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На основу члана 10. Правилника о начину и поступку 

доделе средстава из буџета Града Новог Сада за  програ-
ме и пројекте из области здравства („Службени лист Гра-
да Новог Сада“, број 9/12), Градоначелник Града Новог 
Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ 
КОМИСИЈЕ ЗА СТРУЧНУ ПРОЦЕНУ И 

ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ 
ЗДРАВЉА КОЈИМА СЕ ДОПРИНОСИ 

ПРОМОЦИЈИ ЗДРАВЉА И ПРЕВЕНЦИЈИ 
БОЛЕСТИ

I. У Решењу о образовању Комисије за стручну проце-
ну и избор пројеката у области јавног здравља којима се 
доприноси промоцији здравља и превенцији болести 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 6/10), тачка II. 
мења се и гласи:

„II. Задатак Комисије је да:
-  спроведе јавне конкурсе за доделу средстава из 

буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката 
у области јавног здравља којима се доприноси 
промоцији здравља и превенцији болести, у складу 
са актом Градског већа Града Новог Сада којим се 
уређује начин и поступак доделе средстава из 
буџета Града Новог Сада за програме и пројекте из 
облсти здравства и

-  разматра и прихвата извештаје о реализацији 
пројеката за чију реализацију су одобрена сред-
ства из буџета Града Новог Сада“.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 51-5/2013- II 
25. јануар 2013. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 10. Правилника о начину и поступку 

доделе средстава из буџета Града Новог Сада за програ-
ме и пројекте из области здравства („Службени лист Гра-
да Новог Сада“, број 9/12), Градоначелник Града Новог 
Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА 
СТРУЧНУ ПРОЦЕНУ И ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У 
ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА КОЈИМА СЕ 
ДОПРИНОСИ ПРОМОЦИЈИ ЗДРАВЉА И 

ПРЕВЕНЦИЈИ БОЛЕСТИ

I. У Комисији за стручну процену и избор пројеката у 
области јавног здравља којима се доприноси промоцији 
здравља и превенцији болести разрешавају се дужности:

председника:
-  Проф. др АЛЕКСАНДАР КИРАЉ, управник Клинике 

за максилофацијалну и оралну хирургију Клиничког 
центра Војводине,

чланова:
-  Проф. др ДРАГАН ДРАШКОВИЋ, директор Клинич-

ког центра Војводине,
-  Проф. др НАДА ЧЕМЕРЛИЋ АЂИЋ, директор Ин-

ститута за кардиоваскуларне болести Војводине 
Сремска Каменица,

-  Проф. др МИЛАН АНТОНИЋ, директор Института 
за плућне болести Војводине Сремска Каменица,

-  Проф. др ДУШАН ЈОВАНОВИЋ, директор Институ-
та за онкологију Војводине Сремска Каменица.

II. У Комисију за стручну процену и избор пројеката у 
области јавног здравља којима се доприноси промоцији 
здравља и превенцији болести именују се:

за председника:
1.  Прим. др ПЕТАР НОВАКОВИЋ, члан Градског већа 

Града Новог Сада,
за чланове:
2.  Проф. др ИГОР МИТИЋ, управник Клинике за нефро-

логију и клиничку имунологију Клиничког центра 
Војводине,

3.  Проф. др ДЕЈАН САКАЧ, Институт за кардиоваску-
ларне болести Војводине Сремска Каменица,

4.  Проф. др МИЛАН АНТОНИЋ, директор Института 
за плућне болести Војводине Сремска Каменица,
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5.  Проф. др АНДРИЈА ГОЛУБОВИЋ, Институт за онко-
логију Војводине Сремска Каменица.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 51-6/2013- II 
25. јануар 2013. године
НОВИ САД  Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 56. став 2. Одлуке о буџету Града Но-

вог Сада за 2013. годину, („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 55/12), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

П Р А В И Л Н И К
О КОРИШЋЕЊУ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

Члан 1.

Овим правилником утврђује се коришћење репрезен-
тације, коришћење услуга угоститељских објеката и услу-
га кетеринга у случају протоколарних пријема, коришћење 
услуга ресторана и бифеа Службе за заједничке послове 
приликом одржавања седница и других репрезентатив-
них скупова, утврђују корисници средстава и начин кори-
шћења средстава.

Члан 2.

Финансијска средства за коришћење репрезентације, 
коришћење услуга угоститељских објеката и услуга кете-
ринга у случају протоколарних пријема, коришћење услу-
га ресторана и бифеа Службе за заједничке послове при-
ликом одржавања седница и других репрезентативних 
скупова обезбеђују се у буџету Града Новог Сада у раз-
делима корисника ових средстава.

Средства из става 1. овог члана користе се у случају 
протоколарних пријема гостију Града Новог Сада из 
земље и иностранства, протоколарних посета у земљи и 
иностранству, одржавања седница корисника и других ре-
презентативних и радних скупова.

Члан 3.

Као корисници средстава за репрезентацију одређују се:
-  Градоначелник Града Новог Сада,
-  заменик Градоначелника Града Новог Сада,
-  председник Скупштине Града Новог Сада
-  заменик председника Скупштине Града Новог Сада
-  чланови Градског већа Града Новог Сада и лица која 
овласте Градоначелник или председник Скупштине 
Града (у даљем тексту: корисник).

Члан 4.

Потреба за коришћењем услуга угоститељских објеката 
у случају протоколарних пријема, пријављује се благо-

времено Кабинету Градоначелника Града Новог Сада 
или Кабинету председника Скупштине Града Новог Сада, у 
зависности ко је корисник услуга угоститељских објеката.

Уколико се услуга угоститељских објеката користи у 
случају, који није утврђен у ставу 1. овог члана, потреба 
за коришћењем угоститељског објекта пријављује се бла-
говремено Кабинету Градоначелника, односно Кабинету 
председника Скупштине Града Новог Сада, у зависности 
ко је корисник услуге.

Овлашћено лице у Кабинету Градоначелника Града 
Новог Сада, односно Кабинету председника Скупштине 
Града Новог Сада, најављује угоститељском објекту, до-
лазак корисника.

Реализацију услуга, из става 1. овог члана, врши овла-
шћено лице протокола у Кабинету Градоначелника Новог 
Сада, односно Кабинета председника Скупштине Града 
Новог Сада, оверава испостављену фактуру и упућује ис-
ту Служби за заједничке послове (у даљем тексту: Служ-
ба) на реализацију.

Корисник угоститељских услуга, из става 2. овог члана, 
након извршене услуге, обавезан је да својим потписом 
потврди извршење услуге. Овлашћено лице у Кабинету 
Градоначелника Града Новог Сада, однсоно у Кабинету 
председника Скупштине Града Новог Сада, оверава ра-
чун и упућује исти Служби на реализацију.

Члан 5.

Изузетно Градоначелник Града Новог Сада за кори-
шће ње услуга угоститељских објеката може користити 
платну картицу Града Новог Сада.

Члан 6.
Потреба за коришћењем услуга репрезентативног би-

феа, услуга ресторана Службе, и услуга кетеринга у 
случају протоколарних пријема и репрезентативних ску-
пова пријављује се, благовремено путем протокола Каби-
нета Градоначелника Града Новог Сада, шефу Одсека за 
угоститељске услуге Службе, који у координацији са про-
токолима, у зависности ко је корисник услуге, утврђује 
асортиман хране и пића, врши набавку и контролише 
њихов квалитет, утврђује трошкове, и својим потписом их 
оверава и доставља Служби ради реализације.

Члан 7.
Коришћење услуга ресторана Службе, бифеа, прили-

ком одржавања седница и радних скупова, врши се на ус-
мени захтев корисника лично или техничких секретара. 
Писану евиденцију, за сваког корисника појединачно, о 
дневном коришћењу услуга воде запослени ресторана 
Службе и бифеа, коју својим потписом оверава корисник.

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
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2013-75 
25. јануар 2013. године
НОВИ САД  Градоначелник

Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 19. став 3. Одлуке о уређењу Града 

Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 
56/12) и члана 106. став 2. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 43/08), Градоначелник Града Новог Сада доноси

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

ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА 
ОПШТЕ И КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ ГРАДА

I. У Комисију за опште и комунално уређење Града, 
именују се:

за предсендика:
-  Доц. др НИКОЛА ЋИРОВИЋ, члан Градског већа 

Града Новог Сада;

за заменика председника:
-  ДЕЈАН МАНДИЋ, члан Градског већа Града Новог 

Сада;

за секретара:
-  НАДА БАЊАЦ, Градска управа за комуналне 

послове;

за чланове:

1)  МИЛАН НОВАКОВИЋ, Јавно комунално предузеће 
„Градско зеленило“ Нови Сад;

за заменика: 
 РУЖИЦА РАДОЈЧИН, Јавно комунално предузеће 

„Градско зеленило“ Нови Сад;

2)  ВЛАДИМИР БАЛАБАН, Градска управа за инспе к-
циј ске послове;

за заменика: 
 МИРОСЛАВ ЛАКЕТИЋ, Комунална полиција;

3) РАДИВОЈ ПАВЛОВ, Градска управа за саобраћај и 
путеве;

за заменика: 
 СРБИСЛАВ ГУГЛЕТА, Јавно предузеће „Завод за 

изградњу Града“ у Новом Саду;

4) ВЛАДА РАКИЋ, Јавно предузеће Урбанизам „Завод 
за Урбанизам Нови Сад“;

за заменика: 
 НЕМАЊА СТАРОВИЋ, члан Градског већа Града 

Новог Сада.

II. Председнику и заменику председника Комисије за 
опште и комунално уређење Града, утврђује се накнада 
за сваку седницу у висини од 10%, а секретару и чланови-
ма, односно заменицима чланова у висини од 5% од про-
сечне нето зараде у Републици Србији, према последњем 
објављеном податку републичког органа надлежног за 
послове статистике. Средства ће се обезбедити у Финан-
сијском плану примања и прихода и расхода и издатака 
Градске управе за комуналне послове.

III. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 352-3321/2012- II 
29. јануар 2013. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Нови Сад
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На основу члана 12 став 1. тачка 11. Одлуке о 

организовању Комуналне радне организације ”Чистоћа” у 
Новом Саду као Јавног комуналног предузећа (”Службе-
ни лист Града Новог Сада” бр. 29/05-пречишћен текст, 
53/08, 30/10, 37/10-испр., 39/10 и 56/12) и члана 15.  став 
1. тачка 11. Статута Јавног комуналног предузећа ”Чистоћа” 
Нови Сад-пречишћен текст од 14.септембра 2005. године 
са изменама од 10. марта 2009.године, од 16.новембра 
2010. године и од 29. новембра 2012. године, Управни од-
бор Јавног комуналног предузећа ”Чистоћа” Нови Сад на 
10. седници од 24.01.2013. године, а на основу Решења о 
давању сагласности на цене услуга сакупљања, транс-
порта и депоновања отпада,  Градског већа Града Новог 
Сада број: 352-1/2012-3691/a од 23.12.2012. године, до-
нео је:

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА УСЛУГА 
САКУПЉАЊА, ТРАНСПОРТА И 

ДЕПОНОВАЊА ОТПАДА
Члан 1.

Овом одлуком утврђују се цене услуга сакупљања, 
транспорта и депоновања отпада:

1.)  За домаћинства
-  по члану  домаћинства                147,90 дин./мес.
     
2.) За приватне предузетнике у паушалном износу:

I   група:              425,00 дин/мес.
Књиговезачки радови, кожари, ковачи, казанџије, пе-

рионице веша, молерски радови, ауто-отпади, школе 
страних језика, атељеи, производња накита и сличних 
предмета, аутопревозници, оштрачи, финансијско посре-
довање, кројачи, обућари, златари, часовничари, модискиње, 
ташнари, капари, пушкари, гравери, оштрачи, крзнарске 
радње, фотографи, урамљивачи, видеотеке, ауто школе, 
козметичари, педикири, кључари, остале личне услуге,  
ветеринари, адвокати, туристичке агенције и агенције за 
пружање интелектуалних услуга, галерије, мењачнице, 
фитнес, аеробик клубови и теретане, стаклари, изнајмљи-
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вање средстава за превоз путника (rent a car) , извођачка 
уметност, изнајмљивање осталих машина и опреме, 
вртлари, ботаничари, гајење шума, шумарска делатност 
и расадници, саветовалишта (психолошка, стручна и сл.), 
предузетници који остварују своју делатност на другом 
месту – теренски рад, оптичари и оптичарске радње.

II  група  1.942,00 дин/мес.                                    
Ординације и поликлинике ( стоматолошке,опште ме-
дицине, педијатријске и сл.).
Лабораторије (хемијске, технолошке, медицинске и сл.).
Фризери.
Бербери.
Кетеринг, достава хране.
Керамичари.
Паркетари. 
Салони забаве (кладионице, играонице, рођендаонице, 
интернет играонице, билијар клубови и сл.).
Трговина и/или прерада и конзервирање на мало ри-
бом и производима од рибе и мекушаца.
Узгој  домаћих животиња (фарме).
Забавишта за децу.
Хостели и преноћишта.
Прикупљање, превоз и испорука поштанских пошиљки, 
рекламног и другог материјала.
Производња и/или продаја стакла.
Производња и/или продаја хлеба, пецива и кора и дру-
гих млинских производа.
Производња осталих предмета од папира и картона, 
папирна галантерија и конфекционирање папира.
Производња и/или продаја прехрамбених производа и 
пића.
Производња и/или продаја дуванских производа.
Хотелско ресторанске услуге, пицерије, печењаре, 
хамбургерије и продавнице брзе хране.
Трговина на мало воћем и поврћем.
Трговина на мало месом и производима од меса.
Трговина на мало медицинским, фармацеутским, коз-
метичким и тоалетним препаратима.
Трговина на мало пољопривредним препаратима, 
пољопривредне апотеке.
Производња и/или продаја здраве хране.
Производња и/или продаја сточне хране.
Штампарско- графичке услуге.
Продаја и/или одржавање и оправка моторних возила, 
мотоцикала и бицикала: аутомеханичар, аутоелектри-
чар, аутолимар, аутолакирер, вулканизер, аутоперио-
ница и друго. 
Продаја и/или одржавање и оправка предмета за лич-
ну употребу и за домаћинства. 
Продаја и/или одржавање и оправка пољопривредних 
машина и опреме.
Продаја и/или одржавање и оправка биро - опреме, 
прецизне механике, рачунарских система и опреме.
Производња и/или продаја погребне опреме.

Производња и/или продаја грађевинског материјала и 
опреме.
Столари, лимари, бравари, стругари, каменоресци, тапе-
тари, фотокопирнице, машинбравари, металостругари.
Трговина непрехрамбеном робом: бутици, књижаре, 
па пирнице, комисиони, цвећаре, кућни љубимци, опре-
ма и друго.
Угоститељске услуге типа кафеа и бифеа, хемијске чи-
стионе, салони забаве и трафике непрехрамбеног ти-
па до 12м2. 
Производња и/или продаја свежих колача и других 
производа од теста.
Прерада и/или продаја чаја и кафе. 
Производња и/или  продаја млека и млечних прои  звода.
Производња и/или продаја сладоледа и других смрзну-
тих смеса и сви остали који нису обухваћени у групу I и III.
Производња и/или трговина чоколаде, какаа и конди-
торских производа. 
Производња и/или трговина зачина и других додатака 
у исхрани.
Производња и/или трговина освежавајућих пића, ми-
нералних вода, дестилованих алкохолних пића.
Производња и/или трговина текстилних предива и 
тешке конфекције.
Производња и/или трговина грађевинске столарије и 
елемената, амбалаже од дрвета, намештаја и осталих 
производа. 
Производња и/или трговина сапуна, детерџената, пре-
парата за чишћење и полирање.
Издавачка делатност, штампање и репродукција 
штампаних медија
Издавачка делатност.
Производња фармацеутских продуката, медицинских 
хемикалија и биљних препарата.
Производња и/или трговина основних метала и стан-
дардних металних производа.
Производња осталих саобраћајних средстава.
Производња и/или продаја музичких инструмената.
Производња и/или продаја чамаца, бродова и наутич-
ке опреме.
Производња и/или трговина котлова и радијатора за 
централно грејање топлом водом.
Производња и/или трговина пумпи и компресора.
Производња и/или трговина  расхладне и вентилацио-
не опреме.
Производња и/или трговина електричних и оптичких 
уређаја.
Производња и/или трговина опреме за дистрибуцију 
електричне енергије и управљачке опреме.
Производња и/или трговина медицинских, прецизних и 
оптичких инструмената и ортопедских апарата и 
помагала.
Сакупљање и рециклажа металних и неметалних от-
падака и остатака.
Трговина моторним возилима.
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III група            2.427,00 дин/мес.

Производња и/или продаја материја еколошких зага ђи-
 вача.
Производња и/или продаја хемикалија и хемијских 
производа.
Производња и/или продаја моторних горива.
Производња и/или продаја производа од гуме и од 
пластичних маса.

3.) За пословне потрошаче

Правна лица по површини пословног објекта или 
просторије и површини грађевинског земљишта око по-
словног објекта у коме се обавља делатност 11,78 дин/м2. 

Пословни потрошачи који имају више пословних 
јединица продајно-услужног карактера, за сваку пословну 
јединицу плаћају паушал по врсти делатности утврђене 
за приватне предузетнике.

Пословни потрошачи свих делатности чија је месечна 
фактура нижа од паушалне цене I групе приватних пред-
узетника плаћају цену као приватни предузетници I групе.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“, а 
примењиваће се од 1. фебруара 2013. године.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
”ЧИСТОЋА” НОВИ САД
УПРАВНИ ОДБОР
Број: 10/7 
24. јануар 2013.
НОВИ САД

    Председник
Слободан Тасић, с.р.
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Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Oдговорни уредник: Златко Буцало.
Уредништво: Градска управа за прописе Града Новог Сада,
21000 Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, Телефон: 021/451-726.

Годишња претплата: 3.500,00 динара. Уплатни рачун број: 840-742341843-24;
По моделу 97 са позивом на број 20-511, Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Нови Сад.

Прималац: Приходи градских органа управе
Сврха плаћања: За “Службени лист Града Новог Сада”.

Рачунарска обрада и штампа:
Служба за заједничке послове Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, 21000 Нови Сад, телефон: 021/4882-700

Рег. бр.         Предмет        Страна

С А Д Р Ж А Ј

ГРАД НОВИ САД

Градоначелник

34 Решење о измени Решења о образо-
 вању Комисије за стручну процену и 
 избор пројеката у области јавног здра-
 вља којима се доприноси промоцији 
 здравља и превенцији болести 19

35 Решење о разрешењу и именовању 
 председника и чланова Комисије за 
 стручну процену и избор пројеката у 
 области јавног здравља којима се до-
 приноси промоцији здравља и пре-
 венцији болести 19

36 Правилник о коришћењу репрезен-
 тације 20

37 Решење о именовању председника, 
 заменика председника, секретара, 
 чланова и заменика чланова Комисије 
 за опште и комунално уређење Града 21

Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Нови Сад

38 Одлука о утврђивању цена услуга са-
 купљања, транспорта и депоновања 
 отпада 21


