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ГРАД НОВИ САД

Скупштина

697
На основу члана 24. тачка 23. Статута Града Новог 

Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог 
Сада", брoj 43/08), Скупштина Града Новог Сада, на 
XLVI седници 28. децембра  2011. године, доноси

О Д Л У К У 
О  ПРОГРАМУ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА 
ВРЕЛОВОДА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА “НОВОСАДСКА ТОПЛАНА” 
НОВИ САД ЗА 2012. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се Програм изградње објека-
та вреловода Јавног комуналног предузећа “Новосадс-
ка топлана” Нови Сад за 2012. годину (у даљем тексту: 
Програм), који чини саставни део ове одлуке. 

Члан 2.

Носилац инвестиционих активности предвиђених 
Програмом је Јавно комунално предузеће „Новосадска 
топлана„ Нови Сад (у даљем тексту: Предузеће).

Члан 3.

За реализацију Програма планирана су средства у 
буџету Града Новог Сада за 2012. годину – капиталне 
субвенције у износу од 120.000.000,00 динара.

Члан 4.

Уколико планирана средства из члана 3. ове одлуке 
не буду довољна за реализацију Програма, недостајућа 
средства обезбедиће се из сопствених средстава Пре-
дузећа.

Члан 5.

  Надзор над реализацијом Програма врши Градска 
управа за комуналне послове (у даљем тексту : Градска 
управа).

Члан 6.

Захтев за пренос средстава из члана 3. ове одлуке, 
уз приложену документацију, Предузеће доставља 
Градској управи.

Пренос средстава из члана 3. ове одлуке на рачун 
Предузећа врши се на основу захтева, који припрема 
Градска управа, у складу са прописима .

Члан 7.

Предузеће подноси Скупштини Града Новог Сада 
шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Про-
грама.

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”, а 
примењиваће се од 1. јануара 2012. године.

ПРОГРАМ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА ВРЕЛОВОДА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
“НОВОСАДСКА ТОПЛАНА” НОВИ САД ЗА 2012. ГОДИНУ

Д. ОСТАЛИ ПОСЛОВИ

Р. бр. Опис Вредност 
у дин.

1 Пословни објекат радионице, П+1, П+0 на парцели бр. 2692/1, Мишелук, Нови Сад 120.000.000

Д. ОСТАЛИ ПОСЛОВИ

 ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА:  

 Буџет Града – капиталне субвенције 120.000.000

Д. УКУПНО ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 120.000.000
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА УКУПНО 
ДИНАРА

1. Буџет Града - капиталне субвенције 120.000.000

 УКУПНО 120.000.000

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3534/2011-I
28. децембар 2011. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

698
На основу члана 90. став 5. Закона о планирању и 

изградњи (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 
72/09 , 81/09-испр. 64/10 –Oдлука УС и 24/11) и члана 24. 
тачка 6. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст 
(“Службени лист Града Новог Сада”, број 43/08), Скупш-
тина Града Новог Сада, на XLVI седници 28. децембра 
2011. године, доноси

О Д Л У К У 
О ПРОГРАМУ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ  

ЗЕМЉИШТА  ЗА 2012. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се Програм уређивања 
грађевинског земљишта за 2012. годину (у даљем текс-
ту: Програм), који је саставни део ове одлуке.

Члан 2.

Програм обухвата радове на уређивању грађевинс-
ког земљишта, и то: инвестициона улагања у објекте ко-
муналне инфраструктуре и површине јавне намене и 
трошкове реализације Програма.

Члан 3.

За остваривање Програма планирају се средства у 
укупној висини од 7.017.442.923,00 динара, и то према 
изворима прихода:

А) Средства из буџета Града Новог Сада (у даљем тексту: Буџет) 6.291.258.923,00 динара
1 Приходи из буџета 3.122.930.923,00 динара
2 Донације од иностраних земаља 35.280.000,00 динара
3 Примање од продаје нефинансијске имовине 220.000.000,00 динара
4 Примања од домаћих задуживања 1.992.203.000,00 динара
5 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине 19.276.000,00 динара
6 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 900.569.000,00 динара
7 Неутрошена средства донација из претходних година 1.000.000,00 динара
Б) Приходи из додатних извора 726.184.000,00 динара
1 Додатни приходи 131.690.000,00 динара
2 Донације од осталих нивоа власти 594.494.000,00 динара

УКУПНО (А+Б): 7.017.442.923,00 динара

Средства из става 1. овог члана распоређују се на:

1. Капиталнe објектe 4.913.687.025,00 динара
2. Припремне радове 304.820.000,00 динара
3. Оперативну резерву 7.659.000,00 динара
4. Површине јавне намене 53.845.000,00 динара
5. Опремање грађевинског земљишта 719.914.000,00 динара

6. Пратеће трошкове инвестиција 152.342.975,00 динара

7. Радове на територији месних заједница 401.991.000,00 динара
8. Трошкове реализације Програма 463.183.923,00 динара

УКУПНО: 7.017.442.923,00 динара
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Градоначелник Града Новог Сада (у даљем тексту: 
Градоначелник), на предлог Управног одбора Јавног 
предузећа “Завод за изградњу Града” у Новом Саду (у 
даљем тексту: Управни одбор) утврдиће приоритете у 
извршавању радова предвиђених у Програму.

Планирана средства за радове из става 2. тачка 7. 
овог члана, реализоваће се по посебним одлукама Уп-
равног одбора, уз претходну сагласност Градоначелника.

Средства за која се утврди да неће бити утрошена, 
Управни одбор може прерасподелити у оквиру одобре-
них апропријација у Буџету, у складу са законом, уз са-
гласност Градоначелника.

Радови на уређивању грађевинског земљишта, који 
нису обухваћени Програмом, могу се изводити под ус-
ловом да се обезбеде посебна средства за финанси-
рање и да ти радови не утичу на извршење радова 
утврђених Програмом.

Члан 4.

У зонама где не постоји или је само незнатно из-
грађена комунална инфраструктура, а на којима су пре-
тежно објекти изграђени без грађевинске дозволе, од-
носно одобрења за изградњу, опремање грађевинског 
земљишта реализује се на основу програма санације 
који ће се доносити за појединачне локалитете.

Програм из става 1. овог члана доноси Скупштина 
Града Новог Сада, на предлог Градоначелника и садржи:

-  одређивање локалитета,
-  дефинисање потребних радова на изградњи ко-

муналне инфраструктуре,
-  одређивање укупне вредности тих радова и начи-

на финансирања радова,
-  одређивање рокова за изградњу комуналне инф-

раструктуре, и др.

Члан 5.

Вредност бода на дан почетка примене одлуке, из-
носи 195,00 динарa и усклађиваће се са индексом пот-
рошачких цена у Републици Србији на месечном нивоу.

Члан 6.

Јавно предузеће основано за обављање послова 
просторног и урбанистичког планирања може израђива-
ти документе урбанистичког и просторног планирања и 
кад њихова израда није предвиђена Програмом када је 
то неопходно због потреба Јавног предузећа „Завод за 
изградњу Града“ у Новом Саду и других инвеститора, 
под условом да претходно прибави позитивно 
мишљење Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ 
у Новом Саду и да обављање тих послова не ремети 
извршавање Програма.

Члан 7. 

Јавно предузеће “Завод за изградњу Града” у Новом 
Саду подноси Скупштини Града Новог Сада шестоме-
сечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”, а 
примењиваће се од 1. јануара 2012. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3645/2011-I
28. децембар 2011. године
НОВИ САД    Председник

Александар Јовановић, с.р.

ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2012. ГОДИНУ

1 КАПИТАЛНИ ОБЈЕКТИ 4.913.687.025

1.1 ОБЈЕКТИ ОД СТРАТЕШКОГ ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА НОВОГ САДА 4.913.687.025

2 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 304.820.000

2.1 СТУДИЈЕ, АНАЛИЗЕ И КАТАСТРИ ОБЈЕКАТА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 14.020.000

2.2 ТРОШКОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ, ОТУЂЕЊЕ И  ДАВАЊЕ У ЗАКУП 134.800.000

2.3 РАСЕЉАВАЊЕ 156.000.000

3 ОПЕРАТИВНА РЕЗЕРВА 7.659.000

4 ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 53.845.000

4.1 ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ 19.740.000

4.2 ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ И СВЕТЛОСНА СИГНАЛИЗАЦИЈА 19.661.000

4.3 МАЛЕ УРБАНЕ ЦЕЛИНЕ 14.444.000

5 ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 719.914.000

5.1 ЛИНИЈСКО ОПРЕМАЊЕ 385.718.000
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5.2 ОПРЕМАЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ ЛОКАЛИТЕТА - УГОВОРЕНЕ ОБАВЕЗЕ 200.500.000

5.3 ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 133.696.000

6 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИЈА 152.342.975

7 РАДОВИ НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 401.991.000

8 ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 463.183.923

УКУПНО: 7.017.442.923

1 КАПИТАЛНИ ОБЈЕКТИ 4.913.687.025

1.1 ОБЈЕКТИ ОД СТРАТЕШКОГ ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА НОВОГ САДА 4.913.687.025

 БУЛЕВАР ЕВРОПЕ - од  Руменачког пута до ауто пута Е-75
 - Припремни радови
 - Стручне услуге
 - Изградња објеката инфраструктуре
	 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација
 - Изградња објеката инфраструктуре
 - Изградња објеката инфраструктуре (кредит)

 БУЛЕВАР ЕВРОПЕ - од Улице Корнелија Станковића до Руменачког пута
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Изградња објеката инфраструктуре
 - Припремни радови
 ТЕРИТОРИЈА ГРАДА НОВОГ САДА - КАНАЛИЗАЦИЈА
 - Изградња објеката инфраструктуре
 - Изградња објеката инфраструктуре (кредит)
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Изградња објеката инфраструктуре (кредит) 
 ТЕРИТОРИЈА ГРАДА И ПРИГРАДСКА НАСЕЉА - ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Изградња објеката инфраструктуре

 СОМБОРСКИ БУЛЕВАР (од Улице Јожефа Атиле до Улице цара Душана) И ДЕО БУЛЕВАРА ЕВРОПЕ  
  (од Улице браће Груловић)

 - Изградња објеката инфраструктуре
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Изградња објеката инфраструктуре

 ПОВЕЗИВАЊЕ ГЦ-1 И ГЦ-2 (колектори, објекти и црпне станице)
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација

 
	 ПЕШАЧКО БИЦИКЛИСТИЧКИ МОСТ ПРЕКО ДУНАВЦА
 - Архитектонски конкурс
 - Архитектонски конкурс - стручне услуге
 - Припремни радови
 - Техничка документација
 - Изградња објеката инфраструктуре
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Архитектонски конкурс
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 СУНЧАНИ КЕЈ
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Изградња објеката инфраструктуре

 НОВИ ДРУМСКО-ЖЕЛЕЗНИЧКИ МОСТ (ЖЕЖЕЉЕВ МОСТ)
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација
 - Изградња објеката инфраструктуре
 НОВИ МОСТ ПРЕКО ДУНАВА (Траса моста Франца Јозефа)
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Стручне услуге
 
 МОСТ СЛОБОДЕ
 - Припремни радови
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Припремни радови
 МОНТАЖНО ДЕМОНТАЖНИ МОСТ МД-88
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Изградња објеката инфраструктуре

 КОВИЉ - КАНАЛИЗАЦИЈА
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Изградња објеката инфраструктуре
 - Изградња објеката инфраструктуре - Фонд за капитална улагања
  
2 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ             304.820.000

2.1 СТУДИЈЕ, АНАЛИЗЕ И КАТАСТРИ ОБЈЕКАТА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 14.020.000
 - Израда копија катастарских планова, копија кат-ком-а, провођење промена у  

   катастарском операту, ажурирање података и други трошкови 
       -  Геодетска снимања, обележавања, израда пројекта геодетског обележавања
 - Приступ подацима катастра непокретности
 - Мерење подземних вода
 - Израда услова и мера заштите за потребе просторно-планске документације
 - Трошкови израде урбанистичких услова
 - Истицање међа путних парцела на општинским путевима и улицама
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
        - Геодетска снимања, обележавања, израда пројеката геодетског обележавања
 - Израда копија катастарских планова, копија кат-ком-а, провођење промена у  

   катастарском операту, ажурирање података и други трошкови 
 - Мерење подземних вода
 -  Израда услова и мера заштите за потребе просторно-планске документације 
 - Трошкови израде урбанистичких услова
 - Приступ подацима катастра непокретности

2.2 ТРОШКОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ, ОТУЂЕЊЕ, И ДАВАЊЕ У ЗАКУП 134.800.000
 - Заштита грађевинског земљишта (рушење саграђених објеката)
 - Заштита грађевинског земљишта (пројекти рушења саграђених објеката)
 - Уређење и одржавање станова за расељавање на разним локалитетима
 - Услуге вештачења
 - Повраћај закупнине и накнаде за уређивање
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 - Административне таксе и судски трошкови
 - Адвокатске услуге
 - Трошкови платног промета и банкарске услуге
 - Камате
 - Порез на промет апсолутних права
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Заштита грађевинског земљишта (рушење саграђених објеката)
 - Адвокатске услуге
 - Услуге вештачења
 -  Повраћај закупнине и накнаде за уређивање
 - Уређење и одржавање станова за расељавање на разним локалитетима
 - Административне таксе и судски трошкови 

2.3 РАСЕЉАВАЊЕ 156.000.000
 - Решавање имовинско-правних односа
 - Прибављање земљишта на разним локалитетима
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Решавање имовинско-правних односа
 - Прибављање земљишта на разним локалитетима

3 ОПЕРАТИВНА РЕЗЕРВА 7.659.000
 ТЕРИТОРИЈА ГРАДА НОВОГ САДА
 - Изградња објеката инфраструктуре
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Изградња објеката инфраструктуре

4 ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 53.845.000

4.1 ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ 19.740.000
 ПРУЖНИ ПРЕЛАЗИ
 - Одржавање прелаза
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Одржавање прелаза
 ТЕРИТОРИЈА ГРАДА НОВОГ САДА
 - Визуелна комуникација - инфо табле и путокази
 - Подизање споменика
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Подизање споменика 

4.2 ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ И СВЕТЛОСНА СИГНАЛИЗАЦИЈА 19.661.000
 САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
 - Набавка опреме и постављање саобраћајне сигнализације
 - Повезивање раскрсница са САУС-ом
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Набавка опреме и постављање саобраћајне сигнализације
 - Повезивање раскрсница са САУС-ом
 ТЕРИТОРИЈА ГРАДА И ПРИГРАДСКА НАСЕЉА
 - Техничка документација 
 - Изградња објеката инфраструктуре
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Изградња објеката инфраструктуре
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4.3 МАЛЕ УРБАНЕ ЦЕЛИНЕ 14.444.000
 ДЕЧИЈА ИГРАЛИШТА
 - Изградња објеката инфраструктуре
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Изградња објеката инфраструктуре
 ИЗГРАДЊА ДЕЧИЈИХ ИГРАЛИШТА
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Набавка опреме
 ТЕРИТОРИЈА ГРАДА НОВОГ САДА
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација

5 ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 719.914.000

5.1 ЛИНИЈСКО ОПРЕМАЊЕ 385.718.000
 ТЕРИТОРИЈА ГРАДА НОВОГ САДА
 - Техничка документација
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација
 УЛИЦА ВОЈВОДЕ ШУПЉИКЦА
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Изградња објеката инфраструктуре
 УЛИЦА ТЕКЕЛИЈИНА - од Венизелосове улице до Улице Беле њиве
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација
 БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА
 - Изградња објеката инфраструктуре
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Изградња објеката инфраструктуре
 ПОСЛОВНИ КОМПЛЕКС НА СЕНТАНДРЕЈСКОМ ПУТУ - СЕВЕР 2
 - Изградња објеката инфраструктуре
 УЛИЦА БРАНКА БАЈИЋА
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Изградња објеката инфраструктуре
 СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ - деоница од Теодора Мандића до прилазних рампи мосту преко канала ДТД
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Изградња објеката инфраструктуре
 ПЕТРОВАРАДИН - УЛИЦА МАЖУРАНИЋЕВА
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Изградња објеката инфраструктуре

5.2 ОПРЕМАЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ ЛОКАЛИТЕТА - УГОВОРЕНЕ ОБАВЕЗЕ 200.500.000
 ТЕРИТОРИЈА ГРАДА НОВОГ САДА
 - Остале специјалиоване услуге
	 - Техничка документација
 - Изградња објеката инфраструктуре
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Остале специјализоване услуге
 - Техничка документација
 - Изградња објеката инфраструктуре
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5.3 ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 133.696.000
 НАСЕЉЕ САЈЛОВО
 - Изградња објеката инфраструктуре
 ЈУГОВИЋЕВО НОВИ ВОЈНИ КОМПЛЕКС
 - Техничка документација
 - Изградња објеката инфраструктуре
 РУМЕНАЧКИ ПУТ - НОВИ ИНСТИТУТ ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО
 -  Техничка документација
 ЦЕНТАР ЗА МАЛЕ ЖИВОТИЊЕ - ПРИХВАТИЛИШТЕ
 -  Изградња објеката инфраструктуре
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
	 -  Техничка документација
 -  Изградња објеката инфраструктуре

6 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИЈА 152.342.975

 - Довођење јавних површина у технички исправно стање
 - Раскопавања (враћање коловоза у технички исправно стање)
 - Административне таксе
 -  Сагласности и пројектни услови
 - Технички пријем објеката
 - Трошкови ревизионе комисије
 - Трошкови превода докумената
 - Трошкови информационих технологија
 - Набавка нове опреме
 -  Лиценцирање софтвера
 - Трошкови штампања материјала
 - Трошкови огласа
 - Медијске промоције
 - Амортизација зграда и објеката
 - Амортизација опреме
 - Премије и осигурања објеката инфраструктуре
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Трошкови информационих технологија
 - Трошкови превода докумената
 - Трошкови огласа
 -  Медијске промоције
 - Премије и осигурања објеката инфраструктуре
 - Довођење јавних површина у технички исправно стање
 - Раскопавања (враћање коловоза у технички исправно стање)

7 РАДОВИ НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 401.991.000

7. 02 МЗ СТАРИ ГРАД 

 УЛИЦА НИКОЛАЈЕВСКА
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација

7.13. МЗ БРАТСТВО - ТЕЛЕП 
 УЛИЦА МИЛАНА САВИЋА
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Изградња објеката инфраструктуре
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7.23 МЗ САВА КОВАЧЕВИЋ 

 УЛИЦА КИСАЧКА
 - Техничка документација
 - Изхградња објеката инфраструктуре
 
7.27 МЗ КЛИСА 

 ПОДСЛИВ - “БАЈЕ ПИВЉАНИНА”
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација 

	 ПОДСЛИВ - “ШУМИЦЕ”
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација

 СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ (Од Улице Тозе Марковића до Пролетерске улице)
 - Изградња објеката инфраструктуре

7.28 МЗ ВИДОВДАНСКО НАСЕЉЕ 

 ПОДРУЧЈЕ МЗ ВИДОВДАНСКО НАСЕЉЕ
 - Техничка документација
 - Изградња објеката инфраструктуре

 ПОДСЛИВ - “ГЛАВНА КЛИСА”
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација 

 УЛИЦА ЈОВАНА АНДРЕЈЕВИЋА
 - Техничка документација

7.29 МЗ САЛАЈКА 

 УЛИЦА БРАНКА РАДИЧЕВИЋА - Од Темеринске улице до Кисачке улице
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документавија
 
7.32 МЗ СРЕМСКА КАМЕНИЦА 

 СРЕМСКА КАМЕНИЦА - БОЦКЕ
 - Припремни радови
	 - Техничка документација
	 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Припремни радови

 ТАТАРСКО БРДО
 - Техничка документација 

7.33 МЗ БЕГЕЧ 

 БЕГЕЧ - УЛИЦА ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА
 - Техничка документација 

7.34 МЗ КИСАЧ 

 КИСАЧ - АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација
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 КИСАЧ - КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација - Фонд за капчитална улагања

7.35 МЗ РУМЕНКА 

 РУМЕНКА - ПРЕЧИСТАЧ ОТПАДНИХ ВОДА
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација
 - Изградња објеката инфраструктуре
 - Изградња објеката инфраструктуре - Фонд за капитална улагања

7.37 МЗ БУДИСАВА 

 БУДИСАВА - КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација
 - Техничка документација - Фонд за капитална улагања

7.39 МЗ КОВИЉ 

 КОВИЉ - ПРЕЧИСТАЧ ОТПАДНИХ ВОДА
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација
 - Техничка документација - Фонд за капитална улагања

7.40 МЗ ЧЕНЕЈ 

 ЧЕНЕЈ - КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација - Фонд за капитална улагања

 ЧЕНЕЈ - ПРЕЧИСТАЧ ОТПАДНИХ ВОДА
 - Изградња објеката инфраструктуре
 - Изградња објеката инфраструктуре - Донација стране државе
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација

7.42 МЗ ВЕТЕРНИК 

 ВЕТЕРНИК - РАСКРСНИЦА НОВОСАДСКОГ ПУТА И ДУНАВСКЕ УЛИЦЕ
 - Техничка документација
 - Изградња објеката инфраструктуре
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација

 ВЕТЕРНИК - УГАО НОВОСАДСКЕ И УЛ. ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА
 - Изградња објеката инфраструктуре
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Изградња објеката инфраструктуре

7.43 МЗ ФУТОГ 

 ФУТОГ - ДЕПОНИЈА
 - Техничка документација
 - Изградња објеката инфраструктуре
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 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Изградња објеката инфраструктуре - Покрајински секретаријат за екологију
 ФУТОГ - РАСКРСНИЦА УЛИЦА ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ, ДУНАВСКЕ И ОМЛАДИНСКЕ
 - Техничка документација
 - Изградња објеката инфраструктуре

7.44 МЗ БУКОВАЦ 

 БУКОВАЦ - УЛИЦА ШКОЛСКА
 - Техничка документација
 - Изградња објеката инфраструктуре

7.46 МЗ ЛЕДИНЦИ 

 ЛЕДИНЦИ - ШКОЛА
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Изградња објеката инфраструктуре

8 ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 463.183.923

УКУПНО: 7.017.442.923

699
На основу члана 93. став 4. Закона о планирању и 

изградњи (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 
72/09, 81/09 - испр. 64/10 - Одлука УС и 24/11) и члана 
24. тачка 6. Статута Града Новог Сада - пречишћен 
текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 43/08), 
Скупштина Града Новог Сада на XLVI седници 28.8. 
децембра 2011. године, доноси

 
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ  
О МЕРИЛИМА ЗА ОБРАЧУН ВИСИНЕ 

НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА

 
Члан 1.

У Одлуци о мерилима за обрачун висине накнаде за 
уређивање грађевинског земљишта ("Службени лист 
Града Новог Сада", бр. 60/10 и 23/11) у члану 12. став 1. 
алинеја друга после речи: "делатности," брише се вез-
ник: "и".

У алинеји трећој уместо тачке ставља се зарез, до-
даје везник: "и" и алинеја четврта која гласи:

"- 10% за балон сале спортске намене."
У ставу 3. алинеја друга уместо тачке ставља се за-

рез, додаје се везник: "и" и алинеја трећа која гласи:
"- балон сале спортске намене."

Члан 2.

Члан 16. мења се и гласи:

"Члан 16.

За изградњу објеката за обављање производне де-
латности и објеката за обављање услуга у области ин-

формационо комуникационих технологија које могу би-
ти предмет међународне трговине чија вредност 
прелази 1.000.000 евра, а који су од значаја за привред-
ни развој Града, у којима ће се за потребе обављања 
делатности код инвеститора засновати радни однос на 
неодређено време са више од 50 лица, у року од чети-
ри године од дана закључења Уговора, утврђена накна-
да се може умањити до 90%, уз сагласност Градског 
већа Града Новог Сада.

Инвеститор из става 1. овог члана преостали износ 
накнаде дужан је да плати у року од 15 дана од дана 
закључења Уговора, у целости.

Инвеститор коме је одобрено умањење накнаде у 
складу са ставом 1. овог члана, мора доставити Заводу 
доказ о заснивању радног односа на неодређено време 
са више од 50 лица ради обављања делатности, у року 
од четири године од дана закључења Уговора.

Уколико инвеститор у року из става 3. овог члана не 
достави доказ о заснивању радног односа на неодређе-
но време са више од 50 лица ради обављања делат-
ности, платиће износ за који је, у складу са ставом 1. 
овог члана умањена утврђена накнада, са законском 
затезном каматом обрачунатом од дана закључења 
Уговора."

Члан 3.

У члану 22. став 1. алинеја друга проценат: "20%" за-
мењује се процентом: "10%".

Члан 4.

У члану 25. после става 1. додаје се нови став 2. који 
гласи:

"Када инвеститор оствари умањење накнаде у скла-
ду са чланом 16. ове одлуке, не остварује право на 
умањење за плаћање у целости прописано чланом 22. 
ове одлуке".
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Члан 5.

Власници објеката који су до ступања на снагу Зако-
на, закључили уговор о накнади за породичне стамбене 
објекте и појединачне станове у стамбеним зградама у 
поступку легализације, а нису измирили уговорене оба-
везе, имају прaво на обрачун преосталог дела накнаде 
у складу са чланом 20. ове одлуке, уколико је то за њих 
повољније.

Обрачун преосталог дела накнаде из става 1. овог 
члана извршиће се тако што ће се накнада уплаћена до 
ступања на снагу ове одлуке, исказати у метрима квад-
ратним нето уговорене површине на дан уплате, а на 
преосталу уговорену површину ће се применити одред-
бе ове одлуке.

Обрачуната накнада из става 2. овог члана може се 
измирити у највише 240 рата, укључујући и број доспе-
лих рата по уговору.

Ако закључени уговор о накнади за породичне стам-
бене објекте у поступку легализације, садржи и накнаду 
за давање градског грађевинског земљишта на ко-
ришћење, на део накнаде који се односи на давање 
градског грађевинског земљишта на коришћење, неће 
се примењивати одредба става 1. овог члана.

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 352-3685/2011-I 
28. децембар 2011. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.
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На основу члана 15. Одлуке о утврђивању накнаде 
за коришћење грађевинског земљишта ("Службени лист 
Града Новог Сада", бр. 4/04, 14/05, 49/07, 11/10, 60/10 и 
23/11) и члана 24. тачка 17. Статута Града Новог Сада - 
пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XLVI сед-
ници 28. децембра 2011. године, доноси

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ ВРЕДНОСТИ БОДА ЗА 
ОДРЕЂИВАЊЕ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА 

КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
ЗА 2012. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се вредност бода у го-
дишњем износу за одређивање висине накнаде за ко-
ришћење грађевинског земљишта за 2012. годину, пре-
ма намени коришћења грађевинског земљишта, и то:

1. за групу I  4,148330
2. за групу II  2,414463
3. за групу III  1,801477
4. за групу IV  0,608954
5. за групу V  0,514537
6. за групу VI  0,202825
7. за групу VII  0,156042
8. за групу VIII  0,102482
9. за групу IX  0,093230

10.  за групу X  0,089196

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 020-10/2011-767-I
28. децембар 2011. године 
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.
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На основу 24. тачка 7. Статута Града Новог Сада - 

пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, 
број 43/08), а у вези са чланом 20. Одлуке о утврђивању 
накнаде за коришћење грађевинског земљишта (“Служ-
бени лист Града Новог Сада”, бр. 4/04, 14/05, 49/07, 
11/10, 60/10 и 23/11), Скупштина Града Новог Сада на 
XLVI седници 28. децембра 2011. године, доноси

 
О Д Л У К У 

О ФИНАНСИРАЊУ ОБРАДЕ ПОДАТАКА У 
ВЕЗИ СА НАКНАДОМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  
У 2012. ГОДИНИ

Члан 1.

Овом одлуком уређује се финансирање обраде по-
датака у вези са накнадом за коришћење грађевинског 
земљишта у 2012. години.

Члан 2.

Послови обраде података у вези са накнадом за ко-
ришћење грађевинског земљишта су: вођење евиден-
ције о изграђеном простору, корисницима простора и 
чињеницама од значаја за утврђивање висине накнаде 
за коришћење грађевинског земљишта на територији  
Града Новог Сада, обрада података везаних за обрачун 
накнаде за коришћење грађевинског земљишта за об-
везнике накнаде, власнике односно кориснике послов-
них просторија (у даљем тексту: обвезник накнаде) и 
наплату накнаде преко обједињене наплате за обвез-
нике накнаде, власнике породично стамбених зграда, 
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власнике станова у колективним стамбеним зградама, 
носиоце станарског права и закупце станова.

Послове из става 1. овог члана обавља Јавно кому-
нално предузеће “Информатика” Нови Сад (у даљем 
тексту: Јавно предузеће).

Члан 3.

Средства за финансирање обраде података у вези 
са накнадом за коришћење грађевинског земљишта у 
2012. години, планираће се буџетом Града Новог Сада.

Члан 4.

Ближи услови за обављање послова из члана 2. ове 
одлуке уредиће се уговором.

Уговор закључују Градоначелник Града Новог Сада 
или лице које он овласти и јавно предузеће.

Члан 5.

Надзор над спровођењем ове одлуке врши Градска 
пореска управа.

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 020-10/2011-793-I
28. децембар 2011. године 
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.
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На основу члана 20. тачка 5. Закона о локалној само-

управи (“Службени гласник Републике Србије”, број 
129/07) и члана 24. тачка 23. Статута Града Новог Сада 
- пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, 
број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XLVI сед-
ници 28. децембра 2011. године, доноси

ОДЛУКУ 
О ПРОГРАМУ ФИНАНСИРАЊА ОДРЕЂЕНИХ 
КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ ОД ЛОКАЛНОГ 

ИНТЕРЕСА ЗА 2012. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се Програм финансирања 
одређених комуналних  делатности од локалног инте-
реса за 2012. годину (у даљем тексту: Програм), који чи-
ни саставни део ове одлуке.

Члан 2.

Програм обухвата радове на уништавању штетних 
инсеката, уништавању амброзије, услуге заштите живо-
тиња, обезбеђивању услова за одржавање  отворених 

канала и насипа, одржавању јавне расвете и трошкове 
електричне енергије за јавну расвету, украшавању (де-
корацији) Града Новог Сада, одржавању урбане опреме 
и опште позиције.

Члан 3.

Средства за реализацију Програма обезбеђују се из 
буџета Града Новог Сада за 2012. годину у износу од 
453.135.255,00 динара (Услуге по уговору 187.045.857,00 
динара, специјализоване услуге 101.089.398,00 динара 
и стални трошкови - 165.000.000,00 динара).

Члан 4.

Стручни надзор над извођењем радова у оквиру 
Програма врши Јавно предузеће “Завод за изградњу 
Града” у Новом Саду ( у даљем тексту: Завод). Трошко-
ви обављања послова надзора обухваћени су у оквиру 
средстава Програма уређивања грађевинског земљиш-
та за 2012. годину.

Члан 5.

 Радове из члана 2. ове одлуке обављаће јав-
на предузећа, привредна друштва или предузетници, 
коме се њихово обављање повери по поступку и на на-
чин уређен прописима којима се регулишу јавне набавке. 

Ближи услови за обављање радова из члана 2. ове 
одлуке, као и међусобна права и обавезе утврђују се 
уговором између Градоначелника Града Новог Сада ( у 
даљем тексту: Градоначелник) и јавног предузећа, при-
вредног друштва или предузетника коме се њихово 
обављање повери. 

Члан 6.

Реализацију Програма спроводи Градска управа за 
комуналне послове (у даљем тексту: Градска управа).

Градска управа уз претходну сагласност Градоначел-
ника, може извршити прерасподелу планираних сред-
става по позицијама Програма у оквиру исте групе радо-
ва, ако постоје објективне околности које условљавају 
потребу за извршењем одређених радова.

Члан 7.

Градска управа подноси Скупштини Града Новог Са-
да шестомесечни и годишњи извештај са исказаним 
физичким и финансијским показатељима о извршеним 
пословима и утрошку средстава.

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”, а 
примењиваће се од 1. јануара 2012. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 352-3655/2011-I
28. децембар 2011. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.



1408. strana – Broj 51 SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA 29. decembar 2011.

П Р О Г Р А М 
 ФИНАНСИРАЊА ОДРЕЂЕНИХ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ  

ОД ЛОКАЛНОГ ИНТЕРЕСА ЗА 2012. ГОДИНУ

  Планирано динара 

         Радови у 2012. години 453.135.255 

 - Уништавање штетних инсеката 36.950.000

 - Уништавање амброзије 32.800.000

 - Услуге заштите животиња 3.100.000                                          

 - Јавно осветљење 195.000.000

 - Отворени канали и насипи 70.000.000

 - Украшавање (декорација) Града Новог Сада 5.750.000

 - Одржавање урбане опреме 36.987.300

 - Опште позиције           72.547.955

 УНИШТАВАЊЕ ШТЕТНИХ ИНСЕКАТА  36.950.000

1405  Мониторинг и контрола сузбијања крпеља 1.653.000

1406  Трошкови анализе крпеља на зараженост 150.000

 343 Уништавање крпеља на неуређеним зеленим површинама и уништавање крпеља  
  на уређеним зеленим површинама 3.897.000

 344 Истраживање и мониторинг симулида 1.000.000

1408  Сузбијање и третман симулида 1.000.000

1194 Праћење бројности и контрола радова на сузбијању комараца 2.000.000

 1218 Сузбијање комараца и других штетних инсеката, трошкови авијације и аерофото  
  снимање изворишта комараца на територији Града Новог Сада 27.250.000

 УНИШТАВАЊЕ АМБРОЗИЈЕ 32.800.000

1567  Механичко уклањање амброзије  29.400.000

1658  Хемијско уклањање амброзије 600.000

2410  Картирање терена под амброзијом и другим алергијским биљкама,  
  лабoраторијска и теренска истраживања и мониторинг  2.800.000

 УСЛУГЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА 3.100.000       

3558  Држање паса и мачака у прихватилишту и смештај домаћих животиња у прихватилиште 1.100.000

1771 Ветеринарске услуге збрињавања паса луталица 2.000.000

 ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ 195.000.000

 ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 165.000.000

1240  Трошкови електричне енергије у Новом Саду, Петроварадину и на Петроварадинској тврђави  128.000.000

1308  Трошкови електричне енергије јавног осветљења у насељеним местима (Сремској  
  Каменици, Ветернику, Футогу, Бегечу, Руменки, Кисачу, Степановићеву, Ченеју, Каћу,  
  Будисави, Ковиљу, Буковцу,  Лединцима и Старим Лединцима)  37.000.000
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 ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ 30.000.000

1233 Одржавање јавног осветљења на територији  Града Новог Сада 22.000.000

1307  Одржавање јавног осветљења у насељеним местима  (Сремској Каменици, Ветернику,  
  Футогу, Бегечу, Руменки, Кисачу, Степановићеву, Ченеју, Каћу, Будисави, Ковиљу, Буковцу,  
  Лединцима и Старим Лединцима)  8.000.000

 ОТВОРЕНИ КАНАЛИ И НАСИПИ    70.000.000              

204  Уништавање биљне вегетације биолошким путем (порибљавање канала)  10.000

493  Рад стабилних црпних станица на санацији воде  22.000.000

896  Одржавање потока на територији Града Новог Сада 11.000.000

1231 Одржавање отворене мелиoрационе каналске мреже хидро - објеката   23.000.000  

1232  Одржавање опреме за одбрану од поплава и подземних вода са подручја Града Новог Сада 350.000

1601 Одржавање канала отворене атмосферске канализације у Граду Новом Саду 9.640.000

1610  Препумпавање атмосферских вода  после већих падавина  1.000.000

2407 Одржавање устава у насипу и одбрамбене линије за одбрану од поплава  
  на територији Града Новог Сада 1.800.000

2434  Одржавање пумпи на пловак, са заменом постојећих на  територији Града Новог Сада 1.200.000

 УКРАШАВАЊЕ (ДЕКОРАЦИЈА) ГРАДА НОВОГ САДА 5.750.000

1342 Трошкови украшавања (декорације) Града Новог Сада за јавне манифестације  
  и државне празнике 2.000.000

2431  Трошкови монтаже, демонтаже и складиштења свечане расвете 3.750.000

 ОДРЖАВАЊЕ УРБАНE ОПРЕМЕ 36.987.300

1237  Одржавање урбаног мобилијара у Граду Новом Саду 3.300.000
1765 Oдржавање дрвених мостова и санација бедема  и стаза на Петроварадинској тврђави 3.500.000
1238 Одржавање грађевинско-архитектонских објеката и других урбаних елемената  

  у стамбеним блоковима 3.300.000
2430 Постављање, одржавање и уклањање мобилних тоалета и санитарних кабина 3.100.000
2447 Одржавање јавних WC-a 3.182.300
1764 Одржавање елемената визуелне комуникације 3.485.000
1779   Одржавање тартан стаза и других вештачких подлога  3.350.000
1780  Одржавање фонтана и јавних чесми  3.410.000
1778  Одржавање дечијих игралишта са реквизитима 3.390.000
1782  Одржавање рекреационих површина са реквизитима 3.470.000                                        

 ОПШТЕ ПОЗИЦИЈЕ 72.547.955 

689  Утврђивање и праћење квалитета воде за пиће на територији Града Новог Сада 27.000.000
1294  Вођење, допуна и одржавање регистра просторних јединица  

  Општег информационог система Града 25.000.000
682 Одржавање простора за извођење паса (обележавање) 200.000  
1725 Уклањање жвакаћих гума и сличних нечистоћа са тротоара и других јавних површина             3.000.000
1766 Прање јавних површина изграђених од бехатона и сличних материјала  3.400.000
78 Постављање табли са називима улица и тргова                1.500.000
1767 Ванредно одржавање јавних зелених, саобраћајних и других површина  

  по налогу наручиоца и надзорног органа                      7.718.557 
2411 Чишћење фасада јавних зграда и споменика од графита и одржавање плакатних места  3.490.000
2419  Прогнозно - извештајни послови у заштити дрвенастог биља на ериторији Града Новог Сада 1.239.398
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На основу  члана  9. став 2.  Одлуке о оснивању Јав-

ног предузећа „Пословни простор“ у Новом Саду  
("Службени лист Града Новог Сада", бр. 29/05 – пре-
чишћен текст и 53/08) и члана 24. тачка 7. Статута Града 
Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града 
Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада 
на XLVI седници 28. децембра 2011. године доноси

ОДЛУКУ 
О ПРОГРАМУ ИЗГРАДЊЕ И  ОДРЖАВАЊА 
ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У 2012. ГОДИНИ

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се Програм изградње и од-
ржавања пословног простора за 2012. годину (у даљем 
тексту: Програм) који чини саставни део ове одлуке.

Члан 2.

Изградња и одржавање пословног простора на тери-
торији Града Новог Сада финансираће се из следећих 
извора: 

Р .бр И з в о р и  п р и х о д а у динарима % удео

А. Средства из буџета Града за 2012. годину 980.000.000,00 85,94

Б. Приходи од продаје нефинансијске имовине 300.000,00 0,03

В. Приходи из додатне активности буџетског корисника 160.000.000,00 14,03

1. Изградња пословно-стамбених објеката путем Уговора о заједничком 
улагању са саинвеститором (I фаза)

103.000.000,00 9,03

2. Приходи за заједничке трошкове који се наплаћују од закупаца у ПЦ 
"Аполо", Потходнику, Матичарском здању, Соколском дому,  Војвођанских 
бригада 17, Жељезничка 28, Булевар Михајла Пупина 1, Градски стадион 
„Карађорђе“, Дому културе Ветерник, Ковиљ- Лазе Костића 119

52.000.000,00 4,56

3. Приходи од инжењеринга, консалтинга и маркетинг активности 5.000.000,00 0,44

Укупно средства: (А+Б+В) 1.140.300.000,00 100,00

Члан 3.

Планирана средства из члана 2. ове одлуке распоређују се на одређене основне намене у планираним износима 
и процентуалним уделима (за програмску тачку под ознаком А и Б):

Прог. 
тачка Позиције расхода по наменама у динарима % удео

А Расходи који се финансирају из прихода буџета Града 980.300.000,00 85,97

1. Расходи на изградњи пословних објеката 563.000.000,00 49,37

1.1. Изградња пословних објеката - простора за производно-услужно занатство 
( II фаза) Римски шанчеви, Сентандрејски пут бб

40.000.000,00 3,51

1.2. Изградња Архива Града Новог Сада (II фаза) Филипа Вишњића 2а у Новом 
Саду

220.000.000,00 19,29

1.3. Изградња и капитално одржавање објеката од интереса локалне 
самоуправе

60.000.000,00 5,26

1.4. Куповина пословног простора 4.000.000,00 0,35

1.5. Изградња и капитално одржавање објеката - пословних простора 234.000.000,00 20,52

1.6. Капитално одржавање објекта Дунавска 3 (наставак радова из 2011. 
године)

5.000.000,00 0,44
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2. Расходи на адаптацији, реконструкцији, санацији и  одржавању 
пословних објеката – простора

58.000.000,00 5,09

2.1. Јавни објекти од интереса локалне самоуправе 10.000.000,00 0,88

2.2. Пословни објекти - пословни простори 8.000.000,00 0,7

2.3. Одржавање и сервисирање уређаја и опреме у пословним и спортским 
објектима са уградњом резервних делова

8.000.000,00 0,7

2.4. Хитне интервенције у пословним објектима - пословним просторима 4.000.000,00 0,35

2.5. Остали објекти од интереса локалне самоуправе и реконструкција фасада 
(наставак радова из 2011. године)

27.000.000,00 2,37

2.6. Подграђе Петроварадинске тврђаве 1.000.000,00 0,09

3. Расходи на изради пројектне документације 16.800.000,00 1,47
 3.1. Пројектна документација за реконструкцију, адаптацију пословних објеката 

- пословних простора
3.000.000,00 0,26

 3.2. Пројектна документација за изградњу пословних објеката - пословних 
простора

13.800.000,00 1,21

 (Свега 1 + 2 + 3) 637.800.000,00 55,93
4. Расходи (издаци) на  реализацији програма 342.500.000,00 30,04

4.1. Трошкови осигурања 12.500.000,00 1,10

4.2. Порез на добит предузећа (аконтација) 800.000,00 0,07

4.3. Порез на додату вредност (ПДВ) 127.000.000,00 11,14

    4.4.      Издаци - трошкови  Јавног предузећа 100.256.128,00 8,79
     Mатеријални трошкови (струја, вода, грејање, хигијена, обезбеђење,  

платни промет, таксе, вештачење,...)
62.756.128,00 5,50

            4.4.1. Издаци за коришћење Спортске хале у Футогу 9.500.000,00 0,83

            4.4.2. Издаци за коришћење Спортског центра “Слана бара” (Хала) 13.000.000,00 1,14

            4.4.3. Издаци за коришћење Спортског центра “Слана бара” (Базен) 15.000.000,00 1,32

   4.5 Издаци за легализацију објеката 3.000.000,00 0,26

4.6. Плате за запослене и накнаде за Управни и Надзорни одбор 91.843.872,00 8,06
           4.6.1. Плате и додаци запослених са порезима и доприносима 84.217.392,00 7,39

           4.6.2. Накнаде члановима Управног и Надзорног одбора 7.626.480,00 0,67

4.7.         Издаци за маркетинг 3.300.000,00 0,29

4.8. Дотације  осталим непрофитним институцијама 3.800.000,00 0,33

 4.8.1. ДаНС за штампање часописа 1.200.000,00 0,10

 4.8.2. Фонд “Меланија Бугариновић” 2.600.000,00 0,23

Б Расходи који се финансирају из додатних активности буџетског 
корисника – сопствени приходи

160.000.000,00 14,03

1. Изградња пословно-стамбених објеката путем Уговора о заједничком 
улагању са саинвеститором (I фаза)

87.300.000,00 7,66

2. Издаци за трошкове платног промета 500.000,00 0,04

3. Издаци -трошкови који се плаћају преко Предузећа , а наплаћују се од 
закупаца у ПЦ “Аполо”, Потходнику, Матичарском здању, Соколском 
дому,  Војвођанских бригада 17, Жељезничка 28, Булевар Михајла 
Пупина 1, Градски стадион „Карађорђе“, Дому културе Ветерник, 
Ковиљ- Лазе Костића 119

45.900.000,00 4,03

4. Порез на додату вредност 24.400.000,00 2,14

5. Стручне услуге 500.000,00 0,04

6. Стипендије 1.400.000,00 0,12

Свега А + Б: 1.140.300.000,00 100,00
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Pасходи на изградњи пословних објеката из про-
грамске тачке А-1.1, А-1.2, А-1.3, А-1.4, A-1.5, A-1.6, А-3.2  
и Б-1. овог члана су капиталне инвестиције.

Члан 4.

Хитне интервенције које су наведене у тачки А-2.4. 
Програма изградње и одржавања пословног простора у 
2012. години вршиће се по налогу директора Јавног 
предузећа “Пословни простор” у Новом Саду, до плани-
раног износа, а о извршеним пословима и утрошку 
средстава за исте, директор је дужан обавестити Уп-
равни одбор Јавног предузећа “Пословни простор” у 
Новом Саду на првој наредној седници. 

Под хитним интервенцијама подразумевају се радо-
ви чијим се извођењем спречава, односно отклања 
штета Јавном предузећу, закупцу или трећем лицу (поп-
лава, разбијено стакло, обијена врата, рушење крова и 
плафона, фасада и сл.). 

Члан 5.

Управни одбор на предлог директора Јавног преду-
зећа „Пословни простор“ у Новом Саду може да изврши 
преусмеравање одобреног износа у програмској тачки 
расхода у износу 5% вредности за програмску тачку 
расхода чији се износ умањује.

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”, а 
примењиваће се од 01.01.2012. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-106/2011/1-I
28. децембар 2011. године 
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.  

ПРОГРАМ  
ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА ПОСЛОВНОГ 

ПРОСТОРА У 2012. ГОДИНИ

Сагласно члану 3. Одлуке о Програму изградње и 
одржавања пословног простора у 2012. години, овим 
Програмом дефинишу се објекти, односно пословни 
простори на којима ће се вршити улагања и то: 

Прог. 
тачка Позиције расхода по наменама у динарима

1. Расходи на изградњи пословних објеката 563.000.000,00

1.1. Изградња пословних објеката - простора за производно-услужно занатство (II 
фаза) Римски шанчеви, Сентандрејски пут бб

40.000.000,00

1.2. Изградња Архива Града Новог Сада (I фаза) Филипа Вишњића 2а у Новом Саду 220.000.000,00

1.3. Изградња и капитално одржавање објеката од интереса локалне самоуправе 60.000.000,00

1.4. Куповина пословног простора 4.000.000,00

1.5. Изградња и капитално одржавање објеката - пословних простора 234.000.000,00

1.6. Капитално одржавање објекта Дунавска 3 (наставак радова из 2011. године) 5.000.000,00

2. Расходи на адаптацији, реконструкцији, санацији и  одржавању пословних 
објеката – простора

58.000.000,00

2.1. Јавни објекти од интереса локалне самоуправе 10.000.000,00

2.2. Пословни објекти - пословни простори 8.000.000,00

2.3. Одржавање и сервисирање уређаја и опреме у пословним и спортским објектима 
са уградњом резервних делова

8.000.000,00

2.4. Хитне интервенције у пословним објектима - пословним просторима 4.000.000,00

2.5. Остали објекти од интереса локалне самоуправе и реконструкција фасада 
(наставак радова из 2011. године)

27.000.000,00

2.6. Подграђе Петроварадинске тврђаве 1.000.000,00
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3. Расходи на изради пројектне документације 16.800.000,00

3.1. Пројектна документација за реконструкцију, адаптацију пословних објеката - 
пословних простора

3.000.000,00

3.2. Пројектна документација за изградњу пословних објеката - пословних простора 13.800.000,00

(Свега 1 + 2 + 3) 637.800.000,00

Б Расходи који се финансирају из додатних активности буџетског корисника – 
сопствени приходи

87.300.000,00

1. Изградња пословно-стамбених објеката путем Уговора о заједничком улагању са 
саинвеститором (I фаза)

87.300.000,00

1.1 Угао Максима Горког 14 и Стражиловске у Новом Саду 59.800.000,00

1.2 Шафарикова 4 у Новом Саду 5.000.000,00

1.3 Кисачка 55 у Новом Саду 5.000.000,00

1.4 Стражиловска 12-14 у Новом Саду 2.500.000,00

1.5 Косовска 22 у Новом Саду 2.500.000,00

1.6 Ласла Гала 32 у Новом Саду 2.500.000,00

1.7 Филипа Вишњића 2а у Новом Саду 2.500.000,00

1.8 Сентандрејски пут у Новом Саду 2.500.000,00

1.9 Футошки пут 63 у Новом Саду 2.500.000,00

1.10 Димитрија Туцовића 3 у Новом Саду 2.500.000,00

Укупнo: 555.100.000,00

А. Расходи на реализацији Програма који се  
финансирају из средстава буџета Града за 
2012. годину

4.1. Трошкови осигурања 
Како управљање пословним просторима - послов-

ним зградама и опремом подразумева осигурање од 
основних ризика и накнаду евентуалних штета које на 
њима настају, осигурање простора и опреме ће се вр-
шити на сваковремену стварну вредност, као и обавез-
но осигурање запослених за шта се плански опре-
дељују средства у износу од 

12.500.000,00 динара.

4.2. и  4.3.  Законске обавезе
На име пореских обавеза предузећа (порез на добит 

предузећа, порез на додату вредност) планирају се 
средства у износу од 

 127.800.000,00 динара.

4.4.  Издаци за трошкове Јавног предузећа  
   “Пословни простор” у Новом Саду  
   (у даљем  тексту: Предузеће)

На име материјалних трошкова (издатака) предузећа 
(електрична енергија, грејање, вода, одржавање хигије-
не, обезбеђења, канцеларијски материјал, вештачење, 

платни промет, ПТТ,  уговори о делу, административна 
опрема, превоз радника, отпремнине приликом одласка 
радника у пензију итд.) плански се одређује износ сред-
става од 

 62.756.128,00 динара.

У оквиру ове позиције налазе се и планирани издаци 
за репрезентацију у износу од 850.000,00 динара, а слу-
жиће за потребе Предузећа. 

4.4.1.  Издаци за коришћење Спортске хале у Футогу 
(електрична енергија, вода, одржавање хигијене, 
грејање, обезбеђење, одржавање објекта, потрошни 
материјал) планирају се у износу 

                                9.500.000,00 динара.

4.4.2.  Издаци за коришћење Спортске хале “Слана 
бара” (електрична енергија, вода, одржавање хигијене, 
грејање, обезбеђење, одржавање објекта, потрошни 
материјал) планирају се у износу   

13.000.000,00 динара.

4.4.3. Издаци за коришћење базена “Слана бара” 
(електрична енергија, вода,  грејање, спољно обез-
беђење, одржавање објекта) планирају се у износу 

 15.000.000,00 динара.
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4.5. Издаци за легализацију објеката планирани  
             су у износу                     

3.000.000,00 динара.
 

4.6.   Плате за запослене и накнаде за чланове  
     Управног и Надзорног одбора

Плате и додаци за 54 радника испланирани су на ни-
воу планираних зарада за 2011. годину увећаних за 
3,2% и  износе                           84.217.392,00 динара.

Износ накнада члановима Управног и Надзорног од-
бора Предузећа у 2012. години планиран је у износу 
7.626.480,00 динара. Члановима Управног и Надзорног 
одбора припада месечна накнада за рад у Управном и 
Надзорном одбору и то:

•	 председнику Управног и Надзорног одбора од-
ређује се месечна накнада у висини од 25% од 
укупног износа зараде директора предузећа

•	 члану Управног и Надзорног одбора одређује се 
месечна накнада у висини од 20% од укупног из-
носа зараде директора предузећа

•	 месечна накнада члану Управног и Надзорног од-
бора умањује се за по 5% због одсуствовања са 
заказаних и одржаних седница без претходно 
писмено образложеног разлога за одсуствовање 
са седнице и прихваћеног образложења од стра-
не Управног и Надзорног одбора о оправданости 
разлога за неприсуствовање седници.

4.7   Издаци за маркетинг

На име издатака за маркетинг плански се опре-
дељују средства у износу од           3.300.000,00 динара.

Критеријуми за коришћење ових средстава су: 
- за оглашавање пословног простора за издавање у 

закуп 
- рекламне и пропагандне активности за промоцију 

пословних простора којим управља Јавно преду-
зеће „Пословни простор“ у Новом Саду као и при-
ликом изградње новог пословног простора 

4.8 Дотације осталим непрофитним институцијама  
           односе се на следеће:

- Друштву архитеката  Новог Сада  за покриће трош-
кова штампања часописа ДаНС  у износу од

  1.200.000,00 динара.
- Фонду  “Меланије Бугариновић”
 од закупнине легата у Београду који се издаје у за-

куп, умањене за порез на додату вредност, и тако 
се преноси у целокупном годишњем износу од

2.600.000,00 динара.

Б. Расходи који се финансирају из додатних  
прихода и сопствених прихода предузећа

1.   Издаци за изградњу пословно-стамбених обје-
ката путем Уговора о заједничком улагању са 
саинвеститором (I фаза)

                                              87.300.000,00 динара.

Предузеће у 2011. години планира почетак изградње 
пословно-стамбених објеката кроз облик приватно-јав-
не иницијативе на локацијама, односно на грађевинс-
ким парцелама на којима постојеће пословне објекте 
због дотрајалости замењују нови пословно-стамбени у 
складу са плановима детаљне регулације на тим под-
ручјима Града.

У планској години Предузеће ће одабрати најповољ-
нијег саинвеститора за заједничку изградњу пословно-
стамбених објеката у складу са прописима на локацијама:

1. угао Максима Горког 14 и Стражиловске у Новом 
Саду

2. Шафарикова 4 у Новом Саду

3. Кисачка 55 у Новом Саду

4. Стражиловска 12-14 у Новом Саду

5. Косовска 22 у Новом Саду

6. Ласла Гала 32 у Новом Саду

7. Филипа Вишњића 2а у Новом Саду

8. Сентандрејски пут у Новом Саду

9. Футошки пут 63 у Новом Саду

10. Димитрија Туцовића 3 у Новом Саду

Средства у планираном износу намењена су за из-
раду пројектне документације, издатке за грађевинску 
парцелу, комунално опремање и друго.

2. Планирани трошкови платног промета 
који се финансирају из додатних прихода износе 

500.000,00 динара. 

3. Издаци-трошкови који се плаћају преко Преду-
зећа, а наплаћују се од закупаца у ПЦ “Аполо”, 
Потходнику, Матичарском здању, Соколском 
дому, Војвођанских бригада 17, Жељезничка 
28, Булевар М. Пупина 1, Градски стадион „Ка-
рађорђе“,  Дому културе Ветерник, Ковиљ - Ла-
зе Костића 119

Планирани издаци - трошкови на овој позицији одно-
се се на плаћање рачуна за заједничке трошкове (елек-
трична енергија, грејање-хлађење, вода, одржавање 
хигијене и обезбеђење) у пословним објектима а износе 

 45.900.000,00 динара.

4. Порез на додату вредност

Порез на додату вредност планиран је на основу ос-
тварених сопствених прихода у износу од    

24.400.000,00 динара.
5.  Стручне услуге
Стручне услуге планирају се у износу од  

500.000,00 динара.

6.  Стипендије
Издаци за стипендије планирају се у износу од  

1.400.000,00 динара.
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На основу члана 24. тачка 23. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада, на 
XLVI седници 28. децембра 2011. године, доноси

ПРОГРАМ 
 ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА 

НЕСМЕТАНО ОДВИЈАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА 
ПУТНИКА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ 

САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА “НОВИ САД”, 
НОВИ САД ЗА 2012. ГОДИНУ - ТЕКУЋЕ 

СУБВЕНЦИЈЕ

1. За несметано одвијање јавног превоза путника у 
2012. години планирају се средства за набавку горива у 
износу од 150.000.000,00 динара из текућих субвенција 
из буџета Града Новог Сада за 2012. годину.

2. Захтев за пренос средстава из буџета Града Новог 
Сада за 2012. годину, уз приложену документацију, Јав-
но градско саобраћајно предузеће “Нови Сад”, Нови 
Сад (у даљем тексту: Предузеће) доставља Градској уп-
рави за саобраћај и путеве (у даљем тексту: Градска 
управа) која врши надзор над спровођењем Програма.

3. Уколико планирана средства из тачке 1. овог про-
грама не буду довољна за планирану набавку горива, 
недостајућа средства обезбедиће се из сопствених 
средстава Предузећа.

Пренос средстава из тачке 1. овог програма на рачун 
Предузећа врши се на основу захтева који припрема 
Градска управа у складу са прописима.

4. Предузеће подноси Скупштини Града Новог Сада 
шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Про-
грама.

5. Оваj програм ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 34-4197/2011-I
28. децембар 2011. године
НОВИ САД    Председник

Александар Јовановић, с.р.
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На основу члана 17. став 3. Одлуке о обезбеђивању 

средстава за финансирање потреба у области спорта 
на територији Града Новог Сада (“Службени лист Града 
Новог Сада”, број 29/09), Скупштина Града Новог Сада 
на XLVI седници 28. децембра 2011. године, доноси

 ПРОГРАМ 
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА 

ГРАДА НОВОГ САДА НАМЕЊЕНИХ 
ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ “СПОРТСКИ И 

ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА” НОВИ 
САД  ЗА 2012. ГОДИНУ - ТЕКУЋЕ 

СУБВЕНЦИЈЕ

1. Програмом коришћења средстава из буџета Града 
Новог Сада намењених Јавном предузећу “Спортски и 
пословни центар Војводина”  Нови Сад за 2012. годину 
- текуће субвенције уређује се начин коришћења сред-
става у износу од 80.000.000,00 динара планираних у 
буџету Града Новог Сада за 2012. годину за текуће суб-
венције Јавном предузећу “Спортски и пословни центар 
Војводина”  Нови Сад (у даљем тексту: Предузеће).

2. Средства из тачке 1. овог програма користиће се 
за покриће дела трошкова одржавања спортских обје-
ката Предузећа, које без накнаде користе спортске ор-
ганизације које своју спортску активност обављају на 
територији Града Новог Сада (у даљем тексту: спортске 
организације).

3. Предузеће ће на основу обезбеђених средстава 
омогућити спортским организацијама да користе укупно 
19.188 сати у току 2012. године и то:

Редни
број

ОБЈЕКАТ
“СПОРТСКИ И 

ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР
ВОЈВОДИНА”

Годишњи број
сати за тренажне 

активности 
спортских 

организација

Недељни број
сати за тренажне 

активности 
спортских 

организација

Дневни број
сати за тренажне 

активности 
спортских 

организација

Годишњи број
сати за такмичарске  

активности спортских 
организација

Од 9. јануара до 25. маја и од 13. августа до 28. децембра 2012. године

1. ВЕЛИКА ДВОРАНА - 
ЦЕЛА  

1200 30 6 204

2. МАЛА ДВОРАНА 2400 60 12 467

3. РВАЧКА ДВОРАНА 1200 30 6

4. СТОНОТЕНИСКА 
ДВОРАНА

1800 45 9 51

5. БОКС ДВОРАНА 2400 60 12
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6. ЏУДО ДВОРАНА 1200 30 6 14

7. КУГЛАНА 3200 80 16 411

Стазе 1-4 1600 40 8

Стазе 5-8 1600 40 8

8. БАЗЕН ВЕЛИКИ 1400 35 7 11

9. БАЗЕН МАЛИ 1400 35 7

Од 2. јануара до 6. априла и од 1. октобра до 28. децембра 2012. године

10. ЛЕДЕНА ДВОРАНА 675 25 5 75

11. СТРЕЛИШТЕ 1080 40 8

4. Захтев за пренос средстава из тачке 1. овог про-
грама, уз приложену документацију, Предузеће до-
ставља Градској управи за спорт и омладину (у даљем 
тексту: Градска управа) која врши надзор над спро-
вођењем Програма.

Пренос средстава из тачке 1. овог програма на рачун 
Предузећа врши се на основу захтева који припрема 
Градска управа  у складу са прописима.

5. Предузеће има обавезу да Скупштини Града Новог 
Сада достави годишњи извештај са исказаним финан-
сијским показатељима о утрошку средстава из овог 
програма намењених за покриће дела трошкова одржа-
вања спортских објеката Предузећа (електрична енер-
гија, топлотна енергија, вода и др.).

6. Надзор над спровођењем овог програма врши 
Градска управа. 

7. Овај програм објавити у “Службеном листу Града 
Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-984/2011-I
28. децембар 2011. године  
НОВИ САД 

Председник
Александар Јовановић, с.р.
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На основу члана 24. тачка 23. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог 
Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада, на 
XLVI седници 28. децембра 2011. године, доноси

О Д Л У К У
О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 

АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА "ВОДОВОД И 

КАНАЛИЗАЦИЈА" НОВИ САД И ТЕКУЋЕГ 
ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДА И 

КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА 2012. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се Програм инвестиционих 
активности Јавног комуналног предузећа “Водовод и 
канализација” Нови Сад и текућег одржавања водовода 
и канализације за 2012. годину (у даљем тексту: Прог-
рам), који чини саставни део ове одлуке.

Члан 2.

Носилац активности предвиђених Програмом је Јав-
но комунално предузеће “Водовод и канализација”  Но-
ви Сад (у даљем тексту: Предузеће).

Члан 3.

За реализацију Програма планирана су средства у 
буџету Града Новог Сада за 2012. годину у износу од 
2.065.000.000,00 динара, и то за:

−	 инвестиционе активности - (капиталне субвен-
ције) у износу од 345.000.000,00 динара, 

−	  инвестиционе активности – средства зајма ЕИБ у 
износу од 1.650.000.000,00 динара, и

−	 текуће субвенције (текуће одржавање водовода и 
канализације) у износу од 70.000.000,00 динара.

Члан 4.

Уколико планирана средства из члана 3. ове одлуке 
не буду довољна за реализацију активности предвиђе-
них Програмом, недостајућа средства обезбедиће се из 
сопствених средстава Предузећа.

Члан 5.

Надзор над реализацијом Програма врши Градска 
управа за комуналне послове (у даљем тексту: Градска 
управа). 

Стручни надзор над извођењем радова предвиђених 
Програмом, на текућем одржавању водовода и канали-
зације, врши Јавно предузеће “Завод за изградњу Гра-
да” у Новом Саду. 

Трошкови обављања послова стручног надзора из 
става 2. овог члана обухваћени су у оквиру трошкова 
реализације Програма уређивања грађевинског 
земљишта за 2012. годину.
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Члан 6.

Захтев за пренос средстава из члана 3. ове одлуке, 
уз приложену документацију, Предузеће доставља 
Градској управи.

Пренос средстава из члана 3. ове одлуке на рачун 
Предузећа врши се на основу захтева, који припрема 
Градска управа, у складу са прописима.

Члан 7.

Када се средства из члана 3. ове одлуке не оства-
рују у планираном износу, Градоначелник Града Новог 
Сада (у даљем тексту: Градоначелник) утврђује приори-
тетне радове.

Члан 8. 

Градска управа, уз претходну сагласност Градона-
челника, може извршити прерасподелу планираних 
средстава по позицијама Програма у делу инвестицио-
них активности у оквиру исте групе радова и у делу те-
кућег одржавања, ако постоје објективне околности које 

условљавају потребу за извршењем одређених радова 
у већем обиму.

Члан 9.

Предузеће подноси Скупштини Града Новог Сада 
шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Про-
грама.

Члан 10.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана  од дана 
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”, а 
примењиваће се од 1. јануара 2012. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД 
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3584/2011-I
28. децембар 2011. године
НОВИ САД    Председник

Александар Јовановић, с.р.

ПРОГРАМ 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  
“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” НОВИ САД И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА  

ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА 2012. ГОДИНУ

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

Позиција Програмска позиција Вредност

Група 
радова I В О Д О В О Д  –  КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ 48.000.000

1. РАЗВОЈ ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА 4.000.000

Доградња линије технолошког процеса прераде воде, на ППДВ “Штранд” 
г. Ревизија студије оправданости и идејног пројекта  

Наставак реализације уговорених обавеза  

8. ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ 44.000.000

Пројектна документација за грађење, реконструкцију, адаптацију и санацију мреже и 
објеката водовода и прибављање употребних дозвола изведених објеката  

Наставак реализације уговорених обавеза  

Изградња водовода у улици Сентелеки Корнела, деоница од Сомборског булевара 
до Улице Ћирила и Методија у Новом Саду (I фаза доводника за Бегеч)  

Наставак реализације уговорених обавеза  

Изградња и реконструкција водоводне мреже

Група 
радова II К А Н А Л И З А Ц И Ј А – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ 297.000.000

12. ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 100.000.000

Реконструкција чистача решетки на ЦС “Дечије село”, Ср. Каменица - извођење 
радова  
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Реконструкција хидромашинске опреме и базена ЦС - извођење радова за ЦС у 
Ветернику

Санација чистача решетке на ЦС “Север 4” (радови)  

14. ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ 169.635.000

Пројектна документација за грађење, реконструкцију, адаптацију и санацију мреже и 
објеката канализације и прибављање употребних дозвола изведених објеката  

Наставак реализације уговорених обавеза  

Изградња канализације на Сомборском булевару (од Улице Јожефа Атиле до Улице 
цара Душана) и део Булевара Европе (до Улице Браће Груловић)  

Наставак реализације уговорених обавеза  

Изградња и реконструкција канализационе мреже  

17. КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА КАЋ-БУДИСАВА 27.365.000

Главни пројекат потисног вода од Будисаве до Каћа  

Наставак реализације уговорених обавеза  

Изградња потисног вода канализације од Будисаве до Каћа  

  У К У П Н О  ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА: 345.000.000

Група 
радова III ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - СРЕДСТВА ЗАЈМА ЕИБ 1.650.000.000

18. Реконструкција постројења за прераду воде за пиће “Штранд” 660.000.000

19. Изградња и реконструкција примарне канализационе мреже од Улице Руменачке до ГЦ-2 880.000.000

20. Снимање канализационе мреже Града Новог Сада 82.500.000

21. Надзор и техничка помоћ јединици за имплементацију пројекта канализације 27.500.000

  У К У П Н О  СРЕДСТВА ЗАЈМА ЕИБ: 1.650.000.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Група 
радова I В О Д О В О Д – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ 48.000.000

Група 
радова II К А Н А Л И З А Ц И Ј А – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ 297.000.000

Група 
радова III ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - СРЕДСТВА ЗАЈМА ЕИБ 1.650.000.000

  У К У П Н О  I + II + III: 1.995.000.000

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ-ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ

Позиција ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА Вредност
у динарима

I КАНАЛИЗАЦИЈА

1772 Одржавање атмосферске канализације 25.000.000
1773 Одржавање црпних станица атмосферске канализације 5.000.000

2406 Интервентни радови и прање блоковске мреже 1.000.000

1578 Хаварије на секундарној мрежи канализације 20.000.000

1783 Мониторинг протока на изливима канализације 1.500.000

СВЕГА: 52.500.000
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II ВОДОВОД

3559 Праћење и одржавање евиденције стања јавних чесми и бунара (катастар) 100.000

1611 Одржавање, ревитализација и санација јавних копаних и бушених бунара и објеката 1.500.000

1612 Ликвидација-санација објеката и бунара 1.000.000

2408 Катастар надземних хидраната, обележавање, оспособљавање постојећих
и обележавање мреже нових хидраната 2.000.000

2429 Интервентно снабдевање пијаћом водом 1.500.000

1577 Хаварије на секундарној мрежи водовода 11.300.000

1774 Интервентно одржавање водоводне мреже по налогу инспекцијских служби 100.000

СВЕГА: 17.500.000

(I+II) УКУПНО 70.000.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ 1.995.000.000

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ - ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ 70.000.000

УКУПНО: 2.065.000.000
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На основу члана 24. тачка 23. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада, на 
XLVI седници 28. децембра 2011. године, доноси

О Д Л У К У 
О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 

АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА “ЛИСЈЕ” НОВИ САД  И 
ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ГРОБАЉА  

ЗА 2012. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се Програм инвестиционих 
активности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови 
Сад и текућег одржавања гробаља за 2012. годину (у 
даљем тексту: Програм), који чини саставни део ове од-
луке. 

Члан 2.

 Носилац активности предвиђених Програмом је Јав-
но комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад (у даљем 
тексту: Предузеће). 

Члан 3.

За реализацију Програма планирана су средства у 
буџету Града Новог Сада за 2012. годину  у износу од 
135.000.000,00 динара, и то за:

-  Капиталне субвенције (инвестиционе активности) 
у износу од 40.000.000,00 динара, и

-  Текуће субвенције (текуће одржавање гробаља) у 
износу од 95.000.000,00 динара.

Члан 4.

Уколико планирана средства из члана 3. ове одлуке 
не буду довољна за реализацију активности предвиђе-
них Програмом, недостајућа средства обезбедиће се из 
сопствених средстава Предузећа.

Члан 5.

Надзор над реализацијом Програма врши Градска 
управа за комуналне послове (у даљем тексту: Градска 
управа).

Стручни надзор над извођењем радова предвиђених 
Програмом, на текућем одржавању гробаља, врши Јав-
но предузеће "Завод за изградњу Града" у Новом Саду. 

Трошкови обављања послова стручног надзора из 
става 2. овог члана обухваћени су у оквиру трошкова 
реализације Програма уређивања грађевинског 
земљишта за 2012. годину.

Члан 6.

Захтев за пренос средстава из члана 3. ове одлуке, 
уз приложену документацију, Предузеће доставља 
Градској управи за комуналне послове (у даљем тексту:
Градска управа) која врши надзор над спровођењем 
Програма.

Пренос средстава из члана 3. ове одлуке на рачун 
Предузећа врши се на основу захтева који припрема 
Градска управа у складу са прописима.
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Члан 7.

 Када се средства из члана 3. ове одлуке не оства-
рују у планираном износу, Градоначелник Града Новог 
Сада (у даљем тексту: Градоначелник) утврдиће при-
оритетне радове, односнo послове.

Члан 8.

 Градска управа, уз претходну сагласност Градона-
челника, може да изврши прерасподелу планираних 
средстава по позицијама Програма у оквиру исте групе 
радова, односно послова и у делу текућег одржавања, 
ако постоје објективне околности које условљавају пот-
ребу за извршењем одређених послова у већем обиму.

Члан 9.

Предузеће подноси Скупштини Града Новог Сада 
шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Про-
грама.

Члан 10.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада", а 
примењиваће се од 1. јануара 2012. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3524/2011-I
28. децембар 2011. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

ПРОГРАМ 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ЛИСЈЕ”  

НОВИ САД И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ГРОБАЉА ЗА 2012. ГОДИНУ

ИНВЕСТИЦИОНE АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

Број 
позиције ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА Вредност

РАДОВИ:

1. Израда пројектно-техничке документације за доградњу постојећих и изградњу нових 
објеката на Градском гробљу 400.000,00

2.
Изградња IX гробног поља (имовинско-правни односи, изградња асфалтних, пешачких 
и колских стаза, водовод и канализација, хидрантска мрежа и атмосферска 
канализација) – I фаза

5.000.000,00

3. Реконструкција - санација стаза (од I до V гробног поља) на Градском гробљу  у Новом 
Саду - наставак радова 7.500.000,00

4. Реконструкција улазног трга и дела колско-пешачких стаза, пешачких алеја и стаза 
унутар гробног поља на Градском гробљу у Новом Саду 7.000.000,00

5. Реконструкција хидрантске мреже и атмосферске канализације у пословно техничком 
блоку на Градском  гробљу у Новом Саду - наставак радова 1.100.000,00

6. Реконструкција и изградња атмосферске канализације, водоводне и хидрантске мреже 
од I - V гробног поља на Градском гробљу у Новом Саду - наставак радова 5.000.000,00

7. Изградња зидане ограде са капијама и пешачке стазе на гробљу у Петроварадину – 
Транџамент - наставак радова 6.000.000,00

8. Изградња зидане ограде са капијом на гробљу у Ветернику 2.000.000,00

9. Реконструкција и изградња објеката других делатности у функцији претежне 
делатности на Градском гробљу - наставак изградње надстрешнице возног парка 6.000.000,00

  СВЕГА:     40.000.000,00

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – УКУПНО: 40.000.000,00

 Напомена: 
Финансијске вредности позиција Програма инвестиционих активности су изражене без ПДВ-а.
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ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ – ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ
Програмска 

позиција НАЗИВ ГРОБЉА Вредност

ГРУПА I - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА:

1256 Католичко гробље 4.000.000,00

1258 Јеврејско гробље 1.500.000,00

1260 Успенско гробље 3.000.000,00

1263 Русинско гробље 900.000,00

1303 Назаренско гробље 300.000,00

1305 Гробље у Сремској Kаменици 3.000.000,00

1309 Гробља у Петроварадину 4.000.000,00

1311 Градско гробље 54.000.000,00

1313 Спомен гробље, Алеја хероја и великана 2.800.000,00

1314 Алмашко гробље 3.000.000,00

1316 Реформаторско-евангелистичко гробље 1.700.000,00

1560 Гробља у Футогу 4.000.000,00

345 Гробље у Ветернику 1.800.000,00

2438 Заштићена гробна места на Успенском гробљу 500.000,00

1777 Заштићена гробна места на Градском гробљу 500.000,00

СВЕГА: 85.000.000,00
ГРУПА II - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ OБЈЕКАТА:

1312 Одржавање објеката на Градском гробљу и осталим гробљима која уређује и 
одржава ЈКП „Лисје“ Нови Сад 10.000.000,00

СВЕГА: 10.000.000,00
ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ( I + II ) УКУПНО: 95.000.000,00

   Напомена: 
   Финансијске вредности позиција Програма текућег одржавања су изражене са ПДВ-ом.

   Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

ИНВЕСТИЦИОНE АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ 40.000.000,00
ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ – ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ 95.000.000,00
УКУПНО: 135.000.000,00

708
На основу члана 24. тачка 23. Статута Града Новог 
Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада, на 
XLVI седници 28. децембра 2011. године, доноси

О Д Л У К У 
О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 

АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА "ЧИСТОЋА" НОВИ САД  
И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ  

ЗА 2012. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се Програм инвестиционих 
активности Јавног комуналног предузећа “Чистоћа” Но-

ви Сад и текућег одржавања чистоће за 2012. годину (у 
даљем тексту: Програм), који чини саставни део ове од-
луке.

Члан 2.

Носилац активности предвиђених Програмом је Јав-
но комунално предузеће “Чистоћа” Нови Сад (у даљем 
тексту: Предузеће).

Члан 3.

За реализацију Програма планирана су средства у 
буџету Града Новог Сада за 2012. годину у износу од 
402.250.910,00 динара, и то за:

−	 капиталне субвенције (инвестиционе активности) 
у износу од 192.250.910,00 динара, и

−	 текуће субвенције (текуће одржавање чистоће) у 
износу од 210.000.000,00 динара.
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Члан 4.

Уколико планирана средства из члана 3. ове одлуке 
не буду довољна за реализацију активности предвиђе-
них Програмом, недостајућа средства обезбедиће се из 
сопствених средстава Предузећа.

Члан 5.

Надзор над реализацијом Програма врши Градска 
управа за комуналне послове (у даљем тексту: Градска 
управа).

Стручни надзор над извођењем радова предвиђених 
Програмом, на текућем одржавању чистоће, врши Јав-
но предузеће “Завод за изградњу Града” у Новом Саду. 

Трошкови обављања послова стручног надзора из 
става 2. овог члана обухваћени су у оквиру трошкова 
реализације Програма уређивања грађевинског земљиш-
та за 2012. годину.

Члан 6.

Захтев за пренос средстава из члана 3. ове одлуке, 
уз приложену документацију, Предузеће доставља 
Градској управи.

Пренос средстава из члана 3. ове одлуке на рачун 
Предузећа врши се на основу захтева, који припрема 
Градска управа, у складу са прописима.

Члан 7.

Када се средства из члана 3. ове одлуке не оства-
рују у планираном износу, Градоначелник Града Новог 

Сада (у даљем тексту: Градоначелник) утврђује приори-
тетне радове, односно послове.

Члан 8. 

Градска управа, уз претходну сагласност Градона-
челника, може извршити прерасподелу планираних 
средстава по позицијама Програма у делу инвестицио-
них активности у оквиру исте групе послова и у делу те-
кућег одржавања, ако постоје објективне околности које 
условљавају потребу за извршењем одређених посло-
ва у већем обиму.

Члан 9.

Предузеће подноси Скупштини Града Новог Сада 
шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Про-
грама.

Члан 10.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”, а 
примењиваће се од 1. јануара 2012. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3602/2011-I
28. децембар 2011. године 
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р

ПРОГРАМ 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ЧИСТОЋА”  

НОВИ САД И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ ЗА 2012. ГОДИНУ 

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

Број 
позиције ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА Кол. ВРЕДНОСТ

ГРУПА: I РАДОВИ 116.250.910,00

1. Пројекат „Изградња рециклажног дворишта“ (средства из Фонда за заштиту 
животне средине Републике Србије) 30.000.000,00

2. Пројекат ‘’Санације, затварања и рекултивације сметлишта у Новом Саду’’ 
(средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије) 44.670.910,00

3. Пројекат ‘’Санације, затварања и рекултивације сметлишта у Новом Саду’’  
(донација Републике Словеније) 41.580.000,00

ГРУПА: II ОПРЕМА 76.000.000,00

1 Набавка и постављање подземних контејнера 260 76.000.000,00

 УКУПНО (без ПДВ): 192.250.910,00
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ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ - ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ

Број 
позиције НАЗИВ ПРОГРАМСКЕ ПОЗИЦИЈЕ Вредност 

1219 Одржавање јавне хигијене на територији Града Новог Сада 138.193.510,06

203 Одржавање боксова за контејнере 1.000.000,00

1220 Одржавање јавне хигијене међублоковског простора 13.683.201,23

1221 Стрводерске услуге 5.649.951,42

1224 Рад на уклањању дивљих депонија 23.751.470,57

1225 Рад на прикупљању, превозу и збрињавању напуштених домаћих животиња 6.000.000,00

1769 Привремено збрињавање анималног отпада 873.575,75

1770 Трајно збрињавање анималног отпада 873.575,75

2416  Корпе за отпатке 2.000.000,00

798 Одржавање јавне хигијене Петроварадинске тврђаве 1.199.052,26

2420 Одржавање градске депоније 14.923.081,14

2441 Интервентни радови у вези заразних болести животиња 300.000,00

679 Одржавање хигијене простора  за извођење паса 1.552.581,82

УКУПНО: 210.000.000,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ 76.000.000,00

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - ДОНАЦИЈЕ 116.250.910,00

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ - ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ 210.000.000,00

УКУПНО: 402.250.910,00

709
На основу члана 24. тачка 23. Статута Града Новог 

Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада, на 
XLVI седници 28. децембра 2011. године, доноси

О Д Л У К У 
О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 

АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА “ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО” НОВИ 
САД И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ЗЕЛЕНИЛА 

ЗА 2012. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се Програму инвестиционих 
активности Јавног комуналног предузећа “Градско зе-
ленило” Нови Сад и текућег одржавања зеленила за 
2012. годину (у даљем тексту: Програм), који  чини 
саставни део ове одлуке.

Члан 2.

Носилац активности предвиђених Програмом је Јав-
но комунално предузеће “Градско зеленило”Нови Сад 
(у даљем тексту: Предузеће).

Члан 3.

За реализацију Програма планирана су средства у 
буџету Града Новог Сада за 2012. годину у износу од 
230.162.000,00 динара, и то за:

- капиталне субвенције (инвестиционе активности) 
у износу од 40.162.000,00 динара, и

- текуће субвенције (текуће одржавање зеленила) у 
износу од 190.000.000,00 динара.

Члан 4.

Уколико планирана средства из члана 3. ове одлуке 
не буду довољна за реализацију активности предвиђе-
них Програмом, недостајућа средства обезбедиће се из 
сопствених средстава Предузећа.

Члан 5.

Надзор над реализацијом Програма врши Градска 
управа за комуналне послове (у даљем тексту: Градска 
управа).

Стручни надзор над извођењем радова предвиђених 
Програмом, на текућем одржавању зеленила, врши Јав-
но предузеће „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду.

Трошкови обављања послова стручног надзора из 
става 2. овог члана обухваћени су у оквиру трошкова ре-
ализације Програма уређивања грађевинског земљишта 
за 2012. годину.
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Члан 6.

Захтев за пренос средстава из члана 3. ове одлуке, 
уз приложену документацију, Предузеће доставља 
Градској управи.

Пренос средстава из члана 3. ове одлуке на рачун 
Предузећа врши се на основу захтева, који припрема 
Градска управа, у складу са прописима.

Члан 7.

Када се средства из члана 3. ове одлуке не оства-
рују у планираном износу, Градоначелник Града Новог 
Сада (у даљем тексту: Градоначелник) утврђује приори-
тетне радове, односно послове.

Члан 8.

Градска управа, уз претходну сагласност Градона-
челника, може извршити прерасподелу планираних 
средстава по позицијама Програма у делу инвестицио-
них активности у оквиру исте групе послова и у делу те-
кућег одржавања, ако постоје објективне околности које 

условљавају потребу за извршењем одређених посло-
ва у већем обиму.

Члан 9.

Предузеће подноси Скупштини Града Новог Сада 
шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Про-
грама.

Члан 10.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”, а 
примењиваће се од 1. јануара 2012. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 352-3523/2011-I
28. децембар 2011. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

П Р О Г Р А М  
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ГРАДСКО 
ЗЕЛЕНИЛО” НОВИ САД  И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ЗЕЛЕНИЛА ЗА 2012. ГОДИНУ

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

Број 
позиције ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА Вредност

ГРУПА - ДОБРА

1 Заливни системи на јавним зеленим површинама у Граду Новом Саду - наставак реа-
лизације уговорених обавеза из 2011. године 5.223.000,00

2 Мултифункционална радна машина (багер-утоваривач) 7.000.000,00

3 Заливни системи на јавним зеленим површинама у Граду Новом Саду 17.317.000,00

 УКУПНО ДОБРА: 29.540.000,00

ГРУПА - РАДОВИ

4. Израда 2 бунара за водоснабдевање заливног система на Булевару Европе - наставак 
реализације уговорених обавеза из 2011. године 1.560.000,00

5. Изградња 2 бунара за водоснабдевање заливног система у Граду Новом Саду 2.400.000,00

6. Пошумљавање заштитних појасева 5.162.000,00

УКУПНО РАДОВИ: 9.122.000,00

ГРУПА - УСЛУГЕ

7. Пројектно-техничка документација заливних система 1.500.000,00

УКУПНО УСЛУГЕ: 1.500.000,00

 УКУПНО: 40.162.000,00

НАПОМЕНА:   Тачка 6. Пошумљавање заштитних појасева се финансира из средстава од накнаде за коришћење  
   шума и шумског земљишта у складу са Законом о шумама (“Службени гласник Републике  
   Србије”, број 30/10).
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ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА - ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ
Број 

позиције ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА Вредност

329 Одржавање Дунавског парка 12.000.000,00 

340 Одржавање Каменичког парка 2.000.000,00

341 Одржавање зеленила у Кампусу 4.000.000,00 

816 Хемијска заштита дрвећа од болести и штеточина 12.000.000,00 

2409 Одржавање дечијих игралишта - елементи и партер 500.000,00

1226 Уклањање женских стабала тополе 2.000.000,00

1227 Одржавање јавног и блоковског зеленила 72.800.000,00

1228 Реконструкција и подизање зелених површина 500.000,00 

1229 Кошење траве на неуређеним површинама 9.000.000,00 

1236 Рад зимске службе ЈКП “Градско зеленило” Нови Сад 16.000.000,00 

2437 Одржавање Футошког парка 10.000.000,00 

1562 Одржавање паркова (Лимански, Ж.станица, Омладински, Горански,Бистрица) 15.000.000,00 

680 Одржавање зеленила на просторима за извођење паса 514.000,00 

799 Одржавање и обнова зелeних површина Петроварадинске тврђаве и Мишелука 16.000.000,00

1570 Крчење самоникле вегетације по бедемима тврђаве 500.000,00 

1761 Одржавање дворишта у предшколским установама 1.000.000,00

2418 Уклањање биолошког отпада са локација ван катастра 200.000,00 

2426 Одржавање зеленила у центру Сремске Каменице и Дечијем селу 2.486.000,00

2427 Одржавање зеленила на Купалишту “Штранд” 10.000.000,00 

2446 Уклањање и орезивање дрвећа и другог растиња ради заштите енергетских објеката 2.000.000,00

346 Интервентно одржавање 1.500.000,00

 УКУПНО: 190.000.000,00

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА Вредност

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ 40.162.000,00 

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА - ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ 190.000.000,00 

УКУПНО: 230.162.000,00

710
На основу члана 24. тачка 23. Статута Града Новог 

Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада, на 
XLVI  седници 28. децембра 2011. године, доноси

О Д Л У К У 
О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 

АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА “ТРЖНИЦА” НОВИ САД  

ЗА 2012. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се Програм инвестиционих 
активности Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Но-
ви Сад за 2012. годину (у даљем тексту: Програм), који 
чини саставни део ове одлуке. 

Члан 2.

Носилац инвестиционих активности предвиђених 
Програмом је Јавно комунално предузеће  „Тржница“  
Нови Сад ( у даљем тексту : Предузеће ). 

Члан 3.

За реализацију Програма планирана су средства у 
буџету Града Новог Сада за 2012. годину – капиталне 
субвенције у износу од 35.000.000,00 динара.   

Члан 4.

Уколико планирана средства из члана 3. ове одлуке 
не буду довољна за реализацију Програма, недостајућа 
средства обезбедиће се из сопствених средстава Пре-
дузећа.
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Члан 5.

Захтев за пренос средстава из члана 3. ове одлуке, 
уз приложену документацију, Предузеће доставља 
Градској управи за комуналне послове (у даљем тексту: 
Градска управа) која врши надзор над спровођењем 
Програма.

Пренос средстава из члана 3. ове одлуке на рачун 
Предузећа врши се на основу захтева који припрема 
Градска управа у складу са прописима.

Члан 6.

Када се средства из члана 3. ове одлуке не оства-
рују у планираном износу, Градоначелник Града Новог 
Сада (у даљем тексту: Градоначелник) утврдиће при-
оритетне радове.

Члан 7.

Ако се утврди да планирана средства  неће бити ут-
рошена због објективних околности, Градска управа, уз 
претходну сагласност Градоначелника, може да изврши 

прерасподелу планираних средстава по позицијама 
Програма у оквиру исте групе активности.

Члан 8.

Предузеће подноси Скупштини Града Новог Сада 
шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Про-
грама.

Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада", а 
примењиваће се од 1. јануара 2012. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3522/2011-I
28. децембар 2011. године 
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

ПРОГРАМ 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ТРЖНИЦА“  

НОВИ САД ЗА 2012. ГОДИНУ

Бр. 
позиције ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА

Вредност 
без ПДВ-а

1. НАЈЛОН ПИЈАЦА

1.1. Израда надстрешница са и без страница   7.000.000,00

УКУПНО НАЈЛОН ПИЈАЦА 7.000.000,00

2. ЛИМАНСКА ПИЈАЦА

2.1. Израда и монтажа опреме за расхлађивање - орошавање 2.000.000,00

УКУПНО ЛИМАНСКА ПИЈАЦА 2.000.000,00

3. КВАНТАШКА ПИЈАЦА

3.1. Адаптација постојећих објекaта (грађевински и инсталатерски радови) 3.000.000,00

УКУПНО КВАНТАШКА ПИЈАЦА 3.000.000,00

4. ОПРЕМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ

4.1. Набавка, израда и монтажа продајних места (пољопривредна и робна) на Сателитској 
пијаци 10.000.000,00

4.2. Набавка опреме за чишћење и одржавање пијаца, транспортна и друга опрема 3.000.000,00

4.3. Набавка машина за обављање основне делатности (специјализоване машине, трак-
тор, чистилица, машине за прање или сличне машине) 3.000.000,00

4.4. Набавка расхладне технике (коморе, витрине и слична опрема) 3.000.000,00

4.5. Набавка, израда и монтажа робних тезги 1.200.000,00

4.6. Набавка, израда и монтажа пољопривредних тезги 2.800.000,00

УКУПНО  ОПРЕМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ: 23.000.000,00

УКУПНО (1. – 4.): 35.000.000,00
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Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог 
Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XLVI 
седници 28. децембра 2011. године, доноси

 
О Д Л У К У 

О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 
АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ ГРАДСКОГ 

САОБРАЋАЈНОГ  ПРЕДУЗЕЋА  
"НОВИ САД", НОВИ САД ЗА 2012. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се Програм инвестиционих 
активности Јавног градског саобраћајног предузећа 
"Нови Сад", Нови Сад за 2012. годину (у даљем тексту: 
Програм) који чини саставни део ове одлуке.

Члан 2.

Носилац инвестиционих активности предвиђених 
Програмом је Јавно градско саобраћајно предузеће 
"Нови Сад", Нови Сад (у даљем тексту: Предузеће).

Члан 3.

За остваривање Програма планирају се средства у 
укупном износу од 242.504.328,73 динара, без пореза 
на додату вредност из капиталних субвенција из буџета 
Града Новог Сада за 2012. годину.

Члан 4.

Уколико планирана средства из члана 3. ове одлуке 
не буду довољна за реализацију Програма, недостајућа 

средства обезбедиће се из сопствених средстава Пре-
дузећа.

Члан 5.

Захтев за пренос средстава из члана 3. ове одлуке, 
уз приложену документацију Предузеће доставља Град-
ској управи за саобраћај и путеве (у даљем тексту: 
Градска управа) која врши надзор над спровођењем 
Програма.

Пренос средстава из члана 3. ове одлуке на рачун 
Предузећа врши се на основу захтева који припрема 
Градска управа у складу са прописима.

Члан 6.

Када се средства из члана 3. ове одлуке не оства-
рују у планираном износу, Градоначелник Града Новог 
Сада утврдиће приоритетне инвестиционе активности.

Члан 7.

Ако се утврди да планирана средства неће бити ут-
рошена због објективних околности, Градска управа, уз 
претходну сагласност Градоначелника Града Новог Са-
да, може да изврши прерасподелу планираних средста-
ва по позицијама Програма.

Члан 8.

Предузеће подноси Скупштини Града Новог Сада 
шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Про-
грама.

Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".

П Р О Г Р А М 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈГСП "НОВИ САД", НОВИ САД ЗА 2012. ГОДИНУ

Редни 
број ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА Извори средстава Износ динара

1. Набавка 5 соло аутобуса на гасни погон -  
започета набавка у 2011. години

Буџет Града Новог Сада за 2012. годину 120.000.000,00

2. Електронски систем наплате Буџет Града Новог Сада за 2012. годину 85.000.000,00

3. Учешће за набавку 16 соло аутобуса на гасни 
погон

Буџет Града Новог Сада за 2011. годину 37.504.328,73

УКУПНО: 242.504.328,73

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-4204/2011-I
28. децембар 2011. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.
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На основу члана 24. тачка 23. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада, на 
XLVI седници 28. децембра 2011. године, доноси

О Д Л У К У 
О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 

АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА ”ПАРКИНГ СЕРВИС”  

НОВИ САД ЗА 2012. ГОДИНУ

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се Програм инвестиционих 

активности Јавног комуналног  предузећа “Паркинг сер-
вис” Нови Сад за 2012. годину (у даљем тексту: Прог-
рам) који чини саставни део ове одлуке.

Члан 2.
Носилац инвестиционих активности предвиђених 

Програмом је Јавно комунално предузеће “Паркинг сер-
вис” Нови Сад (у даљем тексту: Предузеће).

Члан 3.
За реализацију Програма планирана су средства у 

буџету Града Новог Сада за 2012. годину - капиталне 
субвенције у износу од 30.000.000,00 динара.

Средства из става 1. овог члана за набавку добара, 
услуга или радова, са правом на поврат пореза на до-
дату вредност, преносе се без пореза на додату вред-
ност, а без права на поврат, преносе се са порезом на 
додату вредност. 

Члан 4.
Надзор над извођењем радова у оквиру Програма 

врши Јавно предузеће ‘’Завод за изградњу Града” у Но-
вом Саду (у даљем тексту: Завод). 

Трошкови послова надзора обухваћени су у укупним 
трошковима пословања Завода, исказаном у оквиру 
Програма уређивања грађевинског земљишта за 2012. 
годину.

Члан 5.

Уколико планирана средства из члана 3. ове одлуке 
не буду довољна за реализацију Програма, недостајућа 
средства обезбедиће се из сопствених средстава Пре-
дузећа.

Члан 6.

Захтев за пренос средстава из члана 3. ове одлуке, 
уз приложену документацију, Предузеће доставља 
Градској управи за саобраћај и путеве (у даљем тексту: 
Градска управа) која врши надзор над спровођењем 
Програма.

Пренос средстава из члана 3. ове одлуке на рачун 
Предузећа врши се на основу захтева који припрема 
Градска управа у складу са прописима.

Члан 7.

Уколико се приходи не остварују у складу са плани-
раном динамиком, Градоначелник Града Новог Сада 
утврдиће приоритете у рeализацији Програма.

Члан 8.

Градска управа може извршити прерасподелу плани-
раних средстава по утврђеним позицијама Програма, 
ако постоје објективне околности које условљавају пот-
ребу за извршењем одређених послова у већем обиму, 
уз претходну сагласност Градоначелника Града Новог 
Сада.

Члан 9.

Предузеће подноси Скупштини Града Новог Сада 
шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Про-
грама.

Члан 10.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”.

ПРОГРАМ 
 ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ПАРКИНГ 
СЕРВИС” НОВИ САД ЗА 2012. ГОДИНУ

Редни 
број ОПИС ПОЗИЦИЈЕ ПЛАНИРАНА

ВРЕДНОСТ

1. Проширење система јавних 
градских  бицикала 11.610.790,00

2.

Нереализована средства за 
израду пројектно техничке 
документације за гаражу на 
Тргу републике

7.889.210,00

3.
Уређење паркиралишта за 
бицикле и уградња 
неопходне пратеће опреме

1.175.000,00

4.
Радови на уређењу 
привремених паркиралишта 
на разним локацијама

4.550.000,00

5.

Развој система за анализу 
пријава грађана за 
непрописнo паркирање 
возила путем ММС-а или и-
мејла

3.175.000,00

6.

Резервни пнеуматски уређај 
за контролу приступа у 
централну пешачку зону 
Новог Сада

1.600.000,00

УКУПНО: 30.000.000,00

РЕПУБЛИКА СРБИЈА          
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД       
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 34-4203/2011-I
28. децембар 2011. године 
НОВИ САД 

Председник
Александар Јовановић, с.р.
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На основу члана 24. тачка 23. Статута Града Новог 

Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог 
Сада", брoj 43/08), Скупштина Града Новог Сада, на 
XLVI седници 28. децембра 2011. године, доноси

О Д Л У К У 
О  ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 

АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „ИНФОРМАТИКА“  
НОВИ САД  ЗА 2012. ГОДИНУ

Члан 1

Овом одлуком утврђује се Програм инвестиционих 
активности Јавног комуналног предузећа „Информати-
ка“ Нови Сад за 2012. годину (у даљем тексту: Програм), 
који чини саставни део ове одлуке. 

Члан 2.

Носилац инвестиционих активности предвиђених 
Програмом је Јавно комунално предузеће  „Информа-
тика”  Нови Сад (у даљем тексту : Предузеће). 

Члан 3.

За реализацију Програма планирана су средства у 
буџету Града Новог Сада за 2012. годину – капиталне 
субвенције у износу од 130.000.000,00 динара.   

Члан 4.

Уколико планирана средства из члана 3. ове одлуке 
не буду довољна за реализацију Програма, недостајућа 
средства обезбедиће се из сопствених средстава Пре-
дузећа.

Члан 5.

Надзор над реализацијом Програма врши Градска 
управа за комуналне послове (у даљем тексту: Градска 
управа).

Члан 6.

Захтев за пренос средстава из члана 3. ове одлуке, 
уз приложену документацију, Предузеће доставља 
Градској управи.

Пренос средстава из члана 3. ове одлуке на рачун 
Предузећа врши се на основу захтева, који припрема 
Градска управа, у складу са прописима .

Члан 7.

Када се средства из члана 3. ове одлуке не оства-
рују у планираном износу, Градоначелник Града Новог 
Сада ( у даљем тексу: Градоначелник) утврдиће при-
оритетне активности.

Члан 8.

Градска управа , уз претходну сагласност Градона-
челника, може да изврши прерасподелу планираних 
средстава по позицијама Програма у оквиру исте групе 
радова, односно послова, ако се утврди да планирана 
средства  неће бити утрошена због објективних окол-
ности.

Члан 9.

Предузеће подноси Скупштини Града Новог Сада 
шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Про-
грама.

Члан 10.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”, а 
примењиваће се од 1. јануара 2012. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 352-3533/2011-I
28. децембар 2011. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

П Р О Г Р А М 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ  

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
“ИНФОРМАТИКА“ НОВИ САД   

ЗА 2012. ГОДИНУ

1.   ИЗГРАДЊА ОПТИЧКЕ, КАБЛОВ- 
  СКЕ И ДРУГЕ ТЕЛЕКОМУНИКА- 
  ЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 45.000.000,00

1.1.  Магистрална инфраструктура  24.000.000,00

1.1.1. Пројекат „Оптичка комуникациона  
  инфраструктура - деоница Телеп“  
  (радови, материјал, опрема, доку- 
  ментација) 12.800.000,00

1.1.2.  Пројекат „Оптичка комуникациона  
  инфраструктура - деоница Подба- 
  ра II“ (радови, материјал, опрема  
  документација)  6.450.000,00

1.1.3.  Пројекат „Оптичка комуникациона  
  инфраструктура - деоница Сајми- 
  ште“ (радови, материјал, опрема, 
  документација)  4.750.000,00

1.2.  Приводи  16.000.000,00

1.2.1.  Приводи до јавних предузећа,  
  непокривени део Предшколских  
  установа и школа, раскрсница, 
  стадион и слично 16.000.000,00

1.3.  Активна мрежна опрема 5.000.000,00

2.    СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА ЈАВ- 
  НИХ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ОД 
  ЗНАЧАЈА ЗА  ГРАД НОВИ САД 45.000.000,00

2.1.   Систем видео надзора дворишта  
  објеката основних и средњих  
  школа, предшколске установе и  
  дечијих игралишта             17.000.000,00
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 2.1.1.  Изградња система (радови, мате- 
  ријал, опрема, документација) 17.000.000,00  

2.2.  Систем видео надзора  
  раскрсница и тргова 12.000.000,00

2.2.1.  Изградња система (радови, ма- 
  теријал, опрема, документација) 12.000.000,00

2.3.  Проширење надзорног центра 16.000.000,00

2.3.1. Изградња система (радови, мате- 
  ријал, опрема документација) 16.000.000,00

3.    КОНСОЛИДАЦИЈА ИНФОРМАЦИ- 
  ОНО КОМУНИКАЦИОНОГ СИСТЕ- 
  МА ОРГАНА ГРАДА НОВОГ САДА  
  И СЛУЖБИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ  
  ГРАД НОВИ САД  40.000.000,00

3.1.   Софтвер  12.500.000,00

3.1.1.   Имплементација система за праће- 
  ње реализације финансијског пла- 
  на и плана расподеле средстава  5.000.000,00

3.1.2. Имплементација дигиталног  
  потписа у ДМС Града 2.500.000,00

3.1.3. PDA диспечер систем 2.000.000,00

3.1.4 Студија изводљивости за ЕРП  
  решење 3.000.000,00

3.2.  Лиценце 3.000.000,00

3.2.1. Лиценце за e-mail сервер 400.000,00

3.2.2. Лиценце за антивирус 1.500.000,00

3.2.3. Квалификовани електронски  
  сертификат 1.100.000,00

3.3.  Инвестиционо одржавање 3.500.000,00
3.3.1. Инвестиционо одржавање  

  документ менаџмент система 3.000.000,00
3.3.2. Инвестиционо одржавање у  

  “Диспечер система” 500.000,00

3.4.  IT систем Града 21.000.000,00
3.4.1. Рачунарска опрема 16.000.000,00
3.4.2. Мрежа 5.000.000,00

УКУПНО (1+2+3)  130.000.000.00
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На основу члана 24. тачка 23. Статута Града Новог23. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог 
Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XLVI 
седници 28. децембра 2011. године, доноси

 
О Д Л У К У 

О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 
АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ 
И ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА "СТАН" НОВИ 

САД ЗА 2012. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се Програм инвестиционих 
активности Јавног комуналног предузећа за одржавање 
стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад за 
2012. годину (у даљем тексту: Програм), који чини 
саставни део ове одлуке.

Члан 2.

Носилац инвестиционих активности предвиђених 
Програмом је Јавно комунално предузеће за одржа-
вање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад 
(у даљем тексту: Предузеће).

Члан 3.

За реализацију Програма планирана су средства у 
буџету  Града Новог Сада за 2012. годину - капиталне 
субвенције у износу од 35.000.000,00 динара.

Члан 4.

Уколико планирана средства из члана 3. ове одлуке 
не буду довољна за реализацију Програма, недостајућа 
средства обезбедиће се из сопствених средстава Пре-
дузећа.

Члан 5.

Захтев за пренос средстава из члана 3. ове одлуке, 
уз приложену документацију, Предузеће доставља 
Градској управи за урбанизам и стамбене послове (у 
даљем тексту: Градска управа), која врши надзор над 
спровођењем Програма.

Пренос средстава из члана 3. ове одлуке на рачун 
Предузећа врши се на основу захтева који припрема 
Градска управа у складу са прописима.

Члан 6.

Када се средства из члана 3. ове одлуке не оства-
рују у планираном износу, Градоначелник Града Новог 
Сада утврдиће приоритете у остваривању Програма.

Члан 7.

Предузеће подноси Скупштини Града Новог Сада го-
дишњи извештај о реализацији Програма.

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 020-112/2011-I
28. децембар 2011. године 
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р. 
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ПРОГРАМ 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХ 

ПРОСТОРА “СТАН” НОВИ САД  
ЗА 2012. ГОДИНУ

ОСНОВНА СРЕДСТВА

1. Радна платформа на возилу 
максималне висине дизања 24 м

1 8.000.000

2. Грађевинска скела лакомонтажна 
1000 m2

1 3.000.000

3. Лака доставна возила 15 16.000.000

4. Хидраулични чекић са прибором 1 1.000.000

5. Теренски камион носивости 4 t 
кипер

1 4.500.000

6. Теретно теренско возило 1 2.500.000

УКУПНО: 35.000.000

715
На основу члана 24. тачка 55. а у вези са чланом 13. 

став 1. тачка 38. Статута Града Новог Сада - пречишћен 
текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 43/08), 
Скупштина Града Новог Сада, на XLVI седници 28. де-
цембра 2011. године, доноси

 
О Д Л У К У 

О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 
АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
ГРАДСКИ ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР 

"АПОЛО" НОВИ САД ЗА 2012. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се Програм инвестиционих 
активности Јавног предузећа Градски информативни 
центар "Аполо", Нови Сад за 2012. годину (у даљем тек-
сту: Програм), који чини саставни део ове одлуке.

Члан 2.

Носилац инвестиционих активности предвиђених 
Програмом је Јавно предузеће Градски информативни 
центар "Аполо", Нови Сад (у даљем тексту: Предузеће).

Члан 3.

За реализацију Програма планирана су средства у 
буџету Града Новог Сада за 2012. годину – капиталне 
субвенције у износу од 2.000.000,00 динара.

Члан 4.

Уколико планирана средства из члана 3. ове одлуке 
не буду довољна за реализацију Програма, недостајућа 
средства обезбедиће се из сопствених средстава Пре-
дузећа.

Члан 5.

Захтев за пренос средстава из члана 3. ове одлуке, 
уз приложену документацију, Предузеће доставља 
Градској управи за културу (у даљем тексту: Градска уп-
рава), која врши надзор над спровођењем Програма.

Пренос средстава из члана 3. ове одлуке на рачун 
Предузећа врши се на основу захтева који припрема 
Градска управа у складу са прописима.

Члан 6.

Када се средства из члана 3. ове одлуке не оства-
рују у планираном износу, Градоначелник Града Новог 
Сада утврдиће приоритете у реализацији Програма.

Члан 7.

Ако се утврди да планирана средства неће бити ут-
рошена због објективних околности, Градска управа, уз 
претходну сагласност Градоначелника Града Новог Са-
да, може да изврши прерасподелу планираних средста-
ва по позицијама Програма у оквиру исте групе опреме.

Члан 8.

Предузеће подноси Скупштини Града Новог Сада 
шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Про-
грама.

Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-979/2011-I
28. децембар 2011. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

П Р О Г Р А М 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА ГРАДСКИ ИНФОРМАТИВНИ 

ЦЕНТАР "АПОЛО" НОВИ САД 
ЗА 2012. ГОДИНУ

Ред. 
број Опис Ком. Вредност 

(динара)

1.

ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И 
ЕМИТОВАЊЕ ПРОГРАМА ИЗ 
СТУДИЈА И ОПРЕМА ЗА 
ДИРЕКТНЕ ПРЕНОСЕ

ЕНГ опрема 1 1.200.000,00

Информатичка опрема и софтвер 1 800.000,00

Укупно вредност планираних инвестиција       2.000.000,00
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На основу члана 61. Статута Града Новог Сада - пре-

чишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
43/08), Скупштина Града Новог Сада на XLVI седници 
28. децембра 2011. године, доноси

 
О Д Л У К У 

О ОБРАЗОВАЊУ АГЕНЦИЈЕ ЗА 
УПРАВЉАЊЕ КАПИТАЛНИМ 

ИНВЕСТИЦИЈАМА

Члан 1.

Овом одлуком образује се Агенција за управљање 
капиталним инвестицијама (у даљем тексту: Агенција), 
као посебна организација, ради обављања одређених 
стручних и других послова који су од значаја за ефикас-
но управљање капиталним инвестицијама које реали-
зују јавна комунална и друга јавна предузећа и органи-
зације чији је оснивач Град Нови Сад (у даљем тексту: 
Град), путем програма инвестиционих активности.

Члан 2.

Агенција је самостална у свом раду и има својство 
правног лица.

Члан 3.

Средства за рад Агенције обезбеђују се у буџету 
Града Новог Сада (у даљем тексту: буџет Града).

Члан 4.

Капиталне инвестиције, у смислу ове одлуке, су ин-
вестиције на изградњи и реконструкцији објеката ли-
нијске и комуналне инфраструктуре, као и других обје-
ката чија је изградња, односно реконструкција у 
надлежности Града.

Члан 5.

Под управљањем капиталним инвестицијама, у 
смислу ове одлуке подразумева се скуп мера и актив-
ности усмерених на:

- утврђивање критеријума за одабир инвестиционих 
активности, односно пројеката који треба да се финан-
сирају из буџета Града (финансирање, суфинансирање, 
донација и утицај на буџет Града, утицај на економски 
развој, допринос квалитету живота грађана, утицај на 
животну средину, повезаности са осталим пројектима 
који су у фази реализације, и сл.) и за одређивање но-
сиоца инвестиционих активности, односно пројеката,

- доношење плана капиталних инвестиционих актив-
ности, односно пројеката за календарску годину (у 
даљем тексту: План), као основа за израду програма 
инвестиционих активности и програма пословања јав-
них комуналних и других јавних предузећа и организа-
ција чији је оснивач Град,

- доношење одлука о започињању, динамици и роко-
вима завршетка инвестиционих активности планираних 
програмима инвестиционих активности, односно проје-
ката (давање претходне сагласности носиоцима инвес-
тиционих активности, односно пројеката у фазама реа-
лизације инвестиционих активности, односно пројеката),

- праћење реализације инвестиционих активности, 
односно пројеката,

- спровођење надзора над реализацијом инвестици-
оних активности, односно пројеката у свим његовим 
фазама,

- давање сагласности на документацију, и потврђи-
вање стручног надзора о извршењу посла, која је 
саставни део захтева носиоца инвестиционих актив-
ности, односно пројеката, у поступку одобравања пре-
носа средстава из буџета Града, и

- други послови у вези са управљањем капиталним 
инвестицијама (анализа израде просторно урбанистич-
ке документације, техничке документације, анализа 
утврђивања пројектних задатака пре приступања изра-
де пројеката и слично).

Уколико носилац пројекта утврђен Планом, односно 
програмом инвестиционих активности јавног комунал-
ног и другог јавног предузећа и организације чији је ос-
нивач Град, не поступи у складу са одлуком Агенције, 
Агенција може да за носиоца пројекта одреди односно 
предложи друго јавно комунално или јавно предузеће 
чији је оснивач Град, које ће реализовати пројекат из 
средстава предвиђених буџетом Града за ту намену.

Члан 6.

Програм одржавања објеката путне привреде, прог-
рам уређивања грађевинског земљишта, и други про-
грами инвестиционих активности, као и програми пос-
ловања јавних комуналних и јавних предузећа и 
организација чији је оснивач Град, морају бити у саглас-
ности са Планом из члана 5. став 1. алинеја друга ове 
одлуке.

Члан 7.

Уколико су друга акта у супротности са Планом из 
члана 5. став 1. алинеја друга ове одлуке, примењиваће 
се одредбе члана 5. ове одлуке.

Члан 8.

Агенцијом руководи директор, кога поставља Градс-
ко веће Града Новог Сада на предлог Градоначелника 
Града Новог Сада.

За директора може бити постављено лице са висо-
ким образовањем на студијама другог степена (академ-
ске студије-мастер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године.

Директор Агенције у погледу права, обавеза и одго-
ворности из радног односа има положај начелника 
градске управе.

За обрачун и исплату плате директора Агенције при-
мењује се коефицијент за начелника градске управе 
увећан за 50%.

Члан 9.

Запослени у Агенцији у погледу права, обавеза и од-
говорности из радног односа имају као запослени у 
градским управама.
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Члан 10.

Акт о унутрашњој организацији и систематизацији 
Агенције донеће директор у року од 30 дана од дана 
постављења.

Члан 11.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 352-3689/2011-I
28. децембар 2011. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.
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На основу члана 24. тачка 22. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог 
Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XLVI 
седници 28. децембра 2011. године, доноси

 
О Д Л У К У 

О УПРАВЉАЊУ КЕЈОМ  
У ГРАДУ НОВОМ САДУ

 
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком прописује се управљање Београдс-
ким кејом, Кејом жртава рације и Сунчаним кејом (у 
даљем тексту: кеј) у Граду Новом Саду (у даљем тексту: 
Град).

Под управљањем кејом, у смислу ове одлуке, подра-
зумева се скуп активности усмерених на одржавање 
урбаног мобилијара, комуналних објеката и уређаја, 
друге опреме, јавних зелених површина и стаза од 
стране правног лица и предузетника коме је поверено 
њихово одржавање, у складу са законом и актима Гра-
да, коришћење кеја, као и друга питања од значаја за 
одржавање и коришћење кеја у Граду.

Члан 2.

Урбани мобилијар, у смислу ове одлуке, чине: на-
менски киосци; клупе; стубови и ограде; дечија игра-
лишта; рекреационе површине и други урбани моби-
лијар.

Члан 3.

Комунални објекти и уређаји, у смислу ове одлуке, 
су: посуде за сакупљање отпада; стубови јавне расве-
те; јавни WC, јавне чесме; фонтане и други комунални 
објекти и уређаји.

Члан 4.

Другу опрему, у смислу ове одлуке, чине: јарболи за 
заставе; опрема за видео надзор; опрема за wireless 
интернет; заливни систем; чешљеви за паркирање би-
цикла; инфо панои и перголе.

Члан 5.

Јавне зелене површине, у смислу ове одлуке, су: 
травњаци и друго зеленило (дрвореди, украсно шибље, 
пузавице, цветни партери и други засади).

Члан 6.

Стазе, у смислу ове одлуке, су: пешачка стаза са 
прилазима (степеништа, прилазне рампе и др.), бицик-
листичка стаза и тартан стаза.

 
II. ОДРЖАВАЊЕ УРБАНОГ МОБИЛИЈАРА,  
 КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА,  
 ДРУГЕ ОПРЕМЕ, ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ  
 ПОВРШИНА И СТАЗА

1. Урбани мобилијар

Члан 7.

Наменски киосци су монтажни објекти који се пос-
тављају у циљу обезбеђења објеката или у друге сврхе 
(ради наплате на паркиралиштима, и сл.).

Правно лице или предузетник коме је поверено од-
ржавање наменских киоска дужно је да их одржава у 
исправном и уредном стању.

Члан 8.

Клупе су дрвене са металном конструкцијом, са или 
без наслона.

Правно лице или предузетник коме је поверено од-
ржавање клупа дужно је да их одржава у исправном и 
уредном стању.

Члан 9.

Стубови су барикадни стубови и стубови са меха-
низмом за обарање, и могу бити различитих димензија.

Ограде су заштитне ограде на делу бициклистичке 
стазе и јавних зелених површина.

Стубове и ограде из ст. 1. и 2. овог члана, правно ли-
це или предузетник коме је поверено одржавање повр-
шина на којима су постављени, дужно је да их одржава 
у исправном и уредном стању.

Члан 10.

Дечија игралишта, у смислу ове одлуке, састоје се 
од одговарајуће подлоге и реквизита.

Правно лице или предузетник коме је поверено од-
ржавање дечијих игралишта са реквизитима из става 1. 
овог члана дужно је да их одржава у исправном и уред-
ном стању.

Члан 11.

Рекреационе површине, у смислу ове одлуке, су: те-
рен за кошарку, тениски терен, терен за мали фудбал, 
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терен за мини голф, терен за боћање, фитнес површи-
не, плато за шах и др.

Терен за кошарку чини тартан подлога или асфалтна 
подлога са гуменим премазом, лего ограда, кошеви и 
остали реквизити.

Тениски терен чини асфалтна подлога са гуменим 
премазом, лего ограда, мрежа и остали реквизити.

Терен за мали фудбал чини подлога од вештачке 
траве, лего ограда, дрвена ограда - мартинела, мрежа, 
голови за мали фудбал и остали реквизити.

Терен за мини голф чини бетонска подлога са одго-
варајућим премазом и остали реквизити.

Терен за боћање чини подлога од шљаке, ограда од-
говарајуће висине и остали реквизити.

Фитнес површину чини одговарајућа подлога и фит-
нес реквизити.

Плато за шах чини подлога од бетонских плоча и/или 
премаза одговарајућих димензија, бетонски сто за шах 
и остали реквизити.

Правно лице или предузетник коме је поверено од-
ржавање рекреационих површина са реквизитима из 
става 1. овог члана дужно је да их одржава у исправном 
и уредном стању.

2. Комунални објекти и уређаји

Члан 12.

Посуде за сакупљање отпада, у смислу ове одлуке, 
су: подземни контејнер, корпа за отпатке и "DOG-
CLEAN" корпа.

Правно лице или предузетник коме је поверено од-
ржавање посуда за сакупљање отпада из става 1. овог 
члана дужно је да их одржава у исправном и уредном 
стању.

Члан 13.

Јавна расвета је систем објеката, инсталација и 
уређаја за осветљавање кеја.

Јавну расвету из става 1. овог члана чине светиљке 
за урбано осветљење са сијалицама, рефлектор за ос-
ветљење, стубови јавног осветљења, укопавајуће под-
не светиљке и др.

Правно лице или предузетник коме је поверено од-
ржавање јавне расвете из става 1. овог члана дужно је 
да је одржава у исправном и уредном стању, у складу 
са законом.

Члан 14.

Јавни WC је трајан монтажни санитарни објекат при-
кључен на јавни водовод и канализацију и електро мрежу.

Правно лице или предузетник коме је поверено од-
ржавање јавног WC-а из става 1. овог члана дужно је да 
обезбеди:

1. сталну санитарну, техничку и хигијенску исправ-
ност јавног WC-а,

2. редовно одржавање и функционалност јавног WC-а и
3. санитарно-техничко упутство о коришћењу, истак-

нуто на видном месту.

Члан 15.

Јавне чесме су механичке и прикључене су на јавни 
водовод и канализацију.

Правно лице или предузетник коме је поверено од-
ржавање јавних чесми из става 1. овог члана дужно је 
да их одржава, у складу са правилима струке, у функ-
ционалном, исправном и уредном стању.

Члан 16.

Фонтане су објекти прикључени на јавни водовод и 
канализацију и електро мрежу.

Правно лице или предузетник коме је поверено од-
ржавање фонтана из става 1. овог члана дужно је да их 
одржава, у складу са правилима струке, у функционал-
ном, исправном и уредном стању.

3. Друга опрема

Члан 17.

Јарболе за заставе чине стубови одговарајућих ди-
мензија који су намењени за подизање застава поводом 
државних празника, одређених верских празника, кул-
турних и спортских приредби и манифестација.

Правно лице или предузетник коме је поверено од-
ржавање јарбола за заставе из става 1. овог члана дуж-
но је да их одржава у исправном и уредном стању.

Члан 18.

Правно лице или предузетник коме је поверено од-
ржавање опреме за видео надзор дужно је да је одржа-
ва у исправном стању.

Члан 19.

Правно лице или предузетник коме је поверено од-
ржавање опреме за wireless интернет дужно је да је од-
ржава у исправном стању.

Члан 20.

Заливни систем, у смислу ове одлуке, чини систем 
са одговарајућим затварачима, цевима, арматуром, тај-
мер уређајима, микрораспрскивачима и др.

Заливни систем из става 1. овог члана прикључен је 
на јавни водовод преко посебног водомера.

Правно лице или предузетник коме је поверено од-
ржавање заливног система из става 1. овог члана дуж-
но је да га одржава у исправном стању.

Члан 21.

Чешљеви за паркирање бицикла, у смислу ове одлу-
ке, су метални елементи са одговарајућим бројем мес-
та за паркирање бицикла.

Правно лице или предузетник коме је поверено од-
ржавање чешљева за паркирање бицикла из става 1. 
овог члана дужно је да их одржава у исправном стању.

Члан 22.

Инфо пано, у смислу ове одлуке, је конструктивни 
стуб са плочом за исписивање текста.
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Правно лице или предузетник коме је поверено од-
ржавање инфо паноа из става 1. овог члана дужно је да 
га одржава у исправном и уредном стању.

Члан 23.

Пергола, у смислу ове одлуке, је метална конструк-
ција одговарајућих димензија са дрвеним гредама, на-
мењена за засењивање клупа.

Правно лице или предузетник коме је поверено од-
ржавање перголе из става 1. овог члана дужно је да је 
одржава у исправном и уредном стању.

 
4. Јавне зелене површине

Члан 24.

Одржавање јавних зелених површина обухвата од-
ржавање свих елемената зеленила са циљем обез-
беђивања основних функција озелењавања, као и пре-
дузимање мера за заштиту здравља биља.

Правно лице или предузетник коме је поверено од-
ржавање јавних зелених површина из става 1. овог чла-
на дужно је да их одржава у функционалном стању.

5. Стазе

Члан 25.

Правно лице или предузетник коме је поверено од-
ржавање стаза из члана 6. ове одлуке дужно је да их 
одржава у функционалном и уредном стању.

6. Споменици

Члан 26.

Правно лице или предузетник коме је поверено од-
ржавање споменика дужно је да их одржава у складу са 
одлуком и другим актима којима се уређује подизање и 
одржавање споменика на територији Града.

 
7. Други објекти и уређаји

Члан 27.

Други објекти и уређаји привремено се постављају у 
складу са одлуком и другим актима којима се уређује 
поступак, начин и услови за привремено постављање 
објеката и уређаја на територији Града.

 
III.  КОРИШЋЕЊЕ УРБАНОГ МОБИЛИЈАРА,  
  КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА,  
  ДРУГЕ ОПРЕМЕ, ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ  
  ПОВРШИНА И СТАЗА

Члан 28.

Корисник урбаног мобилијара, комуналних објеката 
и уређаја, друге опреме, јавних зелених површина и 
стаза, у смислу ове одлуке, је физичко лице (у даљем 
тексту: корисник).

Корисник је дужан да урбани мобилијар, комуналне 
објекте и уређаје, другу опрему, јавне зелене површине 
и стазе користи у складу са њиховом наменом.

Члан 29.

На дечијим игралиштима из члана 10. ове одлуке за-
брањено је извођење паса и мачака.

Члан 30.

Терене из члана 11. ст. 2. до 5. ове одлуке корисник 
је дужан да користи у току утврђеног радног времена.

Радно време, начин коришћења и одржавање реда 
на теренима из става 1. овог члана утврђује Градона-
челник Града Новог Сада (у даљем тексту: Градоначел-
ник) посебним актом.

Управљање теренима из става 1. овог члана врши 
правно лице или предузетник коме су ти послови пове-
рени.

На рекреационим површинама из члана 11. ове од-
луке забрањено је извођење паса и мачака.

Члан 31.

На тартан стази из члана 6. ове одлуке забрањена је 
вожња возила, бицикла, бицикла са мотором, ролера, 
ролшуа, скејт бордова и тротинета, као и извођење па-
са и мачака.

Члан 32.

Корисник може превозити чамце преко кеја, на тачно 
одређеним местима, која су обезбеђена стубовима са 
механизмом за обарање, у присуству лица које обавља 
комунално полицијске послове.

У случају превожења чамаца преко кеја корисник је 
дужан да се обрати лицу из става 1. овог члана које ће 
омогућити обарање стубова из става 1. овог члана, ра-
ди превожења.

Места из става 1. овог члана, одредиће Градска уп-
рава за комуналне послове (у даљем тексту: Градска 
управа), посебним актом.

Члан 33.

На кеју није дозвољено:
1. прљање или на други начин оштећење урбаног 

мобилијара, комуналних објеката и уређаја, друге опре-
ме, јавних зелених површина и стаза,

2. писање графита и цртање на урбаном мобилијару, 
комуналним објектима и уређајима, другој опреми и 
стазама,

3. остављање ствари, других предмета и отпада,
4. неовлашћено постављање, уклањање или преме-

штање урбаног мобилијара, комуналних објеката и 
уређаја и друге опреме,

5. вожња, заустављање и остављање возила осим 
возила одређене носивости која су неопходна за од-
ржавање урбаног мобилијара, комуналних објеката и 
уређаја, друге опреме, јавних зелених површина, стаза 
и споменика и

6. коришћење јавних зелених површина и стаза суп-
ротно намени.
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IV. ЈАВНА ХИГИЈЕНА

Члан 34.

Мануелно и механичко чишћење, прање и одмашћи-
вање, сакупљање и уклањање отпада (лишће и др.), 
прање и пражњење посуда за сакупљање отпада, стру-
гање ивичњака, уклањање снега и посипање леда 
сољу, као и уклањање лешева животиња на кеју уређује 
се програмом јавне хигијене.

Програм јавне хигијене из става 1. овог члана састав-
ни је део годишњег програма јавне хигијене који доноси 
јавно комунално предузеће основано за обављање ко-
муналне делатности одржавања чистоће.

V. НАДЗОР

Члан 35.

Надзор над применом ове одлуке врши Градска уп-
рава за комуналне послове.

Послове инспекцијског надзора над спровођењем 
ове одлуке и других аката донетих на основу ове одлу-
ке, обавља Градска управа за инспекцијске послове пу-
тем комуналног инспектора.

Члан 36.

У вршењу инспекцијског надзора, поред законских 
овлашћења комунални инспектор је дужан нарочито да:

1. контролише стање урбаног мобилијара, комунал-
них објеката и уређаја и друге опреме на кеју и њихово 
одржавање од стране правних лица и предузетника 
којима је то поверено,

2. контролише одржавање јавних зелених површина 
и стаза на кеју,

3. поднесе прекршајну пријаву и захтев за покретање 
прекршајног поступка, и

4. предузима друге потребне мере.
У вршењу инспекцијског надзора, комунални инспек-

тор је овлашћен да изрекне и наплати мандатну казну 
физичком лицу, правном лицу, одговорном лицу у прав-
ном лицу и предузетнику.

Члан 37.

Комунално-полицијске послове обавља комунални 
полицајац.

Комунални полицајац у обављању комунално-поли-
цијских послова, поред законом утврђених овлашћења, 
изриче мандатну казну и подноси захтев за покретање 
прекршајног поступка за прекршаје прописане овом од-
луком.

Уколико комунални полицајац, у обављању комунал-
но-полицијских послова, уочи повреду прописа из над-
лежности другог органа, обавестиће одмах о томе, пи-
саним путем, надлежни орган.

 
VI.  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 38.

Новчаном казном од 50.000,00 динара до 1.000.000,00 
динара казниће се за прекшај правно лице ако:

1. не одржава наменски киоск у исправном и уредном 
стању (члан 7. став 2.),

2. не одржава клупе у исправном и уредном стању 
(члан 8. став 2.),

3. не поступи у складу са чланом 9. став 3. ове одлуке,
4. не одржава дечија игралишта са реквизитима у ис-

правном и уредном стању (члан 10. став 2.),
5. не одржава рекреационе површине са реквизитима 

у складу са чланом 11. став 9. ове одлуке,
6. поступи супротно одредбама члана 12. став 2. ове 

одлуке,
7. одржава јавну расвету супротно члану 13. став 3. 

ове одлуке,
8. не одржава јавни WC у складу са чланом 14. став 2. 

ове одлуке,
9. не одржава јавне чесме у складу са чланом 15. став 

2. ове одлуке,
10. не одржава фонтане у функционалном, исправном 

и уредном стању (члан 16. став 2.),
11. не одржава јарболе за заставе у исправном и уред-

ном стању (члан 17. став 2.),
12. не одржава опрему за видео надзор у складу са 

чланом 18. ове одлуке,
13. поступи супротно одредбама члана 19. ове одлуке,
14. не одржава заливни систем у исправном стању 

(члан 20. став 3.),
15. поступи супротно одредбама члана 21. став 2. ове 

одлуке,
16. не одржава инфо паное у исправном и уредном 

стању (члан 22. став 2.),
17. поступи супротно одредбама члана 23. став 2. ове 

одлуке,
18. не одржава јавне зелене површине у функционалном 

стању (члан 24. став 2), и
19. поступи супротно одредбама члана 25. ове одлуке.
За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се од-

говорно лице у правном лицу новчаном казном од 
2.500,00 до 75.000,00 динара.

За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се пре-
дузетник новчаном казном од 5.000,00 до 250.000,00 
динара.

Члан 39.

Новчаном казном у износу од 2.500,00 до 75.000,00 
динара казниће се за прекршај корисник ако:

1. поступи супротно члану 28. став 2. ове одлуке,
2. не поступи у складу са чланом 29. ове одлуке,
3. користи терене из члана 11. ст. 2. до 5. ове одлуке 

супротно члану 30. став 1. ове одлуке,
4. поступи супротно члану 30. став 4. ове одлуке,
5. не поступи у складу са чланом 31. ове одлуке,
6. не поступи у складу са чланом 32. ове одлуке,
7. прља или на други начин оштећује урбани моби-

лијар, комуналне објекте и уређаје, другу опрему, јавне 
зелене површине и стазе (члан 33. тачка 1.),
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8. пише графите и црта на урбаном мобилијару, ко-
муналним објектима и уређајима, другој опреми и ста-
зама (члан 33. тачка 2.),

9. оставља ствари, друге предмете и отпад (члан 33. 
тачка 3.),

10. неовлашћено поставља, уклања или премешта 
урбани мобилијар, комуналне објекте и уређаје и другу 
опрему (члан 33. тачка 4),

11. поступи супротно члану 33. тачка 5. ове одлуке и
12. користи јавне зелене површине и стазе супротно 

намени (члан 33. тачка 6.).

Члан 40.

За прекршаје прописане овом одлуком, мандатна 
казна за физичко лице и одговорно лице у правном ли-
цу износи 5.000,00 динара, а за правна лица и преду-
зетнике износи 20.000,00 динара.

 
VII. ПРЕЛАЗНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 41.

Акт из члана 30. став 2. ове одлуке донеће Градона-
челник у року од месец дана од дана ступања на снагу 
ове одлуке.

Акт из члана 32. став 3. ове одлуке донеће Градска 
управа у року од шест месеци од дана ступања на сна-
гу ове одлуке.

Члан 42.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3580/2011-I
28. децембар 2011. године 
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

718
На основу члана 7. став 1. и члана 19. Закона о фи-

нансирењу локалне самоуправе (“Службени гласник 
Републике Србије”, бр. 62/06 и 47/11), члана 104. Закона 
о туризму (“Службени глсник Републике Србије”, бр. 
36/09 и 88/10), и члана 24. тачка 16. Статута Града Но-
вог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Но-
вог Сада”, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на 
XLVI седници 28. децембра 2011. године, доноси

 
О Д Л У К У 

О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се обвезници, висина, олак-
шице, рокови и начин плаћања боравишне таксе за бо-

равак у угоститељском објекту за смештај (у даљем 
тексту: такса) на територији Града Новог Сада.

Члан 2.

Обвезник таксе је лице које користи услуге смештаја 
у угоститељском објекту, изван свог пребивалишта, на 
територији Града Новог Сада.

Члан 3.

Под угоститељским објектом за смештај у смислу 
ове одлуке подразумева се: хотел, мотел, туристичко 
насеље, камп, пансион, хостел, преноћиште, одмарали-
ште, кућа, апартман, соба, сеоско туристичко домаћинс-
тво, ловачка вила, кућа или колиба и други објекти за 
пружање услуга смештаја.

Члан 4.

Такса се плаћа према утврђеним туристичким зона-
ма за туристичко место I категорије у складу са Уред-
бом о утврђивању приоритетних туристичких дестина-
ција, зона, локација и категорија објеката у местима за 
одмор и туристичким местима у приоритетним турис-
тичким дестинацијама ("Службени гласник Републике 
Србије", број 35/11).

Туристичке зоне у туристичком месту Нови Сад су:
1. Прва туристичка зона, која обухвата подручје до 

1250 m од центра туристичког места Нови Сад, чија гра-
ница почиње на Беогредском кеју, наспрам Улице Мар-
ка Миљанова и креће узводно уз Дунав до пресека ше-
талишта уз Дунав и продужетка Улице др Илије 
Ђуричића, затим наставља Улицом др Илије Ђуричића 
до Улице фрушкогорске, прелази преко и иде даље 
Улицом Милице Стојадиновић Српкиње до укрштања са 
Улицом Бошка Бухе, где скреће на север до Улице Џона 
Ленона, затим скреће на запад и том улицом иде до 
Улице др Ивана Рибара, где скреће на север до Булева-
ра цара Лазара, а одатле на запад до Булевара осло-
бођења. Одатле поново иде на север, Булеваром осло-
бођења, до Улице Владимира Николића, скреће у ту 
улицу и иде до Улице Вере Павловић и наставља том 
улицом, а потом Гогољевом улицом до Улице Дожа 
Ђерђа, где скреће десно (на исток) до Улице Браће Риб-
никар. Даље иде лево (ка западу) до Улице футошке, 
прелази преко ње (иде на север), продужава до Улице 
др Милана Петровића, прелази преко Улице Ненада 
Митрова, улази у Улицу Паје Јовановића и у продужет-
ку те улице пресеца Улицу Новосадског сајма, скреће 
на исток до Улице Бранимира Ћосића и даље иде том 
улицом на север све до Булевара краља Петра I, где 
скреће на исток до Улице Саве Ковачевића, улази у ту 
улицу и иде на север до Улице Берислава Берића којом 
иде до Кисачке улице, прелази преко и Улицом Јована 
Цвијића наставља до Карађорђеве улице, улази у њу и 
иде до укрштања са Улицом Саве Ћисалова, а даље 
том улицом до Темеринске улице, затим Темеринском 
улицом долази до Улице Југ Богдана којом наставља 
све до Улице Ђорђа Рајковића, где скреће десно и иде 
до Улице Беле њиве, скреће лево и доази до Улице Фи-
липа Вишњића, прелази преко ње и иде до Венизелосо-
ве, где скреће десно и долази до укрштања са Улицом 
Марка Миљанова.

Туристичка локација Петроварадин - горња и доња 
тврђава са подграђем сматра се саставним делом ове 
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туристичке зоне, чију границу чини простор уоквирен 
линијом која полази Каменичким путем од моста где се 
Каменички пут спаја са Београдском улицом, до укрш-
тања Каменичког пута и Улице Дунавске дивизије, за-
тим Улицом Дунавске дивизије до укрштања са Прера-
довићевом улицом, затим Прерадовићевом улицом до 
Београдске улице и Београдском улицом до укрштања 
са Каменичким путем.

2. Друга туристичка зона, која обухвата подручје од 
границе прве зоне до 1500 m од центра туристичког 
места Нови Сад, чија граница почиње на кеју, наспрам 
Јиречекове улице и иде Јиречековом улицом до Улице 
фрушкогорске, продужава Улицом народног фронта до 
Подгоричке улице, скреће на север Подгоричком до Бу-
левара цара Лазара и скреће на исток до укрштања са 
Улицом Пушкиновом, где скреће на север и Пушкино-
вом улицом, све до Улице Антона Чехова, улази у Улицу 
Антона Чехова и долази до Футошке улице, скреће на 
запад до укрштања са Улицом војводе Книћанина, где 
прелази Футошку улицу, наставља Футошком све до за-
падне границе Футошког парка све до Улице Новосадс-
ког сајма, скреће десно (на исток) до Улице Мичурино-
ве, улази у њу и иде на северозапад до Улице 
Слободана Бајића и том улицом долази до Мародићеве 
улице, скреће лево у Мародићеву и стиже до Мајевичке 
улице. Одатле иде (преко блока) до угла Улице Паје 
Марковића Адамова и Булевара краља Петра I, на-
ставља Улицом Паје Марковића Адамова до Улице ом-
ладинског покрета, где скреће десно (на исток) до Ули-
це Гагаринове и даље том улицом до Булевара Јаше 
Томића, затим скреће десно у Булевар Јаше Томића и 
иде до Кисачке улице, скреће лево (на север) до под-
вожњака, односно пруге. Даље граница иде јужном гра-
ницом пруге, све до места укрштања старог Жежељевог 
моста и Београдског кеја.

3. Трећа туристичка зона, која обухвата подручје од 
границе друге зоне до катастарских граница туристич-
ког места Нови Сад.

Члан 5.

Такса се плаћа за сваки дан боравка у угоститељс-
ком објекту за смештај лица у висини утврђеној овом 
одлуком.

Висина таксе утврђује се за:
1. прву туристичку зону 140,00 динара
2. другу туристичку зону 120,00 динара и
3. трећу туритичку зону 110,00 динара.

Члан 6.

Таксу не плаћају:
1. деца до седам година старости;
2. лица упућена на бањско и климатско лечење, од-

носно специјализовану рехабилитацију од стране над-
лежне лекарске комисије;

3. особе са инвалидитетом, са телесним оштећењем 
од најмање 70%, војни инвалиди од прве до пете групе, 
цивилни инвалиди рата од прве до пете групе, слепа 
лица, лица оболела од дистрофије и сродних мишићних 
и неуромишићних обољења, параплегије и квадрипле-
гије, церебралне и дечије парализе и мултиплекс скле-
розе, особе ометене у развоју, као и пратилац наведе-
них особа;

4. ученици и студенти који организовано бораве у 
угоститељском објекту за смештај ради извођења 
спортско-рекреативних и других активности по програ-
му министарства надлежног за послове просвете, сту-
денти који организовано бораве у угоститељском објек-
ту за смештај ради извођења обавезне наставе у 
складу са наставним планом образовне установе, као и 
учесници републичких и регионалних такмичења у 
знању и вештинама;

5. страни држављани који су по међународним кон-
венцијама и споразумима ослобођени плаћања таксе;

6. лица која непрекидно бораве у објекту за смештај 
дуже од 30 дана.

Таксу умањену за 50% плаћају лица од седам до 15 
година старости.

Лица из става 1. овог члана не плаћају таксу ако под-
несу доказ да су испуњени услови из става 1. овог чла-
на (чланска карта, потврда школе, односно образовне 
установе, упут лекарске комисије и друго).

Члан 7.

Наплату таксе врши субјекат који пружа угоститељс-
ке услуге смештаја у угоститељском објекту, као и фи-
зичко лице које пружа угоститељске услуге у домаћој 
радиности, на основу уговора у складу са законом (у 
даљем тексту: давалац смештаја).

Уговор из става 1. овог члана, физичко лице које пру-
жа угоститељске услуге у домаћој радиности доставља 
градској управи надлежној за послове туризма, ради 
евидентирања.

Давалац смештаја наплаћује таксу истовремено са 
наплатом услуге смештаја у угоститељском објекту.

Ако давалац смештаја не наплати таксу дужан је да 
на свој терет уплати износ ненаплаћене таксе.

Члан 8.

Давалац смештаја дужан је да у рачуну за услугу 
смештаја у угоститељском објекту посебно искаже из-
нос таксе, као и да наведе основ ослобађања од 
плаћања или умањења износа таксе, у складу са чла-
ном 6. ове одлуке.

Члан 9.

Средства од таксе из члана 7. ст. 3. и 4. давалац сме-
штаја уплаћује, у року од пет дана по истеку сваких 15 
дана у месецу, на прописан уплатни рачун јавних при-
хода - Боравишна такса.

Члан 10.

Средства од наплаћене таксе приход су буџета Гра-
да Новог Сада и користе се за обезбеђивање информа-
тивно-пропагандног материјала којим се промовишу ту-
ристичке вредности и културно наслеђе Града Новог 
Сада, обезбеђивање туристичке сигнализације и рад 
туристичко-информативних центара, у складу са про-
грамом, који за сваку календарску годину доноси Турис-
тичка организација Града Новог Сада, а на који саглас-
ност даје Скупштина Града новог Сада.
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Члан 11.

Надзор над спровођењем ове одлуке врши Градска 
управа за привреду.

Инспекцијски надзор у делу контроле наплате и уп-
лате таксе врши Градска пореска управа.

Члан 12.

У погледу начина утврђивања застарелости напла-
те, принудне наплате, камате и осталог што није посеб-
но прописано овом одлуком сходно се примењују од-
редбе закона којим се уређује порески поступак и 
пореска администрација.

Члан 13.

Новчаном казном у износу од 50.000,00 до 
1.000.000,00 динара казниће се за прекршај правно ли-
це ако:

1. не наплати таксу или је наплати у износу већем 
или мањем од утврђене (члан 5. ове одлуке),

2. не наплати таксу истовремено са наплатом услуге 
смештаја (члан 7. став 3. ове одлуке),

3. на рачуну за услуге смештаја у угоститељском 
објекту не искаже посебно износ таксе и не наведе ос-
нов ослобађања или умањења износа таксе (члан 8. 
ове одлуке), и

4. не уплати средства од таксе у прописаном року 
(члан 9. ове одлуке).

За прекршај из става 1. овог члана казниће се преду-
зетник новчаном казном у износу од 5.000,00 динара до 
250.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одго-
ворно лице у правном лицу које пружа услуге смештаја 
и физичко лице које пружа услуге смештаја у домаћој 
радиности, новчаном казном у износу од 2.500,00 до 
75.000,00 динара.

Члан 14.

Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи 
Одлука о боравишној такси ("Службени лист Града Но-
вог Сада", бр. 7/02, 26/02, 22/03, 10/05, 52/05, 47/06, 
49/07, 51/08 и 53/09).

Члан 15.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада", а 
примењиваће се од 1. јануара 2012. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 434-23/2011-1-I
28. децембар 2011. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

719
На основу члана 138. став 2. Закона о спорту ("Служ-

бени гласник Републике Србије", број 24/11) и члана 24.  
тачка  33. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст 
("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупш-
тина Града Новог Сада на XLVI седници 28. децембра 
2011. године, доноси

О Д Л У К У 
О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 

ОСТВАРИВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА У 
ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

НОВОГ САДА

I. ОПШТА ОДРЕДБА

Члан 1.

Овом одлуком уређује се обезбеђивање средстава 
за остваривање  потреба и интереса у области спорта  
на територији Града Новог Сада (у даљем тексту: Град), 
услови, критеријуми и начин и поступак доделе сред-
става из буџета Града за годишње и посебне програме, 
за стипендирање за спортско усавршавање  перспек-
тивних и категорисаних спортиста, награђивање и до-
делу признања  за постигнуте спортске резултате и до-
принос развоју спорта, коришћење спортских сала и 
спортских објеката (у даљем тексту: спортски објекти), 
као и друга питања у области спорта.

II.   ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА  
  ОСТВАРИВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА  
  У ОБЛАСТИ  СПОРТА 

   Члан 2.

Средства за остваривање потреба и интереса у об-
ласти спорта на територији Града, утврђених Законом о 
спорту (у даљем тексту: Закон),  обезбеђују се  у буџету 
Града. 

Члан 3.

Средства из члана 2. ове одлуке користиће се у 
складу са Законом, за: 

1. Реализацију годишњих програма спортских, од-
носно других удружења;

2. Реализацију посебних програма  спортских, од-
носно других удружења;

3. Стипендирање за спортско усавршавање  перс-
пективних и категорисаних спортиста; 

4. Награђивање и доделу признања  за постигнуте 
спортске резултате и допринос развоју спорта, и

5. Коришћење спортских  објеката који су поверени 
на управљање Јавном предузећу "Спортски и пословни 
центар Војводина" у Новом Саду (у даљем тексту: Јав-
но предузеће). 
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III. УСЛОВИ, КРИТЕРИЈУМИ И НАЧИН И ПОСТУПАК  
 ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ЗА   
 ГОДИШЊЕ И ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ

Члан 4.

На основу годишњих програма, средства из члана 3. 
тачка 1. ове одлуке  обезбеђују се  за: 

1. Спортску рекреацију и спорт за све, односно 
бављење грађана спортом, посебно деце, омла-
дине, жена и особа са инвалидитетом; 

2.  Предшколски и школски спорт;
3. Организацију спортских такмичења од посебног 

значаја за Град;
4. Спортски развој талентованих спортиста и  ква-

литет стручног рада са њима;
5. Унапређење заштите здравља спортиста и адек-

ватно спортско-здравствено образовање спор-
тиста, посебно младих, укључујући и антидопинг 
образовање;

6.  Обраду спортских резултата;
7. Спречавање негативних појава у спорту;
8. Едукацију, информисање и саветовање грађана, 

спортиста и осталих учесника у систему спорта о 
питањима битним за одговарајуће бављење 
спортским активностима и делатностима;

9. Периодична тестирања, сакупљање, анализу и 
дистрибуцију релевантних информација за адек-
ватно задовољавање потреба грађана у области 
спорта на територији Града, истраживачко-развој-
не пројекте и издавање спортских публикација, и

10. Активности спортских удружења  која учествују у  
систему спорта у оквиру гране спорта,  у складу 
са спортским правилима.

Члан 5.

Спортском, односно другом удружењу (у даљем тек-
сту: носилац програма) могу да се доделе средства из 
буџета Града, на основу поднетог предлога годишњег 
програма, под условом да:

-  је уписано у регистар код надлежног органа, 
-  послује на недобитној основи,
-  има седиште и своју активност реализује на тери-

торији Града,
- није у поступку ликвидације, стечаја и под привре-

меном забраном обављања делатности,
- нема блокаду пословног рачуна, пореске дугове 

или дугове према организацијама социјалног оси-
гурања,

- није у последње две године правноснажном одлу-
ком кажњено за прекршај или привредни преступ у 
вези са својом делатношћу,

- је директно одговорно за припрему и извођење 
програма,

- је претходно обављало делатност најмање годину 
дана,

- је са успехом реализовало одобрени програм прет-
ходне године,

- ангажује најмање једног спортског стручњака који 
има законом предвиђене квалификације за рад у 
спорту, и

- има обезбеђен простор за реализацију  програма.

Члан 6.

У складу са Програмским календаром утврђеним 
чланом 118. став 1. Закона, носиоци програма до-
стављају своје предлоге годишњих програма градској 
управи надлежној за област спорта (у даљем тексту: 
Градска управа).

Члан 7.

Спортска удружења која су учлањена у територијал-
ни спортски савез, достављају предлоге својих го-
дишњих програма Градској управи, преко територијал-
ног спортског савеза.

Члан 8.

Анализу и оцену поднетих предлога годишњих про-
грама врши стручна комисија за избор годишњих про-
грама (у даљем тексту: Комисија за избор годишњих 
програма у области спорта) коју образује и именује 
Градско веће Града Новог Сада (у даљем тексту: Градс-
ко веће). 

Чланови комисије из става 1. овог члана именују се 
из реда спортских стручњака.

Члан 9.

Након извршене анализе и оцене поднетих предлога 
годишњих програма Комисија за избор годишњих про-
грама  у области спорта сачињава образложен   пред-
лог  годишњих програма у области спорта на територији 
Града за наредну буџетску годину који могу да се фи-
нансирају из буџета Града, и предлаже износ средстава 
за сваки појединачни програм. 

Члан 10.

Градско веће, на предлог Комисије за избор го-
дишњих програма  у области спорта, доноси решење о 
одобрењу годишњих програма у области спорта на те-
риторији Града, којим се одобравају  годишњи програми 
и утврђује износ средстава за њихову реализацију.

Члан 11.

На основу посебних програма средства  из члана 3.  
тачка 2.  ове одлуке,  обезбеђују се  за:

1. Спортску рекреацију и спорт за све, односно 
бављење грађана спортом, посебно деце, омла-
дине, жена и особа са инвалидитетом; 

2.  Предшколски и школски спорт;
3. Организацију спортских такмичења од посебног 

значаја за Град;
4. Спортски развој талентованих спортиста и квали-

тет стручног рада са њима; 
5. Унапређење заштите здравља спортиста и адек-

ватно спортско-здравствено образовање спор-
тиста, посебно младих, укључујући и антидопинг 
образовање;

6. Спречавање негативних појава у спорту;
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7.  Едукацију, информисање и саветовање грађана, 
спортиста и осталих учесника у систему спорта о 
питањима битним за одговарајуће бављење спор-
тским активностима и делатностима;

8. Периодична тестирања, сакупљање, анализу и 
дистрибуцију релевантних информација за адек-
ватно задовољавање потреба грађана у области 
спорта на територији Града, истраживачко-развој-
не пројекте и издавање спортских публикација, и

9. Учешће спортских удружења у европским клупс-
ким такмичењима.

Члан 12.

Носиоцу програма могу да се доделе  средства из 
буџета Града, на основу поднетог предлога посебног 
програма, под условом да:

- је уписано у регистар код надлежног органа, 
- послује на недобитној основи,
- има седиште и своју активност реализује на тери-

торији Града,
- није у поступку ликвидације, стечаја и под привре-

меном забраном обављања делатности,
- нема блокаду пословног рачуна, пореске дугове 

или дугове према организацијама социјалног оси-
гурања,

- није у последње две године правноснажном одлу-
ком кажњено за прекршај или привредни преступ у 
вези са својом делатношћу,

- је директно одговорно за припрему и извођење 
програма,

- је претходно обављало делатност најмање годину 
дана,

- је са успехом реализовало одобрени програм претхо-
дне године,

- ангажује најмање једног спортског стручњака који 
има законом предвиђене квалификације за рад у 
спорту, и

- има обезбеђен простор за реализацију  програма.

Члан 13.

 Јавни позив за финансирање посебних програма   
расписује Градска управа, уз сагласност Градоначелни-
ка Града Новог Сада (у даљем тексту: Градоначелник), 
у року усклађеном са  Програмским календаром утврђе-
ним чланом 118. став 2. Закона.

Члан 14.

Анализу и оцену поднетих предлога посебних про-
грама врши стручна комисија за избор посебних про-
грама (у даљем тексту: Комисија за избор посебних 
програма у области спорта) коју образује и именује 
Градско веће.

Чланови комисије из става 1. овог члана именују се 
из реда спортских стручњака.

Члан 15.

Након извршене анализе и оцене поднетих предлога  
посебних програма Комисија за избор посебних програ-

ма  у области спорта сачињава  образложен   предлог  
посебних програма у области спорта на територији Гра-
да који могу да се финансирају из буџета Града, и пред-
лаже износ средстава за сваки појединачни програм. 

Члан 16.

Градско веће, на предлог Комисије за избор посеб-
них програма у области спорта, доноси решење о одоб-
рењу посебних програма у области спорта на терито-
рији Града, којим се одобравају посебни програми и 
утврђује износ средстава за њихову реализацију. 

Члан 17.

Годишњи и посебни програми, финансирају се у ви-
сини и под условима који обезбеђују да се уз најмањи 
утрошак средстава из буџета Града постигну намерава-
ни резултати.

Финансирање активности из годишњих и посебних 
програма може да обухвати само део зарада запосле-
них, материјалних трошкова и административних трош-
кова, а највише до 20% од одобрене висине средстава 
из буџета Града за тај програм.

Програми из чл. 4. и 11. тач. 1. и 2.  ове одлуке имају 
приоритет при избору програма.

Члан 18.

Међусобна права и обавезе између носиоца програ-
ма чији је програм одобрен решењем из чл. 10. и 16. ове 
одлуке и Градске управе, уређују се уговором о додели 
средстава за реализацију програма. 

Члан 19.

Изузетно, спортском, односно другом удружењу могу 
да се доделе средства за реализацију  посебних про-
грама из члана 11. ове одлуке и на основу поднетог 
предлога посебног програма у току године, без јавног 
позива, уколико програм из објективних разлога није 
могао да буде поднет у роковима утврђеним  чл. 6. и 13. 
ове одлуке, а предмет и садржај програма је такав да 
може бити успешно реализован само од стране одређе-
ног носиоца програма. 

Решењем о одобрењу програма  из става 1. овог 
члана које доноси Градоначелник на образложен пред-
лог Градске управе, утврђује се и износ средстава за 
његову реализацију. 

Међусобна права и обавезе између спортског, однос-
но другог удружења чији је програм  одобрен решењем 
Градоначелника из става 2. овог члана и Градске упра-
ве, уређују се уговором о додели средстава за реализа-
цију програма.   

Члан 20.

Начин и поступак  доделе средстава из буџета Гра-
да, односно одобрење годишњих и посебних програма, 
закључење уговора, извештавање, начин јавног 
објављивања података о предложеним програмима за 
финансирање, одобреним програмима и реализацији 
програма, као и контрола реализације одобрених го-
дишњих и посебних програма ближе ће се уредити по-
себним актом који доноси Градско веће.
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IV.  СТИПЕНДИРАЊЕ ЗА СПОРТСКО УСАВРША- 
  ВАЊЕ ПЕРСПЕКТИВНИХ И КАТЕГОРИСАНИХ  
  СПОРТИСТА И НАГРАЂИВАЊЕ И ДОДЕЛА  
  ПРИЗНАЊА ЗА ПОСТИГНУТЕ СПОРТСКЕ  
  РЕЗУЛТАТЕ И ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СПОРТА  
  НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА

Члан 21.

Средства из члана 3. тачка 3.  ове одлуке могу да се 
доделе спортском удружењу са територије Града, чији 
су чланови перспективни и категорисани спортисти који 
су, на основу остварених спортских резултата, рангирани 
у складу са Националном категоризацијом спортиста.

Средства из члана 3. тачка 4. ове одлуке могу да се 
доделе спортском удружењу  које је, односно чији су 
чланови, постигли спортске резултате или допринели 
развоју спорта на територији Града.

Ближи услови, критеријуми и начин и поступак  до-
деле средстава из члана 3. тач. 3. и 4. ове одлуке, уре-
диће се посебним актом који доноси Градско веће.

              

V.  КОРИШЋЕЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА 

Члан 22.

Спортске објекте који су поверени на управљање 
Јавном предузећу могу да користе сва спортска удру-
жења са седиштем у Новом Саду и грађани.

Скупштина Града Новог Сада (у даљем тексту: Скуп-
штина Града), може да омогући спортским удружењима 
коришћење спортских објеката Јавног предузећа, без 
накнаде тако што ће Јавном предузећу уместо накнаде 
обезбедити део средстава за текуће одржавање спорт-
ских објеката.

Средства из става 2. овог члана обезбеђују се у 
буџету Града за сваку годину и користе се у складу са 
програмом текућих субвенција који доноси Скупштина 
Града.

Распоред и време   коришћења  спортских   објеката    
без  накнаде утврђује Градско веће решењем, на пред-
лог Градске управе.

VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 23.

Акт из члана 20.  ове одлуке Градско веће ће донети 
у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 24.

Акт из члана 21. став 3. ове одлуке Градско веће ће 
донети у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове 
одлуке.

Члан 25.

Поступци  започети до дана ступања на снагу ове 
одлуке окончаће се у складу са  Одлуком о обезбеђи-
вању средстава за финансирање потреба у области 
спорта ("Службени лист Града Новог Сада", број 29/09) 
и Правилником о начину и поступку остваривања права 

на доделу средстава путем дотација из буџета Града 
Новог Сада за програме у области спорта ("Службени 
лист Града Новог Сада", бр.  41/09, 47/09 и 10/10).

Члан 26.

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да ва-
жи  Одлука о обезбеђивању средстава за финансирање 
потреба у области спорта ("Службени лист Града Новог 
Сада", број 29/09).

Члан 27.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 6-912/2011-I
28. децембар 2011. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

720
На основу члана 24. тач. 7 и 23. Статута Града Новог23. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог 
Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XLVI 
седници 28. децембра 2011. године, доноси

О Д Л У К У 
О ПОКРЕТАЊУ АКТИВНОСТИ РАДИ 

СТВАРАЊА УСЛОВА ЗА ИЗГРАДЊУ И 
ПОЧЕТАК РАДА ВЕЛЕТРЖНИЦЕ  

У НОВОМ САДУ

Члан 1.

Овом одлуком се покрећу активности ради стварања 
услова за изградњу и почетак рада велетржнице у Но-
вом Саду, као тржишне институције.

Активности из става 1. овог члана су:
-  израда анализе економске оправданости изградње 

велетржнице;
-  израда анализе потребних средстава за изградњу 

велетржнице;
-  израда анализе могућих локалитета за одређи-

вање локације за велетржницу;
-  прибављање земљишта и потребне документације 

за изградњу велетржнице у складу са законом;
-  усклађивање аката у вези са регистрацијом 

обављања делатности организације трговине на 
велико и мало у складу са прописима;

-  уређивање и опремање простора велетржнице у 
складу са утврђеним нормативима и стандардима, и

-  друге радње потребне за стварање услова за из-
градњу и почетак рада велетржнице.
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Члан 2.

Јавно комунално предузеће "Тржница" Нови Сад од-
ређује се за носиоца активности из члана 1. ове одлуке.

Члан 3.

Средства за реализацију активности из члана 1. ове 
одлуке, обезбедиће се из буџета Града Новог Сада, 
кредитних или других финансијских аранжмана и дру-
гих извора у складу са законом, што ће се уредити по-
себним актима.

Члан 4.

Обавезује се Јавно комунално предузеће "Тржница" 
Нови Сад да, Градском већу Града Новог Сада подноси 
тромесечни, а Скупштини Града Новог Сада шестоме-
сечни извештај о реализацији активности из члана 1. 
ове одлуке.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3685/2011-I
28. децембар 2011. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

721
На основу члана 24. тачка 55, а у вези са чланом 101. 

Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службе-
ни лист Града Новог Сада", брoj 43/08), Скупштина Гра-
да Новог Сада на XLVI седници 28. децембра 2011. го-
дине, доноси

 
О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ ПОДРШКЕ ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДА 
НОВОГ САДА У V ФАЗИ ЕВРОПСКЕ МРЕЖЕ 

ЗДРАВИХ ГРАДОВА СВЕТСКЕ 
ЗДРАВСТВЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Члан 1.

Скупштина Града Новог Сада подржава учешће Гра-
да Новог Сада у V фази Европске мреже здравих гра-
дова Светске здравствене организације.

Члан 2.

Скупштина Града Новог Сада прихвата циљеве и за-
хтеве V фазе Европске мреже здравих градова Светске 
здравствене организације.

Члан 3.

Средства потребна за приступ Европској мрежи 
здравих градова Светске здравствене организације и 
годишње чланарине за све активности у V фази Европ-

ске мреже здравих градова Светске здравствене орга-
низације обезбеђују се у буџету Града Новог Сада.

Члан 4.

Ову одлуку објавити у "Службеном листу Града Но-
вог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број:51-92/2011-I51-92/2011-I
28. децембар 2011. године 
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

722
На основу члана 10. став 2. Закона о штрајку (“Служ-

бени лист СРЈ”, број 29/96 и “Службени гласник Репуб-
лике Србије”, број 101/05 - др. закон) Скупштина Града 
Новог Сада на XLVI седници 28. децембра 2011. године,8. децембра 2011. године, 
доноси

 
О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ МИНИМУМА ПРОЦЕСА 
РАДА ЗА ВРЕМЕ ШТРАЈКА У 

ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ЧИЈИ  
ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД НОВИ САД

Члан 1.

Минимум процеса рада за време штрајка у здравс-
твеним установама чији је оснивач Град Нови Сад обух-
вата:

1. указивање хитне медицинске помоћи, укључујући 
и превоз санитетским возилима до најближе одгова-
рајуће здравствене установе,

2. потпуну здравствену заштиту деце, омладине, 
трудница и породиља, лица са инвалидитетом и лица 
старијих од 65 година живота,

3. дијагностику и терапију акутних обољења, стања 
и повреда, као и стања која могу погоршати постојеће 
здравствено стање код осталих групација сановништва 
и лица која нису обухваћена у тачки 2. овог члана,

4. снабдевање становништва лековима и санитетс-
ким материјалом,

5. спровођење вакцинација у роковима утврђеним 
прописима којима се уређује обавезна имунизација ста-
новништва против одређених заразних болести,

6. обављање превентивне здравствене заштите из 
прописа којима се уређује обим и садржај здравствене 
заштите становништва који се не може одлагати због 
прописаних рокова, заказаних прегледа и испитивања 
или због опасности по индивидуално и колективно 
здравље,

7. предузимање хигијенско-епидемиолошких мера за 
случај опасности избијања, односно за време трајања 
епидемије заразне болести, и 
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8. друге видове неопходне медицинске помоћи, као 
и оцену здравствене и радне способности осигураника 
(и друге помоћи - одржавање уређаја и опреме, грејање 
и др.) у зависности од врсте здравствених услуга које 
здравствена установа пружа.

Члан 2.
Здравствену заштиту утврђену у члану 1. ове одлуке 

обезбеђују следеће здравствене установе:
-  здравствену заштиту из тачке 1. - Завод за хитну 

медицинску помоћ Нови Сад и Дом здравља "Нови 
Сад", Нови Сад,

-  здравствену заштиту из тачке 2. - Дом здравља 
"Нови Сад" Нови Сад и Завод за здравствену за-
штиту студената Нови Сад,

-  здравствену заштиту из тачке 3. - Дом здравља 
"Нови Сад" Нови Сад,

-  здравствену заштиту из тачке 4. - Апотека "Нови 
Сад" Нови Сад,

-  здравствену заштиту из тачке 5. - Дом здравља 
"Нови Сад" Нови Сад и Завод за здравствену за-
штиту студената Нови Сад,

-  здравствену заштиту из тачке 6. - Дом здравља 
"Нови Сад" Нови Сад, Завод за здравствену зашти-
ту студената Нови Сад и Завод за здравствену за-
штиту радника Нови Сад,

-  здравствену заштиту из тачке 7. - Дом здравља 
"Нови Сад" Нови Сад, Завод за здравствену зашти-
ту студената Нови Сад, Завод за здравствену за-
штиту радника Нови Сад, Завод за хитну медицин-
ску помоћ Нови Сад и Апотека "Нови Сад" Нови 
Сад,

-  здравствену заштиту из тачке 8. - Дом здравља 
"Нови Сад" Нови Сад, Завод за здравствену зашти-
ту студената Нови Сад, Завод за здравствену за-
штиту радника Нови Сад, Завод за хитну медицин-
ску помоћ Нови Сад и Апотека "Нови Сад" Нови 
Сад.

Члан 3.

Здравствене установе из члана 2. ове одлуке су дуж-
не да здравствену заштиту из члана 1. ове одлуке обез-
беде у току дана, а за хитне случајеве и ноћу.

Члан 4.

Директор здравствене установе из члана 2. ове од-
луке дужан је да у року од осам дана од дана ступања 
на снагу ове одлуке донесе акт о начину обезбеђивања 
минимума процеса рада којим ће уредити начин орга-
низовања и спровођења здравствене заштите у свим 
организационим јединицама здравствене установе и 
одредити извршиоце по радним местима чији се посло-
ви морају обављати за време трајања штрајка.

Директор здравствене установе дужан је да, без од-
лагања, против лица која не обављају послове за вре-
ме штрајка у смислу става 1. овог члана, као и против 
других запослених који учествују у штрајку супротно за-
кону, покрене поступак за утврђивање повреде радних 
обавеза због којих се изриче мера престанка радног од-
носа, у складу са прописима о штрајку и о радним одно-
сима, као и да предузме друге мере за које је овла-
шћен.

Члан 5.

Директор здравствене установе из члана 2. ове од-
луке дужан је да редовно обавештава Градско веће Гра-
да Новог Сада о мерама које је предузео у складу са 
овом одлуком и о њиховом спровођењу.

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 51-91/2011-I
28. децембар 2011. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

723
На основу члана 7. ст. 1. и 3. Закона о финансирању 

локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06 
и 47/11) и члана 24. тачка 16. Статута Града Новог Сада 
- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
брoj 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XLVI сед-
ници 28. децембра 2011. године, доноси

 
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ 
СТОПА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

Члан 1.

У Одлуци о утврђивању стопа пореза на имовину 
("Службени лист Града Новог Сада", број 21/11), члан 4. 
мења се и гласи:

"Члан 4.

За непокретност пореског обвезника који не води 
пословне књиге, порез на имовину за 2012. годину 
утврђује се у износу припадајуће пореске обавезе за 
2011. годину".

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада", а 
примењиваће се од 1. јануара 2012. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 436-21/2011-I
28. децембар 2011. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.
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724
На основу члана 7. ст. 1. и 3. Закона о финансирању 

локалне самоуправе (“Службени гласник РС”, бр. 62/06 
и 47/11) и члана 24. тачка 16. Статута Града Новог Сада 
– пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
брoj 43/08), Скупштина Града Новог Сада, на XLVI сед-
ници 28. децембра 2011. године, доноси

О Д Л У К У 
О  ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 
ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

Члан 1.

У Одлуци о локалним комуналним таксама (“Служ-
бени лист Града Новог Сада”, бр. 54/09, 30/10 и 60/10), 
Таксена тарифа, која је саставни део ове одлуке, Та-
рифни број 1, тачка 9, подтачка а) речи: “предузетници-
ма који искључиво обављају делатност уметничких и 
старих заната и послове домаће радиности и”, бришу се.

Тачка 10. мења се и гласи:
“10. Комуналну таксу по овом тарифном броју не 

плаћају:
-  основне и средње школе са територије Града,
-  индиректни корисници буџета Града, и
-  предузетници који као претежну делатност обављају 

старе и уметничке занате и послове домаће ради-
ности, за које је издат одговарајући сертификат ми-
нистарства надлежног за послове привреде”.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”, а 
примењиваће се од 1. јануара 2012. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 434-24/2011-I
28. децембар 2011. године 
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

725
На основу члана 146. Закона о планирању и из-

градњи (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 
72/09, 81/09-испр. 64/10-одлука УС и 24/11) и члана 24. 
тачка 22. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст 
(“Службени лист Града Новог Сада”, број 43/08), Скупш-
тина Града Новог Сада на XLVI седници 28. децембра 
2011. године, доноси

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ  

О УРЕЂЕЊУ ГРАДА

Члан 1.

У Одлуци о уређењу Града(“Службени лист Града 
Новог Сада”, бр. 39/10, 42/10 - испр. 60/10 и 23/11) у чла-
ну 5. тачка 1. алинеја прва реч: “кејови”, брише се.

Члан 2.

У члану 12. став 1. после тачке 5. додаје се нова тач-
ка 5а. која гласи: 

“5а. Решењем о одређивању места за привремено 
постављање објеката и уређаја на Сунчаном кеју, Кеју 
жртава рације и Београдском кеју,”.

Члан 3.

У члану 27. став 3. мења се и гласи:
“Правно лице или предузетник коме је поверено од-

ржавање дечијих и рекреационих игралишта, скејт пар-
кова и фитнес мобилијара дужно је да их одржава у ис-
правном и уредном стању.”

После става 3. додаје се став 4. који гласи:
“Локације дечијих и рекреационих игралишта из ста-

ва 1. овог члана, као и њихове реквизите утврђује Гра-
доначелник Града Новог Сада (у даљем тексту: Градо-
начелник) посебним актом.”

Члан 4.

У члану 36. став 1. речи: “и физичка лица, односно” 
замењују се речима: “лица или”.

Члан 5.

У члану 38. став 2. речи: “Града Новог Сада (у даљем 
тексту: Градоначелник)”, бришу се.

Члан 6.

У члану 43. став 1. алинеја прва мења се и гласи:
“- да му је тражена локација дата на коришћење на 

претходном конкурсу, по основу уступања права ко-
ришћења, или на основу претходне сагласности Градо-
начелника за постављање киоска, односно бараке у на-
сељеном месту ван подручја Новог Сада, као и да 
тражену локацију користи на основу одобрења за пос-
тављање покретне тезге за излагање и продају књига, 
часописа и других публикација, и”.

У ставу 2. после речи: “Новог Сада,” додају се речи: 
“одобрење за постављање покретне тезге за излагање 
и продају књига, часописа и других публикација,”.

Члан 7.

После члана 90. додаје се нови члан 90а који гласи:
“Члан 90а
Власник, закупац или други корисник пословног 

објекта, односно пословног простора у коме је забрање-
но пушење дуванских производа, у складу са Законом о 
заштити становништва од изложености дуванском диму 
(“Службени гласник Репбулике Србије”, број 30/10) ду-
жан је да, иза или испред пословног објекта, односно 
пословног простора, постави пепељару за сакупљање 
опушака дуванских производа (у даљем тексту: пепе-
љара), одговарајућег изгледа и димензија.
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Услове за постављање, изглед и димензије пепеља-
ре из става 1. овог члана утврђује Градско веће посеб-
ним актом.”

Члан 8.

Члан 96. мења се и гласи.

“Члан 96.

Комуналне објекте или уређаје из члана 9. ове одлу-
ке, поставља и одржава правно лице или предузетник 
коме је поверено обављање одређене делатности, од-
носно у чијој надлежности је постављање и одржавање 
одређених објеката или уређаја.

Правно лице или предузетник из става 1. овог члана 
дужно је да за постављање комуналних објеката и 
уређаја из члана 9. ове одлуке који се прикључују на 
инфраструктурни систем, односно за чије постављање 
се раскопава јавна површина, Градској управи достави 
прибављену грађевинску дозволу, односно други одго-
варајући акт издат од стране Градске управе за урбани-
зам и стамбене послове, у складу са Елаборатом о ко-
муналним објектима и уређајима.

Елаборат из става 2. овог члана саставни је део Ре-
шења о одређивању места за поствљање комуналних 
објеката и уређаја.

Стручне послове на припреми Решења и Елабората 
из става 3. овог члана обавља Завод за урбанизам, који 
је дужан да од надлежних јавних комуналних и других 
предузећа и установа прибави сву потребну документа-
цију.

Решење из става 3. овог члана доноси Градско веће.
Правно лице или предузетник из става 1. овог члана, 

дужно је да комуналне објекте и уређаје одржава у ис-
правном, уредном и чистом стању.”

Члан 9.

У члану 124. став 1. после тачке 4. додаје се нова 
тачка 5. која гласи:

“5. не поступи у складу са чланом 27. став 3. ове од-
луке,”.

Досадашње тач. 5. до 37. постају тач. 6. до 38.
После досадашње тачке 38. која постаје тачка 39. 

додаје се нова тачка 40. која гласи:
“40. не поступи у складу са чланом 90а ове одлуке,”.
Досадашње тач. 39. до 52. постају тач. 41. до 54.
У досадашњој тачки 53. која постаје тачка 55. речи: 

“постави јавни WC” замењују се речју: “поступи”.
Досадашње тач. 54. до 57. постају тач. 56. до 59.

Члан 10.

Акте из чл. 2. и 7. ове одлуке донеће Градско веће у 
року од шест месеци од дана ступања на снагу ове од-
луке.

Акт из члана 3. ове одлуке донеће Градоначленик у 
року од шест месеци од дана ступања на снагу ове од-
луке.

Власник, закупац или други корисник пословног 
објекта, односно пословног простора поставиће пепе-

љаре у року од месец дана од дана доношења акта из 
члана 7. ове одлуке.

Члан 11.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 352-3581/2011-I
28. децембар 2011. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.
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На основу члана 24. тачка 7. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XLVI 
седници 28. децембра 2011. године, доноси

 
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ПОДИЗАЊУ И ОДРЖАВАЊУ СПОМЕНИКА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

Члан 1.

У Одлуци о подизању и одржавању споменика на те-
риторији Града Новог Сада (“Службени лист Града Но-
вог Сада”, бр. 15/09 и 20/10), члан 22. мења се и гласи:

“Члан 22.

Надзор над применом ове одлуке врши градска уп-
рава надлежна за послове културе.

Послове инспекцијског надзора над подизањем и од-
ржавањем споменика врши Градска управа за инспек-
цијске послове путем комуналних инспектора.

У вршењу инспекцијског надзора, комунални инспек-
тор је овлашћен да изрекне и наплати мандатну казну 
правном лицу, одговорном лицу у правном лицу, преду-
зетнику и физичком лицу.”

Члан 2.

После члана 22. додаје се нови члан 22а који гласи:

“Члан 22а

Комунално-полицијске послове обавља комунални 
полицајац, који поред законом утврђених овлашћења, 
изриче мандатну казну и подноси захтев за вођење 
прекршајног поступка за прекршаје прописане овом од-
луком.

Уколико комунални инспектор, односно комунални 
полицајац, у обављању својих послова уочи повреду 
прописа из надлежности другог органа, обавестиће од-
мах о томе писаним путем надлежни орган.”
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Члан 3.

У члану 23. став 1. износ: “5.000,00” замењује се из-
носом: “50.000,00”, а износ: “500.000,00 динара” за-
мењује се износом: “1.000.000,00 динара”.

У алинеји другој број: “10” замењује се бројем: “20”.
У ставу 2. износ: “250,00” замењује се износом: 

“2.500,00”, а износ: “25.000,00 динара” замењује се из-
носом: “75.000,00 динара”.

У ставу 3. износ: “2.500,00” замењује се износом: 
“5.000,00”.

У ставу 4. износ: “250,00” замењује се износом: 
“2.500,00”, а износ: “25.000,00 динара” замењује се из-
носом: “75.000,00 динара”.

Члан 4.

Члан 24. мења се и гласи:

“Члан 24.

Новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00 динара, 
казниће се за прекршај физичко лице:

- ако прља, оштети или уништи споменик (члан 19.)”.

Члан 5.

После члана 24. додаје се нови члан 24.а који гласи:

“Члан 24а

За прекршаје прописане овом одлуком, мандатна 
казна за физичко лице и одговорно лице у правном ли-
цу износи 5.000,00 динара, а за правна лица и преду-
зетнике износи 20.000,00 динара.”

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-1/2010-392-I
28. децембар 2011. године 
НОВИ САД      Председник

Александар Јовановић, с.р.
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На основу члана 4. став 3. Закона о јавним преду-

зећима и обављању делатности од општег интереса 
(“Службени гласник Републике Србије”, бр. 25/2000, 
25/02, 107/05, 108/05-испр. и 123/07-др. закон) и члана 
24. тачка 9. Статута Града Новог Сада - пречишћен 
текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 43/08), 
Скупштина Града Новог Сада на XLVI седници 28. де-
цембра 2011. године, доноси

 
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ 
РАДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ “НОВОСАДСКА 

ТОПЛАНА” У НОВОМ САДУ КАО  
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 1.

У Одлуци о организовању Радне организације “Ново-
садска топлана” у Новом Саду као јавног предузећа 
(“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 29/05 - пре-
чишћен текст и 53/08), члан 5. мења се и гласи:

“Члан 5.

Претежна делатност Јавног предузећа је:
-  35.30 Снабдевање паром и климатизација.
Поред делатности из става 1. овог члана Јавно пре-

дузеће обавља и следеће енергетске делатности:
-  производња топлотне енергије, и
-  дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом.
Поред делатности из ст. 1. и 2. овог члана Јавно пре-

дузеће обавља и:
- израду техничке документација и стручне послове 

инвеститора у изградњи инвестиционих објеката 
које ће користити за обављање своје делатности и 
стручни надзор у току грађења објеката, односно 
извођења радова,

-  друге стручне послове који служе претежној делат-
ности Јавног предузећа, а који су уобничајени уз ту 
делатност и доприносе потпунијем искоришћавању 
капацитета и материјала за вршење те делатности,

-  43.11 рушење објеката,
-  43.12 припрема градилишта,
-  43.21 постављање електричних инсталација,
- 43.22 постављање водоводних, канализационих, 

грејних и климатизационих система,
-  43.29 остали инсталациони радови у грађевинарству,
-  43.99 остали непоменути специфични грађевински 

радови,
-  46.71 трговина на велико чврстим, течним и гасови-

тим горивима и сличним производима,
-  46.74 трговина на велико металном робом, инста-

лационим материјалима, опремом и прибором за 
грејање,

-  46.77 трговина на велико отпацима и остацима,
-  71.20 техничко испитивање и анализе.
Делатности и послове из става 3. овог члана Јавно 

предузеће може да повери другом предузећу или пре-
дузетнику на начин и по поступку утврђеном посебном 
одлуком Скупштине Града Новог Сада.”

Члан 2.

Јавно предузеће је дужно да Статут усклади са овом 
одлуком у року од 30 дана од дана ступања на снагу 
ове одлуке.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА     
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД       
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 352-2247/2011-I
28. децембар 2011. године
НОВИ САД     Председник

Александар Јовановић, с.р.
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На основу чл. 16. и 24. тачка 7. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог 
Сада", брoj 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XLVI 
седници 28. децембра 2011. године, доноси

 
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ДАВАЊА У ЗАКУП 
ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА КОЈИМ УПРАВЉА 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПОСЛОВНИ 
ПРОСТОР" У НОВОМ САДУ

Члан 1.

У Одлуци о условима и поступку давања у закуп пос-
ловног простора којим управља Јавно предузеће "Пос-
ловни простор" у Новом Саду ("Службени лист Града 
Новог Сада", бр. 29/09, 46/09, 54/09, 86/10 - одлука УС и 
60/10) у члану 14. став 3. брише се тачка на крају рече-
нице и додају се речи: "с тим да почетну цену из јавног 
огласа може умањити до 30%.".

Члан 2.

Члан 36. брише се.

Члан 3.

У члану 43. проценат: "30%" замењује се процентом: 
"40%".

Члан 4.
У члану 44. део "I зона" став први после речи: "изу-

зев улица назначених у "Екстра А, Б и Ц зонама" брише 
се тачка и додају се речи: " и локали у подземном пе-
шачком пролазу који се налазе уз комуникације између 
силаза."

У делу "II зона" став други после речи: "а немају улаз 
или излог на уличној страни" брише се тачка и додају се 
речи: "и локали у склоништима подземног пешачког 
пролаза."

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-108/2011-I
28. децембар 2011. године 
НОВИ САД    Председник

Александар Јовановић, с.р. 
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Reg. br.  Predmet     Strana Reg. br.  Predmet     Strana

S A D R @ A J

ГРАД НОВИ САД

Скупштина

697 Одлука о Програму изградње објеката  
 вреловода Јавног комуналног преду- 
 зећа “Новосадска топлана” Нови Сад  
 за 2012. годину, са Програмом 1395

698 Одлука о  Програму уређивања грађе- 
 винског  земљишта  за 2012. годину, 
 са Програмом 1396

699 Одлука о  изменама и допунама Одлу- 
 ке о мерилима за обрачун висине на- 
 кнаде за уређивање грађевинског зе- 
 мљишта 1405

700 Одлука о  утврђивању вредности бода  
 за одређивање висине накнаде за ко- 
 ришћење грађевинског земљишта за  
 2012. годину 1406

701 Одлука о  финансирању обраде подата- 
 ка у вези са накнадом за коришћење  
 грађевинског земљишта у 2012. години 1406

702 Одлука о програму финансирања од- 
 ређених комуналних делатности од  
 локалног интереса за 2012. годину, 
 са Програмом 1407

703 Одлука о Програму изградње и  одр- 
 жавања пословног простора у 2012.  
 години, са Програмом 1410

704 Програм за обезбеђивање услова за  
 несметано одвијање јавног превоза  
 путника Јавног градског саобраћајног  
 предузећа “Нови Сад”, Нови Сад за  
 2012. годину - текуће субвенције 1415

705 Програм коришћења средстава из  
 буџета Града Новог Сада намењених  
 Јавном предузећу “Спортски и посло- 
 вни центар Војводина” Нови Сад  за  
 2012. годину - текуће субвенције 1415

706 Одлука о Програму инвестиционих  
 активности Јавног комуналног преду- 
 зећа “Водовод и канализација” Нови  
 Сад и текућег одржавања водовода  
 и канализације за 2012. годину, са  
 Програмом 1416

707 Одлука о Програму инвестиционих  
 активности Јавног комуналног преду- 
 зећа “Лисје” Нови Сад  и текућег одр- 
 жавања гробаља за 2012. годину, 
 са Програмом 1419

708 Одлука о Програму инвестиционих  
 активности Јавног комуналног преду- 
 зећа “Чистоћа” Нови Сад и текућег  
 одржавања чистоће за 2012. годину, 
 са Програмом 1421

709 Одлука о Програму инвестиционих  
 активности Јавног комуналног преду- 
 зећа “Градско зеленило” Нови Сад и  
 текућег одржавања зеленила за 2012.  
 годину, са Програмом 1423

710 Одлука о Програму инвестиционих  
 активности Јавног комуналног преду- 
 зећа “Тржница” Нови Сад за 2012. го- 
 дину, са Програмом 1425

711 Одлука о Програму инвестиционих  
 активности Јавног градског саобра- 
 ћајног  предузећа “Нови Сад”, Нови  
 Сад за 2012. годину, са Програмом 1427

712 Одлука о Програму инвестиционих  
 активности Јавног комуналног пре- 
 дузећа ”Паркинг сервис” Нови Сад  
 за 2012. годину, са Програмом 1428

713 Одлука о Програму инвестиционих  
 активности Јавног комуналног пре- 
 дузећа „Информатика“ Нови Сад  за  
 2012. годину, са Програмом 1429

714 Одлука о Програму инвестиционих  
 активности Јавног комуналног пре- 
 дузећа за одржавање стамбених и  
 пословних простора “Стан” Нови Сад  
 за 2012. годину, са Програмом 1430

715 Одлука о Програму инвестиционих  
 активности Јавног предузећа Градски  
 информативни центар “Аполо” Нови  
 Сад за 2012. годину, са Програмом 1431

716 Одлука о образовању Агенције за  
 управљање капиталним инвестицијама 1432

717 Одлука о управљању кејом у Граду  
 Новом Саду 1433

718 Одлука о  боравишној такси 1437

719 Одлука о  обезбеђивању средстава  
 за остваривање потреба и интереса  
 у области спорта на територији Града  
 Новог Сада 1439

720 Одлука о  покретању активности  
 ради стварања услова за изградњу  
 и почетак рада велетржнице у Новом  
 Саду 1442
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721 Одлука о давању подршке за учешће  
 Града Новог Сада у V фази Европске  
 мреже здравих градова Светске  
 здравствене организације 1443

722 Одлука о утврђивању минимума про- 
 цеса рада за време штрајка у здрав- 
 ственим установама чији је оснивач  
 Град Нови Сад 1443

723 Одлука о измени Одлуке о утврђи- 
 вању стопа пореза на имовину 1444

724 Одлука о изменама и допуни Одлуке  
 о локалним комуналним таксама 1445

725 Одлука о изменама и допунама  
 Одлуке о уређењу Града 1445

726 Одлука о изменама и допунама  
 Одлуке о подизању и одржавању  
 споменика на територији Града  
 Новог Сада 1446

727 Одлука о измени Одлуке о организо- 
 вању Радне организације “Новосадска  
 топлана” у Новом Саду као јавног пре- 
 дузећа 1447

728 Одлука о изменама и допунама Од- 
 луке о условима и поступку давања  
 у закуп пословног простора којим  
 управља Јавно предузеће “Пословни  
 простор” у Новом Саду 1448


