
лечењу, и приградских насеља, ШОСО “Милан
Петровић” и Дечијег Села”.
2.33. Удружење грађана “Алцхајмер”, за пројекат:
- “Алцхајмерова болест и проблеми комуникације”.
2.34. “Из круга Војводина”, за пројекте:
- “Инфо центар за особе са инвалидитетом”,
- “Бесплатна правна помоћ за особе са инвалидитетом”.
2.35. Хуманитарно удружење “Wilson”, за пројекат:
- “Подршка оболелима од Вилсонове болести и
њиховој породици”.
2.36. Друштво за помоћ оболелима од астме,
Нови Сад, за пројекат:
- “Школа дисања са корективним вежбама за оболеле од астме”.
2.37. “Срце” Центар за пружање емотивне подршке
особама у кризи и превенцији самоубистава
Нови Сад, за пројекат:
- “Организовање локалних ресурса за рад са особама у кризи”.
2.38. “Раскршће”, за пројекат:
- “Пројекат социјално радне рехабилитације бивших зависника”.
2.39. Удружење грађана “Земља живих”, за пројекат:
- “Пројекат социјално радне рехабилитације бивших зависника”.
2.40. Удружење лечених од психозе “УЛОП”, за пројекат:
-

Клуб лечених од психозе.

2.41. НВО “Право на рад”, за пројекат:
- “Јачање друштвене свести о угрожености права
на рад жена, везано за материнство”.
2.42. Организација “Пријатељи деце”, за пројекат:
- “Љубављу победимо болест”.
2.43. Удружење грађана “Esperanca”, за пројекат:
- “Мој живот по мом избору”.
2.44. Омладински центар “Црна кућа”, за пројекат:
- “Млади старима”.

2. mart 2009.
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2.45. Савез удружења бораца народноослободилачког рата Србије - Градски одбор Нови Сад,
за пројекат:
- “Обележавање значајних датума.”

3. УСТАНОВЕ
3.1. Центар за социјални рад Града Новог Сада
за пројекте:
- “Сигурна женска кућа”,
- “Програм стручног усавршавања радника у делатности социјалне заштите”,
- “Водич кроз права малолетних лица и кроз Закон
о малолетним починиоцима кривичних дела”,
- “Дечја недеља”,
- Кућа на пола пута “Корак”,
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- “Мале кућне заједнице - алтернативни облик трајне подршке особама са интелектуалним потешкоћама”,
- “Ја, мама и тата заједно”,
- “Рана интервенција и стимулација деце ометене у
психофизичком и менталном развоју узраста од
0-7 година”,
- “Рана интервенција и стимулација деце са оштећењем вида, узраста од 0-7 година”,
- “Радно ангажовање особа са инвалидитетом”,
- “Учење на даљину”,
- “Руку ми дај”,
- “Сервис за информисање”,
- “Сервис за подршку породици - боравак корисника на Ченеју”,

- “Летовање деце на породичном смештају”,

- “Кућна заједница - НАША КУЋА”,

- Учешће деце на “Беби егзиту”,

- “Мала кућна заједница - живимо заједно”,

- “Дани борбе против насиља”,

- “Летовање корисника дневног боравка”,

- “Сигурна школа - живимо без насиља”,

- Учешће у програму обележавања “Дечје недеље”,

- “Колеге, придружите се у мрежу заштите од насиља”,

- Учешће у програму обележавања 3. децембра,
Међународног дана особа са инвалидитетом.

- “Интеграција акредитованог модела Саветовалишта за рад са потенцијалним усвојитељима
“Родитељ на други начин”,

3.5. СОС Дечије село “Др Милорад Павловић”
Сремска Каменица, за пројекте:

- ”Саветовалиште за превенцију насиља у породици и инфо центар”,

- “Радни центар - фризерска радионица”.

- “Социо-терапијски клуб”,
- “Новосадско свратиште”,
- “Превенција вршњачког насиља путем вршњачке
едукације”,

- “Превенција антисоцијалног понашања”,

3.6. Основна школа “Јован Поповић”, за пројекат:
- “Рана интервенција и стимулација развоја деце
оштећеног слуха и психосоцијална подршка родитељима”.

- “Безбедна заједница”,
- “Статистичка база података о Ромима”,
- “Преноћиште за бескућнике”.
3.2. Геронтолошки центар “Нови Сад”, за пројекте:
- “Дневни боравак у прихватној станици”,
- “Сунчана јесен живота”,
- “Дневни центар за старе у објекту Дома на Бистрици”,
- “Ефикасна комуникација са старима”,
- Учешће у програму обележавања 3. децембра,
Међународног дана особа са инвалидитетом.
3.3. Дом за децу и омладину ометену у развоју,
Ветерник, за пројекте:
- “Заштићено становање корисника Дома у отвореној средини уз стручну подршку, у Улици Николе
Миркова 16, Нови Сад”,
- “Сунце и морска со храна за наше тело”,
- “Центар за краткотрајни смештај”,
- Учешће у програму обележавања 3. децембра,
Међународног дана особа са инвалидитетом.
3.4. Школа за основно и средње образовање
“Милан Петровић” Нови Сад, за пројекте.

3.7. Школа за основно образовање и васпитање
одраслих “Свети Сава”, за пројекат:
- “Функционално образовање Рома - информатички
курс”.
3.8. Институт за јавно здравље Војводине, за пројекат:
- Учешће у програму обележавања 3. децембра,
Међународног дана особа са инвалидитетом.
II. Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2009. годину (“Службени лист Града Новог Сада”, број 51/2008)
планирана су средства за реализацију пројеката из главе I. овог решења, у следећем износу:
- за реализацију пројеката из тачке 1. у укупном износу од 39.707.000,00 динара,
- за реализацију пројеката из тачке 2. у укупном износу од 36.189.000,00 динара, и
- за реализацију пројеката из тачке 3. у укупном износу од 58.052.000,00 динара.
III. Износ, намену и начин преноса средстава организацијама, удружењима грађана и установама из главе I.
овог решења, утврдиће Градоначелник Града Новог Сада, на предлог Градске управе за социјалну и дечију заштиту (у даљем тексту: Градска управа), појединачно по
организацији, удружењу грађана и установи.
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Средства за реализацију појединачног пројекта преносиће се организацијама, удружењима грађана и установама из главе I. овог решења, на основу уговора који
са њима закључи Градска управа за социјалну и дечију
заштиту.
За пројекте који се реализују у континуитету током
целе године, средства ће се преносити из буџета Града
Новог Сада за 2009. годину, по захтеву који се месечно
доставља Градској управи, према динамици утврђеној
тромесечним плановима извршења буџета, а највише
до 1/12 средстава планираних за финансирање пројекта, просечно месечно.
За пројекте који се реализују једнократно, средства
ће се пренети из буџета Града Новог Сада за 2009. годину, по захтеву који се достави Градској управи, према
динамици утврђеној тромесечним плановима извршења
буџета, а највише до планираних средстава за финансирање пројекта.
IV. Организације, удружења грађана и установе из
главе I. овог решења дужни су да Градској управи доставе извештај о реализацији пројекта у року од 30 дана, од дана завршетка реализације пројекта, а за пројекте који се реализују у континуитету током целе
године, извештај се доставља у року од 30 дана, од дана истека календарске године.
V. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 020-2/2009-248-Г-II
26. фебруар 2009. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић, с.р.
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III. Привредни савет има председника, заменика
председника, секретара и 15 чланова.
IV. Стручне и административне послове за потребе
Привредног савета обављаће Служба извршних органа
Града Новог Сада - Канцеларија за локални економски
развој.
V. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 020-2/2009-284-Г-II
27. фебруар 2009. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић, 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 43/2008), Градоначелник Града Новог
Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА, СЕКРЕТАРА И ЧЛАНОВА
ПРИВРЕДНОГ САВЕТА ГРАДА НОВОГ САДА
I. У Привредни савет Града Новог Сада (у даљем
тексту: Привредни савет) именују се:
- За председника
МИЛОРАД СРЕДАНОВИЋ, Danubius a.d.
- За заменика председника
Проф. др ДРАГАН ПОПОВИЋ, DMS Grupa d.o.o.
- За секретара
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На основу члана 47. став 1. тачка 15. Статута Града
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града
Новог Сада”, број 43/2008), Градоначелник Града Новог
Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ПРИВРЕДНОГ САВЕТА
ГРАДА НОВОГ САДА

ЗОРАН ИВОШЕВИЋ, Канцеларија за локални економски развој
- За чланове:
1. БРАНИСЛАВ БОГИЋЕВИЋ, BB Minaqua a.d.
2. СТАНКО ПОПОВИЋ, Victoria Group d.o.o.
3. БОРИС МАЧАК, Neoplanta a.d.
4. Проф. др ПЕТАР СЕКУЛИЋ, Институт за ратарство и повртарство
5. Costin Borc, Lafartge BFC d.o.o.

I. Образује се Привредни савет Града Новог Сада (у
даљем тексту: Привредни савет).

6. ВЕСНА ВУЧУРЕВИЋ, Univerexport d.o.o.

II. Задатак Привредног савета је да: Градоначелнику
даје мишљења о питањима која се односе на привредни развој Града, да иницира разматрање питања и предузимање одговарајућих мера за унапређење привредног развоја Града, учествује у изради Стратегије развоја
Града Новог Сада и годишњих планова и програма у
циљу њене реализације, предлаже одговарајуће облике сарадње између органа Града, служби, јавних предузећа, установа и других организација, ради унапређења
привредног и економског развоја Града.

8. АЛЕКСАНДАР ВОЈИНОВ, Dijagonala d.o.o.

7. БОШКО БЛАЖИЋ, Stylos d.o.o.
9. ВЕСКО ПЕРОВИЋ, Ujedinjene srpske pivare EUC d.o.o.
10. СЛАВКО ЦАРИЋ, Erste bank a.d.
11. БОЈАН БОШКОВИЋ, State of exit d.o.o.
12. ДАРКО БОТИЋ, ДДОР а.д.
13. МАРКО РЕБА, Colliers International d.o.o.
14. Проф. др РАДМИЛА МАРИНКОВИЋ-НЕДУЧИН,
Универзитет у Новом Саду
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15. СИНИША НАДБАНТИЋ, Национална служба за
запошљавање, филијала Нови Сад
II. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 020-2/2009-285-Г-II
27. фебруар 2009. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 148. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(“Службени гласник СР Србије”, бр. 53/82- пречишћен
текст, 15/84, 5/86 и 21/90 и “Службени гласник Републике Србије”, бр. 28/91, 67/93, 48/94, 25/97 и 101/2005), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У
СУТЈЕСКОЈ УЛИЦИ У НОВОМ САДУ
1. Одређује се двосмерни режим саобраћаја у делу
Сутјеске улице у Новом Саду, од Радничке улице до Булевара цара Лазара.
2. Налаже се Јавном предузећу “Завод за изградњу
Града” у Новом Саду, да:
- постави саобраћајну сигнализацију према Плану
техничког регулисања саобраћаја, број 4018 од
28. јануара 2009. године, који је израдило
Одељење за развој и управљање саобраћајем
Јавног предузећа “Завод за изградњу Града” у Новом Саду;
- постављену саобраћајну сигнализацију унесе у
Катастар саобраћајне сигнализације.
3. Рок за извршење овог решења је 2. март 2009. године.
4. Ступањем на снагу овог решења престаје да важи
Решење Градске управе за саобраћај и путеве, број 341560/2005-IV од 29. августа 2005. године.
5. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: 34-750/2009-IV
27. фебруар 2009. године
НОВИ САД
Начелник
Владимир Стојковић, с.р.
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—
На основу члана 6. Одлуке о објављивању градских
прописа и других аката (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 5/93), дајем

ИСПРАВКУ
РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ “ВАСА СТАЈИЋ”, НОВИ САД
У Решењу о разрешењу и именовању три члана
Школског одбора Основне школе “Васа Стајић”, Нови
Сад (“Службени лист Града Новог Сада”, број: 4/2009), у
тачки II Решења, речи “ДРАГАНА ЋИРКОВИЋ” замењују
се речима “ДРАГАНА ЋИРАКОВИЋ”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Секретар
Број: 77/2009-I
27. фебруар 2009. године
НОВИ САД
Секретар
Ева Хабеншус, с.р.

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

ИСПРАВКУ
РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ “МИХАЈЛО ПУПИН”, ВЕТЕРНИК
У Решењу о разрешењу и именовању три члана
Школског одбора Основне школе “Михајло Пупин”, Ветерник (“Службени лист Града Новог Сада”, број:
4/2009), у тачки II Решења, речи “СРЂАН МРЂА” замењују се речима “СРЂАН МРЂЕН”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Секретар
Број: 78/2009-I
27. фебруар 2009. године
НОВИ САД
Секретар
Ева Хабеншус, с.р.
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Izdava~: Grad Novi Sad, Gradska uprava za propise Grada Novog Sada. Odgovorni urednik: Igor Ba{nec.
Uredni{tvo: Gradska uprava za propise Grada Novog Sada,
21000 Novi Sad, @arka Zrewanina 2, Telefon: 021/451-726.
Godi{wa pretplata: 3.500,00 dinara. Uplatni ra~un broj: 840-742341843-24;
Po modelu 97 sa pozivom na broj 20-511, Uprava za javna pla}awa - Filijala Novi Sad,
pri Ministarstvu finansija Republike Srbije
Primalac: Prihodi gradskih organa uprave
Svrha pla}awa: Za "Slu`beni list Grada Novog Sada".
Ra~unarska obrada i {tampa:
Slu`ba za zajedni~ke poslove organa Grada Novog Sada, @arka Zrewanina 2, 21000 Novi Sad, telefon 021/420-299.

