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NOVI SAD, 19. maj 2009.

ГРАД НОВИ САД

primerak 20,00 dinara

Градска управа за комуналне послове

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

РЕШЕЊЕ
О ЗАШТИТИ ПЕШАЧКИХ ПОВРШИНА
НА УГЛУ УЛИЦА МАКСИМА ГОРКОГ И
СТЕВАНА МУСИЋА У НОВОМ САДУ
1. Одређује се заштита пешачких површина постављањем заштитних стубића на углу улица Максима
Горког и Стевана Мусића у Новом Саду.
2. Налаже се Јавном предузећу “Завод за изградњу
Града” у Новом Саду, да постави и редовно одржава заштитне стубиће према плану техничког регулисања саобраћаја, број 4177 од 30. априла 2009. године, који је
израдило Одељење за развој и управљање саобраћајем Јавног предузећа “Завод за изградњу Града” у Новом Саду.
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На основу члана 22. Одлуке о условима за држање и
заштиту домаћих животиња (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 22/2006 и 9/2007), Градска управа за комуналне послове на предлог Јавног комуналног предузећа “Градско зеленило”, Нови Сад, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА (“СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА”, БРОЈ 4/2007)
I. У Решењу (“Службени лист Града Новог Сада”, број
4/2007), тачка I. подтачка 4. мења се и гласи:
“4. Простор у осовини Улице Ђорђа Никшића Јохана,
удаљен 30 m од десне ивице саобраћајне површине у
Улици Милана Јешића Ибре, површине 600 m2.”
Подтачка 9. мења се и гласи:
“9. Простор на углу Булевара кнеза Милоша и аутобуске окретнице у продужетку Булевара Јована Дучића,
површине 600 m2.”
II. Тачка II. мења се и гласи:

3. Рок за извршење овог решења је 29. мај 2009. године.

“II. Саставни део овог решења су урбанистички услови за привремено уређење делова паркова и јавних
површина у Новом Саду и Петроварадину за извођење
и шетање паса, број 70685/06 од 15. јануара 2007. године, и УТУ број 85915/09 од 14. априла 2009. године, које
је издало Јавно предузеће “Урбанизам” - Завод за урбанизам Нови Сад.”

4. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.

III. Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-1509/09
13. мај 2009. године
НОВИ САД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Број: III-352-988/2009
7. мај 2009. године
НОВИ САД
Начелник
Лидија Томаш,с.р.

Начелник
Радивој Павлов, с.р.
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Градска управа за привреду
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На основу члана 19. став 2. и 4. Закона о мерама за
унапређење сточарства (“Службени гласник Републике
Србије”, бр. 61/91, 53/93, 67/93, 48/94 и 101/2005) и Закључка Градског већа број: II-020-4/2009-11-ГВ/5 од 2.
марта 2009. године, Градска управа за привреду Града
Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА ОДАБИРАЊЕ МУШКИХ
ПРИПЛОДНИХ ГРЛА ЗА ПРИРОДНО ПАРЕЊЕ
I
У Решењу о образовању Комисије за одабирање
мушких приплодних грла за природно парење (“Службени лист Града Новог Сада”, број 55/2008), тачка IV
мења се и гласи:
“Председнику Комисије, члановима и заменицима
чланова Комисије, који нису чланови Градског већа или
запослени у Градској управи, за рад у Комисији припада
накнада: председнику у висини од 10%, а члановима и
заменицима чланова Комисије у висини од 5% од просечне месечне зараде по запосленом у привреди Републике Ссрбије, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове
статистике. Накнада се исплаћује месечно, под условом да је Комисија одржала седницу, без обзира на број
одржаних седница.”
II
Ово решење објавити у” Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ
Број: 3-63/09-VII
7. мај 2009. године
НОВИ САД
Начелник
Иванка Чубрило,с.р.

Јавно комунално предузеће
“Паркинг сервис” Нови Сад

19. maj 2009.

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА ПАРКИРАЊА
И УКЛАЊАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА
I. Овом одлуком утврђују се цене паркирања моторних возила на паркиралиштима и цене уклањања возила са јавних површина.
II. У цену паркирања урачуната је локална комунална такса, у складу са Тарифним бројем 12. Одлуке о локалним комуналним таксама (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 46/2006 и 51/2008), накнада коју чине
трошкови уређења, опремања, чишћења и одржавања
паркиралишта и порез на додату вредност.
III. ЦЕНЕ ПАРКИРАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА
Цене паркирања моторних возила утврђују се у следећим износима и то:
1. за паркирање путничког аутомобила на сталном
паркиралишту у трајању од 60 минута
I зона (црвена)

40,00 динара

II зона (плава)

30,00 динара

III зона (бела)

20,00 динара

- на паркиралишту са контролом
уласка и изласка

22,00 динара

2. за паркирање путничког аутомобила и аутобуса на
повременом паркиралишту са наплатом, за време одржавања сајамских, вашарских и других приредби и манифестација и Најлон пијаце без обзира на време задржавања
- путнички аутомобил

73,00 динара

- аутобуси

300,00 динара

- изузетно, за време трајања међународних сајамских манифестација на повременим паркиралиштима у околини “Новосадског
сајма” за путничке аутомобиле,
без обзира на време задржавања

220,00 динара

3. за паркирање путничког аутомобила на повременом паркиралишту код купалишта “Штранд” без обзира
на време задржавања
35,00 динара
4. за паркирање туристичког аутобуса на паркиралишту са наплатом уз контролу уласка и изласка
- за прва два сата
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- за сваки наредни сат

На основу члана 23. став 1. Закона о комуналним делатностима (“Службени гласник Републике Србије”, број
16/97), и члана 31. став 1. тачка 11. Статута Јавног комуналног предузећа “Паркинг сервис” Нови Сад и Решења
Градског већа Града Новог Сада о давању сагласности
на цене паркирања и уклањања моторних возила број
34-1476/2009-II од 14. маја 2009. године, Управни одбор
Јавног комуналног предузећа “Паркинг сервис” Нови
Сад, на 20. седници одржаној 18. маја 2009. године, доноси

- за 24 сата

225,00 динара
45,00 динара
570,00 динара

5. за паркирање туристичког аутобуса на паркиралишту са наплатом без контроле уласка и изласка
- у трајању од 60 минута

110,00 динара

6. за паркирање путничког аутомобила на посебном
паркиралишту, ако се накнада за паркирање плаћа паушалном претплатом
- један месец

3.753,00 динара

19. maj 2009.

7. за повлашћену паркинг карту за станаре који паркирају своја возила на паркиралиштима
- за један месец

124,00 динара

- за годину дана

1.488,00 динара

8. за доплатну паркинг карту за неплаћање или прекорачење дозвољеног времена задржавања на паркиралишту и јавној гаражи
1.000,00 динара
9. за повлашћену паркинг карту за предузетнике и
правна лица који паркирају своја возила на паркиралиштима
- за један месец

2.516,00 динара

- за годину дана

30.192,00 динара

IV. ЦЕНЕ УКЛАЊАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА
1. за уклањање непрописно паркираног аутомобила
по налогу овлашћеног органа
- утовар, пренос, истовар и
чување до 24 сата
- чување преко 24 сата за сваки
дан

3.099,00 динара
174,00 динара

- уклањање паркираног возила
које је у току (долазак и одлазак
возила “паук”)
1.485,00 динара
2. за уклањање непрописно паркираног теренског,
теретног, комбинованог и комби возила по налогу овлашћеног органа
- утовар, пренос, истовар и
чување до 24 сата
- чување преко 24 сата за сваки
дан
- уклањање паркираног возила
које је у току (долазак и одлазак
возила “паук”)
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4.212,00 динара
243,00 динара

2.106,00 динара

3. за уклањање непрописно паркираних свих врста
возила, уклоњених са резервисаних паркинг места и из
пешачке зоне по налогу овлашћеног органа

- утовар, пренос, истовар и
чување до 24 сата
- чување преко 24 сата за
сваки дан
- уклањање паркираног возила
које је у току (долазак и одлазак
возила “паук”)

4.212,00 динара
243,00 динара

2.106,00 динара

4. за уклањање “ауто-такси” возила, које је употребљено за извршење прекршаја или привредног преступа, а које је у вршењу инспекцијског надзора над
применом Закона о превозу у друмском саобраћају
(“Сл. гласник РС”, бр. 46/1995, 66/2001, 61/2005, 91/2005
и 62/2006) и прописа донетих на основу овог закона,
привремено одузео инспектор за контролу друмског саобраћаја
- утовар, пренос, истовар и
чување до 24 сата
- чување преко 24 сата за сваки
дан

3.099,00 динара
174,00 динара

5. за услуге преноса путничког аутомобила (саобраћајна незгода, неисправност и др.)
- до 20 km

2.900,00 динара

- за сваки наредни km

118,00 динара

V. Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о утврђивању цена паркирања и уклањања моторних возила (“Службени лист Града Новог Сада”, број
44/2008).
VI. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”, а
примењиваће се почев од 1. јуна 2009. године.
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ПАРКИНГ СЕРВИС” НОВИ САД
УПРАВНИ ОДБОР
Број: 2720-20/1
18. мај 2009. године
НОВИ САД
Председник Управног одбора
Тибор Хорват,с.р.
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SADR@AJ
Reg. br. Predmet
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Izdava~: Grad Novi Sad, Gradska uprava za propise Grada Novog Sada. Odgovorni urednik: Igor Ba{nec.
Uredni{tvo: Gradska uprava za propise Grada Novog Sada,
21000 Novi Sad, @arka Zrewanina 2, Telefon: 021/451-726.
Godi{wa pretplata: 3.500,00 dinara. Uplatni ra~un broj: 840-742341843-24;
Po modelu 97 sa pozivom na broj 20-511, Uprava za javna pla}awa - Filijala Novi Sad,
pri Ministarstvu finansija Republike Srbije
Primalac: Prihodi gradskih organa uprave
Svrha pla}awa: Za "Slu`beni list Grada Novog Sada".
Ra~unarska obrada i {tampa:
Slu`ba za zajedni~ke poslove organa Grada Novog Sada, @arka Zrewanina 2, 21000 Novi Sad, telefon 021/420-299.

