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На основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о здравс-

твеној затити („Службени гласник републике Србије“, 
бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10 и 57/11) 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 194. седници од 23. марта 
2012. године, доноси

П Р О Г Р А М
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И 

ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ЗАВОДА ЗА ХИТНУ 
МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ НОВИ САД 

ЗА 2012. ГОДИНУ

I. Овим програмом утврђују се инвестицоине актив-
ности и текуће одржавање Завода за хитну медицинску 
помоћ Нови Сад (у даљем тексту: Завод) за 2012. годину.

II. За реализацију овог програма планирана су средс-
тва у буџету Града Новог Сада за 2012. годину, у укуп-
ном износу од 17.100.000,00 динара, у оквиру трансфе-
ра осталим нивоима власти, и то за:

- капиталне трансфере, у износу од 15.300.000,00 
динара и

- текуће трансфере, у износу од 1.800.000,00 динара.
III. Средства из тачке II. алинеја један овог програма, 

у износу од 15.300.000,00 динара распоређују се за ин-
вестиционе активности, за:

1) набавку медицинско-техничке опреме, у износу од 
3.600.000,00 динара и то:

- ЕКГ апарата (троканалног), 2 апарата,
- бифазичног дефибрилатора са монитором, 2 апарата,
- тренинг-лутке за трауму, 1 комад;
2) набавку рачунарске опреме и софтвера, у износу 

од 1.000.000,00 динара и то:
- РС рачунара, 7 комада,
- лап-топ рачунара, 2 комада,
- штампача, 2 комада,
- мрежне опреме,
- оперативног система са пратећим програмима, 

9 комада,

- мрежног софтвера,
- софтвера за е-картон и фактурисање;
3) набавку возила, у износу од 10.700.000,00 динара 

и то:
- возила за ургентне екипе, 2 возила,
- возила за превоз пацијената на дијализу, 1 возило.
IV. Средства из тачке II алинеја два овог програма, у 

износу од 1.800.000,00 динара распоређују се за текуће 
одржавање система диспечерског CALL центра.

V. За реализацију активности из тачке III. овог про-
грама пренос средстава вршиће се путем капиталних 
трансфера, а за активности из тачке IV. путем текућих 
трансфера, и то до износа средстава пранираних овим 
програмом за капиталне, односно текуће трансфере.

Уколико се приходи и примања буџета Града Новог 
Сада не остварују у планираном износу, средства из 
тачке II. овог програма могу се умањити сразмерно ос-
твареним приходима и примањима у буџету Града Но-
вог Сада.

VI. Захтев за пренос средстава из тачке II. овог про-
грама, након спроведеног поступка јавних набавки, уз 
приложену документацију, Завод доставља Градској уп-
рави за здравство, за набавку добара и услуга са изно-
сом обрачунатог пореза на додату вредност, осим за 
набавке са правом на поврат пореза на додату вред-
ност, за које Завод доставља захтев за пренос средста-
ва без износа пореза на додату вредност.

Пренос средстава на рачун Завода врши се на осно-
ву захтева за пренос који припрема Градска управа за 
здравство, у складу са прописима.

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

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

IX. Завод подноси Градском већу Града Новог Сада 
годишњи извештај о реализацији овог програма, са ис-
казаним физичким и финансијским показатељима о из-
вршеним активностима и утрошку средстава.

X. Овај програм објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 51-11/2012-II
23. март 2012. године 
НОВИ САД         Заменик Градоначелника 

Мр Зоран Мандић, с.р.
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На основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о здравс-

твеној заштити („Службени гласник Републике Србије“, 
бр. 107/05, 72/09 – др. закон, 88/10, 99/10 и 57/11) и чла-
на 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 194. седници од 23. марта 
2012. године, доноси

П Р О Г Р А М
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗАВОДА 
ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА 

НОВИ САД ЗА 2012. ГОДИНУ

I. Овим програмом утврђују се инвестиционе актив-
ности Завода за здравствену заштиту радника Нови 
Сад (у даљем тексту: Завод) за 2012. годину.

II. За реализацију овог програма планирана су средс-
тва у буџету Града Новог Сада за 2012. годину у износу 
од 3.700.000,00 динара, у оквиру трансфера осталим 
нивоима власти, за капиталне трансфере.

III. Средства из тачке II. овог програма распоређују 
се за инвестиционе активности набавке медицинске и 
друге опреме и рачунарског софтвера, и то:

- аутоматизованог биохемијског анализатора са ин-
формационим системом, 1 комад,

- керамичке кивете, држача и ротора за велику цент-
рифугу, 1 комплет,

- интерактивног програма за оцену радне способнос-
ти, 1 комад,

- софтвера за заштиту података, 1 комад.
IV. За реализацију активности из тачке III. овог про-

грама пренос средстава вршиће се путем капиталних 
трансфера и то до износа средстава планираних овим 
програмом.

Уколико се приходи и примања буџета Града новог 
Сада не остварују у планираном износу, средства из 
тачке II. овог програма могу се умањити сразмрно ос-
твареним приходима и примањима у буџету Града Но-
вог Сада.

V. Захтев за пренос средстава из тачке II. овог про-
грама, након спроведеног поступка јавних набавки, уз 
приложену документацију, Завод доставља Градској уп-
рави за здравство, за набавку добара са износом обра-
чунатог пореза на додату вредност, осим за набавке са 
правом на поврат пореза на додату вредност, за које 
Завод доставља захтев за пренос средстава без изно-
са пореза на додату вредност.

Пренос средстава на рачун Завода врши се на осно-
ву захтева за пренос који припрема Градска управа за 
здравство, у складу са прописима.

VI. Завод се обавезује да ће активности из тачке III. 
овог програма бити изведене стручно и квалитетно, у 
складу са законом, стандардима и нормативима који 
важе за набавку ове врсте опреме и софтвера.

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

VIII. Завод подноси Градском већу Града Новог Сада 
годишњи извештај о реализацији овог програма, са ис-

казаним физичким и финансијским показатељима о из-
вршеним активностима и утрошку средстава.

IX. Овај програм објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 51-13/2012-II
23. март 2012. године 
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић, с.р.
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На основу члана 6. Закона о јавном здрављу („Служ-

бени гласник РС“, број 72/09), члана 13. Закона о 
здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр. 
107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10 и 57/11) и члана 52. 
тачка 23. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Градско 
веће Града Новог Сада, на предлог Градоначелника 
Града Новог Сада, на 194. седници одржаној 23. марта 
2012. године доноси

П Р А В И Л Н И К
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ 

СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ 
САДА ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ИЗ 

ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником се уређује начин и поступак до-
деле средстава из буџета Града Новог Сада здравстве-
ним установама и удружењима за реализацију програ-
ма и пројеката из области здравства од изузетног 
значаја за Град Нови Сад.

Члан 2.

Програми и пројекти из области здравства од изузет-
ног значаја за Град Нови Сад су:

- пројекти у области јавног здравља којима се допри-
носи промоцији здравља и превенцији болести,

- пројекти који се реализују у оквиру V фазе Европс-
ке мреже здравих градова Светске здравствене ор-
ганизације,

- пројекти које спроводи Црвени крст Новог Сада - 
Градска организација (у даљем тексту: Црвени 
крст),

- програм дневног третмана зависника,
- програм контроле нутритивне вредности и здравс-
твене безбедности хране и чистоће брисева повр-
шина и руку особља у објектима друштвене исхра-
не у Граду Новом Саду и



29. март 2012. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Broj 9 – Страна 127.    

- програми које реализују стручна саветодавна рад-
на тела Градског већа Града Новог Сада и Градона-
челника Града Новог Сада.

Члан 3.

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

- постојање јасно формулисаних циљева и циљне 
групе,

- постојање повезаности циљева и активности,
- постојање капацитета и искуства учесника конкур-
са за реализацију активности пројекта,

- економичност буџета пројекта,
- усклађеност предложеног буџета пројекта са пла-
нираним активностима,

- одрживост пројекта, 
- допринос пројекта унапређењу стања у области у 
којој се пројекат реализује и

- законитост коришћења средстава учесника конкур-
са из буџета Града Новог Сада за пројекте који су 
реализовани у години која претходи години у којој 
се расписује јавни конкурс.

II. ПРОЈЕКТИ У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА 
 КОЈИМА СЕ ДОПРИНОСИ ПРОМОЦИЈИ 
 ЗДРАВЉА И ПРЕВЕНЦИЈИ БОЛЕСТИ

Члан 4.

Пројекти у области јавног здравља којима се допри-
носи промоцији здравља и превенцији болести су про-
јекти којима се доприноси очувању и унапређењу 
здравља грађана Града Новог Сада, а нарочито:

- анализа здравственог стања грађана Града Новог 
Сада са предлогом мера за његово очување и 
унапређење,

- васпитање за здравље,
- заштита и унапређење здравља осетљивих друшт-
вених група,

- превенција и контрола заразних болести,
- превенција, едукација и подизање свести грађана о 
штетним последицама пушења и неконтролисане и 
редовне употребе алкохола,

- превенција HIV/AIDS-a, 
- унапређење менталног здравља и превенција мен-
талних поремећаја,

- обележавање значајних датума и јубилеја у облас-
ти здравства, као и организовање здравствено-
промотивних кампања и стручних састанака и

- други пројекти у области јавног здравља којима се 
доприноси остваривању општих и специфичних 
циљева система јавног здравља.

Члан 5.

Избор пројеката из члана 4. овог Правилника врши 
се путем јавног конкурса, који, у зависности од средста-
ва обезбеђених у буџету Града Новог Сада за ову наме-
ну, најмање једном годишње расписује Градска управа 
за здравство (у даљем тексту: Управа), уз сагласност 

Градоначелника Града Новог Сада (у даљем тексту: 
Градоначелник).

Право учешћа на конкурсу из става 1. овог члана 
имају здравствене установе чији је оснивач Република 
Србија, Аутономна Покрајина Војводина или Град Нови 
Сад и чије је седиште на територији Града Новог Сада, 
и удружења, задужбине и фондације чије је седиште на 
територији Града Новог Сада и чији циљеви оснивања 
доприносе промоцији здравља и превенцији болести.

Средствима обезбеђеним у буџету Града Новог Са-
да за реализацију пројеката из члана 4. овог Правилни-
ка неће се финансирати набавка основних средстава за 
рад учесника конкурса из става 1. овог члана.

Члан 6.

Конкурс из члана 5. овог Правилника расписује се 
посебно за здравствене установе, а посебно за удру-
жења, задужбине и фондације.

Члан 7.

Конкурс из члана 5. овог Правилника објављује се у 
„Службеном листу Града Новог Сада“ и на званичној ин-
тернет презентацији Града Новог Сада.

 Конкурс из члана 5. овог Правилника садржи:
- пројекте за које се спроводи конкурс,
- могуће учеснике конкурса,
- укупан износ средстава из буџета Града Новог Сада,
- рокове за подношење пријаве на конкурс,
- образац пријаве на конкурс, 
- документацију коју је потребно приложити уз прија-
ву на конкурс и

- друге податке од значаја за спровођење конкурса 
(рокове за одлучивање, право приговора, начин 
обавештавања учесника конкурса који нису оства-
рили право на средства из буџета Града Новог Са-
да и сл).

Члан 8.

Пријава на конкурс из члана 5. овог Правилника се 
подноси Управи на посебном обрасцу који је саставни 
део конкурса.

 Члан 9.

Учесници конкурса из члана 5. овог Правилника, на 
обрасцу пријаве на јавни конкурс, подносе пројекат који 
садржи:

- назив пројекта,
- назив, седиште, матични број и порески идентифи-
кациони број учесника конкурса,

- циљ пројекта,
- опис пројекта (значај пројекта, место, време, начин 
реализације активности и очекивани резултати 
пројекта), као и буџет пројекта и финансијски план 
(преглед појединачних материјалних и немате-
ријалних трошкова који се предвиђају пројектом са 
износом средстава неопходних за реализацију ак-
тивности и спецификацијом износа средстава из 
сопствених прихода, средстава из буџета Града 
Новог Сада и других извора), 
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- податке о особи одговорној за реализацију пројек-
та и ангажовање средстава и

- друге податке у складу са обрасцем пријаве на јав-
ни конкурс.

Члан 10.

Конкурс из члана 5. овог Правилника спроводи коми-
сија коју образује и именује Градоначелник.

Решењем о образовању и именовању комисије из 
става 1. овог члана утврђују се задаци комисије, састав 
и број чланова комисије, као и друга питања од значаја 
за рад комисије.

Члан 11.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс, 
пријаве упућене факсом или електронском поштом, ко-
мисија из члана 10. овог Правилника неће разматрати.

Члан 12.

Комисија из члана 10. овог Правилника може учесни-
ку конкурса предложити да изврши одређене измене 
поднетог пројекта, у делу буџета или у делу активности 
планираних у пројекту. 

Комисија из члана 10. овог Правилника има право да  
затражи додатна објашњења од учесника конкурса у 
вези са буџетом пројекта, односно да предложи измену 
буџета пројекта, уколико сматра да буџет пројекта не 
одговара планираним активностима и резултатима реа-
лизације пројекта.

Члан 13.

Комисија из члана 10. овог Правилника дужна је да у 
року од 30 дана од дана истека рока за подношење при-
јава на конкурс из члана 5. овог правилника, утврди 
листу пројеката, применом критеријума из члана 3. овог 
Правилника.

Листа пројеката из става 1. овог члана објављује се 
на званичној интернет презентацији Града Новог Сада.

Учесници конкурса имају право да у року од три дана 
од дана објављивања листе пројеката из става 1. овог 
члана изврше увид у поднете пријаве на јавни конкурс, 
односно имају право приговора.

Одлуку о приговору доноси комисија из члана 10. 
овог Правилника, у року од 15 дана од дана његовог 
пријема, и одлука комисије је коначна.

Члан 14.

У року од седам дана од дана доношења одлуке о 
приговору из члан 13. став 4. овог Правилника, комисија 
из члана 10. овог Правилника доставља Управи изве-
штај о спроведеном поступку конкурса.

Извештај из става 1. овог члана садржи предлог про-
јеката за чију реализацију би се одобрила средства из 
буџета Града Новог Сада, са износом средстава за реа-
лизацију сваког појединачног пројекта. 

Члан 15.

На основу извештаја из члана 14. овог Правилника, 
Управа доставља Градоначелнику предлог акта о 
утврђивању пројеката из члана 4. овог Правилника за 
чију реализацију се одобравају средства из буџета Гра-

да Новог Сада, са износом средстава за реализацију 
сваког појединачног пројекта.

На основу предлога акта из става 1. овог члана, Гра-
доначелник доноси акт о утврђивању пројеката за чију 
реализацију се одобравају средства из буџета Града 
Новог Сада, са износом средстава за реализацију сва-
ког појединачног пројекта, који се објављује на званич-
ној интернет презентацији Града Новог Сада. 

Члан 16.

Учесник конкурса из члана 5. овог Правилника који је 
остварио право на средства из буџета Града Новог Са-
да закључује са Градоначелником или начелником Уп-
раве, уз сагласност Градоначелника, уговор којим се 
уређује начин и рокови за реализацију пројекта, пренос 
средстава из буџета Града Новог Сада, подношење из-
вештаја о реализацији пројекта, као и друга права и 
обавезе уговорних страна.

Члан 17.

Учесник конкурса из члана 5. овог Правилника, који 
је остварио право на средства из буџета Града Новог 
Сада, има право да, услед објективних околности које 
нису могле да се предвиде, изврши прерасподелу сред-
става у оквиру материјалних трошкова буџета 
пројеката, с тим да одступања код појединачних мате-
ријалних трошкова могу износити највише 20% од пла-
нираних финансијским планом пројекта, као и да се 
укупно одобрена средства за реализацију пројекта не 
мењају. 

Члан 18.

Средства из буџета Града Новог Сада утврђена за 
реализацију пројеката из члана 4. овог Правилника су 
наменска и могу се користити искључиво за реализа-
цију пројекта и у складу са уговором из члана 16. овог 
Правилника.

Уколико учесник конкурса из члана 5. овог Правил-
ника, који је остварио право на средства из буџета Гра-
да Новог Сада, ненаменски користи средства или не 
реализује пројекат у целости, има обавезу да у буџет 
Града Новог Сада врати тај део пренетих средстава са 
законском затезном каматом.

Начин враћања средстава из става 1. овог члана, ро-
кови враћања и друга питања од значаја за враћање 
средстава регулисаће се уговором из члана 16. овог 
правилника.

Члан 19.

Учесник конкурса из члана 5. овог Правилника дужан 
је да, у сваком моменту, омогући контролу реализације 
пројекта и увид у документацију.

Учесник конкурса из члана 5. овог Правилника дужан 
је да поднесе извештај о реализацији пројекта.

Извештај се доставља квартално, осим у случају ка-
да пројекат не траје дуже од шест месеци, као и након 
реализације пројекта, а садржи нарочито: податке о 
степену реализације пројекта и утрошеним средствима.

Извештај који се подноси након реализације пројек-
та, учесник конкурса из члана 5. овог Правилника оба-
везан је да, са одговарајућом документацијом, поднесе 
у року од 30 дана од дана реализације пројекта.
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III.  ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У ОКВИРУ 
  V ФАЗЕ ЕВРОПСКЕ МРЕЖЕ ЗДРАВИХ 
  ГРАДОВА СВЕТСКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ 
  ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Члан 20.

Пројекти који се реализују у оквиру V фазе Европске 
мреже здравих градова Светске здравствене организа-
ције су пројекти које је неопходно реализовати у пос-
тупку приступања, као и након пријема Града Новог Сада 
у Европску мрежу здравих градова Светске здравстве-
не организације.

Стручне и саветодавне послове у поступку реализа-
ције пројеката из става 1. овог члана обавља Институт 
за јавно здравље Војводине.

Институт за јавно здравље Војводине, у складу са 
буџетским календаром за припрему и доношење буџета 
Града Новог Сада за наредну годину, доставља Управи 
годишњи програм активности за приступање V фази 
Европске мреже здравих градова Светске здравствене 
организације, као и активности након пријема у Европс-
ку мрежу здравих градова Светске здравствене органи-
зације са износом средстава планираним за реализа-
цију сваке појединачне активности.

Програм из става 3. овог члана одобрава Градона-
челник и утврђује висину средстава за његову реализа-
цију.

Средства из става 4. овог члана преносе се на осно-
ву уговора који са Институтом за јавно здравље Војво-
дине закључује Градоначелник или начелник Управе, уз 
сагласност Градоначелника.

Члан 21.

Средства из буџета Града Новог Сада утврђена за 
реализацију програма из члана 20. овог Правилника на-
менска су и могу се користити искључиво за реализа-
цију програма и у складу са уговором из члана 20. став 
5. овог Правилника.

Уколико Институт за јавно здравље Војводине нена-
менски користи средства или не реализује програм из 
члана 20. овог Правилника, у целости има обавезу да у 
буџет Града Новог Сада врати тај део пренетих сред-
става са законском затезном каматом.

Начин враћања средстава из става 1. овог члана, ро-
кови враћања и друга питања од значаја за враћање 
средстава регулисаће се уговором из члана 20. став 5. 
овог Правилника.

Члан 22.

Институт за јавно здравље Војводине је дужан да, у 
сваком моменту, омогући контролу реализације програ-
ма и увид у документацију.

Институт за јавно здравље Војводине обавезан је да 
у року од 30 дана од дана реализације програма из чла-
на 20. овог Правилника, поднесе Градоначелнику изве-
штај о његовој реализацији, са одговарајућом докумен-
тацијом.

IV.  ПРОЈЕКТИ КОЈЕ СПРОВОДИ ЦРВЕНИ КРСТ 
  НОВОГ САДА - ГРАДСКА ОРГАНИЗАЦИЈА

Члан 23.

Пројекти које спроводи Црвени крст у области 
здравства у вршењу јавних овлашћења поверених за-
коном су: популарисање добровољног давалаштва крви 
којим се подстиче подизање културе давалаштва крви 
формирањем позитивних ставова о давалаштву крви и 
мотивисању за активно учешће у давању крви и, у са-
радњи са службама и здравственим установама за 
трансфузију крви, учествовање у организовању акција 
добровољног давања крви; организовање, обучавање и 
припремање екипа за прву помоћ, хигијенско-епидеми-
олошку заштиту и негу повређених и оболелих у слу-
чају природних, еколошких и других несрећа, и оружа-
них сукоба, као и други пројекти које реализује Црвени 
крст.

Средствима обезбеђеним у буџету Града Новог Са-
да за реализацију пројеката из става 1. овог Правилни-
ка неће се финансирати набавка основних средстава за 
рад Црвеног крста.

Члан 24.

Црвени крст, у складу са буџетским календаром за 
припрему и доношење буџета Града Новог Сада за на-
редну годину, доставља Управи годишњи програм рада 
и финансијски план. 

Црвени крст, уз годишњи програм из става 1. овог 
члана, подноси и пројекат који садржи:

- назив пројекта,
- назив, седиште, матични број и порески идентифи-
кациони број Црвеног крста,

- циљ пројекта,
- опис пројекта (значај пројекта, место, време, начин 
реализације активности и очекивани резултати 
пројекта), као и буџет пројекта и финансијски план 
(преглед појединачних материјалних и немате-
ријалних трошкова који се предвиђају пројектом са 
износом средстава неопходних за реализацију ак-
тивности и спецификацијом износа средстава из 
сопствених прихода, средстава из буџета Града 
Новог Сада и других извора), 

- податке о особи одговорној за реализацију пројек-
та и ангажовање средстава, и

- друге податке у складу са обрасцем пријаве на јав-
ни конкурс.

Члан 25.

Градоначелник, на предлог Управе, актом утврђује 
пројекте из члана 23. овог Правилника са износом сред-
става из буџета Града Новог Сада за сваки појединачни 
пројекат.

Средства из става 1. овог члана преносе се на осно-
ву уговора који са Црвеним крстом, за сваки појединач-
ни пројекат, закључује Градоначелник или начелник Уп-
раве, уз сагласност Градоначелника.

Члан 26.

Црвени крст има право да, услед објективних окол-
ности које нису могле да се предвиде, изврши прерас-
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поделу средстава у оквиру материјалних трошкова 
буџета пројеката, с тим да одступања код појединачних 
материјалних трошкова могу износити највише 20% од 
планираних финансијским планом пројекта, као и да се 
укупно одобрена средства за реализацију пројекта не 
мењају. 

Члан 27.

Средства из буџета Града Новог Сада утврђена за 
реализацију пројеката из члана 23. овог Правилника  
наменска су и могу се користити искључиво за реализа-
цију пројекта и у складу са уговором из члана 25. став 
2. овог Правилника.

Уколико Црвени крст ненаменски користи средства 
или не реализује пројекат у целости има обавезу да у 
буџет Града Новог Сада врати тај део пренетих сред-
става са законском затезном каматом.

Начин враћања средстава из става 1. овог члана, ро-
кови враћања и друга питања од значаја за враћање 
средстава регулисаће се уговором из члана 25. став 2. 
овог Правилника.

Члан 28.

Црвени крст је дужан да, у сваком моменту, омогући 
контролу реализације пројекта и увид у документацију.

Црвени крст је обавезан да у року од 30 дана од да-
на реализације годишњег програма из члана 24. овог 
Правилника, поднесе Управи извештај о реализацији 
пројеката за које су одобрена средства из буџета Града 
Новог Сада, са одговарајућом документацијом.

V. ПРОГРАМ ДНЕВНОГ ТРЕТМАНА ЗАВИСНИКА

Члан 29.

Програм дневног третмана зависника је програм 
којим се постиже смањење укупног броја зависника, као 
и смањење штетних последица до којих коришћење 
дрога може довести, уз примену прописаних стандарда, 
смерница и протокола.

Програм из става 1. овог члана реализује Одељење 
за болести зависности Клинике за психијатрију Клинич-
ког центра Војводине.

Члан 30.

Клинички центар Војводине, у складу са буџетским 
календаром за припрему и доношење буџета Града Но-
вог Сада за наредну годину, доставља Управи годишњи 
програм дневног третмана зависника.

Програм из става 1. овог члана одобрава Градона-
челник и утврђује висину средстава за његову реализа-
цију.

Средствима обезбеђеним у буџету Града Новог Са-
да за реализацију програма из става 1. овог Правилни-
ка неће се финансирати набавка основних средстава за 
рад Клиничког центра Војводине.

Средства из става 2. овог члана преносе се на осно-
ву уговора који са Клиничким центром Војводине за-
кључује Градоначелник или начелник Управе, уз саглас-
ност Градоначелника.

Члан 31.

Клинички центар Војводине има право да, услед 
објективних околности које нису могле да се предвиде, 
изврши прерасподелу средстава у оквиру материјалних 
трошкова буџета пројеката, с тим да одступања код 
појединачних материјалних трошкова могу износити 
највише 20% од планираних финансијским планом про-
јекта, као и да се укупно одобрена средства за реали-
зацију пројекта не мењају. 

Члан 32.

Средства из буџета Града Новог Сада утврђена за 
реализацију програма из члана 29. овог Правилника су 
наменска и могу се користити искључиво за реализа-
цију програма и у складу са уговором из члана 30. став 
4. овог Правилника.

Уколико Клинички центар Војводине ненаменски ко-
ристи средства или не реализује програм у целости, 
има обавезу да у буџет Града Новог Сада врати тај део 
пренетих средстава са законском затезном каматом. 

Начин враћања средстава из става 1. овог члана, ро-
кови враћања и друга питања од значаја за враћање 
средстава регулисаће се уговором из члана 30. став 4. 
овог Правилника.

Члан 33.

Клинички центар Војводине је дужан да, у сваком 
моменту, омогући контролу реализације програма и 
увид у документацију.

Клинички центар Војводине је обавезан да поднесе 
извештај о реализацији програма.

Извештај се доставља квартално, као и након реали-
зације пројекта, а садржи нарочито: податке о степену 
реализације програма и утрошеним средствима.

Извештај који се подноси након реализације програ-
ма, Клинички центар Војводине је обавезан да, са одго-
варајућом документацијом, поднесе у року од 30 дана 
од дана реализације програма.

VI. ПРОГРАМ КОНТРОЛЕ НУТРИТИВНЕ 
  ВРЕДНОСТИ И ЗДРАВСТВЕНЕ БЕЗБЕДНОСТИ 
  ХРАНЕ И ЧИСТОЋЕ БРИСЕВА ПОВРШИНА И  
  РУКУ ОСОБЉА У ОБЈЕКТИМА ДРУШТВЕНЕ 
  ИСХРАНЕ У ГРАДУ НОВОМ САДУ

Члан 34.

Програм контроле нутритивне вредности и здравс-
твене безбедности хране и чистоће брисева површина 
и руку особља у објектима друштвене исхране у Граду 
Новом Саду реализује Институт за јавно здравље Вој-
водине.

Институт за јавно здравље Војводине, у складу са 
буџетским календаром за припрему и доношење буџета 
Града Новог Сада за наредну годину, доставља Управи 
годишњи програм контроле нутритивне вредности и 
здравствене безбедности хране и чистоће брисева пов-
ршина и руку особља у објектима друштвене исхране у 
Граду Новом Саду.
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Програм из става 2. овог члана одобрава Градона-
челник и утврђује висину средстава за његову реализа-
цију.

Средства из става 3. овог члана преносе се на осно-
ву уговора који са Институтом за јавно здравље Војво-
дине закључује Градоначелник или начелник Управе, уз 
сагласност Градоначелника.

Члан 35.

Институт за јавно здравље Војводине обавезан је да 
у року од 30 дана од дана реализације годишњег про-
грама из члана 34. став 2. овог Правилника, поднесе 
Градоначелнику извештај о његовој реализацији.

VII. ПРОГРАМИ КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ СТРУЧНА 
  САВЕТОДАВНА РАДНА ТЕЛА ГРАДСКОГ 
  ВЕЋА ГРАДА НОВОГ САДА И ГРАДОНА-
  ЧЕЛНИКА ГРАДА НОВОГ САДА

1. Програм који реализује стручно саветодавно  
 радно тело Градског већа Града Новог Сада

Члан 36.

Програм који реализује стручно саветодавно тело 
Градског већа Града Новог Сада (у даљем тексту: Град-
ско веће), од изузетног значаја за Град Нови Сад, јесте 
програм превенције злоупотребе дрога, који обухвата 
примарну, секундарну и терцијарну превенцију.

Програм из става 1. овог члана реализује Комисија 
за борбу против дрога путем пројеката који имају за 
циљ континуирану превенцију зависности од дрога на 
територији Града Новог Сада.

Члан 37.

Програм из члана 36. доноси Градско веће на пред-
лог Комисије за борбу против дрога.

Члан 38.

Избор пројеката путем којих се реализује програм из 
члана 36. овог Правилника врши се путем јавног конкурса.

Право учешћа на конкурсу из става 1. овог члана 
имају здравствене установе чији је оснивач Република 
Србија, Аутономна Покрајина Војводина или Град Нови 
Сад и чије је седиште на територији Града Новог Сада, 
и удружења, задужбине и фондације чије је седиште на 
територији Града Новог Сада и чији циљеви оснивања 
доприносе реализацији програма из члана 36. овог Пра-
вилника.

Средствима обезбеђеним у буџету Града Новог Са-
да за реализацију пројеката превенције злоупотребе 
дрога неће се финансирати набавка основних средста-
ва за рад учесника конкурса из става 1. овог члана.

Члан 39.

Конкурс из члана 38. овог Правилника расписује се 
посебно за здравствене установе, а посебно за удру-
жења, задужбине и фондације, најмање једном го-
дишње, у зависности од средстава обезбеђених у буџе-
ту Града Новог Сада за ову намену. 

Конкурс из члана 38. овог Правилника расписује Ко-
мисија за борбу против дрога, уз сагласност Градона-
челника.

Члан 40.

Конкурс из члана 38. овог Правилника објављује се у 
„Службеном листу Града Новог Сада“ и на званичној ин-
тернет презентацији Града Новог Сада.

 Конкурс из члана 38. овог Правилника садржи:
- пројекте за које се спроводи конкурс,
- могуће учеснике конкурса,
- укупан износ средстава из буџета Града Новог Са-
да,

- рокове за подношење пријаве на конкурс,
- образац пријаве на конкурс, 
- документацију коју је потребно приложити уз прија-
ву на конкурс и

- друге податке од значаја за спровођење конкурса 
(рокове за одлучивање, право приговора, начин 
обавештавања учесника конкурса који нису оства-
рили право на средства из буџета Града Новог Са-
да и сл).

Члан 41.

Пријава на конкурс из члана 38. овог Правилника  
подноси се Комисији за борбу против дрога на посеб-
ном обрасцу који је саставни део конкурса.

Члан 42.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс, 
пријаве упућене факсом или електронском поштом, Ко-
мисија за борбу против дрога неће разматрати.

Члан 43.

Учесници конкурса из члана 38. овог Правилника, на 
обрасцу пријаве на јавни конкурс, подносе пројекат који 
садржи:

- назив пројекта,
- назив, седиште, матични број и порески идентифи-
кациони број учесника конкурса,

- циљ пројекта,
- опис пројекта (значај пројекта, место, време, начин 
реализације активности и очекивани резултати 
пројекта), као и буџет пројекта и финансијски план 
(преглед појединачних материјалних и немате-
ријалних трошкова који се предвиђају пројектом са 
износом средстава неопходних за реализацију ак-
тивности и спецификацијом износа средстава из 
сопствених прихода, средстава из буџета Града 
Новог Сада и других извора), 

- податке о одговорној особи за реализацију пројек-
та и ангажовање средстава и

- друге податке у складу са обрасцем пријаве на јав-
ни конкурс.

Члан 44.

Комисија за борбу против дрога може учеснику кон-
курса предложити да изврши одређене измене подне-



132. страна – Број 9 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 29. март 2012.

тог пројекта, у делу буџета или у делу активности пла-
нираних у пројекту. 

Комисија за борбу против дрога има право да затра-
жи додатна објашњења од учесника конкурса у вези са 
буџетом пројекта, односно да предложи измену буџета 
пројекта, уколико сматра да буџет пројекта не одговара 
планираним активностима и резултатима реализације 
пројекта.

Члан 45.

Комисија за борбу против дрога дужна је да у року 
од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава 
на конкурс из члана 38. овог Правилника утврди листу 
пројеката, применом критеријума из члана 3. овог Пра-
вилника. 

Листа пројеката из става 1. овог члана објављује се 
на званичној интернет презентацији Града Новог Сада.

Учесници конкурса имају право да у року од три дана 
након објављивања листе пројеката из става 1. овог 
члана изврше увид у поднете пријаве на јавни конкурс, 
односно имају право приговора.

Одлуку о приговору доноси Комисија за борбу про-
тив дрога у року од 15 дана од дана његовог пријема, и 
одлука Комисије је коначна.

Члан 46.

У року од седам дана од дана доношења одлуке о 
приговору из члана 45. став 4. овог Правилника, Коми-
сија за борбу против дрога доставља Градоначелнику 
предлог акта о утврђивању пројеката за чију реализа-
цију се одобравају средства из буџета Града Новог Са-
да, са износом средстава за реализацију сваког поједи-
начног пројекта и извештај о спроведеном поступку 
конкурса.

На основу предлога акта из става 1. овог члана, Гра-
доначелник доноси акт о утврђивању пројеката за чију 
реализацију се одобравају средства из буџета Града 
Новог Сада, са износом средстава за реализацију сва-
ког појединачног пројекта, који се објављује на званич-
ној интернет презентацији Града Новог Сада. 

Члан 47.

Учесник конкурса из члана 38. овог Правилника који 
је остварио право на средства из буџета Града Новог 
Сада закључује са Градоначелником или начелником 
Управе, уз сагласност Градоначелника, уговор којим се 
уређују начин и рокови за реализацију пројекта, пренос 
средстава из буџета Града Новог Сада, подношење из-
вештаја о реализацији пројекта, као и друга права и 
обавезе уговорних страна.

Члан 48.

Учесник конкурса из члана 38. овог Правилника који 
је остварио право на средства из буџета Града Новог 
Сада, има право да, услед објективних околности које 
нису могле да се предвиде, изврши прерасподелу сред-
става у оквиру материјалних трошкова буџета пројека-
та, с тим да одступања код појединачних материјалних 
трошкова могу износити највише 20% од планираних 
финансијским планом пројекта, као и да се укупно одоб-
рена средства за реализацију пројекта не мењају. 

Члан 49.

Средства из буџета Града Новог Сада утврђена за 
реализацију пројеката су наменска и могу се користити 
искључиво за реализацију пројекта и у складу са угово-
ром и члана 47. овог Правилника.

Уколико учесник конкурса из члана 38. овог Правил-
ника који је остварио право на средства из буџета Града 
Новог Сада ненаменски користи средства или не реа-
лизује пројекат у целости, има обавезу да у буџет Града 
Новог Сада врати тај део пренетих средстава са закон-
ском затезном каматом.

Начин враћања средстава из става 1. овог члана, ро-
кови враћања и друга питања од значаја за враћање 
средстава регулисаће се уговором из члана 47. овог 
Правилника.

Члан 50.

Учесник конкурса из члана 38. овог Правилника ду-
жан је да, у сваком моменту, омогући контролу реали-
зације пројекта и увид у документацију.

Учесник конкурса из члана 38. овог Правилника ду-
жан је да поднесе извештај о реализацији пројекта.

Извештај се доставља квартално, осим у случају ка-
да пројекат не траје дуже од шест месеци, као и након 
реализације пројекта, а садржи нарочито: податке о 
степену реализације пројекта и утрошеним средстви-
ма.

Извештај који се подноси након реализације пројек-
та, учесник конкурса из члана 38. овог Правилника оба-
везан је да, са одговарајућом документацијом, поднесе 
у року од 30 дана од дана реализације пројекта.

2. Програми које реализују стручна саветодавна 
 радна тела Градоначелника Града Новог Сада

 Члан 51.

Програми које реализују стручна саветодавна радна 
тела Градоначелника, од изузетног значаја за Град Но-
ви Сад су:

- програм пронаталитетне популационе политике и
- програм превенције хроничних незаразних болести.

Члан 52.

Програм пронаталитетне популационе политике ре-
ализује Градски одбор за пронаталитетну популациону 
политику путем пројеката који имају за циљ да се усвоје 
потребна знања из области заштите и унапређења реп-
родуктивног здравља, као и да се подстакне примена 
развојно примереног и одговорног понашања и из-
градња одговорног односа према планирању породице.

Члан 53.

Програм превенције хроничних незаразних болести 
реализује Савет за праћење кретања оболевања од 
хроничних незаразних болести становништва Града Но-
вог Сада путем пројеката који имају за циљ промоцију 
здравља и превенцију и контролу хроничних незараз-
них болести, и то нарочито кардиоваскуларних болес-
ти, дијабетеса, малигних болести, хроничне опструктив-
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не болести плућа, болести мишићно-коштаног система и 
др. у општој популацији и високо ризичним категоријама 
становништва Града Новог Сада.

Члан 54.

Програме из члана 51. овог Правилника доноси Гра-
доначелник на предлог стручних саветодавних радних 
тела из чл. 52. и 53. овог Правилника.

Члан 55.

Избор пројеката путем којих се реализују програми 
из члана 51. овог Правилника врши се путем јавних кон-
курса.

Конкурсе из става 1. овог члана најмање једном го-
дишње, у зависности од средстава обезбеђених у буџе-
ту Града Новог Сада за ове намене, расписују стручна 
саветодавна радна тела из чл. 52. и 53. овог Правилни-
ка, уз сагласност Градоначелника.

Средствима обезбеђеним у буџету Града Новог Са-
да за реализацију пројеката пронаталитетне популаци-
оне политике и превенције хроничних незаразних болес-
ти неће се финансирати набавка основних средстава за 
рад учесника конкурса из става 1. овог члана.

Члан 56.

Право учешћа на конкурсима из члана 55. овог Пра-
вилника имају здравствене установе чији је оснивач Ре-
публика Србија, Аутономна Покрајина Војводина или 
Град Нови Сад и чије је седиште на територији Града 
Новог Сада.

Члан 57.

Конкурси из члана 55. овог Правилника објављују се 
у „Службеном листу Града Новог Сада“ и на званичној 
интернет презентацији Града Новог Сада.

Конкурси из члана 55. овог правилника садрже:

- пројекте за које се спроводи конкурс,

- могуће учеснике конкурса,

- укупан износ средстава из буџета Града Новог Сада,

- рокове за подношење пријаве на конкурс,

- образац пријаве на конкурс, 

- документацију коју је потребно приложити уз прија-
ву на конкурс и

- друге податке од значаја за спровођење конкурса 
(рокове за одлучивање, право приговора, начин 
обавештавања учесника конкурса који нису оства-
рили право на средства из буџета Града Новог Са-
да и сл).

Члан 58.

Конкурсе из члана 55. овог Правилника спроводе 
стручна саветодавна радна тела из чл. 52. и 53. овог 
Правилника.

Члан 59.

Пријаве на конкурсе из члана 55. овог Правилника  
подносе се стручним саветодавним радним телима из 

чл. 52. и 53. овог Правилника на посебном обрасцу који 
је саставни део конкурса.

Члан 60.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурсе, 
пријаве упућене факсом или електронском поштом, 
стручна саветодавна радна тела из чл. 52. и 53. овог 
Правилника неће разматрати.

Члан 61.

Учесници конкурса из члана 55. овог Правилника, на 
обрасцу пријаве на јавни конкурс, подносе пројекат који 
садржи:

- назив пројекта,

- назив, седиште, матични број и порески идентифи-
кациони број учесника конкурса,

- циљ пројекта,

- опис пројекта (значај пројекта, место, време, начин 
реализације активности и очекивани резултати 
пројекта), као и буџет пројекта и финансијски план 
(преглед појединачних материјалних и немате-
ријалних трошкова који се предвиђају пројектом са 
износом средстава неопходних за реализацију ак-
тивности и спецификацијом износа средстава из 
сопствених прихода, средстава из буџета Града 
Новог Сада и других извора), 

- податке о одговорној особи за реализацију пројек-
та и ангажовање средстава, и

- друге податке у складу са обрасцем пријаве на јав-
ни конкурс.

Члан 62.

Стручна саветодавна радна тела из чл. 52. и 53. овог 
Правилника могу учеснику конкурса предложити да из-
врши одређене измене поднетог пројекта, у делу буџе-
та или у делу активности планираних у пројекту. 

Стручна саветодавна радна тела из чл. 52. и 53. овог 
Правилника имају право да од учесника конкурса за-
траже додатна објашњења у вези са буџетом пројекта, 
односно да предложе измену буџета пројекта, уколико 
сматрају да буџет пројекта не одговара планираним ак-
тивностима и резултатима реализације пројекта.

Члан 63.

Стручна саветодавна радна тела из чл. 52. и 53. овог 
Правилника дужна су да у року од 30 дана од дана ис-
тека рока за подношење пријава на конкурсе из члана 
55. овог Правилника, утврде листу пројеката, применом 
критеријума из члана 3. овог Правилника. 

Листа пројеката из става 1. овог члана објављује се 
на званичној интернет презентацији Града Новог Сада.

Учесници конкурса имају право да у року од три дана 
након објављивања листе пројеката из става 1. овог 
члана изврше увид у поднете пријаве на јавни конкурс, 
односно имају право приговора.

Одлуку о приговору доносе стручна саветодавна 
радна тела из чл. 52. и 53. овог Правилника у року од 15 
дана од дана његовог пријема, и ова одлука је коначна.
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Члан 64.

У року од седам дана од дана доношења одлуке о 
приговору из члана 63. став 4. овог Правилника, струч-
на саветодавна радна тела из чл. 52. и 53. овог Правил-
ника достављају Градоначелнику предлог акта о 
утврђивању пројеката за чију реализацију се одобра-
вају средства из буџета Града Новог Сада, са износом 
средстава за реализацију сваког појединачног пројекта 
и извештаје о спроведеним поступцима конкурса.

На основу предлога акта из става 1. овог члана, Гра-
доначелник доноси акт о утврђивању пројеката за чију 
реализацију се одобравају средства из буџета Града 
Новог Сада, са износом средстава за реализацију сва-
ког појединачног пројекта који се објављује на званич-
ној интернет презентацији Града Новог Сада. 

Члан 65.

Учесник конкурса из члана 55. овог Правилника који 
је остварио право на средства из буџета Града Новог 
Сада закључује са Градоначелником или начелником 
Управе, уз сагласност Градоначелника, уговор којим се 
уређују начин и рокови за реализацију пројекта, пренос 
средстава из буџета Града Новог Сада, подношење из-
вештаја о реализацији пројекта, као и друга права и 
обавезе уговорних страна.

Члан 66.

Учесник конкурса из члана 55. овог Правилника који 
је остварио право на средства из буџета Града Новог 
Сада, има право да, услед објективних околности које 
нису могле да се предвиде, изврши прерасподелу сред-
става у оквиру материјалних трошкова буџета пројека-
та, с тим да одступања код појединачних материјалних 
трошкова могу износити највише 20% од планираних 
финансијским планом пројекта, као и да се укупно одоб-
рена средства за реализацију пројекта не мењају. 

Члан 67.

Средства из буџета Града Новог Сада утврђена за 
реализацију пројеката су наменска и могу се користити 
искључиво за реализацију пројекта и у складу са угово-
ром из члана 65. овог Правилника.

Уколико учесник конкурса из члана 55. овог Правил-
ника који је остварио право на средства из буџета Града 
Новог Сада ненаменски користи средства или не реа-
лизује пројекат у целости, има обавезу да у буџет Града 
Новог Сада врати тај део пренетих средстава са закон-
ском затезном каматом.

Начин враћања средстава из става 1. овог члана, ро-
кови враћања и друга питања од значаја за враћање 
средстава регулисаће се уговором из члана 65. овог 
Правилника.

Члан 68.

Учесник конкурса из члана 55. овог Правилника ду-
жан је да, у сваком моменту, омогући контролу реали-
зације пројекта и увид у документацију.

Учесник конкурса из члана 55. овог Правилника ду-
жан је да поднесе извештај о реализацији програма.

Извештај се доставља квартално, осим у случају ка-
да пројекат не траје дуже од шест месеци, као и након 
реализације пројекта, а садржи нарочито: податке о 
степену реализације пројекта и утрошеним средствима.

Извештај који се подноси након реализације пројекта 
учесник конкурса из члана 55. овог Правилника обаве-
зан је да, са одговарајућом документацијом, поднесе у 
року од 30 дана од дана реализације пројекта.

VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 69.

Програми који су утврђени, односно уговори који су 
закључени до дана ступања на снагу овог Правилника 
реализоваће се у складу са одредбама Правилника о 
начину и поступку доделе средстава из буџета Града 
Новог Сада за програме и пројекте из области здравс-
тва („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 51/09 и 
3/11).

Стручна саветодавна радна тела Градског већа Гра-
да Новог Сада и Градоначелника Града Новог Сада и 
комисија, образовани у складу са одредбама Правил-
ника о начину и поступку доделе средстава из буџета 
Града Новог Сада за програме и пројекте из области 
здравства („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 51/09 
и 3/11), настављају са радом након ступања на снагу 
овог Правилника. 

Члан 70.

Даном ступања на снагу овог Правилника престаје 
да важи Правилник о начину и поступку доделе сред-
става из буџета Града Новог Сада за програме и пројек-
те из области здравства („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 51/09 и 3/11).

Члан 71.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 51-12/2012-II
23. март 2012. године 
НОВИ САД      Заменик Градоначелника

Мр Зоран Мандић, с.р.

113
На основу члана 106. став 2. Статута Града Новог 

Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 43/08), а у вези са чланом 5. Закона о поре-
зима на имовину („Службени гласник Републике Ср-
бије“, бр. 25/01,42/02, 80/02, 13/04, 61/07, 5/09, 101/10 и 
24/11), Градско веће Града Новог Сада на 194. седници 
од 23. марта 2012. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРОСЕЧНОЈ ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ 

КВАДРАТНОГ МЕТРА ОБЈЕКАТА ПРЕМА 
ВРСТАМА ОБЈЕКАТА НА ПОДРУЧЈУ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ САД И ПОДРУЧЈУ 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАРАДИН
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I

Утврђује се да просечна тржишна цена квадратног 
метра објеката, према врстама објеката на подручју 
Градске општине Нови Сад, износи за:

- станове и стамбене зграде 95.000,00 динара/m2

- пословни простор 120.000,00 динара/m2

- зграде за одмор 32.000,00 динара/m2

- гараже и друге објекта 56.000,00 динара/m2

II

Утврђује се да просечна тржишна цена квадратног 
метра објеката, према врстама објеката на подручју 
Градске општине Петроварадин, износи за:

- станове и стамбене зграде 85.463,00 динара/m2

- пословни простор 73.988,55 динара/m2

- зграде за одмор 29.730,05 динара/m2

- гараже и друге објекте 45.795,47 динара/m2

III

Просечне цене из тачке I и II овог решења користиће 
се код утврђивања тржишне вредности непокретности 
приликом утврђивања пореза на имовину физичких ли-
ца за 2012. годину.

Када је уговорена цена непокретности већа од про-
сечне цене, из тачке I и II овог решења, примењиваће 
се уговорена цена, приликом утврђивања пореза на 
имовину физичких лица за 2012. годину.

IV

На основу овог Решења Градска пореска управа ће 
донети појединачна решења о утврђивању пореза на 
имовину физичких лица за 2012. годину.

V

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Но-
вог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-10/2012-229-II
23. март 2012. године 
НОВИ САД        Заменик Градоначелника

Мр Зоран Мандић, с.р.

114
На основу члана 12. став 2. Одлуке о уређењу Града 

("Службени лист Града Новог Сада" бр. 39/10, 42/10 - 
исправка, 60/10, 23/11, 51/11 и 1/12), Градско веће Града 
Новог Сада, на 194. седници од 23. марта 2012. године  
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ МЕСТА ЗА ПРИВРЕМЕНО 

ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА И БАРАКА

Члан 1.

Овим решењем одређују се места за привремено 
постављање киоска и барака, и то: 

У НОВОМ САДУ

Ред. 
број

Диспо-
зиција Адреса локалитета Делатност Површина

     м²  Тип

1. 1/1 Улица Модене 2X дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном 
паковању

6 А

2. 1/1 Улица Модене 2X дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном 
паковању

6 А;Пост.

3. 1/1 Улица Модене 2X лутрија 6 А;Пост.

4. 1/2 Булевар Михајла 
Пупина 5X

производња и продаја пецива и 
пекарско посластичарских производа

12 Е;Пост. 

5. 1/2 Булевар Михајла
Пупина 5X

цвећара 12 Е

6. 1/6 Улица Његошева 7X дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном 
паковању

6 А;Пост.

7. 1/6 Пролаз Милоша Хаџића кокице,пециво и пекарски производи 6 C;Пост

8. 1/6 Пролаз Милоша Хаџића мешовита роба 12;16 Ф;Пост.
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9. 1/8 Улица Максима Горког 6X цвећара 12;13 Ф;Пост.

10. 1/8 Улица Максима Горког 6X дуван,штампа, непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном 
паковању

6 Пост.

11. 1/8 Улица Максима Горког 6X фотокопирница и мењачница 12;16 Е; Пост.

12. 1/8 Улица Максима Горког 6X пекарски производи 25;36 2Ф;
Пост. барака

13. 1/8 Улица Максима Горког 6X штампа и дуван 6 А1

14. 1/9 Улица Максима Горког 
испред броја 30X

штампа и дуван 6 А1

15. 1/9 Улица Максима Горког 
испред броја 30X

штампа и дуван 6 А1

16. 1/10 Угао Улице Максима Горког и 
Кеја жртава рације

дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном 
паковању

6 А1

17. 1/11 Улица стражиловска 1X дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном 
паковању

6 А1;
Пост.

18. 1/12 Улица пионирска 10X штампа и дуван 6 А1

19. 1/13 Трг републике 4X прехрамбена роба 6 А1

20. 1/13 Трг републике 4X кокице 6 С;Пост.

21. 1/13 Трг републике 4X производњa и продајa пецива и 
пекарско-посластичарских производа

12 Ф

22. 1/13 Трг републике 4X дуван, штампа, ташне, бижутерија и 
сл. непрехрамбена и прехрамбена 
роба у оригиналном паковању

12 Ф

23. 1/13 Трг републике 4X штампа и дуван 6 А1

24. 1/13 Трг републике 4X непрехрамбена роба 12 Ф

25. 1/14 Булевар Михајла
Пупина број 23X

штампа и дуван 6 А1

26. 1/15 Улица Масарикова 1X дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном 
паковању

6 А1

27. 1/15 Улица Масарикова 1X цвећара 12;19 Ф;Пост.

28. 1/17 Житни трг штампа и дуван 6 А

29. 1/18 Улица Модене 7X дуван и штампа 6 А1;
Пост.

30. 1/18 Угао улица Модене и Игњата 
Павласа

хамбургерија, мешовита роба 12 Ф; Четворo-
угаони

31. 1/25 Бул. ослобођења 53X цвећара 25 2Ф;
Пост.

32. 1/25 Бул. ослобођења 53X штампа и дуван 6 А1

33. 1/25 Бул. ослобођења 53X мешовита роба 25 2Ф;
Пост.

34. 1/26 Улица сремска 2X штампа и дуван 6 А1
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35. 1/26 Улица сремска 2X цвећара 25;15 2Ф; Пост.

36. 1/29 Улица железничка 23X лутрија, непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном 
паковању

6 А

37. 1/30 Бул. ослобођења 115X штампа и дуван 6 А1

38. 1/30-I Бул. ослобођења 115X штампа и дуван 6 А1

39. 1/32 Улица јеврејска  23X непрехрамбена и прехрамбена роба у 
оригиналном паковању

6 С;Пост.

40. 1/32 Улица јеврејска  23X штампа и дуван 6 А1

41. 1/33 Улица јеврејска 35X продаја свећа 12;10 Ф;Пост.

42. 1/33 Улица јеврејска 35X пекарски производи 12;16 Ф;Пост.

43. 1/33 Улица јеврејска 35X штампа и дуван 6 А1

44. 1/34 Улица јеврејска 38X лутрија 6 А1; Пост.

45. 1/34 Улица јеврејска 38X штампа и дуван 6 А1; Пост.

46. 1/34 Улица јеврејска 38X дуван, штампа, и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном 
паковању и мењачки послови

6 С;Пост.

47. 1/37  Бул. ослобођења 133X штампа и дуван 6 А1;А

48. 1/38 Улица фрушкогорска 21Х рибарница 25;24 2Ф;Пост.

49. 1/38 Улица фрушкогорска 21Х цвећара 12 Ф

50. 1/38 Улица фрушкогорска 21Х кокице 5;18 ПП;
Пост.

51. 1/38 Улица фрушкогорска 21Х прехрамбена роба и кафа 25;11 2Ф; Пост.

52. 1/38 Улица фрушкогорска 21Х лутрија 6 А1

53. 1/38 Улица фрушкогорска 21Х штампа и дуван 6 А1

54. 1/38 Угао улица Народног фронта и 
Фрушкогорске

дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном 
паковању

6 C

55. 1/39 Улица Милице Стојадиновић
Српкиње 2Х

штампа и дуван 6 А1

56. 1/39 Улица Милице Стојадиновић
Српкиње 2Х

ауто делови и агенција за осигурање, 
регистрацију возила и мешовита роба

39 Пост. барака

57. 1/40 Улица Народног фронта 19Х воће, поврће и непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном 
паковању

12;13 Ф;Пост.

58. 1/40 Улица Народног фронта 19Х кафа 12 Ф

59. 1/40 Улица Народног фронта 19Х штампа и дуван 6 А1

60. 1/40 Улица Народног фронта 19Х лутрија 6 А1

61. 1/40 Улица Народног фронта 19Х штампа и дуван 6 А1

62. 1/41 Бул. ослобођења 127Х штампа и дуван 6 А1; Пост.

63. 1/41 Бул. ослобођења 127Х хлеб и пекарско-посласт. производи 
(припрема сланих пец., сендвича, 
једноставних хладних јела од меса и 
хот-дог)

25 2Ф; Нови
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64. 1/44 Улица браће Јовандић 17Х штампа и дуван 6 А1

65. 1/48 Бул. ослобођења 115Х хамбургерија 12;18 Ф;Пост.

66. 1/48 Бул. ослобођења 115Х цвећара 25 2Ф;
Пост.

67. 1/48 Бул. ослобођења 115Х хамбургерија 12;22 Ф;Пост.

68. 1/51 Улица др Ивана Рибара 7Х мешовита роба 25;17 2Ф;
Пост.

69. 1/52 Булевар Михајла Пупина 7Х дуван, штампа, непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном 
паковању

6 Д

70. 1/52 Булевар Михајла Пупина 7Х дуван,штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном 
паковању

6 А1

71. 1/52 Булевар  Михајла
Пупина 7Х

лутрија 6 А1

72. 1/52 Булевар  Михајла
Пупина 7Х 

штампа и дуван 6 А1

73. 1/52 Булевар  Михајла
Пупина 7Х

штампа и дуван 6 А1

74. 1/52 Булевар Михајла Пупина 7Х пекарско-посластичарски                                  
производи

12 Е

75. 1/56 Улица Шафарикова 10Х аутобуске карте 12 Б

76. 1/56 Улица Шафарикова 10Х аутобуске карте 6 А

77. 1/56 Улица Шафарикова 10Х аутобуске карте 6 А

78. 1/56 Улица Шафарикова 10Х аутобуске карте 6 А

79. 1/56 Улица Шафарикова 10Х аутобуске карте 6 А

80. 1/60 Улица Максима Горког 50Х мешовита роба 25;29 2Ф;
Пост. барака

81. 1/63 Улица радничка 24Х штампа и дуван 6 А1

82. 1/64 Бул. краља Петра I 11Х
угао са Улицом Браће Јовандић

штампа и дуван 6 А

83. 1/65 Угао Бул. ослобођења и Улице 
Аугуста Цесарца

дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном 
паковању 

6 С

84. 2/1 Улица футошка 35Х цвећара 12;21 Ф;Пост.

85. 2/1 Улица футошка 35Х штампа и дуван 5 А;Пост.

86. 2/1 Улица футошка 35Х штампа и дуван 6 А1

87. 2/3 Улица Народног фронта 75Х дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном 
паковању

6 А1

88. 2/3 Угао улица Народног фронта и 
Милоша Црњанског

продаја и дорада пецива и 
пекарско-посластичарских производа

12;10 Ф;Пост.

89. 2/5 Улица Народног фронта 22Х штампа и дуван 6 А

90. 2/5 Улица Народног фронта 22Х израда кључева 12 2С;
Пост.
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91. 2/5 Улица Народног фронта 22Х штампа, дуван, непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном 
паковању

6 С;Пост.

92. 2/6 Улица Балзакова код броја 24 штампа и дуван 6 А1

93. 2/7 Улица Балзакова 2Х дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном 
паковању

6 А1

94. 2/8 Улица Балзакова 23Х цвећара 25;21 2Ф; Пост.

95. 2/9 Бул. цара Лазара 47Х штампа и дуван 6 А1

96. 2/9 Бул. цара Лазара 47Х цвећара 22;25 Пост.; 2Ф

97. 2/9-I Улица Шекспирова 2Х пецива, пекарско-посластичарски и
млечни производи

12 Ф

98. 2/9-I Улица Шекспирова 2Х производња хлеба, свежег пецива и 
колача

12 Ф

99. 2/10 Улица Балзакова 55Х воће и поврће 25;24 2Ф; Пост.

100. 2/10 Улица Балзакова 55Х штампа и дуван 6 А1

101. 2/10 Улица Балзакова 55Х непрехрамбена роба 12;15 Ф;Пост.

102. 2/11 Улица Балзакова 29Х ресторан-хамбургерија 25;12 2Ф; Пост.

103. 2/11 Улица Балзакова 29Х прехрамбена роба  и кафа 12 Ф

104. 2/11 Улица Балзакова 29Х пекарски произв. са терм. обрадом 25;20 2Ф; Пост.

105. 2/11 Улица Балзакова 29Х непрехрамбена и прехрамбена роба у 
оригиналном паковању и текстил

12 Ф

106. 2/11 Улица Балзакова 29Х дуван, штампа, непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном 
паковању

12 Ф

107. 2/11 Улица Балзакова 29Х текстил 25;12 2Ф; Пост.

108. 2/12 Улица футошка 15Х штампа и дуван 6 А1

109. 2/12 Улица футошка 15Х хамбургерија 12 Б

110. 2/12 Улица футошка 15Х хамбургерија 10 Ц; Пост.

111. 2/15 Улица Ласла Гала 25Х непрехрамбена и прехрамбена роба у 
оригиналном паковању, мењачница и 
фотокопирница

12 Ф

112. 2/15 Улица Ласла Гала 25Х дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном 
паковању 

6 А1; Пост.

113. 2/15 Улица Ласла Гала 25Х дуван, штампа и непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном 
паковању

6 А1

114. 2/17 Улица футошка 123Х штампа и дуван 6 А1

115. 2/17 Улица футошка 123Х штампа и дуван 6 А

116. 2/18 Трг 27. марта 3Х хамбургерија 12;9 Ф; Пост.

117. 2/18 Трг 27. марта 3Х штампа и дуван 6 А1

118. 2/18 Трг 27. марта 3Х пециво,пекарски и посласт. производи 25;20 2Ф; Пост.

119. 2/19 Улица Балзакова 60Х мешовита роба 25 2Ф
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120. 2/19 Улица Балзакова 60Х дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном 
паковању

6 А1

121. 2/20 Улица Народног фронта 83Х пекарски производи 25 2Ф; Пост.

122. 2/20 Улица Народног фронта 83Х кафа и мешовита роба 25 2Ф

123. 2/20 Улица Народног фронта 83Х дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном 
паковању

6 А1

124. 2/21 Бул. цара Лазара 85X мешовита роба 25;20 2Ф; Пост.

125. 2/21 Угао Улице Иве Андрића и 
Булевара цара Лазара код броја 
85

цвећара 25;35 2Ф;
Пост. барака

126. 2/21 Бул. цара Лазара 85Х лутрија 6 А1; Пост.

127. 2/21 Бул. цара Лазара 85Х штампа и дуван 5 А2

128. 2/24 Улица Иве Андрића 
код окретнице

воће и поврће 25 2Ф

129. 2/24 Улица Иве Андрића 
код окретнице

кафа 25 2Ф

130. 2/26 Улица Шекспирова 24Х дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном 
паковању

6 А1

131. 2/27 Булевар деспота 
Стефана 2Х

хамбургерија 52 Пост. барака

132. 2/28 Улица Толстојева 19Х пекарски производи, пецива, кифле, 
помфрит и остало

25 2Ф

133. 2/28 Улица Толстојева 19Х дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном 
паковању

5 ПП;С; Пост.

134. 2/28 Улица Толстојева 19Х прерађевине од меса и мешовита 
роба

25 2Ф

135. 2/29 Бул. цара Лазара 52Х мешовита роба, припрема и продаја 
рибе (печене и пржене)

12 Ф;Пост.

136. 2/29 Бул. цара Лазара 52Х дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном 
паковању 

4 С

137. 2/30 Улица Ласла Гала код бр. 1Х текстил 25      2Ф

138. 2/30 Улица Ласла Гала код бр. 1Х штампа, дуван и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном 
паковању

12 Ф

139. 2/31 Улица Иве Андрића 19Х мешовита роба 25 2Ф

140. 2/33 Улица Народног фронта 28Х прехрамбена и непрехрамбена роба 12;35 Ф; барака

141. 2/33 Улица Народног фронта 28Х хамбургерија 12;25 Ф;Пост.

142. 2/33 Улица Народног фронта 28Х кафа и прехрамбена роба 6 А1

143. 2/33 Улица Народног фронта 28Х фотограф 12;15 Ф;Пост.

144. 2/33 Улица Народног фронта 28Х прехрамбена и непрехрамбена роба, 
кафа 

12;19 Ф;Пост.
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145. 2/33 Угао улица Народног фронта и 
Шекспирове

дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном 
паковању 

6 С

146. 2/34 Бул. цара Лазара 71Х цвећара 25 2Ф

147. 2/34 Бул. цара Лазара 71Х штампа и дуван 12 Ф

148. 2/34 Бул. цара Лазара 71Х мењачница, фотокопирање, штампа, 
дуван и прехрамбена роба у ориг. 
паковању

12 Ф

149. 2/34 Бул. цара Лазара 71Х прерађевине од меса и мешовита 
роба

25 2Ф

150. 2/35 Улица Балзакова 67Х мешовита роба, воће и поврће 25;55 2Ф;
Пост. барака

151. 2/35 Улица Балзакова 67Х припрема и продаја меса и месних 
прерађевина на електричном 
роштиљу и гиросу, пекарско-посласт. 
и млечни производи

25;15 2Ф; Пост.

152. 2/35 Улица Балзакова 67Х непрехрамбена и прехрамбена роба у 
оригиналном паковању

25,18 2Ф; Пост.

153. 2/35 Улица Балзакова 67Х мешовита роба 25;19 2Ф; Пост.

154. 2/36 Улица подгоричка 8Х мешовита роба 25;43 2Ф;
Пост. барака

155. 2/37 Улица Иве Андрића 16Х аутоб. карте, штампа и дуван 6 А

156. 2/38 Улица Народног фронта
код Лиман. драгстора

дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном 
паковању 

4 С

157. 3/1 Бул. Јована Дучића
код маркета Рода 

дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном 
паковању 

4 С

158. 3/2 Угао Бул. Јована  Дучића и 
Улице Бате Бркића

текстил 25;22 2Ф; Пост.

159. 3/2 Угао Бул. Јована  Дучића и 
Улице Бате Бркића

штампа и дуван 5 А2

160. 3/2-I Улица браће Дроњак, преко пута 
Основне школе

хлеб (слано и слатко пециво и 
пекарско-посласт. производи)

25;16 2Ф: Пост.

161. 3/2-I Улица браће Дроњак, преко пута 
Основне школе

сопствени пекарско-бурегџијски и 
посластичарски производи

25 2Ф

162. 3/2-I Улица браће Дроњак, преко пута 
Основне школе

штампа и дуван 6 А

163. 3/2-I Улица браће Дроњак, преко пута 
Основне школе

штампа и дуван 6 А

164. 3/3 Улица Партизанских база 9Х штампа, дуван и непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном 
паковању

6;5 С;Пост.

165. 3/4 Футошки пут 38 Д угоститељство 25;32 2Ф;
Пост. барака

166. 3/4 Улица Стевана Хладног код 
Сателитске пијаце

дуван, штампа и сл. непрехрамбена
и прехрамбена роба у оригиналном 
паковању

6 А;Пост.
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167. 3/4 Футошки пут 38Д штампа и дуван 6 А1

168. 3/4 Футошки пут 38Д штампа и дуван 6 А1

169. 3/4 Футошки пут 38Д штампа и дуван 6 А1

170. 3/5 Угао Бул. војв. Степе и Бул. 
Слободана Јовановића

поправка и израда обуће 12 Ф

171. 3/6 Булевар кнеза Милоша
број 26

штампа, дуван и сл. непрехрамбена 
роба у оригиналном паковању

5 ПП;С;
Пост.

172. 3/10 Улица Јована Поповића 25Б штампа и дуван 6 А1

173. 3/11 Угао улица Футошке и Суботичке штампа и дуван 6 А1

174. 3/12 Бул. Слободана Јовановића 21Х хлеб и пекар.производи 25 2Ф

175. 3/12 Бул. Слободана Јовановића 21Х штампа и дуван 6 А1

176. 3/15 Футошки пут 14а мешовита роба 12;17 Ф; Пост.

177. 3/19 Улица Фејеш Кларе 42Х штампа и дуван 6 А1

178. 3/21 Улица Бате Бркића 32Х непрехрамбена и прехрамбена роба у 
оригиналном паковању

6 А

179. 3/23 Бул. Слободана Јовановића 26Х хамбургерија 25 2Ф

180. 3/23 Бул. Слободана Јовановића 26Х штампа  и  дуван 6 ПП;А1;
Пост.

181. 3/28 Улица Бранка Ћопића 108Х пекарско посласт. производи, слатка     
пецива, сладолед, колачи и сл.

12;17 Ф; Пост.

182. 3/28 Улица Бранка Ћопића 108Х мешовита роба, непрехрамбена и 
прехрамбена роба

25 2Ф

183. 3/30 Улица Стевана Момчиловића 2Х мешовита роба 25;22 2Ф; Пост.

184. 3/30 Улица Стевана Момчиловића 2Х хлеб, пецива и пекарско 
посластичарски производи

25 2Ф; Пост.

185. 3/30 Улица Стевана Момчиловића 2Х мешовита роба 25;17 2Ф; Пост.

186. 3/30 Улица Стевана Момчиловића 2Х мешовита роба 25 2Ф

187. 3/31 Бул. Јована Дучића 25Х дечије играчке, галантерија и остала
непрехрамбена роба

12 Ф

188. 3/32 Бул. Јована Дучића 7Х аутобуске карте    10 Ц

189. 3/33 Бул. Јована Дучића 19Х хамбургерија    25 2Ф

190. 3/34 Угао улица Фејеш Кларе и 
Станоја Главаша

мешовита роба 12 Ф

191. 3/34 Угао улица Фејеш Кларе и 
Станоја Главаша

папирница 5 А2

192. 3/34 Угао улица Фејеш Кларе и 
Станоја Главаша

штампа и дуван 6 А1

193. 3/35 Футошки пут 16цХ дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном 
паковању 

12;7 Ф;Пост.

194. 3/35 Футошки пут 16цX мешовита роба 25 2Ф

195. 3/36 Угао Футошког пута и Бул. 
Слободана Јовановића

прехрамбена роба 12 Ф
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196. 3/38 Улица Сељачких буна 51Х прехрамбена и непрехрамбена роба 12 Ф;Пост.

197. 3/38 Улица Сељачких буна 51Х штампа и дуван 6 А;С

198. 3/39 Улица Сељачких буна 15Х мешовита роба 25;49 2Ф;
Пост.барака

199. 3/41 Угао улица Хероја Пинкија и 
Морнарске

дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном 
паковању

6 А1;А

200. 4/1 Улица Новосадског сајма 29аХ виршле и пекарски производи 12 Е

201. 4/1 Улица Новосадског сајма 50Х воће и поврће и мешовита роба 25 2Ф

202. 4/1 Улица Новосадског сајма 50Х штампа и дуван 5 А2

203. 4/2 Улица футошка 52Х штампа, дуван и и сл. непрехрамбена 
и прехрамбена роба у оригиналном 
паковању

5 ПП;С

204. 4/2 Улица футошка 52Х прехрамбена  и непрехрамбена роба у
оригиналном паковању

6;11 А;Пост.

205. 4/2 Улица футошка 52Х штампа, дуван и сл. непрехрамбена и                 
прехрамбена роба у оригиналном 
паковању

6 А1;
Пост.

206. 4/3 Улица руменачка 98Х штампа, дуван и непрехрамбена роба 6 А

207. 4/3 Улица руменачка 98Х штампа, дуван и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном 
паковању

6 А1;
Пост.

208. 4/3 Улица руменачка 98Х штампа и дуван 6 А;А1

209. 4/3 Улица руменачка 98Х сегатека и продаја ЦД-а; 
непрехрамбена роба

25 2Ф

210. 4/4 Улица Омладинског покрета 10Х мешовита роба 25 2Ф

211. 4/4 Улица Омладинског покрета 10Х дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном 
паковању

6 А1

212. 4/4 Улица Омладинског покрета 10Х прехрамбена роба 12;19 Ф;Пост.

213. 4/4 Улица Омладинског покрета 10Х дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном 
паковању

12 Ф

214. 4/4 Улица Омладинског покрета 10Х дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном 
паковању

6 А1

215. 4/4-I Угао Улице Париске комуне и 
Булевара Јаше Томића

цвећара 12 Ф

216. 4/4-I Угао Улице Париске комуне и 
Булевара Јаше Томића

штампа и дуван 6 А

217. 4/5 Улица Гагаринова 16Х дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном 
паковању

12 Ф

218. 4/5 Улица Гагаринова 16Х дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном 
паковању

6 А1

219. 4/5 Улица Гагаринова 16Х прехрамбена роба 25 2Ф
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220. 4/6 Бул. краља Петра I 30Х пециво и пекарски производи 
са термичком дорадом

12;25 2Ф;Б;
Пост.

221. 4/6 Бул. краља Петра I 30Х воће и поврће и мешовита роба 25;30 2Ф; барака

222. 4/6 Бул. краља Петра I 30Х штампа и дуван 6 А1

223. 4/7 Улица Филипа  Филиповића 8Х цвећара 25;31 2Ф; барака

224. 4/7 Улица Филипа Филиповића 8Х хлеб и пекарски производи 25 2Ф

225. 4/7 Улица Филипа Филиповића 8Х воће и поврће 25;23 2Ф;
Пост.

226. 4/7 Улица Филипа Филиповића 8Х штампа и дуван 5 ПП;А2

227. 4/7 Улица Филипа Филиповића 8Х штампа и дуван 5 А;А2;
Пост.

228. 4/8 Улица Миленка Грчића 8Х воће и поврће 12;33 Ф; барака

229. 4/8 Улица Миленка Грчића 8Х намирнице које не
захтевају посебне санит.-хигијенске
услове; кафа 

12;13 Ф;Пост.

230. 4/8 Улица Миленка Грчића 8Х воће и поврће 12;15 Ф;Пост.

231. 4/8 Улица Миленка Грчића 8Х прехрамбена роба у оригиналном 
паковању и непрехрамбена роба

12;19 Ф;Пост.

232. 4/8 Улица Миленка Грчића 8Х дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном 
паковању

6 ПП;А1

233. 4/8 Улица Миленка Грчића 8Х дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном 
паковању

5 А2;
Пост.

234. 4/8 Улица Миленка Грчића 8Х лутрија и непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном 
паковању

5;10 А2; Пост.

235. 4/8-I Улица Миленка Грчића 11Х непрехрамбена роба 25;20 2Ф; Пост.

236. 4/8-I Улица Миленка Грчића 11Х непрехрамбена роба 12 Ф

237. 4/8-I Улица Миленка Грчића 11Х дуван, штампа и прехрамбена роба
у оригиналном паковању

12;14 Ф;Пост.

238. 4/8-I Улица Миленка Грчића 11Х хамбургерија 25 2Ф

239. 4/8-I Улица Миленка Грчића 11Х штампа и дуван 5 А2

240. 4/8-II Улица Облачића Рада 28Х штампа и дуван 5 А2

241. 4/10 Улица Јанка Чмелика 87X палачинкарница 12 Ф;2С; Пост.

242. 4/10 Улица Јанка Чмелика
код Дечије установе

штампа и дуван 6 С

243. 4/11 Улица Јанка Чмелика 108Х воће и поврће и мешовита роба 25 2Ф

244. 4/11 Улица Јанка Чмелика 108Х непрехрамбена и прехрамбена роба у 
оригиналном паковању

6 А

245. 4/11 Улица Јанка Чмелика 108Х непрехрамбена  и прехрамбена роба у 
оригиналном паковању

6 А

246. 4/11 Улица Јанка Чмелика 108Х аутобуске карте 12 Б

247. 4/11 Улица Јанка Чмелика 108Х цвећара 12 Ф
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248. 4/12 Улица Веселина Маслеше 122Х штампа и дуван 5 А2

249. 4/14 Улица Новосадског сајма 37Х пецива и пекарско-посласт. производи 25;24 2Ф;2С 

250. 4/15 Улица руменачка 106Х кафа 25 2Ф

251. 4/15 Улица руменачка 106Х штампа и дуван 6 А

252. 4/17 Улица Веселина Маслеше 136Х мешовита роба 25;46 2Ф; барака

253. 4/20 Бул. краља Петра I 44Х хот-дог; хамбургерија 12;17 Ф;Пост.

254. 4/20 Бул. краља Петра I 44Х цвећара 12;25 Ф;Пост.

255. 4/20 Бул. краља Петра I 44Х воће и поврће и мешовита роба 25;29 2Ф;
Пост. барака

256. 4/23 Плато испред 
Железничке станице

прехрамбена и непрехрамбена роба 5;7 А2; Пост.

257. 4/23 Плато испред 
Железничке станице

штампа, дуван, и непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном 
паковању

6 А

258. 4/23 Плато испред 
Железничке станице

аутобуске карте и мењачница 6 А

259. 4/23 Плато испред 
Железничке станице

мешовита роба 12 Ф;Пост.

260. 4/24 Угао улица Бошка Вребалова и 
Николе Миркова

прехрамбена и непрехрамбена роба 25 2Ф

261. 4/25 Улица браће Могин 
између броја 2 и 4

воће и поврће 25;23 2Ф; Пост.

262. 4/28 Улица Стевана Мокрањца 18Х дуван, штампа, школски прибор и сл. 
непрехрамбена и прехрамбена роба у 
оригиналном паковању

12 Ф

263. 4/28 Улица Стевана Мокрањца 18Х штампа и дуван 12 Ф

264. 4/28 Улица Стевана Мокрањца 18Х прерађевине од меса и мешовита 
роба

12 Ф

265. 4/29 Угао Улице Бранимира Ћосића и 
Бул. краља Петра I

дуван, штампа и непрехрамбена роба 12;6 Ф;Пост.

266. 4/29 Угао Улице Бранимира Ћосића и 
Бул. краља Петра I

израдa кључева 12 Ф

267. 4/30 Бул. ослобођења 12-16Х пециво уз термичку дораду-форнети 12;24 Ф;Пост.

268. 4/30 Бул. ослобођења 12-16Х мешовита роба 25 2Ф

269. 4/30 Бул. ослобођења 12-16Х цвеће, парфеми и даротека 25 2Ф

270. 4/32 Бул. ослобођења 18Х штампа и дуван 6 А1

271. 4/33 Угао улица Стевана Мокрањца  
и  Ђорђа Јоановића

штампа и дуван 6 А1

272. 4/34 Бул. ослобођења 32Х дуван, штампа, непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном 
паковању

6 С;Пост.

273. 4/35 Улица браће Поповић 4
(двориште)

воће и поврће и мешовита роба 25 2Ф

274. 4/36 Угао улица Хајдук Вељкове и 
Мичуринове

хамбургерија 12;25 Ф;Пост.
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275. 4/36 Угао улица Хајдук 
Вељкове и Мичуринове

хамбургерија 25;19 2Ф; Пост.

276. 4/36 Угао улица Хајдук 
Вељкове и Мичуринове

хамбургерија, пецива и пекар. послас.
производи, топли сендвичи, мини 
пице, хот-дог и сл.

25 2Ф

277. 4/36 Угао улица Хајдук Вељкове и 
Мичуринове

дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба 

12 Ф

278. 4/39 Бул. ослобођења 2Х штампа и дуван 6 А1; Пост.

279. 4/40 Плато испред Железничке 
станице

аутобуске карте 6 А

280. 4/41 Улица авијатичарска код 
окретнице

аутобуске карте 6 А

281. 4/44 Улица Стевана Мокрањца 30Х штампа и дуван 12 Ф

282. 4/44 Улица Стевана Мокрањца 30Х пецива и специјалитети са
 роштиља

12 Ф

283. 4/46 Улица браће Поповић 8Х хамбургерија 25 2Ф

284. 4/46 Улица браће Поповић 8Х дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном 
паковању и мењачница

12 Ф

285. 4/46 Улица браће Поповић 8Х ресторан са хамбургеријом 25 2Ф

286. 4/48 Руменачка 11-13 Х штампа и дуван 6 А

287. 4/49 Бул. Јаше Томића 5Х
угао са Гагариновом улицом

штампа и дуван 6 А

288. 4/50 Улица Браће Поповић 2Х штампа и дуван 6 А

289. 4/51 Бул. Јаше Томића 
плато Железничке станице

дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном 
паковању 

6 С

290. 4/52 Бул. ослобођења 48-50Х дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном 
паковању 

4 С

291. 4/53 Бул. ослобођења 
испред Хипо Алпе Адрија банке

дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном 
паковању 

6 С

292. 4/54 Угао Бул. ослобођења и Улице 
Новосадског сајма

дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном 
паковању 

6 С

293. 5/1 Угао улица Ритске и Ченејске штампа и дуван 6 А

294. 5/2 Улица шајкашка 34Х мешовита роба 25;16 2Ф; Пост.

295. 5/2 Улица шајкашка 34Х прехрамбена роба 25;5 2Ф; Пост.

296. 5/2 Улица шајкашка 34Х штампа и дуван 6 С; Пост.

297. 5/5 Нас. Шангај у Улици 1 штампа и дуван 5 А2

298. 5/6 Улица Душана Васиљева 15Х школски и канц. материјал, играчке, 
фотокопир и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном 
паковању

12 Ф

299. 5/6 Улица Душана Васиљева 15Х мешовита роба 25 2Ф
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300. 5/6 Улица Душана Васиљева 15Х дуван, штампа, и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном 
паковању

6 ПП;А1

301. 5/6 Улица Душана Васиљева 15X хамбургерија, хлеб, пецива и пекарско 
посластичарски производи

11;12 Пост.; Ф

302. 5/6 Улица Душана Васиљева 15X прехрамбена роба у оригиналном 
паковању

12;16 Ф; Пост.

303. 5/6 Улица Висарионова 15Х штампа и дуван 5 А2

304. 5/7 Улица Марка Миљанова 7Х штампа и дуван 5 А2

305. 5/8 Улица Краљевића Марка, 
између броја 55-57

мешовита роба 25 2Ф

306. 5/8 Улица Краљевића Марка, 
између броја 55-57

штампа и дуван 6 А1

307. 5/8 Улица Краљевића Марка, 
између броја 55-57

пецива, пекарски и млечни производи 25 2Ф

308. 5/9 Улица кисачка 61Х воће и поврће 25;28 2Ф;
Пост. барака

309. 5/9 Улица кисачка 61Х штампа и дуван 6 А1

310. 5/9 Улица кисачка 61Х мешовита роба 25 2Ф

311. 5/9 Улица кисачка 61Х дуван, штампа, непрехрамбена и 
прехрамбена роба

6 А1

312. 5/10 Бул. ослобођења 19Х код Робне 
куће СИМПО

штампа и дуван 6 А

313. 5/11 Угао улица Партизанске и Ђорђа 
Зличића

непрехрамбена и прехрамбена роба у 
оригиналном паковању

25 2Ф

314. 5/12 Улица темеринска 33Х дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном 
паковању

6 А1

315. 5/12 Улица темеринска 33Х лутрија 6 А1

316. 5/13 Улица темеринска 89Х штампа и дуван 6 А1

317. 5/14 Угао улице Савске и Змајевачког 
пута

мешовита роба 12;11 Ф;Пост.

318. 5/14 Угао улице Савске и Змајевачког 
пута

мешовита роба 25;29 2Ф;
Пост. барака

319. 5/16 Угао улице Савске и 
Сентандрејског пута 

штампа и дуван 6 А1

320. 5/17 Улица задружна 33Х штампа и дуван 6 А1

321. 5/18 Улица Јована Андрејевића 2бХ штампа и дуван 6 А1;А2

322. 5/18 Улица Јована Андрејевића 2бХ лутрија, штампа, дуван и галантерија 6 А1;А2

323. 5/20 Улица темеринска 61Х угоститељство 25 2Ф

324. 5/24 Угао Бул. Јаше Томића и Улице 
Саве Ковачевића

воће и поврће 25;54 2Ф;
Пост. барака

325. 5/28 Улица Саве Ковачевића 5Х воће и поврће и мешовита роба 25;50 2Ф;
Пост. барака
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326. 5/30 Бул. ослобођења 5Х дуван, штампа, дечје играчке и сл. 
непрехрамбена роба

6 А1; Пост.

327. 5/31 Угао Пута Шајкашког одреда и 
Улице Текелијине 

хамбургерија и угоститељство 25;34 2Ф;
Пост. барака

328. 5/32 Угао Бул. ослобођења и Бул. 
краља Петра I

штампа и дуван 6 А1

329. 5/33 Угао Сентандрејског пута и 
Србобранске улице

аутобуске карте 6 А; Пост.

330. 5/36 Угао Сентандрејског пута и 
Улице задружне 

дуван, штампа, непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном 
паковању

12 Ф

331. 5/37 Пут Шајкашког одреда испред 
броја 5Х

мешовита роба 12 2С

332. 5/39 Бул. краља Петра I 8Х угао са 
Улицом Краљевића Марка

штампа и дуван 6 А

У ПЕТРОВАРАДИНУ

333. 6/1 Улица Прерадовићева 13Х дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном 
паковању

6 A1

334. 6/1 Улица Прерадовићева 13Х пецивo и пекарско посластичарски 
производи (хот-дог, топли сендвичи и 
мини пице)

6 А1

335. 6/1 Улица Прерадовићева 13Х штампа и дуван 6 А;Пост.

336. 6/1 Улица Прерадовићева 13Х дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном 
паковању

10;7 С;Пост.

337. 6/1 Улица Прерадовићева 13Х лутрија, штампа, дуван и галантерија 6 А1

338. 6/2 Улица Прерадовићева 160Х штампа и дуван 6 А1

339. 6/4 Улица Прерадовићева 30Х непрехрамбена и прехрамбена роба у 
оригиналном паковању

12;14 Ф;Пост.

340. 6/4 Улица Прерадовићева 30Х дуван, штампа, школски прибор, 
прехрамбена роба у оригиналном 
паковању и фотокопирање

25;27 2Ф;
Пост. барака

341. 6/4 Улица Прерадовићева 30Х  штампа и дуван 6 А1

342. 6/5 Угао улица Божидара Аџије и 
Прерадовићеве

дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном 
паковању

6 А1

343. 6/6 Трг владике Николаја 5X, код 
војне болнице 

угоститељство 25;26 2Ф;
Пост. барака

344. 6/7 Улица Фрање Штефановића 3Х штампа, дуван и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном 
паковању

6 А

345. 6/9 Улица Прерадовићева 127Х дуван, штампа и непрехрамбена роба 12;17 Ф;Пост.

346. 6/9 Улица Прерадовићева 127Х хамбургерија 25;32 2Ф;
Пост. барака
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347. 6/9 Улица Прерадовићева 127Х хлеб и пекарски производи 25;15 2Ф;
Пост.

348. 6/20 Улица Прерадовићева преко 
пута Роковог потока

дуван, штампа и сл. непрехрамбена 
роба

6 А1

349. 6/20 Улица Прерадовићева преко 
пута Роковог потока

мешовита роба 12 Ф

У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ

350. 6/14 Улица железничка мешовита роба 12;27 Ф;Пост. 
барака

351. 6/14 Улица железничка штампа и дуван 6 А1

352. 6/18 Улица Моше Пијаде 24Х мешовита роба 25;22 2Ф; Пост.

У ВЕТЕРНИКУ

353. 3/101 Улица Краља Александра, код 
старе пијаце 

цвећара и даротека 25 2Ф;
Право-
угаони

354. 3/101 Улица Краља Александра, код 
старе пијаце 

штампа и дуван 6 А1;
Пост.

355. 3/101 Угао улица Краља Александра и 
Омладинске 

дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном 
паковању

6 А1; Пост.

356. 3/107 Улица Томе Максимовића 2аХ хамбургерија 25;9 2Ф;  Пост.

У ФУТОГУ

357. 3/201 Угао улица Цара Лазара и 
Уроша Предића

цвећара 25;24 2Ф; Пост.

358. 3/201 Угао улица Цара Лазара и 
Уроша Предића

мешовита роба 25 2Ф

359. 3/201 Угао улица Цара Лазара и 
Уроша Предића

угоститељство 25;20 2Ф; Пост.

360. 3/202 Улица цара Лазара 39Х прехрамбена роба, воће и поврће 25;18 2Ф; Пост.

361. 3/202 Улица цара Лазара 39Х дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном 
паковању

6 А1

362. 3/202 Улица цара Лазара 39Х штампа и дуван 6;9 А1; Пост.

363. 3/202 Улица цара Лазара 39Х штампа и дуван 9 Пост.

364. 3/204 Улица царице Милице 1Х рибарница и печењара 25 2Ф

365. 3/205 Угао улица Фрушкогорске и 
Царице Милице

прехрамбена роба и хамбургерија 25 2Ф

366. 3/205 Угао улица Фрушкогорске и 
Царице Милице

хамбургерија 25;18 2Ф; Пост.
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367. 3/205 Угао Улице Фрушкогорске и 
Царице Милице

мешовита роба 25;12 2Ф; Пост.

368. 3/205 Угао улица Фрушкогорске и 
Царице Милице

мешовита роба 25;10 2Ф; Пост.

369. 3/205 Угао улица Фрушкогорске и 
Царице Милице

штампа и дуван 6 А1

370. 3/205-I Улица цара Лазара 202Х цвеће, свеће, венци и даротека 25 2Ф

371. 3/205- 
II

Улица цара Лазара – поред 
комплекса монтажних објеката

берберница 15;25 Пост.; 2Ф

372. 3/206 Улица омладинска 28Х штампа и дуван 6 А1

373. 3/206 Улица омладинска 28Х цвећара и даротека 25;14 2Ф; Пост.

374. 3/206-I Угао улица Омладинске и 
Царице Милице

воће и поврће и мешовита роба 25;17 2Ф; Пост.

375. 3/206-I Угао улица Омладинске и 
Царице Милице

опрема за бебе 25;32 2Ф;
Пост. барака

376. 3/207 Улица индустријска 58 штампа и дуван 6 А1

377. 3/207 Улица Бранка Радичевићa бб мешовита роба 25 2Ф

378. 3/208 Угао улица Цара Лазара и Браће 
Бошњак

мешовита роба 25;15 2Ф; Пост.

379. 3/210 Улица Бранка Радичевића бб мешовита роба 25;45 2Ф;
Пост. барака

У БЕГЕЧУ

380. 3/302 Улица Бранка Радичевића 8 штампа и дуван 6 А1

381. 3/302 Улица Бранка Радичевића бб угоститељство 43 барака

382. 3/304 Угао улица Партизанске и 
Ослобођења

прехрамбена роба 12;24 Ф;Пост.

У РУМЕНКИ

383. 4/101 Угао улица Ослобођења и 
Арсенија Чарнојевића 

штампа и дуван 6 А1

384. 4/102 Улица војвођанска 19Х штампа и дуван 6 А1

385. 4/103 Улица ослобођења 26Х дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном 
паковању

6 А1

386. 4/104 Улица партизанска 59Х штампа и дуван 6 А1

387. 4/104-I Улица партизанска 59Х штампа и дуван 6 А1

388. 4/105 Угао улица Партизанске и 
Петефи Шандора

мешовита роба 25 2Ф

389. 4/106 Улица Народне војске 33Х прехрамбена роба 25 2Ф
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У КИСАЧУ

390. 4/201 Улица др Јанка Гомбара 91Х лутрија, штампа и дуван 6 А1

391. 4/204 Улица железничка бб хлеб и пецива 12 Ф;Пост.

У СТЕПАНОВИЋЕВУ

392. 4/301 Угао улица Војводе Путника и 
Војводе Степе Степановића

дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном 
паковању

12;15 Ф;С; Пост.

393. 4/301 Угао улица Војводе Путника и 
Војводе Степе Степановића

дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном 
паковању

12 Ф

394. 4/301 Угао улица Војводе Путника и 
Војводе Степе Степановића

дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном 
паковању

6 А1

НА ЧЕНЕЈУ

395. 5/101 Улица Вука Караџића 289Х штампа и дуван 6 А1

                        

У КАЋУ

396. 5/201 Улица Саве Малешева 8Х дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном 
паковању

6 А;С

397. 5/201 Улица Саве Малешева 8Х штампа и дуван 6 А1

398. 5/201 Улица Саве Малешева 8Х цвећара 12 Ф;2С

399. 5/205 Угао улица
Светосавске и Здравка Челара

мешовита роба 25 2Ф

400. 5/206 Угао улица Светосавске и 
Виноградарске 

прехрамбена роба 25;17 2Ф;
Пост.

401. 5/207 Угао улица Радничке и 
Моше Пијаде

мешовита роба 25;46 2Ф;
Пост. барака

                    
У БУДИСАВИ

402. 5/301 Улица војвођанска 105Х штампа и дуван 6 А1

403. 5/301 Улица војвођанска 105Х непрехрамбена и прехрамбена роба у 
оригиналном паковању

12 Ф

404. 5/302 Улица војвођанска 105Х прехрамбена роба (припрема брзе 
хране)

12 Ф

405. 5/303 Улица школска  6Х мешовита роба 25;16 2Ф; Пост.

406. 5/303 Улица школска  6Х хлеб и пекарски производи 25;14 2Ф; Пост.

407. 5/303 Улица школска  6Х хамбургерија 25 2Ф; Пост.
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У КОВИЉУ

408. 5/401 Трг ослобођења бб штампа и дуван 6 А1

409. 5/401 Трг ослобођења бб штампа и дуван 6 А1

У ЛЕДИНЦИМА

410. 6/101 Улица Змај Јовина 19Х мешовита роба 25;26 2Ф;
Пост. барака

411. 6/102 Улица војводе Мишића, преко 
пута броја 1

прехрамбена роба 25 2Ф

У БУКОВЦУ

412. 6/201 Партизански пут 
код амбуланте

мешовита роба 25;12 2Ф; Пост.

413. 6/201 Партизански пут 
код амбуланте

текстил, прехрамбена и  
непрехрамбена роба

25;23 2Ф; Пост.

414. 6/201 Партизански пут 
код амбуланте

дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном 
паковању

25;9 2Ф; Пост.

415. 6/201 Партизански пут 
код амбуланте

прехрамбена роба, хлеб, пецива и 
пекарски производи

25;32 2Ф;
Пост. барака

416. 6/201 Партизански пут 
код амбуланте

мешовита роба 51 барака

Члан 2. 

Елаборат о привременом постављању киоска и ба-
рака, који је саставни део овог решења, садржи графич-
ке приказе за површину сваке појединачне локације за 
киоск, односно бараку, и опште саобраћајне и инфра-
структурне услове и урбанистичке критеријуме за од-
ређивање места, а ради постављања одређеног типа 
киоска, односно бараке, са условима за прикључење на 
инфраструктуру, као и делатности које могу да се 
обављају у одређеном типу киоска, односно бараке.

Члан 3.

Доношењем овог решења престаје да важи Решење 
о одређивању места за привремено постављање киос-
ка и барака („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 
48/10 и 34/11).

Члан 4.

Ово решење 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: 352-289/2012-II
23. март 2012. године 
НОВИ САД         Заменик Градоначелника

Мр Зоран Мандић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве

115
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 9. Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист 
Града Новог Сада“, бр. 4/10, 5/10, 19/10, 50/10 и 44/11), 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О 

ОДРЕЂИВАЊУ ПОСЕБНИХ ПАРКИРАЛИШТА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

I. У Решењу о одређивању посебних паркиралишта 
на територији Града Новог Сада („Службени лист Града 
Новог Сада“, бр. 6/11 и 14/11), у тачки III. подтачке 3. и 6. 
се мењају и гласе:

„3. у Улици Илије Огњановића, са 135 паркинг-места, 
према пројектима број 2062 од 1. марта 2005. године, 
2998 од 2. фебруара 2007. године, 5553 од 20. јануара 
2011. године и 6424 од 18. јануара 2012. године, које је 
израдио Завод,“ и

„6. на Булевару Михајла Пупина, са 147 паркинг-мес-
та, према Пројектима број 1632 од 7. октобра 2003. го-
дине, 2057 од 16. фебруара 2005. године, које је изра-
дио Завод.“.



29. март 2012. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Broj 9 – Страна 153.    

У тачки IV. подтачке 28, 49. и 54. се мењају и гласе:
„28. у Стражиловској улици, са 31 паркинг-места, 

према Пројекту број ПС0011-01 из октобра 2007. године, 
које је израдило Јавно комунално предузеће „Паркинг 
сервис“ Нови Сад,“,

„49. у Улици Стевана Милованова, са 53 паркинг-
места, према Пројектима број 2827 од 21. септембра 
2006. године који је израдио Завод и ПС 0212 од 20. 
фебруара 2012. године који је израдило Јавно комунал-
но предузеће „Паркинг Сервис“ Нови Сад,“ и

„54. у Улици Јована Бошковића, са 28 паркинг-места, 
према Пројектима бр. 3712 од 30. јуна 2008. године и 
6469 од 24. фебруара 2012. године, који је израдио За-
вод,“.

У тачки IV. после подтачке 82. брише се „.“ и за-
мењује „и“ и додаје се нова подтачка која гласи:

„83. на Булевару Михајла Пупина, са 33 паркинг-мес-
та, према Пројекту број ПС0197 од 29. новембра 2011. 
године, који је израдило Јавно комунално предузеће 
„Паркинг сервис“ Нови Сад.“.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Пар-
кинг сервис“ Нови Сад, да:

- паркиралишта уреди, опреми и постави саобраћај-
ну сигнализацију у складу са саобраћајним пројектима и

- да путем средстава јавног информисања обавести 
учеснике у саобраћају о условима и могућностима за 
коришћење паркиралишта.

III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог 
решења врши Јавно предузеће „Завод за изградњу Гра-
да“ у Новом Саду (у даљем тексту: Завод).

IV. Налаже се Заводу да постављене саобраћајне 
знаке унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

V. Рок за извршење овог решења је 31. март 2012. 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-34-659/2012
14. март 2012. године
НОВИ САД       Начелник

Радивој Павлов, с.р.

116
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 16. Одлуке о јавном превозу путника на територији 
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 60/10), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ АУТОБУСКИХ 

СТАЈАЛИШТА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ ПРЕВОЗА 
ПУТНИКА ЗА ЛИНИЈУ БРОЈ 11А 

(ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА – БОЛНИЦА – 
ЛИМАН – ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА)

I. Одређују се аутобуска стајалишта јавног градског 
превоза путника за линију број 11а (Железничка стани-
ца – Болница – Лиман – Железничка станица) у Новом 
Саду:

1. у Улици Марка Миљанова, у зони раскрснице са 
Косовском улицом,

2. у Гундулићевој улици, у зони раскрснице са Ули-
цом Коче Коларова,

3. у Улици Јована Цвијића, у зони раскрснице са Те-
меринском улицом.

II. Укидају се аутобуска стајалишта јавног градског 
превоза путника у Косовској улици у зони раскрснице 
са Улицом Марка Миљанова и у Гундулићевој улици у 
зони раскрснице са Темеринском улицом у Новом Саду.

III. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу 
Града“ у Новом Саду да изврши постављање хоризон-
талне и вертикалне саобраћајне сигнализације и опре-
мање аутобуских стајалишта јавног градског превоза 
путника, из тачке I. овог решења, у свему према Пројек-
ту техничког регулисања саобраћаја број 5365/2011 од 
21. децембра 2011. године, који је израдило Јавно пре-
дузеће „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду.

IV. Налаже се Јавном градском саобраћајном преду-
зећу „Нови Сад“ Нови Сад да опреми аутобуска стаја-
лишта јавног градског превоза путника из тачке I. овог 
решења у свему према члану 13. став 1. алинеја 3, 4, 5, 
6. и 8. Одлуке о јавном превозу путника на територији 
Града Новог Сада.

V. Рок за извршење овог решења је 31. март 2012. го-
дине

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-34-533/2012
13. март 2012. године
НОВИ САД 

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

117
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10 
и 101/11), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ЗАШТИТИ ПЕШАЧКИХ ПОВРШИНА НА 

ТРГУ МАРИЈЕ ТРАНДАФИЛ У НОВОМ САДУ

1. Одређује се заштита пешачких површина на Тргу 
Марије Трандафил у Новом Саду постављањем метал-
них стубића.

2. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Пар-
кинг сервис“ Нови Сад да постави металне стубиће 
према Саобраћајном пројекту број ПС0188 од 7. децем-
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бра 2011. године, урађеном од стране Сектора за раз-
вој, инвестиције и одржавање паркиралишта Јавног ко-
муналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад.

3. Рок за извршење овог решења је 30. март 2012. го-
дине.

4. 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-34-660/2012
14. март 2012. године
НОВИ САД 

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

Градска управа за културу

—
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за културу
Жарка Зрењанина бр. 2
О б ј а в љ у ј е

О Г Л А С
 

за пријем у радни однос запосленог на неодређено 
време на радно место

1. Извршилац за нормативне послове 
у области финансијско-материјалних
послова 1 извршилац

Услови:
Стечено високо образовање из научне области прав-

не науке на студијама другог степена (дипломске ака-
демске студије - мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, положен државни стручни испит и најмање једна го-
дина радног искуства у струци.

Учесник огласа треба да испуњава услове утврђенe 
чланом 6. Закона о радним односима у државним 
органима и то:

- да је држављанин Републике Србије,
- да има општу здравствену способност,
- да није осуђиван за кривично дело на безусловну 

казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво 
дело које га чини неподобним за обављање послова у 
државном органу.

Оглас остаје отворен осам дана од дана 
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".

Уз пријаву са биографијом, кандидат доставља: 
Доказ о завршеном факултету, Доказ о радном искуству 
у струци, Уверење о положеном државном стручном 
испиту, Уверење о држављанству Републике Србије и 
Уверење од суда да није под истрагом, на следећу 
адресу:

Градска управа за опште послове Града Новог Сада 
– Писарница или лично у зграду на Тргу слободе бр. 1 - 
Писарница. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  НОВИ САД
Градска управа за културу
Број: X-111/2012-9
27. март 2012. године
НОВИ САД
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Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Oдговорни уредник: Игор Башнец.
Уредништво: Градска управа за прописе Града Новог Сада,

21000 Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, Телефон: 021/451-726.
Годишња претплата: 3.500,00 динара. Уплатни рачун број: 840-742341843-24;

По моделу 97 са позивом на број 20-511, Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Нови Сад.
Прималац: Приходи градских органа управе

Сврха плаћања: За “Службени лист Града Новог Сада”.
Рачунарска обрада и штампа:

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

С А Д Р Ж А Ј
156. страна – Број 9 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 29. март 2012.

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

ГРАД НОВИ САД

Градско веће

110 Програм инвестиционих активности 
 и текућег одржавања завода за хитну 
 медицинску помоћ Нови Сад за 
 2012. годину 125

111 Програм инвестиционих активности 
 Завода за здравствену заштиту рад-
 ника Нови Сад за 2012. годину 126

112 Правилник о начину и поступку доде-
 ле средстава из буџета Града Новог 
 Сада за програме и пројекте из обла-
 сти здравства 126

113 Решење о просечној тржишној цени 
 квадратног метра објеката према 
 врстама објеката на подручју Градске 
 Општине Нови Сад и подручју Градске 
 Општине Петроварадин 134

114 Решење о одређивању места за при-
 времено постављање киоска и барака 135

Градска управа за саобраћај и путеве

115 Решење о изменама и допунама Ре-
 шења о одређивању посебних парки-
 ралишта на територији Града Новог 
 Сада 152

116 Решење о одређивању аутобуских 
 стајалишта јавног градског превоза 
 путника за линију број 11а (Железни-
 чка станица – Болница – Лиман – 
 Железничка станица) 153

117 Решење о заштити пешачких повр-
 шина на Тргу Марије Трандафил у 
 Новом Саду 153

Градска управа за културу

— Оглас за пријем у радни однос запо-
 сленог на неодређено време на ра-
 дно место - Извршилац за нормати-
 вне послове у области финансијско-
 материјалних  послова - 1 извршилац 154


