СЛ УЖ БЕН И ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА
Година XXXVI - Број 53

НОВИ САД, 9. новембар 2017.

примерак 40,00 динара
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ГРАД НОВИ САД

На основу члана 29. став 2. Одлуке о правима на
финансијску подршку породици са децом ("Службени лист
Града Новог Сада", број 34/17), Градско веће Града Новог
Сада, на 117 седници од 9. новембра 2017. године, доноси

Градско веће
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На основу члана 52. став 1. тачка 26. Статута Града
Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града
Новог Сада“, број 43/08) и члана 4. Одлуке о начину,
поступку и критеријумима за успостављање права службености на грађевинском земљишту у јавној својини Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 14/17),
Градско веће Града Новог Сада, на 117. седници од 9.
новембра 2017. године, доноси

ОДЛУКУ
О УСПОСТАВЉАЊУ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ
НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА
Члан 1.
Успоставља се право службености на грађевинском
земљишту (у даљем тексту: службеност) у јавној својини
Града Новог Сада и то на парцелама број 7770/1, 10497/6
и 7975 КО Нови Сад I, у корист „Serbia Broadband-Srpske
kablovske mreže“ ДОО Београд, Булевар Зорана Ђинђића
8а, Нови Београд, ради изградње локалног оптичког кабла
електронских комуникација за кабловску телевизију, у мини
рову у Улици Стевана Христића у Новом Саду, уз накнаду.
Члан 2.
Градоначелник Града Новог Сада и „Serbia BroadbandSrpske kablovske mreže“ ДОО Београд, Булевар Зорана
Ђинђића 8А, Нови Београд, у року од 30 дана од дана
доношења ове одлуке, закључиће уговор којим ће ближе
уредити међусобне односе поводом успостављања права
службености и то из члана 1. ове одлуке.

ПРАВИЛНИК
О БЛИЖИМ УСЛОВИМА, НАЧИНУ И
ПОСТУПКУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА
НАКНАДУ ТРОШКОВА ЗА ВАНТЕЛЕСНУ
ОПЛОДЊУ
Члан 1.
Овим правилником се уређују ближи услови, начин и
поступак за остваривање права на накнаду трошкова за
вантелесну оплодњу.
Члан 2.
Право на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу
може да оствари жена за услугу која се пружа путем Клиничког центра Војводине - Клинике за гинекологију и акушерство, Нови Сад (у даљем тексту: ГАК).
Право из става 1. овог члана може да оствари жена која
је:
1. претходно без успеха имала три покушаја вантелесне
оплодње на терет средстава обавезног здравственог
осигурања, а у моменту доношења одлуке Стручне комисије
за вантелесну оплодњу ГАК-а (у даљем тексту: Комисија)
о испуњености услова за укључивање у процес вантелесне
оплодње није навршила 42 године живота;
2. старија од 42 године, независно од броја покушаја
вантелесне оплодње, а у моменту доношења одлуке
Комисије о испуњености услова за укључивање у процес
вантелесне оплодње није навршила 44 године живота;

Члан 3.

3. рађала али нема живо дете, или има једно дете, а
нема услова да природним путем добије друго дете.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у Службеном листу Града Новог Сада.

Члан 3.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:351-2901/2017-863-II
9. новембар 2017. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Право на накнаду трошкова вантелесне оплодње може
да оствари жена под условом да:
1. има држављанство Републике Србије,
2. има пребивалиште на територији Града Новог Сада
у последњих годину дана,
3. остварује право на здравствену заштиту преко Републичког фонда за здравствено осигурање (у даљем
тексту: РФЗО),
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4. је и поред одговарајућег лечења констатована неплодност, и то, како код жена које нису рађале (примарни
стерилитет), тако и код жена које су рађале али немају
живо дете, или имају једно дете, а немају услова да
природним путем добију друго дете (секундарни стерилитет),
5. по одлуци Комисије је укључена у поступак вантелесне оплодње.
Члан 4.
Право на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу
може се остварити за један покушај вантелесне оплодње.

9. новембар 2017.
Члан 8.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:5-252/2017-II
9. новембар 2017. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Члан 5.
Захтев за остваривање права на накнаду трошкова за
вантелесну оплодњу подноси се Градској управи за
социјалну и дечију заштиту (у даљем тексту: Градска
управа), а путем писарнице Градске управе за опште
послове, Нови Сад, Трг слободе 1.
Уз захтев из става 1. овог члана подносилац захтева
прилаже:
- фотокопију личне карте,
- фотокопију оверене здравствене књижице,
- важећу потврду Комисије о испуњености услова из
члана 3. тачка 4. овог правилника,
- уколико нема навршених 42 године: потврду РФЗО
да су обављена три покушаја вантелесне оплодње
на терет средстава обавезног здравственог
осигурања.
Градска управа службеним путем прибавља извод из
матичне књиге рођених за дете, у случају да се ради о
секундарном стерилитету.
Члан 6.
Средства за накнаду трошкова за вантелесну оплодњу
из буџета Града Новог Сада преносе се ГАК-у, на основу
решења о признавању права на накнаду трошкова које
доноси Градска управа, према рачуну који доставља ГАК
Градској управи, за сваког корисника појединачно, након
обављеног поступка вантелесне оплодње, а највише до
износа од 220.000,00 динара.
Средства из става 1. овог члана преносе се према
могућностима буџета Града Новог Сада, а по редоследу
достављања рачуна из става 1. овог члана.
Члан 7.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о ближим условима, критеријумима, начину и
поступку за остваривање права на накнаду трошкова за
вантелесну оплодњу („Службени лист Града Новог Сада“,
бр. 11/11 и 52/16).
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На основу члана 106. став 2. Статута Града Новог Сада
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, на седници
117. одржаној 9. новембра 2017. године, доноси

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ПОСТУПКУ И
НАЧИНУ РЕШАВАЊА ЗАХТЕВА ЗА МИРНО
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА ЗА НАКНАДУ
ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД УЈЕДА
НАПУШТЕНИХ ЖИВОТИЊА, ПАДА У ШАХТ,
РУПУ И ОКЛИЗНУЋА НА СНЕГУ И ЛЕДУ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
Члан 1.
У Правилнику о поступку и начину решавања захтева
за мирно решавање спорова за накнаду штете настале
услед уједа напуштених животиња, пада у шахт, рупу и
оклизнућа на снегу и леду на територији Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 50/15, 61/15 и
68/16) у члану 9. став 1. мења се и гласи:
„Правобранилаштво је дужно да надлежној градској
управи достави потписан и оверен споразум о вансудском
поравнању, најкасније наредног дана од дана његовог
потписивања“.
Члан 2.
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:352-1/2017-1041-II
9. новембар 2017. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

9. новембар 2017.
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Градоначелник

На основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о здравствној
заштити („Службени гласник Републике Србије“, бр. 107/05,
72/09-др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13-др. закон,
93/14, 96/15 и 106/15) и члана 52. тачка 24. Статута Града
Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града
Новог Сада“, број 43/08), на предлог Градоначелника Града
Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада на 117. седници од 9. новембра 2017. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И
ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА
„НОВИ САД“ НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ
I. У Програму инвестиционих активности и текућег
одржавања Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад за 2017.
годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 7/17, 39/17
и 48/17), у тачки III. подтачка 1) алинеја 18. брише се.
Подтачка 3) мења се и гласи:
„3) услуга израде пројектне документације, у износу од
10.820.000,00 динара, за:
- израду идејног и пројекта за извођење радова на
адаптацији објеката у Ковиљу и Каћу,
- израду идејног и пројекта за извођење радова на
адаптацији објекта у Новом Саду, Булевар Слободана Јовановића 9,
- израду пројекта за извођење радова на адаптацији
објекта у Новом Саду, Булевар цара Лазара 77,
- израду пројекта за адаптацију објекта у Новом Саду,
Булевар цара Лазара 77, за радове којима се врши
промена организације простора у објекту и врши
замена опреме и инсталација,
- израду пројекта припреме санитарне топле воде
соларним системом са реконструкцијом топлотне
подстанице за објекат у Новом Саду, Булевар цара
Лазара 77.“
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 51-72-4/2017-II
9. новембар 2017. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 85. став 2. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/12 62/2013 и 63/2013-испр
108/2013 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015 и 99/16),
и члана 47. став. 1. тачка 8. Статута Града Новог Сада пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“ број
43/2008), Градоначелник Града Новог Сада доноси

ОДЛУКУ
О УСКЛАЂИВАЊУ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
И РАДУ СЛУЖБЕ ЗА БУЏЕТСКУ
ИНСПЕКЦИЈУ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком врши се усклађивање Одлуке о оснивању
и раду Службе за буџетску инспекцију („Службени лист
Града Новог Сада“ број 48/2008 и 17/2010) са Законом
о буџетском систему („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/12
62/2013 и 63/2013-испр 108/2013 142/2014, 68/2015-др.
закон, 103/2015 и 99/16) и Уредбом о раду, овлашћењима
и обележјима буџетске инспекције („ Службени гласник
Републике Србије“, бр. 93/2017).
Члан 2.
Служба за буџетску инспекцију Града Новог Сада (у
даљем тексту:Служба) обавља послове прописане Законом о буџетском систему и другим прописима и подзаконским
актима којима се уређује област буџетске инспекције.

II НАДЛЕЖНОСТ И ФУНКЦИЈА СЛУЖБЕ
Члан 3.
Служба је надлежна за спровођење инспекцијске контроле над:
1) директним и индиректним корисницима средстава
буџета Града Новог Сада (у даљем тексту:буџет Града);
2) јавним предузећима основаним од стране града, правним лицима основаним од стране тих јавних предузећа,
правним лицима над којима град има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од
50% гласова у управном одбору, као и над другим правним лицима у којима јавна средства чине више од 50%
укупног прихода;
3) правним лицима и другим субјектима којима су директно или индиректно дозначена средства буџета града за
одређену намену, правним лицима и другим субјектима
који су учесници у послу који је предмет контроле и
субјектима који користе средства буџета града по основу
задужења, субвенција, остале државне помоћи у било ком
облику, донација, дотација и др.
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Члан 4.

Функција Службе jе инспекцијска контрола примене
закона у области материјално-финансијског пословања и
наменског и законитог коришћења средстава корисника
буџетских средстава, организација, предузећа, правних
лица и других субјеката из члана 3.ове одлуке.

9. новембар 2017.

обавља најсложеније послове, организује и усклађује рад,
даје упутства и смернице за рад, одлучује о правима,
обавезама и одговорностима из радног односа запослених,
стара се о обезбеђивању материјалних и других услова за
ефикасан рад Службе, одговоран је за законитост рада,
издаје инспекторске легитимације и врши и друге послове
у складу са законом.

III ПРАВА И ДУЖНОСТИ СЛУЖБЕ

Шефа Службе за свој рад и рад Службе одговара
Градоначелнику.

Члан 5.

Члан 11.

Рад Службе је независтан и самосталан.
Рад, овлашћења и обележје Службе уређени су Уредбом
из члана 1. ове одлуке.

Шеф службе може имати заменика, кога поставља и
разрешава Градоначелник.

Члан 6.
Служба, код субјеката контроле из члана 3.ове одлуке,
врши инспекцијску контролу увидом у пословне књиге,
извештаје, евиденције и другу документацију са циљем да
утврди да ли су средства наменски и законито коришћена.
Служба има право увида у документацију о послу који
је предмет инспекцијске контроле и код других правних
лица, учесника у том послу.
Лица из ст.1. и 2.овог члана дужна су да по захтеву
буџетског инспектора документацију из ст.1 и 2. овог члана
ставе на увид, по потреби копирају, овере у потребном
броју примерака и пруже све потребне информације.
Члан 7.
Служба има приступ свим подацима, документима,
извештајима и информацијама потребним за обављање
функција код корисника буџетских средстава, организација,
предузећа, правних лица и субјеката из члана 3.овe одлуке,
над којима се врши инспекцијска контрола на начин
предвиђен Уредбом о раду, овлашћењима и обележјима
буџетске инспекције.
Члан 8.
У вршењу функција Служба је обавезна да чува тајност
службених и пословних података.
Члан 9.
Служба доставља Градоначелнику Града Новог Сада
(у даљем тексту:Градоначелник), извештај о извршеној
инспекцијској контроли са налазима и мерама.
Служба доставља Скупштини Града Новог Сада
записник о спроведеној инспекцијској контроли корисника
из члана 3.ове одлуке, ради упознавања и предузимања
одговарајућих мера из њене надлежности.

IV ОРГАНИЗАЦИЈА СЛУЖБЕ
Члан 10.
Служба нема основне организационе јединице.
Радом Службе руководи шеф Службе кога поставља и
разрешава Градоначелник.
Шеф Службе организује и обезбеђује законито, ефикасно
и стручно обављање послова из делокруга рада Службе,

Заменик шефа Службе за свој рад одговара шефу
Службе и Градоначелнику.
Заменик шефa Службе замењује Шефа Службе у случају
његове одсутности и спречености да обавља своје послове.
Члан 12.
О правима и обавезама шефа Службе и заменика шефа
Службе одлучује Градоначелник.
О правима, обавезама и одговорностима запослених у
Служби, одлучује шеф Службе.
Члан 13.
На шефа Службе, заменика шефа Службе и запослене
у служби у погледу права, обавеза и одговорности
примењују се прописи који важе за запослене у јединицама
локалне самоуправе.
Члан 14.
Предлог акта о организацији и систематизацији радних
места у Служби доноси шеф Службе на основу Кадровског
плана.
Актом из става 1.овог члана, уређује се унутрашња
организација и систематизација радних места у Служби,
назив радног места, звања, потребан број извршиоца за
свако радно место, опис послова и услови за рад на сваком радном месту у Служби.
Акт из става 1.овог члана, доставља се надлежним органима ради обједињавања и усвајања.
Члан 15.
У радни однос у Службу може бити примљено лице које
поред општих услова утврђених законом испуњава и
посебне услове за рад у погледу стручне спреме, радног
искуства, и друге услове предвиђене актом из члана 14.ове
одлуке.
Извршилачко радно место попуњава се трајним
премештајем, спровођењем интерног конкурса,
преузимањем службеника или заснивањем радног односа
након спроведеног јавног конкурса.
Члан 16.
Служба има печат.
Печат је у облику круга пречника 50 мм.
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Текст печата из става 1.овог члана исписан је у
концентричним круговима на српском језику ћириличним
писмом и на језицима који су у службеној употреби у
Аутономној Покрајини Војводини и гласи :Република Србија;
Аутономна Покрајина Војводина; Град Нови Сад; Служба
за буџетску инспекцију Града Новог Сада; Нови Сад.
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РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ
ПРИВРЕДНОГ САВЕТА ГРАДА НОВОГ САДА
I.

Печат у облику круга из става овог члана, служи за оверу
свих излазних докумената који настану у раду Службе.

У Решењу о образовању Привредног савета Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 56/16)
и Решењу о измени решења о образовању Привредног
савета Града Новог Сада, број: II-020-2/2017-8930/a од 31.
октобра 2017. године, у тачки III речи: „21 члана.“ замењују
се речима: „22 члана.“.

У употреби је један примерак печата и за исти је задужен
шеф Службе.

II.

Шеф Службе, у случају своје одсутности, одређује лице
надлежно за чување и употребу печата.

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

У средини печата је грб Републике Србије.
Печат је без римске ознаке.

V СРЕДСТВА ЗА РАД И ФИНАНСИРАЊЕ
СЛУЖБЕ
Члан 17.
Служба има на располагању одговарајуће ресурсе
(особље, простор, опрему, административни материјал),
који обезбеђују вршење њене функције.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2017-8930/ц
3. новембар 2017. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Средства за финансирање рада Службе обезбеђују се
у буџету Града.
Финансијске послове за потребе Службе обавља Служба
за заједничке послове.

VI ПРЕЛАЗНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА

928
На основу члана 47. став 1. тачка 15. Статута Града
Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града
Новог Сада“, број 43/08), Градоначелник Града Новог Сада
доноси

Члан 18.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о оснивању и раду Службе за буџетску инспекцију
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр.48/2008 и 17/2010).
Члан 19.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања одлуке у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број:47-4/2017-253-II
8. новембар 2017. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

927
На основу члана 47. став 1. тачка 15. Статута Града
Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града
Новог Сада“, број 43/08), Градоначелник Града Новог Сада
доноси

РЕШЕЊЕ
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА, СЕКРЕТАРА И ЧЛАНОВА
ПРИВРЕДНОГ САВЕТА ГРАДА НОВОГ САДА
I. У Решењу о именовању председника, заменика председника, секретара и чланова Привредног савета Града
Новог Сада, број: II-020-2/2017-8930 од 31. октобра 2017.
године, у тачки I. после броја 21 додаје се број 22 који гласи:
„22. Тања Бошковић, OTP banka Srbija a.d. Novi Sad“.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2017-8930/б
3. новембар 2017. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве

929
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11,
32/13 – УС, 55/14, 96/15-др. закон и 9/16 - УС) и члана 9.
Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10,
60/10, 69/13 и 70/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О ЗАШТИТИ ПЕШАЧКИХ ПОВРШИНА У
УЛИЦИ САВЕ ВУКОВИЋА, БР. 12
У НОВОМ САДУ
I. Одређује се заштита пешачких површина у Улици
Саве Вуковића, бр. 12 у Новом Саду, постављањем металних стубића.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Пут“ Нови
Сад да изврши постављање металних стубића из тачке I.
овог решења, према Пројекту техничког регулисања
саобраћаја број С-621/17 из октобра 2017. године који је
израдила Градска управе за грађевинско земљиште и
инвестиције, Одељење за развој и управљање саобраћајем.
III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог
решења врши Градска управа за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектор за инвестиције.
IV. Рок за извршење овог решења је 31. децембар 2017.
године.
V. 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-34-4659/2017
7. новембар 2017. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

930
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
9. Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 4/10, 5/10-исп. 19/10-исп. 50/10, 44/11,
38/12, 7/13-исп. 28/14, 11/15, 74/16 и 21/17), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА РЕШЕЊА О
ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА
ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У УЛИЦИ
ОМЛАДИНСКОГ ПОКРЕТА К. БР. 4Б
У НОВОМ САДУ
I. Престаје да важи Решење о одређивању паркингместа за возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Омладинског покрета к. бр. 4б у Новом
Саду („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 7/17).

9. новембар 2017.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг
сервис“ Нови Сад да уклони сву саобраћајну сигнализацију
постављену по Решењу о одређивању паркинг-места за
возила особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту
у Улици Омладинског покрета к. бр. 4б у Новом Саду.
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 наведене промене унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.
V. Рок за извршење овог решења је 21. новембар 2017.
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-34-4658/2017
7. новембар 2017. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

Редакција ”Службеног листа Града Новог Сада”

–
На основу члана 6. Одлуке о објављивању градских прописа и других аката ("Службени лист Града Новог Сада",број
5/93), даје се

ИСПРАВКА
РЕШЕЊA О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О
ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ
АКТИВНОСТИ ЗА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД НОВИ САД ЗА
2017. ГОДИНУ
I. У Решењу о изменама Решења о Програму инвестиционих активности за установе културе чији је оснивач Град
Нови Сад за 2017. годину ("Службени лист Града Новог
Сада", број 37/17), у Програму инвестиционих активности
за установе културе чији је оснивач Град Нови Сад за 2017.
годину, који је саставни део овог решења, у тачки „4. АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА“, у табели, Рб 4.1, у колони „Средства из додатних прихода“ број „1.000.000,00“ замењује
се бројем „100.000,00“.
II. Ову исправку објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2017-601
9. новембар 2017. године
НОВИ САД
Редакција
"Службеног листа Града Новог Сада"

9. новембар 2017.
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САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна Рег. бр.

ГРАД НОВИ САД

927

Предмет

Страна

Решење о измени Решења о образовању
Привредног савета Града Новог Сада

2247

Решење о допуни Решења о именовању
председника, заменика председника,
секретара и чланова Привредног савета
Града Новог Сада

2247

Градско веће
928
922

923

924

925

Oдлукa о успостављању права службености на грађевинском земљишту у
јавној својини Града Новог Сада

2243

Правилник о ближим условима, начину
и поступку за остваривање права на
накнаду трошкова за вантелесну оплодњу

2243

Правилник о измени Правилника о поступку и начину решавања захтева за
мирно решавање спорова за накнаду
штете настале услед уједа напуштених
животиња, пада у шахт, рупу и оклизнућа
на снегу и леду на територији Града
Новог Сада
Решење о изменама Програма инвестиционих активности и текућег одржавања
Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад за
2017. годину

Градска управа за саобраћај и путеве
929

930

2244

2245

926

Одлука о усклађивању Одлуке о оснивању и раду Службе за буџетску
инспекцију

2245

2248

Решење о престанку важења Решења о
одређивању паркинг-места за возила
особа са инвалидитетом на јавном паркиралишту у Улици Омладинског покрета
к. бр. 4б у Новом Саду

2248

Редакција ”Службеног листа Града
Новог Сада”

–

Градоначелник

Решење о заштити пешачких површина
у Улици Саве Вуковића, бр. 12 у
Новом Саду

Исправка Решења о изменама Решења
о Програму инвестиционих активности
за установе културе чији је оснивач Град
Нови Сад за 2017. годину

2248

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

