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NOVI SAD, 31. decembar 2008.

ГРАД НОВИ САД

Градоначелник

759
На основу члана 47. став 1. тачка 15. Статута Града
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града
Новог Сада”, број 43/2008), а у вези са Закључком Регионалног одбора за управљање отпадом од 26. јула
2007. године, Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА СТРУЧНОГ
ТИМА ЗА ПРИПРЕМУ МАТЕРИЈАЛА ЗА РАД
РЕГИОНАЛНОГ ОДБОРА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ОТПАДОМ
I. Разрешавају се дужности председник и чланови
Стручног тима за припрему материјала за рад Регионалног одбора за управљање отпадом, именовани Решењем о именовању председника и чланова Стручног
тима за припрему материјала за рад Регионалног одбора за управљање отпадом (“Службени лист Града Новог Сада”, број 32/2007), и то:
председник
- ЗОРИЦА УРОШЕВИЋ, Градска управа за прописе

primerak 40,00 dinara

2) ЂОРЂЕ КУЉАНЧИЋ, Јавно предузеће “Завод за
изградњу Града” у Новом Саду,
3) ДРАГАНА ЧЕРЕВИЦКИ, Јавно комунално предузеће “Чистоћа” Нови Сад.
III. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 352-2722/2008-II
29. децембар 2008. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић,с.р.
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На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему (“Службени гласник Републике Србије”, бр.
9/2002, 87/2002, 61/2005, 66/2005, 101/2005, 62/2006,
63/2006, 85/2006 и 86/2006) и члана 7. став 2. Одлуке о
буџету Града Новог Сада за 2008. годину (“Службени
лист Града Новог Сада”, број 47/2007 и 39/2008), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

чланови
- СВЕТЛАНА ЈОКАНОВИЋ, Градска управа за заштиту животне средине
- ВАСИЉ ПОПОВИЋ, Градска управа за комуналне
послове
- ДРАГАНА ЧЕРЕВИЦКИ, Јавно комунално предузеће “Чистоћа” Нови Сад.
II. У Стручни тим за припрему материјала за рад Регионалног одбора за управљање отпадом именују се:
за председника
- ЛИДИЈА ТОМАШ, Градска управа за комуналне
послове,
за чланове
1) АЛЕКСАНДРА ЈОВАНОВИЋ-ГАЛОВИЋ, Градска
управа за заштиту животне средине,

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града
Новог Сада за 2008. годину (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 47/2007 и 39/2008) за раздео 09. главу
09.01 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, функцију
160 - Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, са позиције буџета 219, економска
класификација 499 - Средства резерве - Текућа резерва, а по Финансијском плану прихода и примања и
расхода и издатака Градске управе за финансије за
2008. годину, са позиције 219.01.02, одобравају се
средства Градској управи за образовање у укупном износу од:
10.000.000,00 динара (десетмилионадинара)
на име обезбеђивања недовољно планираних средстава за Предшколску установу “Радосно детињство”,
Нови Сад.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се
у оквиру раздела 10 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗО-
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ВАЊЕ, глава 10.02 - ПУ “РАДОСНО ДЕТИЊСТВО”, функција 911- Предшколско образовање и то на следеће
позиције буџета: 236, економска класификација 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), извор
финансирања 01 - Приходи из буџета, износ од
8.500.000,00 динара, тако да укупан план средстава ове
апропријације из буџета за 2008. годину износи
670.180.000,00 динара и на позицију буџета 237, економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет
послодавца, извор финансирања 01 - Приходи из буџета, износ од 1.500.000,00 динара, тако да укупан план
средстава ове апропријације из буџета за 2008. годину
износи 119.940.700,00 динара.
3. За реализацију овог решења задужују се:
- Градска управа за образовање и
- Градска управа за финансије.
4. Решење доставити;
Градској управи за образовање и
Градској управи за финансије:
- Сектору за трезор,
- Одсеку за буџет.
5. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 401-24/2008-II
29. децембар 2008. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Мр Саша Игић, с.р.

Градска управа за привреду

31. decembar 2008.

Одабирање се врши најмање једанпут годишње у говедарству и коњарству, а код осталих врста стоке најмање два пута годишње.
Након извршеног одабирања Комисија доставља извештај Градској управи за привреду.
III
Комисија има председника, пет чланова и пет заменика чланова.
IV
Председнику, члановима и заменицима чланова Комисије за рад у Комисији припада накнада.
Накнада се исплаћује месечно, под условом да је
Комисија одржала седницу, без обзира на број одржаних седница.
Председнику Комисије припада месечна накнада из
става 2. ове тачке у износу од 10% од просечне месечне зараде по заполсеном у привреди Републике Србије
према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, ако је запослен
у градској управи или је члан Градског већа Града Новог
Сада, односно у висини од 20%, ако није запослен у
градској управи и није члан Градског већа Града Новог
Сада.
Члановима Комисије, односно њиховим заменицима
за учешће у раду припада месечна накнада из става 2.
ове тачке у износу од 5% од просечне месечне зараде
по запосленом у привреди Републике Србије према
последњем објављеном податку републичког органа
надлежног за послове статистике, ако су запослени у
градској управи или су чланови Градског већа Града Новог Сада, односно у износу од 10% ако нису запослени
у градској управи и нису чланови Градског већа Града
Новог Сада.
V
Стручне и административне послове за потребе Комисије обавља Градска управа за привреду.
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На основу члана 19. став 2. и 4. Закона о мерама за
унапређење сточарства (“Службени гласник Републике
Србије”, бр. 61/91, 53/93, 67/93, 48/94 и 101/2005), Градска управа за привреду Града Новог Сада, доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ОДАБИРАЊЕ МУШКИХ ПРИПЛОДНИХ ГРЛА
ЗА ПРИРОДНО ПАРЕЊЕ
I
Образује се Комисије за одабирање мушких приплодних грла за природно парење (у даљем тексту: Комисија).
II
Задатак Комисије је да изврши одабирање мушких
приплодних грла за природно парење.

VI
Доношењем овог решења престаје да важи Решење
о образовању Комисије за одабирање мушких приплодних грла за природно парење и именовању њених чланова, број: 3-12/93-I-10 од 12. марта 1993. године.
VII
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ
Број: 3-216/2008-VII
26. децембар 2008. године
НОВИ САД
Начелник
Иванка Чубрило, с.р.

31. decembar 2008.
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На основу члана 19. став 2. и 4. Закона о мерама за
унапређење сточарства (“Службени гласник Републике
Србије”, бр. 61/91, 53/93, 67/93, 48/94 и 101/2005), Градска управа за привреду Града Новог Сада, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА
И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА
ОДАБИРАЊЕ МУШКИХ ПРИПЛОДНИХ ГРЛА
ЗА ПРИРОДНО ПАРЕЊЕ
I
У Комисију за одабирање мушких приплодних грла
за природно парење, именују се:
За председника
МИЛЕНКО ДРАЖИЋ, помоћник начелника Градске
управе за привреду Нови Сад, Руменачка 110а
За чланове:
1. МАРКО МАЉКОВИЋ, др ветеринарске медицине
- Научни институт за ветеринарство, Нови Сад,
Руменачки пут бр. 2
2. ЖАРКО СТОЈКОВ, дипл. ветеринар - Јужнобачки
округ Републичка ветеринарска инспекција, Нови
Сад, Булевар Михајла Пупина 10
3. ЗОРАН НОВАКОВИЋ, дипл. инжењер - ДП “Пољопривредна станица”, Нови Сад, Темеринска 131
4. СТЕВАН ПАВИН, дипл. инжењер - ДП “Пољопривредна станица”, Нови Сад, Темеринска 131 и
5. МИЛАН РАИНОВИЋ, произвођач, Кисач, Војводе
Танкосића 30
За заменике чланова:
1. ГОРАН ЈУРЛИНА, дипл. инжењер - “Пољопривредна станица”, Нови Сад, Темеринска 131
2. СЛОБОДАН КОСТИЋ, произвођач, Футог, Царице
Милице 203
3. МЛАДЕН ЧОБИЋ, произвођач, Ченеј, Ратарска 19
4. АЛЕКСАНДАР ЈЕЛИЋ, произвођач, Каћ, Краља
Петра I 103 и
5. ПАВЕЛ ТОРДАИ, произвођач, Кисач, Хрубанова 23
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Јавно градско саобраћајно предузеће
“Нови Сад”, Нови Сад
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На основу члана 23. став 1. Закона о комуналним делатностима (“Службени гласник Републике Србије”, број
16/97) и члана 19. тачка 7. Статута Јавног градског саобраћајног предузећа “Нови Сад”, Нови Сад и Решења
о давању сагласности на цене превоза путника у градском и приградском саобраћају број: 34-4281/2008-II од
30. децембра 2008. године Градског већа Града Новог
Сада, Управни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа “Нови Сад”, Нови Сад је на 13. ванредној седници одржаној 31. децембра 2008. године донео

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА ПРЕВОЗА ПУТНИКА
У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ
САОБРАЋАЈУ
Овом одлуком утврђује се цена превоза путника у
градском и приградском саобраћају (у даљем тексту цене превоза) према зонама и коефицијентима утврђеним
у Одлуци о зонско-тарифном систему (“Службени лист
Града Новог Сада”, број: 19/2006), са коефицијентима и
границама зона у градском и приградском саобраћају, у
следећим износима:
1. Цене превоза за I зону Зонско-тарифног система
- појединачна карта (купљена у возилу) 40,00 динара
- појединачна карта за децу од
6-10 година старости и пратиоци
слепих лица

29,00 динара

- дневна карта

164,00 динара

- недељна карта

494,00 динара

Месечна маркица
- за запослене

1.489,60 динара

- за грађане

1.638,00 динара

- за кориснике материјалног
обезбеђења

577,00 динара

- за пензионере до просечне пензије 589,00 динара

II

- за пензионере изнад просечне
пензије

909,00 динара

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

- за ученике и студенте за једну
линију

429,00 динара

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ
Број: 3-217/2008-VII
26. децембар 2008. године
НОВИ САД
Начелник
Иванка Чубрило, с.р.

- за ученике и студенте за све линије 589,00 динара
Годишња карта
- за запослене

17.883,00 динара

2. Цене превоза за II зону Зонско-тарифног система
- појединачна карта (купљена у возилу) 80,00 динара
- појединачна карта за децу од
6-10 година старости и пратиоци
слепих лица

43,00 динара
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- појединачна карта за децу од
6-10 година старости и пратиоци
слепих лица

Месечна маркица
- за запослене

2.979,20 динара

- за грађане

3.276,00 динара

- за кориснике материјалног
обезбеђења

1.154,00 динара

- за пензионере до просечне
пензије

1.178,00 динара

- за пензионере изнад просечне
пензије

1.818,00 динара

- за ученике и студенте

1.178,00 динара

35.766,00 динара

3. Цене превоза за III зону Зонско-тарифног система

5.733,00 динара

- за кориснике материјалног
обезбеђења

2.019,00 динара

- за пензионере до просечне
пензије

2.061,00 динара

- за пензионере изнад просечне
пензије

3.181,00 динара

- за ученике и студенте

2.061,00 динара

- за I зону Зонско-тарифног
система

58,00 динара

3.724,00 динара

- за грађане

4.095,00 динара

- за кориснике материјалног
обезбеђења

1.442,00 динара

- за пензионере до просечне
пензије

1.472,00 динара

- за пензионере изнад просечне
пензије

2.272,00 динара

- за ученике и студенте

1.472,00 динара

Годишња карта
44.707,00 динара

4. Цене превоза за IV зону Зонско-тарифног систама
- појединачна карта (купљена у возилу) 120,00 динара

74,00 динара

Месечна маркица
- за запослене

4.468,00 динара

- за грађане

4.914,00 динара

- за кориснике материјалног
обезбеђења

1.731,00 динара

- за пензионере до просечне
пензије

1.767,00 динара

- за пензионере изнад просечне
пензије

2.727,00 динара

- за ученике и студенте

1.767,00 динара

Годишња карта
- за запослене

- за грађане

62.590,00 динара

6. Цене доплатне карте:

- за запослене

- појединачна карта за децу од
6-10 година старости и пратиоци
слепих лица

5.213,00 динара

- за запослене

53.649,00 динара

5. Цене превоза за V зону Зонско-тарифног система
- појединачна карта (купљена у возилу) 140,00 динара

1.300,00 динара

- за остале зоне Зонско-тарифног
система
2.600,00 динара

Месечна маркица

- за запослене

- за запослене

Годишња карта

- појединачна карта (купљена у возилу) 100,00 динара
- појединачна карта за децу од
6-10 година старости и пратиоци
слепих лица

89,00 динара

Месечна маркица

Годишња карта
- за запослене

31. decembar 2008.

7. За све зоне Зонско-тарифног система
- годишња карта за ученике до
10 година старости

1.650,00 динара

8. У цене превоза путника у градском и приградском
саобраћају урачунат је и порез на додату вредност по
посебној стопи од 8%.
9. Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о утврђивању цена превоза путника у градском
и приградском саобраћају број: 450 од 22. фебруара
2008. године (“Службени лист Града Новог Сада”, број
6/2008).
10. Ова одлука ступа на снагу и примењује се наредног дана од дана објављивања у “Службеном листу
Града Новог Сада”.
ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“НОВИ САД”
ГРАД НОВИ САД
УПРАВНИ ОДБОР
Број: 76
31. децембар 2008. године
НОВИ САД
Председник
Богдан Коларски, с.р.

Јавно комунално предузеће "Новосадска топлана"
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Управни одбор Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" на својој 213/16 редовној седници одржаној 31. децембра 2008. године, а на основу члана 145.
Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Србије", број 84/2004), члана 23. став 1. Закона о комуналној делатности ("Службени гласник Републике Србије",
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број: 16/97 и 42/98) и члана 21. став 7. Статута Јавног
комуналног предузећа "Новосадска топлана" и Решења
о давању сагласности на цене производње и испоруке
топлоте за грејање просторија и цене за утрошену топлоту за припрему топле потрошне воде, број: 3522760/2008-II коју је донело Градско веће Града Новог
Сада на 33. седници 30. децембра 2008. године, доноси
једногласно:

ОДЛУКУ
О ЦЕНИ ПРОИЗВОДЊЕ И ИСПОРУКЕ
ТОПЛОТЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ ПРОСТОРИЈА И
ЦЕНЕ ЗА УТРОШЕНУ ТОПЛОТУ ЗА
ПРИПРЕМУ ТОПЛЕ ПОТРОШНЕ ВОДЕ
1.

Стамбени потрошачи - грејање
- за утрошену енергију

3,17

дин/kWh

- за инсталисану снагу

99,14

дин/ kWh

61,55

дин/m2

ИЛИ
- укупно по m2
2.

3.

Пословни потрошачи - грејање
- за утрошену енергију

4,66

дин/ kWh

- за инсталисану снагу

129,04

дин/ kWh

Топла потрошна вода

189,81

дин/m3

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋА
“НОВОСАДСКА ТОПЛАНА”
Број: 01-11910/1
31. децембар 2008. године
НОВИ САД
Председник
Срђан Филиповић, с.р.
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Izdava~: Grad Novi Sad, Gradska uprava za propise Grada Novog Sada. Odgovorni urednik: Igor Ba{nec.
Uredni{tvo: Gradska uprava za propise Grada Novog Sada,
21000 Novi Sad, @arka Zrewanina 2, Telefon: 021/451-726.
Godi{wa pretplata: 3.500,00 dinara. Uplatni ra~un broj: 840-742341843-24;
Po modelu 97 sa pozivom na broj 20-511, Uprava za javna pla}awa - Filijala Novi Sad,
pri Ministarstvu finansija Republike Srbije
Primalac: Prihodi gradskih organa uprave
Svrha pla}awa: Za "Slu`beni list Grada Novog Sada".
Ra~unarska obrada i {tampa:
Slu`ba za zajedni~ke poslove organa Grada Novog Sada, @arka Zrewanina 2, 21000 Novi Sad, telefon 021/420-299.

