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ГРАД НОВИ САД

Градоначелник

851
На основу члана 4. став 1. Oдлуке о накнади за за-

штиту и унапређење животне средине на територији 
Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог Сада”, 
бр. 27/2005 и 51/2008) и члана 27. Одлуке о буџету Гра-
да Новог Сада за 2009. годину (“Службени лист Града 
Новог Сада”, бр. 51/2008 и 28/2009), Градоначелник Гра-
да Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ И 
УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 

2009. ГОДИНУ

1. У Програму заштите и унапређења животне среди-
не за 2009. годину (“Службени лист Града Новог Сада”, 
број 10/2009), тачка 2. мења се и гласи:

“2. За реализацију Програма планирају се средства 
из буџета Града у укупном износу од 69.055.583,74 ди-
нара, и то:

А. Приходи из буџета:
- Накнаде за заштиту 
животне средине 33.000.000,00 динара;

- Накнаде за загађивање 
животне средине 28.000.000,00 динара;

- Накнаде за супстанце које 
оштећују озонски омотач 300.000,00 динара;

- Накнада за емисију SO2, 
NO2, прашкастих материја и 
произведени или одложени 
отпад 1.500.000,00 динара.

Б. Нераспоређени вишак 
 прихода из ранијих година  6.255.583,74 динара.”

2. У тачки 3, у подтачки I. Подстицајне, превентив-
не и санационе програме и пројекте износ: 
“23.850.000,00 динара” замењује се износом: 
“30.105.583,74 динара”, а у подтачки IV. Научноистра-
живачке програме и пројекте износ: “4.000.000,00 ди-
нара” замењује се износом: “7.300.000,00 динара”.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 501-2/2009-36-II
27. јул 2009. године
НОВИ САД
                                  ПО Помоћник Градоначелника

Витомир Вучковић, с.р.

852
На основу члана 7. став 2. Одлуке о уређењу, зашти-

ти и одржавању зелених површина и јавних плажа 
(“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 23/2001, 6/2002 
и 47/2006), Градоначелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА 
УРЕЂЕЊА, ОДРЖАВАЊА И ЗАШТИТЕ 

ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 
ЗА 2009. ГОДИНУ

I. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допу-
нама Програма уређења, одржавања и заштите јавних 
зелених површина за 2009. годину, коју је Управни од-
бор Јавног комуналног предузећа “Градско зеленило” 
Нови Сад, донео на 39. седници, одржаној 9. јула 2009. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 352-1772/2009-II
27. јул 2009. године
НОВИ САД
                                       ПО Помоћник Градоначелника

Витомир Вучковић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве

853
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 7. Одлуке о јавним паркиралиштима (“Службени лист 
Града Новог Сада”, бр. 7/2004 и 5/2006), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ ПРИВРЕМЕНИХ 
ПАРКИРАЛИШТА ЗА БИЦИКЛЕ У 

НОВОМ САДУ

1. Одређују се као привремена и општа паркирали-
шта за бицикле: у Фрушкогорској улици, у Улици Јосифа 
Руњанина и на Тргу галерије у Новом Саду (у даљем 
тексту: паркиралишта).
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Паркиралишта се могу користити у времену од 7,00 
до 21,00 час, почев од 3. августа 2009. године.

2. Налаже се Јавном комуналном предузећу “Пар-
кинг сервис” Нови Сад, да паркиралишта уреди, опреми 
и постави саобраћајну сигнализацију у складу са Про-
јектом техничког регулисања саобраћаја, број 4397 од 
јула 2009. године, који је израдило Одељење за развој 
и управљање саобраћајем Јавног предузећа “Завод за 
изградњу Града” у Новом Саду, и да путем средстава 
јавног информисања обавести учеснике у саобраћају о 
условима и могућностима за коришћење паркирали-
шта.

3. Налаже се Јавном предузећу “Завод за изградњу 
Града” у Новом Саду, да постављене саобраћајне знаке 
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

4. Надзор над извођењем радова из тачке 2. овог ре-
шења, врши Јавно предузеће “Завод за изградњу Гра-
да” у Новом Саду.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: 34-2344/2009-IV
29. јул 2009. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

854
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 2. став 2. Одлуке о јавним паркиралиштима (“Служ-
бени лист Града Новог Сада”, бр. 7/2004 и 5/2006), доно-
си

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О 
ОДРЕЂИВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ 

ПАРКИРАЛИШТА ИЗМЕЂУ УЛИЦЕ 
НАРОДНИХ ХЕРОЈА И ТРГА ГАЛЕРИЈА У 

НОВОМ САДУ

I. У Решењу о одређивању привременог паркирали-
шта између Улице народних хероја и Трга галерија у 
Новом Саду (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
5/2008), тачка I. мења се и гласи: “Овим решењем од-
ређује се привремено паркиралиште за путничке ауто-
мобиле у I зони, на простору између броја 3 у Улици на-
родних хероја и броја 3 на Тргу галерија у Новом Саду 
(у даљем тексту: паркиралиште), капацитета 127 пар-
кинг-места.”

У тачки III. на крају алинеје један брише се зарез и 
додаје се текст: “и Пројекту техничког регулисања саоб-
раћаја, број 4397/2009 од 28. јула 2009. године, који је 
израдило Јавно предузеће “Завод за изградњу Града” у 
Новом Саду”,

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

- паркиралиште из тачке I. уреди, опреми и постави 
саобраћајну сигнализацију према Пројекту наведеном у 
тачки I. овог решења,

- након истека рока важности овог решења, са пар-
киралишта уклони сву саобраћајну сигнализацију, и 

- да путем средстава јавног информисања обавести 
учеснике у саобраћају о начину коришћења паркира-
лишта.

III. Налаже се Јавном предузећу “Завод за изградњу 
Града” у Новом Саду, да постављене саобраћајне знаке 
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

IV. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог 
решења, врши Јавно предузеће “Завод за изградњу 
Града” у Новом Саду.

V. Рок за извршење овог решења је 3. август 2009. 
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: 34-2352/2009-IV
30. јул 2009. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

855
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 2. став 2. Одлуке о јавним паркиралиштима (“Служ-
бени лист Града Новог Сада”, бр. 7/2004 и 5/2006), доно-
си

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О 
ОДРЕЂИВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ 

ПАРКИРАЛИШТА У УЛИЦИ ЈОСИФА 
РУЊАНИНА У НОВОМ САДУ

I. У Решењу о одређивању привременог паркирали-
шта у Улици Јосифа Руњанина у Новом Саду (“Службе-
ни лист Града Новог Сада”, број 47/2008), у тачки I. став 
2. мења се и гласи: “На паркиралишту из става 1. ове 
тачке, врши се наплата накнаде за његово коришћење, 
а капацитет паркиралишта је 98 паркинг-места.”

У тачки IV. после речи “године” брише се зарез и до-
дају се речи: “и Пројекту техничког регулисања сао-
браћаја, број 4397/2009 од 28. јула 2009. године. 

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

- паркиралиште из тачке I. овог решења уреди, опре-
ми и постави саобраћајну сигнализацију према Проје-
кту наведеном у тачки I. овог решења,
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- након истека рока важности овог решења, са пар-
киралишта уклони сву саобраћајну сигнализацију, и 

- да путем средстава јавног информисања обавести 
учеснике у саобраћају о начину коришћења паркира-
лишта.

III. Налаже се Јавном предузећу “Завод за изградњу 
Града” у Новом Саду, да постављене саобраћајне знаке 
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

IV. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог 
решења, врши Јавно предузеће “Завод за изградњу 
Града” у Новом Саду.

V. Рок за извршење овог решења је 3. август 2009. 
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: 34-2354/2009-IV
30. јул 2009. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

Јавно комунално предузеће “Информатика”

856
На основу члана 11. Одлуке о изградњи, одржавању 

и пружању услуга Телекомуникационог система 
Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог 
Сада број 53/08”) и члана 34. Статута Јавног кому-
налног предузећа “ИНФОРМАТИКА” Нови Сад и 
Решења Градског већа Града Новог Сада број 352-
1758/2009-II од 14.07.2009.год., Управни одбор Јав-
ног комуналног предузећа ,,ИНФОРМАТИКА,, Нови 
Сад, на 13. седници одржаној     30.07.2009.године,  
доноси

Ц Е Н О В Н И К

I. Овим ценовником се утврђују цене  радова 
на изградњи и одржавању Tелекомуникационог 
система Града Новог Сада и пружања услуга 
Телакомуникационог система и то:

Редни 
број ВРСТА РАДА И УСЛУГЕ Шифра       

услуге
Јед.     
мере

Jединична     
цена

у динарима

 УСЛУГА ПРЕНОСА ПОДАТАКА НА МЕСЕЧНОМ 
НИВОУ ПРЕМА БРЗИНИ ПРЕНОСА ПОДАТАКА 10   

1 1 10001 Mb/s 50.000,00
2 2 10002 Mb/s 72.000,00
3 4 10003 Mb/s 77.000,00
4 6 10004 Mb/s 102.000,00
5 8 10005 Mb/s 106.000,00
6 10 10006 Mb/s 110.000,00
7 12 10007 Mb/s 114.000,00
8 14 10008 Mb/s 118.000,00
9 16 10009 Mb/s 122.000,00
10 18 10010 Mb/s 126.000,00
11 20 10011 Mb/s 130.000,00
12 25 10012 Mb/s 135.000,00
13 30 10013 Mb/s 140.000,00
14 35 10014 Mb/s 155.000,00
15 40 10015 Mb/s 165.000,00
16 45 10016 Mb/s 175.000,00
17 50 10017 Mb/s 185.000,00
18 55 10018 Mb/s 190.000,00
19 60 10019 Mb/s 195.000,00
20 65 10020 Mb/s 200.000,00
21 70 10021 Mb/s 204.000,00
22 75 10022 Mb/s 208.000,00
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23 80 10023 Mb/s 213.000,00
24 85 10024 Mb/s 218.000,00
25 90 10025 Mb/s 220.000,00
26 95 10026 Mb/s 227.000,00
27 100 10027 Mb/s 230.000,00
28 150 10028 Mb/s 300.000,00
29 200 10029 Mb/s 370.000,00
30 250 10030 Mb/s 400.000,00
31 300 10031 Mb/s 430.000,00
32 350 10032 Mb/s 455.000,00
33 400 10033 Mb/s 480.000,00
34 450 10034 Mb/s 505.000,00
35 500 10035 Mb/s 530.000,00
36 600 10036 Mb/s 580.000,00
37 700 10037 Mb/s 630.000,00
38 Изнајмљивање оптичког линка (Dark fi ber)

За регистроване Интернет сервис провајдере               
одобрава се попуст од 50%

10038 ком 1.000.000,00

 Напомена    

 

Ценовник се односи на услугу преноса података која 
се врши искључиво путем оптичких влакана и припа-
дајућих уређаја. Остваривање корисничког односа се 
базира на закупу прикључне тачке и остваривање 
протока између претплатника и оптичке мреже. У 
случају повезивања две или више локација, свака се 
третира као прикључна тачка.
Месечна претплата се плаћа на проток који се добија 
као збир протока по приступним тачкама. Уколико је 
збирни проток  између вредности утврђених протока, 
месечна претплата се плаћа за први већи проток. ЈКП 
Информатика обезбеђује одговарајући терминални 
уређај у приступној тачки.

   

 
У случају закупа три или више прикључних тачака 
на период не краћи од годину дана, одобрава се по-
пуст на месечну претплату:

11   

1 3-15 приступних тачака 11001  5%
2 16-50 приступних тачака 11002  10%
3 преко 50 приступних тачака или изнајмљеног оптичког 

линка (Dark fi ber) 11003  15%

     
 У случају кориштења услуге преноса на одређени 

период ( до 6 месеци ), утврђују се цене за закуп 
вода по стопи увећања у односу на цене закупа

12   

1 до 10 дана 12001  200%

2 10 до 30 дана 12002  180%
3 1-3 месеца 12003  160%
4 3-6 месеци 12004  150%
     

 

У случају да корисник има у закупу три или више 
прикључних тачака или изнајмљени оптички линк 
на период не краћи од годину дана одобрава се по-
пуст услуга преноса на одређени период и то:

13   

1 3-15 приступних тачака 13001  10%
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2 16-50 приступних тачака 13002  15%
3 преко 50 приступних тачака или изнајмљеног оптичког 

линка (Dark fi ber) 13003  20%

4 На сваки наредни директни линк попуст на цену 
дирекнтног линка је по 13004  10%

5 За остваривање редундантне везе у оквиру 
Телекомуникационог система  попуст на цену 
дирекнтног линка је

13005  20%

     
 Управни одбор ће, приликом закључивања дугороч-

них уговора (дужих од пет година) везаних за пру-
жање услуга у Телекомуникационом систему, утвр-
дити услове плаћања.

 14   

     
 САГЛАСНОСТИ 20   
1 Издавање претходне сагласности о испуњености тех-

ничких услова за прикључење објеката на Телекомуни-
кациони систем

20001 ком 8.000,00

2 Издавање сагласности  за прикључење објекта на 
Телекомуникациони систем 20002 ком 14.000,00

3 Прикључење објекта на Телекомуникациони систем-
фиксни део (*) 20003 ком 9.000,00

4 Поновно прикључење објекта на Телекомуникациони 
систем 20004 ком 6.000,00

5 Издавање претходних услова и давање сагласности на 
пројектну документацију за изградњу других 
комуналних инфраструктура

20005 ком 12.000,00

6
Издавање претходне сагласности за извођење радова 20006 ком 12.000,00

7 Надзор над радовима који се врше у близини 
Телекомуникационог система или могу да га угрозе 20007 h 1.600,00

     
* Променљиви део трошкова прикључења се специфи-
цира за сваки конкретан објекат и обухвата потребну 
врсту и обим услуга и материјала из овог ценовника

 РАДОВИ    
 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 30   

1 Трасирање 30001 m 6,94
 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 40   
2 Заптивање цеви до Fi 50mm 40021 ком 22,19
3 Заптивање цеви преко Fi 50mm 40022 ком 49,65
4 Учвршћивање кабла за конзолу у окну 40023 ком 247,56
 ИНСТАЛАЦИОНИ И МОНТАЖНИ РАДОВИ 50   
5 Бушење рупа до f40 у зиду са оправком зида до 12,5 

cm зид од опека 52001 ком 104,59

6 Бушење рупа до f40 у зиду са оправком зида до 12,5 
cm зид од бетона 52002 ком 348,65

7 Бушење рупа до f40 у зиду са оправком зида до 25 cm 
зид од опеке 52003 ком 156,90

8 Бушење рупа до f40 у зиду са оправком зида до 25 cm 
зид од бетона 52004 ком 470,68

9 Бушење рупа до f40 у зиду са оправком зида до 37,5 
cm зид од бетона 52005 ком 627,58
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10 Бушење рупа до f40 у зиду са оправком зида до 37,5 cm 
зид од опеке 52006 ком 209,21

11 Бушење рупа до f40 у зиду са оправком зида до 50 cm 
зид од бетона 52007 ком 836,77

12 Бушење рупа до f40 у зиду са оправком зида до 50 cm 
зид од опеке 52008 ком 278,92

13 Постављање ПОК канала по зиду 52009 m 112,00
14 Постављање ребрастог црева 52010 m 80,00
15 Уградња конзоле за оптички кабел 52011 ком 282,91

16 Уградња носача спојнице са причвршћењем спојнице 52012 ком 168,26
17 Уградња елемената за фиксирање крајева ПЕ цеви у 

окнима 52013 ком 374,87

18 Уградња оптичког кабла капацитета до 30 влакана  у 
цев положену у ров 52014 m 64,32

19 Уградња оптичког кабла капацитета од 36 до 96 
влакана  у цев положену у ров 52015 m 82,59

20 Уградња оптичког кабла капацитета преко 96 влакана  у 
цев положену у ров 52016 m 122,45

21 Уградња оптичког кабла капацитета до 30 влакана у 
цев положену у кабловску канализацију 52017 m 78,85

22 Уградња оптичког кабла капацитета од 36 до 96 
влакана у цев положену у кабловску канализацију 52018 m 97,89

23 Уградња оптичког кабла капацитета преко 96 влакана у 
цев положену у кабловску канализацију 52019 m 147,36

24 Постављање оптичког кабла по унутрашњости објекта 52020 m 125,00
25 Увлачење оптичког кабла у ребрасто црево 52021 m 124,25
26 Обележавање оптичког кабла са испоруком плочице 52022 ком 222,40
27 Сплајсовање (влакно на влакно / влакно на пигтаил) 52023 ком 800,00
28 Обележавање и постављање  ознака на крајеве 

каблова, ормане, панеле, прикључнице 52024 комплет 1600,00

29 Припрема кабла за сплајсовање и смештање кабла у 
спојницу  (бланкирање кабла, обележавање цевчица, 
увођење кабла у спојницу, фиксирање кабла, паковање 
и ранжирање касете, формирање резерве у касети, за-
штита од влаге) - капацитет до 30 о.в.

52025 ком 4000,00

30 Припрема кабла за сплајсовање и смештање кабла у 
спојницу  (бланкирање кабла, обележавање цевчица, 
увођење кабла у спојницу, фиксирање кабла, паковање 
и ранжирање касете, формирање резерве у касети, за-
штита од влаге) - капацитет од 30 о.в. до  96 о.в.

52026 ком 4480,00

31 Припрема кабла за сплајсовање и смештање кабла у 
спојницу (бланкирање кабла, обележавање цевчица, 
увођење кабла у спојницу, фиксирање кабла, паковање 
и ранжирање касете, формирање резерве у касети, за-
штита од влаге) - капацитет преко 96 о.в.

52027 ком 4800,00

 ОПТО ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЊА 54   
32 Мерења на оптичком каблу капацитета до 30 

влакана пре полагања 54001 ком 7.187,90

33 Мерења на оптичком каблу капацитета од 36 до 72 
влакана пре полагања 54002 ком 15.055,59

34 Мерења на оптичком каблу капацитета од 96 до 144 
влакана пре полагања 54003 ком 25.531,38
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35 Мерења на оптичком каблу капацитета преко 144        
влакана пре полагања 54004 ком 37.485,79

36 Мерења на оптичком каблу капацитета до 30 влакана 
после полагања 54005 ком 7.907,02

37 Мерења на оптичком каблу капацитета од 36 до 72  
влакана после полагања 54006 ком 16.562,07

38 Мерења на оптичком каблу капацитета од 96 до 144 
влакана после полагања 54007 ком 28.086,05

39 Мерења на оптичком каблу капацитета преко 144 
влакана после полагања 54008 ком 41.235,68

40 Мерења на оптичком каблу капацитета до 30 влакана 
приликом израде наставка 54009 ком 8.697,72

41 Мерења на оптичком каблу капацитета од 36 до 72 
влакана приликом израде наставка 54010 ком 18.218,28

42 Мерења на оптичком каблу капацитета од 96 до 144 
влакана приликом изаде наставка 54011 ком 30.894,66

43 Мерења на оптичком каблу капацитета преко 144 
влакана приликом израде наставка 54012 ком 45.359,25

44 Завршна мерења на оптичком каблу капацитета 6 
влакана 54013 ком 29.090,09

45 Завршна мерења на оптичком каблу капацитета 8 
влакана 54014 ком 38.473,97

46 Завршна мерења на оптичког каблу капацитета 10 
влакана 54015 ком 46.293,90

47 Завршна мерења на оптичком каблу капацитета 12 
влакана 54016 ком 54.113,81

48 Завршна мерења на оптичком каблу капацитета 14 до 
16 влакана 54017 ком 69.753,65

49 Завршна мерења на оптичком каблу капацитета 18 до 
20 влакана 54018 ком 85.393,48

50 Завршна мерења на оптичком каблу капацитета 22 до 
24 влакна 54019 ком 99.078,32

51 Завршна мерења на оптичком каблу капацитета 26 до 
30 влакана 54020 ком 120.583,09

52 Завршна мерења на оптичком каблу капацитета 32 до 
40 влакана 54021 ком 149.907,76

53 Завршна мерења на оптичком каблу капацитета 42 до 
48 влакана 54022 ком 179.232,44

54 Завршна мерења на оптичком каблу капацитета 72 
влакана 54023 ком 233.002,17

55 Завршна мерења на оптичком каблу капацитета 96 
влакана 54024 ком 279.602,61

56 Завршна мерења на оптичком каблу капацитета 120 
влакана 54025 ком 321.543,00

57 Завршна мерења на оптичком каблу капацитета 144 
влакана 54026 ком 360.128,17

58 Завршна мерења на оптичком каблу капацитета 168 
влакана 54027 ком 396.140,98

59 Завршна мерења на оптичком каблу капацитета 192 
влакана 54028 ком 427.832,26

60 Завршна мерења на оптичком каблу капацитета 240 
влакана 54029 ком 492.007,10

61 Завршна мерења на оптичком каблу капацитета 288 
влакана 54030 ком 516.635,76

62 Провера споја влакана на пигтаилу применом уређаја 
OTDR 54031 ком 586,53

 БАКАРНИ КАБЛОВИ 55   
63 Развлачење UTP/STP кабла 55010 m 40,00
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64 Развлачење енергетског кабла (PP/L 2x1.5, PP-Y 3X2.5) 55011 m 40,00
65 Завршавање четворопаричног кабла на модулу типа 

RЈ45 55012 ком 208,00

66 Завршавање четворопаричног кабла на прикључку 
типа RЈ45 55013 ком 65,00

67 Завршавање енергетског кабла 55014 ком 130,00
68 Увођење енергетског кабла у разводну таблу и у RACK 

орман и терминирање 55015 ком 1.600,00

 МОНТАЖА ОПРЕМЕ 56   
69 Монтажа RЕK ормана на зид 56010 ком 4800,00
70 Монтажа RЕK ормана самостојецег 56011 ком 3600,00
71 Монтажа КУЋИШТА 3+1 HЕ COMPAQ (PATCH PANЕL) 56012 ком 800,00
72 Монтажа модула  6SCDX/APC E9 COMPAQ 56013 ком 1600,00
73 Монтажа  PATCH PANЕL-a  у RЕK орман FTP/SFTP - за 

24 RЈ45 кон (обухвата и увођење кабла и терминирање 
панела)

56014 ком 2400,00

74 Монтажа FO PATCH PANEL SA 12 SL. ZA DUPLEX 
ADAPTERE SC/ST (обухвата и увођење и припрему 
кабла и монтажа PIGTAIL-ova)

56015 ком 4000,00

75 Монтажа FO KUTIJE  SA 4 SLOTA ZA DUPLEX 
ADAPTERE (обухвата и увођење и припрему кабла и 
монтажа PIGTAIL-ova)

56016 ком 4000,00

76 Монтажа RING PANEL-a 1U 56017 ком 240,00
77 Монтажа RAZVODNOG PANEL- a 220V 56018 ком 240,00
78 Монтажа 19” ПОЛИЦЕ (ФИКСНА ЗА СВЕ ТИПОВЕ 

ОРМАНА) 56019 ком 240,00

79 Монтажа MINIGBIC MODULa 56020 ком 160,00
80 Монтажа MЕДИA конвертора 56021 ком 240,00
81 Montaža POЕ adaptera 56022 ком 240,00
82 Монтажа МИНИ ЈACK-ова 56023 ком 160,00
83 Монтажа SWITCH-a у RЕK орман 56024 ком 240,00
84 Конфигурисање SWITCHA приликом пуштања система 

(рад обухвата и школу и чворно место) 56025 ком 6400,00

85 Монтажа камере са кућиштем и носачем 56026 ком 1200,00
86 Монтажа напојне заштитне јединице у RACK орман 56027 ком 240,00
87 Монтажа UPS-a 56028 ком 800,00
88 Подешавање фокуса,  мрезних  параметара камере и 

прикључивање на систем видео надзора 56029 ком 2200,00

89 Монтажа прикључне кутије на зид од опеке 56030 ком 117,00
90 Монтажа прикључне кутије на зид од бетона 56031 ком 156,00
91 Монтажа прикључне кутије у дозну у зид 56032 ком 65,00
92 Монтажа разводне кутије 56033 ком 117,00
93 Формирање резерве и ранжирање каблова у орману 56034 ком 3.120,00
94 Монтажа преспојног кабла (patch kord) у орману 56035 ком 65,00
95 Демонтажа носача камере 56036 ком 260,00
96 Демонтажа камере 56037 ком 195,00
 ЕЛЕКТРИЧНА МЕРЕЊА НА БАКАРНИМ КАБЛОВМА 57   
97 Мерење линка базираног на сигналном каблу према 

ISO/IEC 11801SE 57001 ком 475,00

98 Мерење отпора изолације енергетског кабла 57002 ком 150,00
99

Мерење отпора петље струјног круга 57003 ком
150,00

100 Електрична мерења отпора радних и заштитних 
уземљења са израдом протокола мерења 57004 ком 1.600,00
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 РАДОВИ НА АКТИВНОЈ ОПРЕМИ 58   
101 Инсталација и подешавање системског софтвера 58001 h 3.200,00
102 Инсталација и подешавање апликативног софтвера 58002 h 3.200,00
103 Активирање и конфигурација активне мрежне опреме 

(switch, router, modem) 58003 h 1.600,00

 РАДОВИ НА НЕНОРМИРАНИМ ПОСЛОВИМА 90   
104 Рад на ненормираним пословима: Техничар 90001 h 800,00
105 Рад на ненормираним пословима: Инжењер 90002 h 1.600,00
 ОСТАЛИ ТРОШКОВИ 91   

106 Израда техничке документације изведеног стања - за 
кабловска ТТокна 91001 ком 3.185,91

107 Израда техничке документације изведеног стања - за 
кабловску ТТ канализацију 91002 m 27,69

108 Израда техничке документације изведеног стања ТТ 
инсталације - по метру инсталационе трасе 91003 m 23,60

109 Израда техничке документације изведеног стања за 
оптичке каблове комплет (грађевински и монтажни 
радови)

91004 m 34,58

110 Израда техничке документације изведеног стања за 
оптичке каблове монтажни радови 91005 m 19,02

111 Транспортни трошкови и организација градилишта 91006 % 15,5%
112 Рад ноћу и за државне празнике, јединичне цене из 

ценовника се увећавају за 91007  +100%

113 Рад ван радног времена и суботом, јединичне цене из 
ценовника се увећавају за 91008  +50%

II. Услуге преноса података које се пружају орга-
нима Града Новог Сада и службама чији је оснивач Град 
Нови Сад не наплађују се.

III. Услуге преноса података установама, органи-
зацијама, као и јавним комуналним и другим јавним 
предузећима чији је оснивач Град Нови Сад, наплаћи-
ваће се у износу од 50% од цена утврђених у тачки I 
овог ценовника.

IV. Овај ценовник ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.

Јавно комунално предузеће
„Информатика“ Нови Сад
Управни одбор
Број: 3166-6/09
Дана: 30. јул 2009.
НОВИ САД

         Председник 
Бранко Рондовић, с.р.

Уставни суд Републике Србије

857
Уставни суд у саставу: председник др Боса Ненадић 

и судије др Оливера Вучић, др Марија Драшкић, Весна 
Илић Прелић, др Агнеш Картаг Одри, Катарина Маној-
ловић Андрић, мр Станка Милановић, др Драгиша 

Слијепчевић, др Драган Стојановић и Предраг Ћетко-
вић, на основу члана 167. став 1. тачка 4. Устава Репуб-
лике Србије, на седници одржаној 9.  јула 2009. године, 
донео је 

О Д Л У К А

1. Утврђује се да одредбе тарифног броја 12. тачка 
10. Таксене тарифе, која је саставни део Одлуке о ло-
калним комуналним таксама (‘’Службени лист Града 
Новог Сада’’, бр. 46/06 и 51/08), нису у сагласности са 
законом.

2. Не прихвата се иницијатива за покретање поступ-
ка за утврђивање неуставности и незаконитости пос-
тупка доношења Одлуке из тачке 1. и одредаба тариф-
ног броја  8. Таксене тарифе, која је саставни део 
Одлуке из тачке 1.

3. Одбацује се захтев за обуставу извршења поједи-
начних аката донетих на основу Одлуке из тачке 1.

О б р а з л о ж е њ е

Уставном суду поднете су две иницијативе за оцену 
уставности и законитости поступка доношења Одлуке о 
локалним комуналним таксама (‘’Службени лист Града 
Новог Сада’’, број 46/06), одредаба тарифног броја  8. 
Таксене тарифе која је саставни део оспорене Одлуке, 
као и законитости одредбе тарифног броја 12. тачка 10. 
исте Таксене тарифе. Иницијатори су поднели и захтев 
за обуставу извршења појединачних аката донетих на 
основу оспорених одредаба Таксене тарифе.
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У првој иницијативи се наводи да је поступак доно-
шења оспорене Одлуке незаконит, односно несагласан 
са одредбом члана 7. став 2. Закона о финансирању ло-
калне самоуправе, из разлога што је Одлука донета без 
одржавања јавне расправе. Из тих разлога, а противно 
одредби члана 53. Устава, грађани су, по мишљењу 
иницијатора, били онемогућени да учествују ‘’у уп-
рављању јавним послом’’. Иницијатори сматрају да ос-
порене одредбе Тарифног броја 8. Таксене тарифе  ни-
су у складу са одредбама члана 91. Устава и одредбом 
члана 18. став 1. тачка 21. Закона о локалној самоупра-
ви, из разлога  што је вишеструким повећањем кому-
налне таксе, уместо развоја и унапређења делатности, 
подносиоцима иницијативе онемогућен даљи рад.

Другом иницијативом оспорена је законитост одре-
даба тарифног броја 12. тачка 10. Таксене тарифе наве-
дене Одлуке, из разлога што је доносилац оспореног 
акта прекорачио своја овлашћења уводећи нову локал-
ну таксу, што ову одредбу, према мишљењу иницијато-
ра, чини несагласном са  одредбама 15. став 1. тачка 
13. и члана 17. Закона о финансирању локалне самоуп-
раве. Наводи се да је у Напомени овог тарифног броја 
прописано да се такса плаћа даном издавања одоб-
рења за пролаз, што је у супротности са одредбом чла-
на 13. наведеног Закона.  

У одговору Комисије за прописе Скупштине Града 
Новог Сада се наводи: да је Скупштина Града Новог Са-
да уредила стопе изворних прихода, начин и мерила за 
одређивање локалних такси и накнада у складу са за-
коном; да у поступку припреме и доношења оспорене 
Одлуке, током децембра 2006. године, није постојала 
обавеза примене члана 7. став 2. Закона о финанси-
рању локалне самоуправе, односно обавеза да се пре 
доношења одлуке одржи јавна расправа; да одредба 
члана 7. став 3. Закона прописује изузетак од правила 
утврђеног у ставу 2. истог члана који се односи на доно-
шење одлуке када се врши усклађивање са изменама у 
законима и другим прописима, што је, према наводима 
Комисије, био случај приликом доношења оспорене Од-
луке; да се приликом утврђивања износа локалних ко-
муналних такси у тарифном броју 8. Таксене тарифе 
полазило од тога да је обвезник и корисник права, пред-
мета и услуга за чије је коришћење прописано плаћање 
локалне комуналне таксе; да је у обзир узета и реална 
ситуација условљена растом цена и трошкова живота у 
односу на 2005. годину и да се водило рачуна о врсти 
заузећа јавних површина за које се наплаћује локална 
комунална такса; да се приликом увођења таксе за про-
лаз и заустављање моторних возила у пешачкој зони и 
улицама у којима је забрањен саобраћај ‘’имала у виду 
чињеница да моторна возила фактички користе јавну 
саобраћајну површину за паркирање’’.

Уставни суд је у спроведеном поступку утврдио да је 
Скупштина Града Новог Сада, са позивом на одредбе 
члана 7. став 1. Закона о финансирању локалне само-
управе (‘’Службени гласник РС’’, број 62/06) и члана 22. 
тачка 19. Статута Града Новог Сада (‘’Службени лист 
Града Новог Сада’’, број 11/02), на седници одржаној 18. 
децембра 2006. године, донела Одлуку о локалним ко-
муналним таксама (‘’Службени лист Града Новог Сада’’, 
број 46/06). Одредбом члана 8. оспорене Одлуке пропи-
сано је да ова Одлука ступа на снагу осмог дана од да-
на објављивања у ‘’Службеном листу Града Новог Са-

да’’, а примењиваће се од 1. јануара 2007. године. 
Скупштина града Новог Сада је на седници одржаној 
26. децембра 2008. године донела Одлуку о изменама 
и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама 
(‘’Службени лист Града Новог Сада’’, број 51/08).

Оспореним одредбама тарифног броја 8. Таксене та-
рифе, која је саставни део оспорене Одлуке, прописано 
је да се за коришћење простора на јавним површинама 
или испред пословних просторија у пословне сврхе, 
осим ради продаје штампе, књига или других публика-
ција, производа старих и уметничких заната и домаће 
радиности, плаћа такса по сваком целом или започетом 
квадратном метру заузетог простора према подручју на 
коме се јавне површина налазе. Надаље, утврђене су 
три зоне и висина таксе по зонама у зависности од врс-
те објекта и по деловима територије у Граду.

Одредбом тарифног броја 12. Таксене тарифе, као 
саставног дела оспорене Одлуке, прописано је да се за 
паркирање друмских моторних и прикључних возила на 
јавним паркиралиштима, плаћа такса према зони у којој 
се паркиралиште налази, времену паркирања и врсти 
паркиралишта. Тачком 10) тарифног броја 12. прописа-
но је да се за пролаз и заустављање моторних возила у 
пешачкој зони и улицама у којима је забрањен саоб-
раћај такса плаћа у дневном износу од 170,00 динара 
(став 1.) и да се ова такса умањује у зависности од врс-
те и носивости возила (став 2.). У тачки 2. Напомене 
овог тарифног броја наведено је да таксу из тачке 10. 
тарифног броја 12. Таксене тарифе наплаћује Градска 
управа за саобраћај и путеве, о чему је дужна да води 
посебну евиденцију и да се такса плаћа приликом до-
бијања одобрења сразмерно времену коришћења, а за 
период који не може бити дужи од годину дана. 

Уставни суд је утврдио да су за оцену уставности ос-
пореног општег акта од значаја одредбе Устава Репуб-
лике Србије којима је утврђено: да је обавеза плаћања 
пореза општа и заснива се на економској моћи обвез-
ника (члан 91. став 2.); да се послови јединице локалне 
самоуправе финансирају из изворних прихода јединица 
локалне самоуправе, буџета Републике Србије, у скла-
ду са законом, и буџета аутономне покрајине, када је 
аутономна покрајина поверила јединицама локалне са-
моуправе обављање послова из своје надлежности, у 
складу са одлуком скупштине аутономне покрајине 
(члан 188. став 4.); да сви закони и други општи акти до-
нети у Републици Србији морају бити сагласни са Уст-
вом 

(члан 194. став 3.); статути, одлуке и сви други општи 
акти аутономних покрајина и јединица локалне самоуп-
раве морају бити сагласни са законом (члан 195. став 
2.).

Законом о јавним приходима и јавним расходима 
(‘’Службени гласник РС’’, бр. 76/92, 18/93, 22/93, 37/93, 
67/93, 45/94, 42/98, 54/99, 22/01, 33/04 и 135/04) пропи-
сано је: да се висина јавних прихода утврђује законом, 
односно актом надлежног органа у складу са законом 
(члан 8.); установљени су локални јавни приходи и ло-
кална комунална такса као локални јавни приход и про-
писано је да се елементи система локалних јавних при-
хода уређују законом (чл. 9. и 16.).  

За оцену законитости оспорене Одлуке од значаја су 
и одредбе Закона финансирању локалне самоуправе 
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(‘’Службени гласник РС’’, број 62/06), којима се уређује 
обезбеђивање средстава јединицама локалне самоуп-
раве за обављање изворних и поверених послова. На-
веденим законом прописано је: да су локалне комунал-
не таксе један од изворних прихода локалне 
самоуправе (члан 6. тачка 3.); да стопе изворних прихо-
да, као и начин и мерила за одређивање висине локал-
них такси и накнада утврђује скупштина јединице ло-
калне самоуправе својом одлуком, у складу са законом, 
да се ова одлука доноси након одржавања јавне рас-
праве, а може се мењати највише једанпут годишње и 
то у поступку утврђивања буџета јединице локалне са-
моуправе за наредну годину, те да се изузетно, ова од-
лука може изменити и у случају доношења, односно из-
мене закона или другог прописа којим се уређују 
изворни приходи јединице локалне самоуправе (члан 7. 
ст. 1. до 3.); да скупштина јединице локалне самоуправе 
може уводити локалне комуналне таксе за коришћење 
права, предмета и услуга (члан 11. став 1.); да таксена 
обавеза настаје даном почетка коришћења права, пред-
мета или услуге за чије је коришћење прописано 
плаћање локалне комуналне таксе (члан 13. став 1.); да 
се локалне комуналне таксе могу уводити за ко-
ришћење простора на јавним површинама или испред 
пословних просторија у пословне сврхе, осим ради про-
даје штампе, књига и других публикација, производа 
старих и уметничких заната и домаће радиности, као и 
за коришћење простора за паркирање друмских мотор-
них и прикључних возила на уређеним и обележеним 
местима (члан 15. став 1. тач. 9 и 13.); да јединица ло-
калне самоуправе може утврдити локалне комуналне 
таксе у различитој висини зависно од врсте делатности, 
површине и техничко-употребних карактеристика обје-
ката и по деловима територије, односно у зонама у који-
ма се налазе објекти, предмети или врше услуге за које 
се плаћају таксе (члан 17.); да се актом скупштине једи-
нице локалне самоуправе, којим се уводи локална ко-
мунална такса, утврђују обвезници, висина, олакшице, 
рокови и начин плаћања локалне комуналне таксе (члан 
19.); да овај закон ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ‘’Службеном гласнику Републике Ср-
бије’’, а примењиваће се од 1. јануара 2007. године 
(члан 65.).

Законом о локалној самоуправи (‘’Службени гласник 
РС’’, бр. 9/02, 33/04,135/04 и 62/06), који је био на снази 
у време доношења оспорене Одлуке, било је прописа-
но: да скупштина општине, у складу са законом утврђује 
општинске таксе и друге локалне приходе који јој по 
овом закону припадају (члан 30. тачка 12.); да се општи-
на, преко својих органа, у складу са Уставом и законом, 
стара о развоју и унапређењу угоститељства, занатства 
и трговине, уређује радно време, места на којима се мо-
гу обављати одређене делатности и друге услове за 
њихов рад (члана 18. тачка 21). Овај Закон је престао да 
важи даном ступања на снагу Закона о локалној само-
управи (‘’Службени гласник РС’’, број 129/07), док су од-
редбе одељка V. наведеног закона, којима је било 
уређено финансирање јединица локалне самоуправе, 
престале да важе 1. јануара 2007. године, односно да-
ном почетка примене Закона о финансирању локалне 
самоуправе.  

Из наведених одредаба закона  којима је утврђено 
овлашћење скупштине јединице локалне самоуправе 
за увођење локалних комуналних такси, Уставни суд је 

оценио да Скупштина града Новог Сада ни у време до-
ношења оспореног акта, као ни према важећим законс-
ким решењима у односу на која Уставни суд, сагласно 
својој Уставом утврђеној надлежности из члана 167. Ус-
тава, цени сагласност материјалноправних одредаба 
општег акта са законом, нема овлашћење за увођење 
таксених основа које закон не предвиђа. Наиме, Скупш-
тина града Новог Сада оспореном Одлуком није могла 
да у оквиру локалне комуналне таксе за коришћење 
простора за паркирање друмских моторних и прикључ-
них возила на уређеним и обележеним местима уведе 
и таксу за пролаз и заустављање моторних возила у пе-
шачкој зони и улицама у којима је забрањен саобраћај, 
што оспорену одредбу  тарифног броја 12. тачка 10. 
Таксене тарифе чини несагласном са законом. С обзи-
ром да је Суд утврдио несагласност наведене одредбе 
Таксене тарифе, то је питање начина плаћања таксе 
утврђеног у тачки 2. Напомене уз тарифни број 12. Так-
сене тарифе беспредметно.  

Како је у току поступка правно стање потпуно 
утврђено и прикупљени су подаци који пружају поуздан 
основ за одлучивање, а оспореним одредбама Таксене 
тарифе  се регулишу питања о којима Уставни суд већ 
има заузет став, Суд је, у смислу одредбе члана 53. 
став 2. Закона о Уставном суду (‘’Службени гласник 
РС’’, број 109/07), одлучио без доношења решења о 
покретању поступка.

У погледу дела иницијативе којом је оспорен посту-
пак доношења Одлуке о локалним комуналним таксама, 
као и одредбе тарифног броја  8. Таксене тарифе, Ус-
тавни суд је утврдио да је оспорена Одлука донета 18. 
децембра 2006. године, с позивом на одредбе Закона о 
финансирању локалне самоуправе, јер је почетак при-
мене ове Одлуке везан за 1. јануар 2007. године, од ка-
да је почела и примена овог закона. Међутим, како у 
време спровођења поступка доношења оспореног акта 
одредбе члана 7. став 2. Закона о финансирању локал-
не самоуправе, којима је регулисано спровођење јавне 
расправе, још нису биле у примени, то је Уставни суд 
законитост поступка доношења општег акта ценио у од-
носу на закон који је био на снази и у примени у време 
доношења акта. Полазећи од тога да је одредбом чла-
на 30. тачка 12. Закона о локалној самоуправи било 
прописано да општинске таксе и друге локалне приходе 
утврђује скупштина јединице локалне самоуправе, али 
није било прописано спровођење јавне расправе, то је 
Уставни суд оценио да поступак доношења оспорене 
Одлуке није био несагласан са законом.

Такође, према одредбама Закона о финансирању ло-
калне самоуправе такса за коришћење простора на јав-
ним површинама или испред пословних просторија у 
пословне сврхе представља једну врсту локалне кому-
налне таксе која је изворни приход јединице локалне 
самоуправе и коју скупштина јединице локалне самоуп-
раве уређује својим актом, у складу са законом. Наве-
дени закон одређује границе овлашћења скупштине оп-
штине, односно града при увођењу и уређивању свих 
локалних комуналних такси, па и таксе за коришћење 
простора на јавним површинама и допушта увођење 
локалних комуналних такси у различитој висини, завис-
но од врсте делатности и по деловима територије, од-
носно зонама у којима се налазе објекти, предмети или 
врше услуге за које се плаћају таксе. Уставни суд је 
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оценио да оспорена одредба тарифног броја 8. Таксене 
тарифе представља реализацију таквог законског овла-
шћења, па у наведеном делу, иницијативу није прихва-
тио. Такође, Уставни суд је оценио да закон није пропи-
сао никакве услове ни параметре који би ограничавали 
скупштину општине, односно града у погледу одлучи-
вања о висини таксе за коришћење простора на јавним 
површинама, те је висина овог локалног јавног прихода 
предмет самосталног уређивања од стране скупштине 
јединице локалне самоуправе.  

Полазећи од наведеног, а имајући у виду да Уставни 
суд није нашао основа за покретање поступка, то, са-
гласно одредби члана 53. став 3. Закона о Уставном су-
ду, иницијативу у овом делу није прихватио. 

Будући да је у овој уставносудској ствари донета ко-
начна одлука, Суд је оценио да захтеве за обуставу из-
вршења појединачних аката који су донети на основу 
општег акта чија је уставност и законитост оцењивана, 
треба одбацити, сагласно одредби члана 56. став 3. За-
кона о Уставном суду.

 На основу изложеног и одредаба члана 45. тачка 4) 
и члана 46. тач. 3) и 5) Закона о Уставном суду и члана 
84. Пословника о раду Уставног суда (‘’Службени глас-
ник РС’’, бр. 24/08 и 27/08), Суд је одлучио као у изреци.

На основу члана 168. став 3. Устава Републике Ср-
бије, одредба тарифног броја 12. тачка 10. Таксене та-
рифе Одлуке наведене у тачки 1. изреке, престаје да 
важи даном објављивања Одлуке Уставног суда у 
‘’Службеном гласнику Републике Србије’’.   

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УСТАВНИ СУД
Број: IУ-56/2007
______ 2009. године
Б е о г р а д

Председник

др Боса Ненадић, с.р.

4585009.0080.38/1
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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, Ministarstvo finansija - Uprava za trezor,  Filijala Novi Sad.

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.
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ГРАД НОВИ САД

Градоначелник

851 Решење о  изменама Програма 
 заштите и унапређења животне 
 средине за 2009. годину 983

852 Решење о давању сагласности на 
 Одлуку о изменама и допунама 
 Програма уређења, одржавања и 
 заштите јавних зелених површина 
 за 2009. годину 983

Градска управа за саобраћај и путеве

853

 Решење о одређивању привремених 
 паркиралишта за бицикле у Новом Саду 983

854
       Решење о измени и допуни Решења 

        о одређивању привременог 
        паркиралишта између Улице 
        народних хероја и Трга галерија у 
        Новом Саду             984

855

 Решење о измени и допуни
 Решења о одређивању 
 привременог паркиралишта 
 у Улици Јосифа Руњанина у 
 Новом Саду 984

Јавно комунално предузеће "Информатика"

856

 Ценовник о утврђивању цене 
 радова на изградњи и одржавању 
 Телекомуникационог система Града 
 Новог Сада и пружања услуга 
 Телекомуникационог система 985

857

 Одлука Уставног суда о уставности 
 дела Одлуке о локалним комуналним 
 таксама (одредбе тарифног броја 
 12. тачка 10. Таксене тарифе) 991


