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ГРАД НОВИ САД

Скупштина

886
На основу члана 90. став 5. Закона о планирању и 

изградњи (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 
72/09,  81/09-испр. и 64/10-Oдлука УС) и члана 24. тачка 
6. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст (“Служ-
бени лист Града Новог Сада”, број 43/08), Скупштина 
Града Новог Сада, на XXXIII седници 29. децембра 
2010. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У  
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ 

УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
ЗА 2010. ГОДИНУ

Члан  1.

У Одлуци о Програму уређивања грађевинског 
земљишта за 2010. годину (“Службени лист Града Новог 
Сада”, бр. 54/09, 3/10-испр., 30/10, 39/10 и 50/10), у члану 
3. ст. 1. и 2. мењају се и гласе:

“За остваривање Програма планирају се средства у 
укупној висини од 3.284.687.000,00 динара, и то према 
изворима прихода:

А) Средства из буџета Града Новог Сада (у даљем тексту: Буџет)   2.896.177.853,37 динара

1. Приходи из буџета   2.039.820.999,00 динара

2. Донације од осталих нивоа власти      3.000.000,00 динара

3. Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине      100.000.000,00 динара

4. Нераспоређен вишак прихода из ранијих година      645.105.073,64 динара

5. Неутрошена средства од приватизације из претходних година 107.251.780,73 динара

6. Неутрошена средства донација из претходних година 1.000.000,00 динара

Б) Приходи из додатних извора    388.509.146,63 динара

1. Донације од осталих нивоа власти      294.010.000,00 динара

2. Сопствени приходи 94.499.146,63 динара

УКУПНО: (А+Б) 3.284.687.000,00 динара

Средства из става 1. овог члана распоређују се на:

1. Капиталнe објектe  1.107.256.853,00 динара

2. Припремне радове     482.002.000,00 динара

3. Магистралне објекте 151.461.000,00 динара

4. Јавне површине     88.743.000,00 динара

5. Опремање грађевинског земљишта     490.181.000,00 динара

6. Пратеће трошкове инвестиција     144.021.147,00 динара

7. Оперативну резерву       10.500.000,00 динара

8. Радове на територији месних заједница     380.839.000,00 динара

9. Трошкове реализације Програма     429.683.000,00 динара

              УКУПНО:  3.284.687.000,00 динара''.
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Члан  2.

Програм уређивања грађевинског земљишта за 2010. годину, који је саставни део ове одлуке, мења се и гласи:

‘’ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2010. ГОДИНУ

 1 КАПИТАЛНИ ОБЈЕКТИ 1.107.256.853

 1.1 ОБЈЕКТИ ОД СТРАТЕШКОГ ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА 796.356.853
 1.2 МОСТОВИ 303.157.000
 1.3 ПЕТРОВАРАДИНСКА ТВРЂАВА 7.743.000

 2 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 482.002.000

 2.1 ПРОСТОРНО-ПЛАНСКА И ДРУГА ДОКУМЕНТАЦИЈА 72.471.000
 2.2 СТУДИЈЕ, АНАЛИЗЕ И КАТАСТРИ ОБЈЕКАТА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 33.209.000
 2.3 ТРОШКОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ, УСТУПАЊЕ, ДАВАЊЕ У ЗАКУП ЗЕМЉИШТА 190.512.000
 2.4 РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА 185.810.000

 3 МАГИСТРАЛНИ ОБЈЕКТИ 151.461.000
 3.1 МАГИСТРАЛНО ОПРЕМАЊЕ - САОБРАЋАЈНИЦЕ 118.496.000
 3.2 МАГИСТРАЛНО ОПРЕМАЊЕ - ПАРКОВИ И ТРГОВИ 27.117.000
 3.3 МАГИСТРАЛНО ОПРЕМАЊЕ - ДЕПОНИЈЕ И СТОЧНА ГРОБЉА 5.848.000

 4 ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ 88.743.000
 4.1 ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ 35.411.000
 4.2 ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ И СВЕТЛОСНА СИГНАЛИЗАЦИЈА 32.368.000
 4.3 ДЕЧИЈА ИГРАЛИШТА 9.371.000
 4.4 СПОРТСКИ ТЕРЕНИ 7.094.000
 4.5 ШКОЛЕ И ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 4.499.000

 5 ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 490.181.000

 5.1 ЛИНИЈСКО ОПРЕМАЊЕ 73.346.000
 5.2 ОПРЕМАЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ ЛОКАЛИТЕТА - УГОВОРЕНЕ ОБАВЕЗЕ 377.730.000
 5.3 ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 39.105.000

 6 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИЈА 144.021.147

 7 ОПЕРАТИВНА РЕЗЕРВА 10.500.000

 8 РАДОВИ НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 380.839.000

 9 ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 429.683.000

          УКУПНО: 3.284.687.000

 1 КАПИТАЛНИ ОБЈЕКТИ 1.107.256.853

 1.1 ОБЈЕКТИ ОД СТРАТЕШКОГ ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА 796.356.853
 БУЛЕВАР ЕВРОПЕ - од  Ул. Корнелија Станковића до Руменачког пута
 - Припремни радови
 - Техничка документација
 - Изградња објеката инфраструктуре
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 БУЛЕВАР ЕВРОПЕ - од Футошке ул. до Ул. Корнелија Станковића
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација
 - Изградња објеката инфраструктуре

 БУЛЕВАР ЕВРОПЕ - од Футошког пута до Ул. браће Груловић
 - Техничка документација
 - Изградња објеката инфраструктуре

 БУЛЕВАР ЕВРОПЕ - од Руменачког  пута до аутопута Е 75
 - Техничка документација

 ЦППОВ НА ЛЕВОЈ ОБАЛИ ДУНАВА
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Стручне услуге

 СОМБОРСКИ БУЛЕВАР  - од Футошке ул. до Ул. Јожефа Атиле
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Изградња објеката инфраструктуре

 СОМБОРСКИ БУЛЕВАР (од Ј.Атиле до Цара Душана) И ДЕО БУЛЕВАРА ЕВРОПЕ (до Ул.браће Груловић)
 - Техничка документација
 - Изградња објеката инфраструктуре
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација

  СТАДИОН “КАРАЂОРЂЕ”
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Изградња објеката инфраструктуре

 НОВИ МОСТ ПРЕКО ДУНАВА  (ТРАСА МОСТА Ф. ЈОЗЕФА)
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација

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

 ЂАЧКО ИГРАЛИШТЕ
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Изградња објеката инфраструктуре

 ТЕМЕРИНСКИ ПУТ (Р-120) - деоница пре и после аутопута
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација

 ПЕТРОВАРАДИН - ОБИЛАЗНИЦА
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација

 СРЕМСКА КАМЕНИЦА - ОБИЛАЗНИЦА
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација
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 ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА ЗА СРЕМСКУ СТРАНУ (ППОВ) У ЛЕДИНЦИМА
 - Техничка документација (Фонд за капитална улагања)

 ПРЕЧИСТАЧ ОТПАДНИХ ВОДА (ППОВ) ЗА КАЋ И БУДИСАВУ - У КАЋУ
 - Изградња објеката инфраструктуре
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација
 - Изградња објеката инфраструктуре

 1.2 МОСТОВИ 303.157.000
 МОСТ СЛОБОДЕ
 - Припремни радови
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Припремни радови

 НОВИ ДРУМСКО-ЖЕЛЕЗНИЧКИ МОСТ (ЖЕЖЕЉЕВ МОСТ)
 - Изградња објеката инфраструктуре

 НОВИ МОСТ ПРЕКО ДУНАВА  (ТРАСА МОСТА Ф. ЈОЗЕФА)
 - Стручне услуге

 1.3 ПЕТРОВАРАДИНСКА ТВРЂАВА 7.743.000
 - Изградња објеката инфраструктуре
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација
 - Изградња објеката инфраструктуре

 2 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 482.002.000

 2.1 ПРОСТОРНО-ПЛАНСКА И ДРУГА ДОКУМЕНТАЦИЈА 72.471.000
 - Просторни план Град Новог Сада - усаглашавање са Законом и дорада
 - Генерални урбанистички план - усаглашавање са Законом
 - План генералне регулације пословања на северозападу града
 - План генералне регулације породичног становања на западу града
 - План генералне регулације мешовите намене између Бул. Европе, Бул.цара Лазара, Стражиловске,  

   Ж.Зрењанина, М.Пупина, Јеврејске и Футошке 
 - План генералне регулације Лимана са Универзитетским центром
 - План генералне регулације приобаља на левој обали Дунава
 - Израда планова по посебним одлукама и потребама
 - Мерење подземних вода
 - Трошкови извода из урбанистичког плана и израда урбанистичких услова
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - План детаљне регулације Официрске плаже
 - Израда студија и анализа
 - Елаборат јавних градских  WС-а са предлогом локација
 - Анализа могућих локалитета за градски фудбалски стадион, аутодром, хиподром,  

   терене за скејтборд, зоолошки врт, циркус плац, аква парк и др.
 - Израда планова по посебним одлукама и потребама
 - Мерење подземних вода
- Трошкови извода из урбанистичког плана и израда урбанистичких услова
- План детаљне регулације Универзитетског парка
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- Алибеговац - анализа стања
- План детаљне регулације државног пута 1. реда (М-21)
- План детаљне регулације Боцке 1
- План детаљне регулације Староиришког пута у Сремској Каменици
- План детаљне регулације радне зоне у Футогу
- План детаљне регулације линијског центра дуж Улице цара Лазара у Футогу
- План детаљне регулације линијског центра дуж Улице царице Милице у Футогу

 2.2 СТУДИЈЕ, АНАЛИЗЕ И КАТАСТРИ ОБЈЕКАТА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 33.209.000
 - Истицање међа путних парцела на улицама, локалним и некатегорисаним путевима
 - Иновација саобраћајних студија
 - Израда услова и мера заштите за потребе просторно-планске документације
 - Геодетска снимања, преузимање података премера, израда геодетског елабората за потребе  

   решавања ИП односа на земљишту у поступку уређивања ГЗ
 - Приступ подацима катастра непокретности
 - Израда копија катастарских планова, копија кат-ком-а, провођење промена у катастарском  

   операту, ажурирање података  и други трошкови 

 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Израда услова и мера заштите за потребе просторно-планске документације
 - Израда копија катастарских планова, копија кат-ком-а, провођење промена у катастарском  

   операту, ажурирање података и други трошкови 
 - Реконструкција и бушење нових пијезометара
 - Геодетска снимања, преузимање података премера, израда геодетског елабората за потребе  

   решавања ИП односа на земљишту у поступку уређивања ГЗ

 2.3 ТРОШКОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ, УСТУПАЊЕ, ДАВАЊЕ У ЗАКУП ЗЕМЉИШТА 190.512.000
 - Заштита грађевинског земљишта (рушење саграђених објеката)
 - Заштита грађевинског земљишта (пројекти рушења саграђених објеката)
 - Уређење и одржавање станова за расељавање на разним локалитетима
 - Повраћај закупнине и накнаде за уређивање
 - Услуге вештачења
 - 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)
 - Услуге вештачења

 2.4 РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА 185.810.000
 - Решавање имовинско-правних односа
 - Накнада за раније принудно одузето земљиште
 - Прибављање јавног градског земљишта на разним локалитетима
 - Прибављање земљишта на разним локалитетима

 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Решавање имовинско-правних односа
 - Накнада за раније принудно одузето земљиште
 - Прибављање јавног градског земљишта на разним локалитетима
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 3 МАГИСТРАЛНИ ОБЈЕКТИ 151.461.000

 3.1 МАГИСТРАЛНО ОПРЕМАЊЕ - САОБРАЋАЈНИЦЕ 118.496.000
 БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА - од Јеврејске улице до Варадинског моста
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

 УЛИЦА МАКСИМА ГОРКОГ
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација

 БЕОГРАДСКИ КЕЈ
 - Изградња објеката инфраструктуре
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација
 - Изградња објеката инфраструктуре

 СУНЧАНИ КЕЈ
 - Техничка документација

 РАСКРСНИЦА ИНДУСТРИЈСКЕ УЛИЦЕ И НОВОСАДСКОГ ПАРТИЗАНСКОГ ОДРЕДА
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација

 УЛИЦА ХАЏИ РУВИМОВА
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Изградња објеката инфраструктуре

 СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ - деоница од Т.Мандића до прилазних рампи мосту преко канала ДТД
 - Техничка документација

 СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ (М-22/1) - 2. ТРАКА - Од Приморске до Змајевачког пута
 - Техничка документација
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација

 ТЕМЕРИНСКА УЛИЦА - Од Партизанске до Приморске улице
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Изградња објеката инфраструктуре

 3.2 МАГИСТРАЛНО ОПРЕМАЊЕ - ПАРКОВИ И ТРГОВИ 27.117.000
 ДУНАВСКИ ПАРК
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација

 ТРГ 27. МАРТА
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Изградња објеката инфраструктуре

 ЛИМАНСКИ ПАРК
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Изградња објеката инфраструктуре
 - Набавка опреме
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 3.3 МАГИСТРАЛНО ОПРЕМАЊЕ - ДЕПОНИЈЕ И СТОЧНА ГРОБЉА 5.848.000
 ТЕРИТОРИЈА ГРАДА И ПРИГРАДСКА НАСЕЉА
 - Изградња објеката инфраструктуре

 ДЕПОНИЈА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА У НОВОМ САДУ
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација

 4 ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ 88.743.000

4.1 ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ 35.411.000
  ПРУЖНИ ПРЕЛАЗИ
 - Одржавање
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Одржавање

 ДЕКОРАТИВНО ОСВЕТЉЕЊЕ - ОБЈЕКТИ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Изградња објеката инфраструктуре

 ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ - ТЕРИТОРИЈА ГРАДА И НАСЕЉЕНИХ МЕСТА
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
    - Постављање двојезичних табли у насељу Будисава

 ПОСТАВЉАЊЕ СПОМЕНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
 - Изградња објеката 

 4.2 ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ И СВЕТЛОСНА СИГНАЛИЗАЦИЈА 32.368.000
  ТЕРИТОРИЈА ГРАДА НОВОГ САДА
 - Свечано новогодишње осветљење 
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
-  Техничка документација
-  Изградња објеката инфраструктуре
- Свечано новогодишње осветљење 

 САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
 - Путоказна сигнализација на територији града Новог Сада - 1. фаза
 - Набавка опреме и постављање саобраћајне сигнализације
 - Комплетирање опреме за систем аутоматског управљања саобраћајем
 - Повезивање раскрсница са САУС-ом
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Комплетирање опреме за систем аутоматског управљања саобраћајем

 4.3 ДЕЧИЈА ИГРАЛИШТА 9.371.000
 ИЗГРАДЊА ДЕЧИЈИХ ИГРАЛИШТА
 - Набавка опреме
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Набавка опреме

 4.4 СПОРТСКИ ТЕРЕНИ 7.094.000
  ТЕРИТОРИЈА ГРАДА НОВОГ САДА
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Реконструкција и санација



1848. strana – Broj 60 SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA 30. decembar 2010.

  ФИТНЕС ТЕРЕН (СУНЧАНИ КЕЈ)
 - Уређивање простора

 4.5 ШКОЛЕ И ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 4.499.000
 ШКОЛСКА ДВОРИШТА
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација
 - Изградња објеката инфраструктуре

 5 ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 490.181.000

 5.1 ЛИНИЈСКО ОПРЕМАЊЕ 73.346.000
 УЛИЦА ЊЕГОШЕВА
 - Техничка документација
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација

 УЛИЦА ДР ЛАЗЕ СТАНОЈЕВИЋА
 - Техничка документација

 УЛИЦА КОСОВСКА
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација

 УЛИЦА ТЕКЕЛИЈИНА - од Венизелосове ул. до пруге
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација

 НОВА УЛИЦА ИЗМЕЂУ УЛИЦА КОСАНЧИЋ ИВАНА И ТОПЛИЦЕ МИЛАНА
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Изградња објеката инфраструктуре

 УЛИЦА ХОПОВСКА
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација

 УЛИЦА ЛАСЛА ГАЛА
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација

 УЛИЦА ПУШКИНОВА - од Ул. Алексе Шантића до Бул. цара Лазара
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација

 УЛИЦА ТОЛСТОЈЕВА - Од Пушкинове до Хоповске улице
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација

 УЛИЦА ВОЈВОЂАНСКА - од Бул. ослобођења до Пушкинове ул.
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација
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 УЛИЦА ДОЖА ЂЕРЂА
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Изградња објеката инфраструктуре

 ЛОКАЛИТЕТ ИЗМЕЂУ УЛ. МИЛЕВЕ СИМИЋ И Ј. ПАНЧИЋА
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација

 КОМПЛЕКС НЕИМАРА НА СЕНТАНДРЕЈСКОМ ПУТУ - СЕВЕР 2
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација

 УЛИЦА ЈОАКИМА ВУЈИЋА
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација

 УЛИЦА СВЕТЕ КАСАПИНОВИЋА од Хаџи Рувимове до Јанка Веселиновића
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација
 - Изградња објеката инфраструктуре

 УЛИЦА ВЕСЕЛИНА МАСЛЕШЕ - од Ул. Бранка Бајића до Корнелија Станковића
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Изградња објеката инфраструктуре

 ЛОКАЛИТЕТ ЈУЖНО ОД КАЋКЕ ПЕТЉЕ - ИСТОЧНО ОД ПУТА М-7 - РЕЖИЈСКА ТРАКА ПАРАЛЕЛНА СА М-7
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Припремни радови
 - Изградња објеката инфраструктуре

 5.2 ОПРЕМАЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ ЛОКАЛИТЕТА - УГОВОРЕНЕ ОБАВЕЗЕ 377.730.000
 - Остале специјализоване услуге
 - Техничка документација
 - Изградња објеката инфраструктуре
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Остале специјализоване услуге
 - Техничка документација
 - Изградња објеката инфраструктуре

 5.3 ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 39.105.000
 СТАНОВИ ЗА РАТНЕ ВОЈНЕ ИНВАЛИДЕ И ПОРОДИЦЕ ПАЛИХ БОРАЦА
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Изградња објеката инфраструктуре

 НОВА РАНЖИРНА СТАНИЦА
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација

 КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР - УЛИЦЕ НЕВЕСИЊСКА И М. КОЧИША
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Изградња објеката инфраструктуре
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 ВЕТЕРНИК - ОСНОВНА ШКОЛА У НАСЕЉУ “ФЕШТЕР”
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација
 - Изградња објеката инфраструктуре

 6 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИЈА 144.021.147

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

 7 ОПЕРАТИВНА РЕЗЕРВА 10.500.000

  ТЕРИТОРИЈА ГРАДА НОВОГ САДА
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Изградња објеката инфраструктуре

 8 РАДОВИ НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 380.839.000

 8.02 МЗ СТАРИ ГРАД 
 УЛИЦА МИЛЕТИЋЕВА
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

 УЛИЦА НИКОЛЕ ПАШИЋА И ТРГ МАРИЈЕ ТРАНДАФИЛ
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација

 8.03 МЗ ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА
 УЛИЦА ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација
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 8.06 МЗ БОШКО БУХА 
 БУЛЕВАР ДЕСПОТА СТЕФАНА - паркинг испод моста
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација

 УЛИЦА НАРОДНОГ ФРОНТА
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Изградња објеката инфраструктуре

 8.07 МЗ ЛИМАН III 
 БУЛ. ЦАРА ЛАЗАРА 57-71
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Изградња објеката инфраструктуре

 8.08 МЗ ОСТРВО 
 УЛИЦА НАРОДНОГ ФРОНТА - од Иве Андрића до Балзакове
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Изградња објеката инфраструктуре

 8.11 МЗ 7. ЈУЛИ 
 УЛИЦА БРАЋЕ КРКЉУШ - Од Ул. Ђ. Магарашевића до Т. Павловића
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација

 8.12 МЗ ЈУЖНИ ТЕЛЕП 
 УЛИЦА СИМЕ МАТАВУЉА
 - Изградња објеката инфраструктуре (Фонд за капитална улагања)
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација
 - Изградња објеката инфраструктуре (Фонд за капитална улагања)

 8.13 МЗ БРАТСТВО - ТЕЛЕП 
 УЛИЦА МИЛАНА САВИЋА
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Изградња објеката инфраструктуре

 8.14 МЗ НИКОЛА ТЕСЛА - ТЕЛЕП 
 УЛИЦА ЦВЕЋАРСКА
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Изградња објеката инфраструктуре

 8.15 МЗ ГАВРИЛО ПРИНЦИП 
 ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ПОРЕД САТЕЛИТСКЕ ПИЈАЦЕ
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација

 8.17 МЗ АДИЦЕ
 АДИЦЕ 
    - Техничка документација 

 АДИЦЕ - УЛИЦА БРАНКА ЋОПИЋА
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Изградња објеката инфраструктуре
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 8.18 МЗ ЈУГОВИЋЕВО 
 НАСЕЉЕ - САЈЛОВО
 - Техничка документација

 8.19 МЗ РАДНИЧКИ 
 УЛИЦА МОЛИЈЕРОВА
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Изградња објеката инфраструктуре

 8.21 МЗ НАРОДНИ ХЕРОЈИ 
 УЛИЦА УРОША ПРЕДИЋА
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација

 8.22 МЗ ОМЛАДИНСКИ ПОКРЕТ 
 БУЛЕВАР ЈАШЕ ТОМИЋА
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Изградња објеката инфраструктуре

 УЛИЦА ПАЈЕ МАРКОВИЋА
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Изградња објеката инфраструктуре

 8.26 МЗ СЛАНА БАРА 
 СЛАНА БАРА
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Изградња објеката инфраструктуре

 8.27 МЗ КЛИСА 
 УЛИЦА ЈАНКА ХАЛКОЗОВИЋА
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација

 8.29 МЗ САЛАЈКА 
 СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ - од Партизанске ул. до Шајкашке
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
    - Техничка документација

 УЛИЦА БРАНКА РАДИЧЕВИЋА - Од Темеринске до Кисачке
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација

 8.30 МЗ ШАНГАЈ 
 ШАНГАЈ
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Изградња објеката инфраструктуре

 8.31 МЗ ПЕТРОВАРАДИН
 ПЕТРОВАРАДИН – УЛИЦА ПАЛМОТИЋЕВА
 - Техничка документација
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 ПУТ М-21 - од подвожњака до петље Мишелук
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација

 8.32 МЗ СРЕМСКА КАМЕНИЦА 
 СРЕМСКА КАМЕНИЦА - ПИЈАЦА
 - Техничка документација

 СРЕМСКА КАМЕНИЦА - СТАРОИРИШКИ ПУТ
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација

 СРЕМСКА КАМЕНИЦА - УЛИЦА ФРУШКОГОРСКА
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Изградња објеката инфраструктуре

 СРЕМСКА КАМЕНИЦА - УЛИЦА КАРАЂОРЂЕВА
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација

 СРЕМСКА КАМЕНИЦА - ЗМАЈЕВ ТРГ
 - Изградња објеката инфраструктуре

 8.33 МЗ БЕГЕЧ 
 БЕГЕЧ
 - Техничка документација

 8.34 МЗ КИСАЧ 
 КИСАЧ
 - Техничка документација
 - Техничка документација (Фонд за капитална улагања)
 - Изградња објеката инфраструктуре (Фонд за капитална улагања)
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Изградња објеката инфраструктуре

 8.35 МЗ РУМЕНКА 
 РУМЕНКА - АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Изградња објеката инфраструктуре

 РУМЕНКА - КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА
 - Техничка документација
 - Изградња објеката инфраструктуре (Фонд за капитална улагања)

 8.36 МЗ СТЕПАНОВИЋЕВО 
 СТЕПАНОВИЋЕВО - АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Изградња објеката инфраструктуре

 СТЕПАНОВИЋЕВО - КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА
 - Техничка документација (Фонд за капитална улагања)



1854. strana – Broj 60 SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA 30. decembar 2010.

 СТЕПАНОВИЋЕВО - УЛИЦА БОШКА БУХЕ
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Изградња објеката инфраструктуре

 8.37 МЗ БУДИСАВА 
 БУДИСАВА - КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА
 - Техничка документација (Фонд за капитална улагања)
 - Изградња објеката инфраструктуре (Фонд за капитална улагања)

 БУДИСАВА - ВРТИЋ “ЗЕКА”
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Изградња објеката инфраструктуре
 
 КОЛЕКТОР КАНАЛИЗАЦИЈЕ КАЋ - БУДИСАВА
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација

 8.38 МЗ КАЋ 
 КАЋ
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Изградња објеката инфраструктуре

 8.39 МЗ KOВИЉ 
 КОВИЉ
 - Изградња објеката инфраструктуре (Фонд за капитална улагања)

 8.40 МЗ ЧЕНЕЈ 
 ЧЕНЕЈ - КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА
 - Техничка документација (Фонд за капитална улагања)

 8.42 МЗ ВЕТЕРНИК 
 РАСКРСНИЦА ПУТА М-7 У ВЕТЕРНИКУ - ЦЕНТАР
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација
 
 ПОДРУЧЈЕ ВЕТЕРНИЧКA РАМПA
 - Техничка документација

 ВЕТЕРНИК – КАНАЛИЗАЦИЈА
 - Техничка документација

 ВЕТЕРНИК - НАСЕЉЕ ФЕШТЕР
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Изградња објеката инфраструктуре

 8.43 МЗ ФУТОГ 
 ФУТОГ - КАНАЛИЗАЦИЈА
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Изградња објеката инфраструктуре
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 ФУТОГ - НАСИП
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација

 ФУТОГ - НОВО (ЦЕНТРАЛНО) ГРОБЉЕ
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација

 8.44 МЗ БУКОВАЦ 
 БУКОВАЦ
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација

 8.45 МЗ СТАРИ ЛЕДИНЦИ 
 СТАРИ ЛЕДИНЦИ - ВУЧКОВАЦ
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација

 СТАРИ ЛЕДИНЦИ - ВОДОВОД
 - Техничка документација

 СТАРИ ЛЕДИНЦИ - КАНАЛИЗАЦИЈА
 - Техничка документација

 8.46 МЗ ЛЕДИНЦИ
 НОВИ ЛЕДИНЦИ - КАНАЛИЗАЦИЈА
 - Техничка документација

 
 НОВИ ЛЕДИНЦИ - РЕГИОНАЛНИ ПУТ Р-107
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација

 НОВИ ЛЕДИНЦИ - ВОДОВОД
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Изградња објеката инфраструктуре

 9 ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 429.683.000

УКУПНО: 3.284.687.000’’.

 Члан 3.

Ова одлука, ради неопходности реализације Програма, 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: 352-3314/2010-I 
29. децембар 2010. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.
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887
На основу члана 90. став 5. Закона о планирању и 

изградњи (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 
72/09 , 81/09-испр. и  64/10 –Oдлука УС) и члана 24. тач-
ка 6. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст 
(“Службени лист Града Новог Сада”, број 43/08), Скупш-
тина Града Новог Сада, на XXXIII седници 29. децембра 
2010. године, доноси

О Д Л У К У 
О ПРОГРАМУ УРЕЂИВАЊА  

ГРАЂЕВИНСКОГ  ЗЕМЉИШТА   
ЗА 2011. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се Програм уређивања 
грађевинског земљишта за 2011. 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 8.374.972.000,00 динара, и то према 
изворима прихода:

А) Средства из буџета Града Новог Сада (у даљем тексту: Буџет) 6.426.616.000,00 динара

1 Приходи из буџета 2.623.754.000,00 динара

2 Донације од иностраних земаља 13.000.000,00 динара

3 Донације од осталих нивоа власти 53.000.000,00 динара

4 Донације од невладиних организација и појединаца 109.282.000,00 динара

5 Примања од домаћих задуживања 3.500.000.000,00 динара

6 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине 62.600.000,00 динара

7 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 18.980.000,00 динара

8 Неутрошена средства од приватизације из претходних година 46.000.000,00 динара

Б) Приходи из додатних извора 1.948.356.000,00 динара

1 Додатни приходи 106.476.000,00 динара

2 Донације од осталих нивоа власти 1.841.880.000,00 динара

УКУПНО: (А+Б): 8.374.972.000,00 динара

Средства из става 1. овог члана распоређују се на:

1. Капиталнe објектe  4.700.755.750,00 динара

2. Припремне радове     372.757.000,00 динара

3. Магистралне објекте     208.691.000,00 динара

4. Површине јавне намене     478.590.000,00 динара

5. Опремање грађевинског земљишта     515.270.000,00 динара

6. Пратеће трошкове инвестиција     146.804.090,00 динара

7. Оперативну резерву       10.000.000,00 динара

8. Радове на територији месних заједница     1.491.980.000,00 динара

9. Трошкове реализације Програма     450.124.160,00 динара

УКУПНО:  8.374.972.000,00 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 Управног 
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 180,00 динарa и усклађиваће се са растом цена на 
мало 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 2011. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 352-3300/2010-I
29. децембар 2010. године
НОВИ САД            Председник

Александар Јовановић, с.р.

ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2011. ГОДИНУ

1 КАПИТАЛНИ ОБЈЕКТИ 4.700.755.750

1.1 ОБЈЕКТИ ОД СТРАТЕШКОГ ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА НОВОГ САДА 4.361.455.750
1.2 МОСТОВИ 320.500.000
1.3 ПЕТРОВАРАДИНСКА ТВРЂАВА 18.800.000

2 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 372.757.000

2.1 СТУДИЈЕ, АНАЛИЗЕ И КАТАСТРИ ОБЈЕКАТА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 28.689.000
2.2 ТРОШКОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ, ОТУЂЕЊЕ И  ДАВАЊЕ У ЗАКУП             105.568.000
 ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
2.3 РАСЕЉАВАЊЕ 238.500.000

3 МАГИСТРАЛНИ ОБЈЕКТИ 208.691.000

3.1 ПАРКОВИ И ТРГОВИ 115.100.000
3.2 ДЕПОНИЈЕ И СТОЧНА ГРОБЉА 93.591.000
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4 ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 478.590.000

4.1 ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ 48.968.000
4.2 ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ И СВЕТЛОСНА СИГНАЛИЗАЦИЈА 215.922.000
4.3 МАЛЕ УРБАНЕ ЦЕЛИНЕ 213.700.000

5 ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 515.270.000

5.1 ЛИНИЈСКО ОПРЕМАЊЕ 101.900.000
5.2 ОПРЕМАЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ ЛОКАЛИТЕТА - УГОВОРЕНЕ ОБАВЕЗЕ 385.000.000
5.3 ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 28.370.000

6 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИЈА 146.804.090

7 ОПЕРАТИВНА РЕЗЕРВА 10.000.000

8 РАДОВИ НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 1.491.980.000

9 ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 450.124.160

 УКУПНО: 8.374.972.000

1 КАПИТАЛНИ ОБЈЕКТИ 4.700.755.750

1.1 ОБЈЕКТИ ОД СТРАТЕШКОГ ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА НОВОГ САДА 4.361.455.750

 БУЛЕВАР ЕВРОПЕ - од  Улице Корнелија Станковића до Руменачког пута
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Припремни радови
 - Техничка документација
 - Изградња објеката инфраструктуре

 БУЛЕВАР ЕВРОПЕ - од Футошког пута до Улице браће Груловић
 - Изградња објеката инфраструктуре

 БУЛЕВАР ЕВРОПЕ - од Руменачког пута до ауто пута Е-75
 - Техничка документација
 - Изградња објеката инфраструктуре - Кредит домаће банке

 СОМБОРСКИ БУЛЕВАР - од Футошке улице до Улице Јожефа Атиле
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Изградња објеката инфраструктуре

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

 - Изградња објеката инфраструктуре

 ТЕРИТОРИЈА ГРАДА НОВОГ САДА
 - Изградња објеката инфраструктуре
 - Изградња објеката инфраструктуре - Кредит домаће банке
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 ПОВЕЗИВАЊЕ ГЦ-1 И ГЦ-2 (колектори, објекти и црпне станице)
 - Техничка документација
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација

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

 СУНЧАНИ КЕЈ
 - Техничка документација
 - Изградња објеката инфраструктуре
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација

 СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ - деоница од Улице Теодора Мандића до прилазних рампи мосту преко Канала ДТД
 - Изградња објеката инфраструктуре

1.2 МОСТОВИ 320.500.000

 МОСТ СЛОБОДЕ
 - Припремни радови

 МОНТАЖНО ДЕМОНТАЖНИ МОСТ МД-88
 - Изградња објеката инфраструктуре

 НОВИ ДРУМСКО-ЖЕЛЕЗНИЧКИ МОСТ (ЖЕЖЕЉЕВ МОСТ)
 - Техничка документација
 - Изградња објеката инфраструктуре
 
 НОВИ МОСТ ПРЕКО ДУНАВА  (Траса моста Франц Јозефа)
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Стручне услуге

1.3 ПЕТРОВАРАДИНСКА ТВРЂАВА 18.800.000

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

 ПЕТРОВАРАДИНСКА ТВРЂАВА - ГОРЊИ ПЛАТО
 - Техничка документација
 - Изградња објеката инфраструктуре

 ПЕТРОВАРАДИНСКА ТВРЂАВА - ПОДГРАЂЕ
 - Припремни радови - Фонд за капитална улагања
 - Техничка документација - Фонд за капитална улагања

2 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ             372.757.000
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2.1 СТУДИЈЕ, АНАЛИЗЕ И КАТАСТРИ ОБЈЕКАТА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 28.689.000
  
 - Израда копија катастарских планова, копија кат-ком-а, провођење промена у катастарском операту,  

         ажурирање података и други трошкови 
 - Геодетска снимања, преузимање података премера, израда геодетског елабората за потребе решавања 

    имовинско-правних  односа  на земљишту у поступку легализације
 - Приступ подацима катастра непокретности
 - Мерење подземних вода
 - Израда услова и мера заштите за потребе просторно-планске документације
 - Истицање међа путних парцела на општинским путевима и улицама
 - Идејни пројекат прве линије лаког шинског транспорта (трамвај)
 - Трошкови извода из урбанистичког плана и израда урбанистичких услова
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Геодетска снимања, преузимање података премера, израда геодетског елабората за потребе решавања 

    имовинско-правних односа на земљишту у поступку легализације
 - Израда копија катастарских планова, копија кат-ком-а, провођење промена у катастарском операту,  

    ажурирање података и други трошкови 
 - Истицање међа путних парцела на општинским путевима и улицама 
 - Иновација саобраћајних студија

2.2 ТРОШКОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ, ОТУЂЕЊЕ,  
   И ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТA 105.568.000
            

 - 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
 - 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)
 - Заштита грађевинског земљишта (пројекти рушења саграђених објеката)
 - Услуге вештачења 

2.3 РАСЕЉАВАЊЕ 238.500.000
 - Решавање имовинско-правних односа
 - Накнада за раније принудно одузето земљиште
 - Прибављање земљишта на разним локалитетима
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Накнада за раније принудно одузето земљиште - споразуми
 - Решавање имовинско-правних односа

3 МАГИСТРАЛНИ ОБЈЕКТИ 208.691.000

3.1 ПАРКОВИ И ТРГОВИ 115.100.000
 ПОЗОРИШНИ ТРГ
 - Изградња објеката инфраструктуре - Фонд за капитална улагања
 ТРГ РЕПУБЛИКЕ
 - Техничка документација
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3.2 ДЕПОНИЈЕ И СТОЧНА ГРОБЉА 93.591.000
  ТЕРИТОРИЈА ГРАДА И ПРИГРАДСКА НАСЕЉА
 - Изградња објеката инфраструктуре - Покрајински секретаријат за екологију
 ДЕПОНИЈА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА У НОВОМ САДУ
 - Изградња објеката инфраструктуре
 - Изградња објеката инфраструктуре - Републички фонд за заштиту животне средине
 - Изградња објеката инфраструктуре - Центар за међународну сарадњу и развој

4 ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 478.590.000

4.1 ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ 48.968.000
 ПРУЖНИ ПРЕЛАЗИ
 - Одржавање прелаза
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Одржавање прелаза
 ТЕРИТОРИЈА ГРАДА И ПРИГРАДСКА НАСЕЉА
 - Техничка документација – декоративно осветљење објеката од посебног значаја
 - Набавка урбаног мобилијара
 - Постављање споменика на територији Града Новог Сада
 - Постављање бисте Узеиру Хаџибејлову - донација стране државе
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Постављање споменика на територији Града Новог Сада 

4.2 ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ И СВЕТЛОСНА СИГНАЛИЗАЦИЈА 215.922.000
 САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
 - Путоказна сигнализација на територији Града Новог Сада - 1. фаза
 - Набавка опреме и постављање саобраћајне сигнализације
 - Комплетирање опреме за систем аутоматског управљања саобраћајем
 - Повезивање раскрсница са САУС-ом
 ТЕРИТОРИЈА ГРАДА НОВОГ САДА
 - Техничка документација за јавно осветљење
 - Адаптација јавног осветљења
 - Адаптација јавног осветљења - Фонд за капитална улагања
 - Свечано новогодишње осветљење - набавка
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Свечано новогодишње осветљење - набавка

4.3 МАЛЕ УРБАНЕ ЦЕЛИНЕ 213.700.000
 ДЕЧИЈА ИГРАЛИШТА
 - Изградња објеката инфраструктуре
 ИЗГРАДЊА ДЕЧИЈИХ ИГРАЛИШТА
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Набавка опреме
 ТЕРИТОРИЈА ГРАДА НОВОГ САДА
 - Техничка документација
 - Уређивање простора - Фонд за капитална улагања

5 ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 515.270.000

5.1 ЛИНИЈСКО ОПРЕМАЊЕ 101.900.000
 ТЕРИТОРИЈА ГРАДА НОВОГ САДА
 - Техничка документација
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 УЛИЦА ВОЈВОДЕ ШУПЉИКЦА
 - Изградња објеката инфраструктуре

 УЛИЦА ТЕКЕЛИЈИНА - од Венизелосове улице до Улице Беле њиве
 - Техничка документација

 БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА
 - Техничка документација
 - Изградња објеката инфраструктуре

 УЛИЦА ЛАСЛА ГАЛА
 - Техничка документација

 УЛИЦА БРАНКА БАЈИЋА
 - Техничка документација
 - Изградња објеката инфраструктуре

 РАСКРСНИЦА СЕНТАНДРЕЈСКОГ ПУТА И ПРИМОРСКЕ УЛИЦЕ
 - Техничка документација

 ПЕТРОВАРАДИН - УЛИЦА МАЖУРАНИЋЕВА
 - Изградња објеката инфраструктуре

5.2 ОПРЕМАЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ ЛОКАЛИТЕТА - УГОВОРЕНЕ ОБАВЕЗЕ 385.000.000

 ТЕРИТОРИЈА ГРАДА НОВОГ САДА
 - Техничка документација
 - Изградња објеката инфраструктуре
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Изградња објеката инфраструктуре

5.3 ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 28.370.000

 СТАНОВИ ЗА РАТНЕ ВОЈНЕ ИНВАЛИДЕ И ПОРОДИЦЕ ПАЛИХ БОРАЦА
 - Изградња објеката инфраструктуре

 ДЕЧИЈА СИГУРНА КУЋА
 - Изградња објеката инфраструктуре

 НОВА РАНЖИРНА СТАНИЦА
 - Техничка документација

 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација

 ЦЕНТАР ЗА МАЛЕ ЖИВОТИЊЕ - ПРИХВАТИЛИШТЕ
 - Техничка документација - Фонд за капитална улагања

6 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИЈА 146.804.090

 - Довођење јавних површина у технички исправно стање
 - Раскопавања (враћање коловоза у технички исправно стање)
 - Административне таксе
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 - Сагласности и пројектни услови
 - Технички пријем објеката
 - Трошкови ревизионе комисије
 - Трошкови превода докумената
 - Трошкови информационих технологија
 - Набавка нове опреме
 - 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

7 ОПЕРАТИВНА РЕЗЕРВА 10.000.000

 ТЕРИТОРИЈА ГРАДА НОВОГ САДА
 - Техничка документација
 - Изградња објеката инфраструктуре
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Изградња објеката инфраструктуре

8 РАДОВИ НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 1.491.980.000

 8.12  МЗ ЈУЖНИ ТЕЛЕП

 УЛИЦА СИМЕ МАТАВУЉА
 - Изградња објеката инфраструктуре - Фонд за капитална улагања
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Изградња објеката инфраструктуре - Фонд за капитална улагања

 8.34  МЗ КИСАЧ 

 КИСАЧ - КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА
 - Техничка документација - Фонд за капитална улагања
 - Изградња објеката инфраструктуре - Фонд за капитална улагања
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација - Фонд за капитална улагања
 КИСАЧ - КОЛЕКТОР ОТПАДНИХ ВОДА   (од Кисача до Руменке)
 - Изградња објеката инфраструктуре - Фонд за капитална улагања

 8.35  МЗ РУМЕНКА 

 РУМЕНКА - КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА
 - Изградња објеката инфраструктуре - Фонд за капитална улагања
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Изградња објеката инфраструктуре

 РУМЕНКА - ПРЕЧИСТАЧ ОТПАДНИХ ВОДА
 - Изградња објеката инфраструктуре - Центар за међународну сарадњу и развој
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Изградња објеката инфраструктуре - Фонд за капитална улагања
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 8.36  МЗ СТЕПАНОВИЋЕВО 

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

 СТЕПАНОВИЋЕВО - ПРЕЧИСТАЧ ОТПАДНИХ ВОДА
 - Изградња објеката инфраструктуре - Фонд за капитална улагања

 8.37  МЗ БУДИСАВА 

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

 8.39  МЗ КОВИЉ 

 КОВИЉ - КАНАЛИЗАЦИЈА
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Изградња објеката инфраструктуре - Фонд за капитална улагања

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

 8.40  МЗ ЧЕНЕЈ 

 ЧЕНЕЈ - КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА
 - Изградња објеката инфраструктуре - Фонд за капитална улагања
 - Изградња објеката инфраструктуре - Центар за међународну сарадњу и развој
 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација - Фонд за капитална улагања

 ЧЕНЕЈ - ПРЕЧИСТАЧ ОТПАДНИХ ВОДА
 - Техничка документација - Фонд за капитална улагања
 - Изградња објеката инфраструктуре - Фонд за капитална улагања
 - Изградња објеката инфраструктуре - Центар за међународну сарадњу и развој

 8.42  МЗ ВЕТЕРНИК 

 ВЕТЕРНИК - РАСКРСНИЦА НОВОСАДСКОГ ПУТА И ДУНАВСКЕ УЛИЦЕ
 - Техничка документација
 - Изградња објеката инфраструктуре

 8.46  МЗ ЛЕДИНЦИ 

 ЛЕДИНЦИ - ПРЕЧИСТАЧ ОТПАДНИХ ВОДА ЗА СРЕМСКУ СТРАНУ
 - Техничка документација - Фонд за капитална улагања

 9   ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 450.124.160

 УКУПНО: 8.374.972.000
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На основу члана 20. тачка 5. Закона о локалној самоуправи (“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 XXXIII седници 29. децембра 2010. године, доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ФИНАНСИРАЊА ОДРЕЂЕНИХ КОМУНАЛНИХ 

ДЕЛАТНОСТИ ОД ЛОКАЛНОГ ИНТЕРЕСА ЗА 2010. ГОДИНУ

Члан 1.

У Одлуци о Програму финансирања одређених комуналних  делатности од локалног интереса за 2010. годину 
(“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 54/09, 3/10-испр., 30/10 и 50/10), Програм финансирања одређених комунал-
них делатности од локалног интереса за 2010. годину, који је саставни део ове одлуке, мења се и гласи: 

“ПРОГРАМ ФИНАНСИРАЊА ОДРЕЂЕНИХ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ ОД ЛОКАЛНОГ 
ИНТЕРЕСА ЗА 2010. ГОДИНУ

Планирано динара 
         Радови у 2010. години 408.450.938 

 - Уништавање комараца, штетних инсеката и биљака  57.239.398 
 - Услуге заштите животиња и биља 5.070.000                                          
 - Јавно осветљење 185.662.000
 - Отворени канали и насипи 60.000.000
 - Украшавање Града и јавне манифестације 16.330.000
 - Одржавање урбаног мобилијара 3.021.900
 - Петроварадинска тврђава 2.094.640
 - Опште позиције 79.033.000

 УНИШТАВАЊЕ КОМАРАЦА, ДРУГИХ ШТЕТНИХ ИНСЕКАТА И БИЉАКА   57.239.398 

  342  Програм дезинсекције и дератизације (депоније) 1.049.492
1405 Мониторинг и контрола сузбијања крпеља 2.290.000
1406  Трошкови анализе крпеља на зараженост 130.000
343 Уништавање крпеља на неуређеним зеленим површинама и уништавање крпеља на  

  уређеним зеленим површинама 3.700.000
344 Истраживање и мониторинг симулида 1.526.000
1408  Сузбијање и третман симулида 1.000.000
1194 Праћење бројности и контрола радова на сузбијању комараца 1.907.000
1218 Сузбијање комараца и других штетних инсеката у комуналној хигијени, трошкови  

  авијације и аерофото снимање изворишта комараца на територији Града Новог Сада 15.446.408
1567  Механичко уклањање амброзије  25.702.191
1658 Хемијско уклањање амброзије 552.609
2410  Картирање терена под амброзијом и другим алергијским биљкама, лабораторијска и  

  теренска истраживања и мониторинг  2.696.300
2419  Прогнозно - извештајни послови у заштити дрвенастог биља на територији Града 1.239.398 

 
 УСЛУГЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА И БИЉА     5.070.000  
3558  Држање паса и мачака у прихватилишту и смештај домаћих животиња у прихватилиште  

  и карантин                  5.070.000

 ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ 185.662.000

 ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 152.629.000

1240  Трошкови електричне енергије у Новом Саду, Петроварадину и на  
  Петроварадинској тврђави  120.939.000
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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)  31.690.000

 ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ 33.033.000

1233 Одржавање јавног осветљења на територији Града Новог Сада 26.533.000
1307  Одржавање јавног осветљења у насељеним местима (Сремској Каменици, Ветернику,  

  Футогу, Бегечу, Руменки, Кисачу, Степановићеву, Ченеју, Каћу, Будисави, Ковиљу, Буковцу,   
  Лединцима и Старим Лединцима)  6.500.000   

          
 ОТВОРЕНИ КАНАЛИ И НАСИПИ    60.000.000    
          
  204  Уништавање биљне вегетације биолошким путем (порибљавање канала)  1.350.000
  493  Рад стабилних црпних станица на санацији воде  26.536.075
  896  Одржавање потока на територији Града Новог Сада 8.853.524
1231 Одржавање отворене мелиорационе каналске мреже хидро - објеката   11.562.401  
1232 Одржавање опреме за одбрану од поплава и подземних вода са подручја Града Новог Сада 1.000
1601 Одржавање канала отворене атмосферске канализације у Граду Новом Саду 3.900.000
1610  Препумпавање атмосферских вода  после већих падавина  2.300.000
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 1.197.000
1317 Одржавање ЦС “Сајлово” 2.500.000

 УКРАШАВАЊЕ ГРАДА И ЈАВНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ  16.330.000 

1342 Трошкови декорације Града Новог Сада за јавне манифестације,  
  државне и републичке празнике 3.150.000

2431  Трошкови монтаже, демонтаже и складиштења свечане расвете 3.750.000
3440 Одржавање јавних површина и објеката за време одржавања јавних манифестација  

  од значаја за Град Нови Сад   7.000.000
2436  Одржавање плакатних места 1.000
2411 Чишћење фасада јавних зграда и споменика од графита 2.429.000
  
 ОДРЖАВАЊЕ УРБАНОГ МОБИЛИЈАРА 3.021.900

    78  Постављање табли са називима улица, тргова и насељених места   508.900
1237  Одржавање урбаног мобилијара у центру Града Новог Сада 1.181.000
2435 Одржавање и замена постојећих украсних стилских стубића са пратећом опремом 790.000
1238  Одржавање урбаног мобилијара и грађевинско - архитектонских објеката у стамбеним  

  блоковима 542.000 

 ПЕТРОВАРАДИНСКА ТВРЂАВА 2.094.640

800  Одржавање расвете и декоративних рефлектора  500.000
 802  Одржавање дрвених мостова 829.640
 803 Одржавање урбаног мобилијара и постављање клупа и корпи 165.000
1571  Санација бедема и стаза  600.000

 ОПШТЕ ПОЗИЦИЈЕ 79.033.000

  689  Утврђивање и праћење квалитета воде за пиће на територији Града Новог Сада  
  и насељеним местима 34.467.000
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1294 Вођење, допуна и одржавање регистра просторних јединица Општег информационог  
  система Града 21.300.000

  694 Обрада података  везаних за накнаду за коришћење грађевинског земљишта 14.000.000
  682 Одржавање простора за извођење паса (обележавање) 100.000    
2430 Постављање, одржавање и уклањање мобилних тоалета и санитарних кабина 3.100.000
2447 Одржавање јавних тоалета 2.000.000
1764 Одржавање елемената визуелне комуникације 2.066.000
1725  Уклањање жвакаћих гума и сличних нечистоћа са тротоара и других површина  2.000.000”

Члан 2.

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: 352-3301/2010-I
29. децембар 2010. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

889
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 XXXIII сед-
ници 29. децембра 2010. године, доноси 

О Д Л У К У 
О ПРОГРАМУ ФИНАНСИРАЊА ОДРЕЂЕНИХ 
КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ ОД ЛОКАЛНОГ 

ИНТЕРЕСА ЗА 2011. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се Програм финансирања 
одређених комуналних  делатности од локалног инте-
реса за 2011. годину (у даљем тексту: Програм), који чи-
ни саставни део ове одлуке.

Члан 2.

Програм обухвата радове на уништавању комараца, 
штетних инсеката и биљака, услуге заштите животиња, 
обезбеђивању услова за одржавање  отворених канала 
и насипа, одржавању јавне расвете и трошкове елект-
ричне енергије за јавну расвету, украшавању Града Но-
вог Сада за време одржавања јавних манифестација и 
државних празника, одржавању урбаног мобилијара и 
опште позиције.

Члан 3.

Средства за реализацију Програма обезбеђују се из 
буџета Града Новог Сада за 2011. годину у износу од 
436.097.698,00 динара (услуге по уговору 161.032.300,00 

динара, специјализоване услуге 104.989.398,00 динара 
и стални трошкови 170.076.000,00 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 2011. годину.

Члан 5.

Радове из члана 2. овог програма обављаће јавна 
предузећа, привредна друштва или предузетници, коме 
се њихово обављање повери по поступку и на начин 
уређен прописима којима се регулишу јавне набавке. 

Ближи услови за обављање радова из члана 2. као и 
међусобна права и обавезе утврђују се уговором из-
међу Градоначелника Града Новог Сада и јавног преду-
зећа, привредног 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 Града Новог Сада, може извршити прерасподелу 
планираних средстава по позицијама Програма у оквиру 
исте групе радова, 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 2011. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 352-3278/2010-I 
29. децембар 2010. године
НОВИ САД    Председник

Александар Јовановић, с.р.
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Планирано динара 

         Радови у 2011. години 436.097.698 
  -  Уништавање комараца, штетних инсеката и биљака  70.989.398
  -  Услуге заштите животиња 4.000.000                                          
  -  Јавно осветљење 200.076.000
  -  Отворени канали и насипи 60.000.000
  - Декорација Града Новог Сада 5.750.000
  -  Одржавање урбаног мобилијара 7.700.000
  -  Опште позиције 87.582.300

 УНИШТАВАЊЕ КОМАРАЦА, ДРУГИХ  ШТЕТНИХ ИНСЕКАТА И БИЉАКА  70.989.398

1405 Мониторинг и контрола сузбијања крпеља 1.800.000
1406  Трошкови анализе крпеља на зараженост 150.000
 343 Уништавање крпеља на неуређеним зеленим површинама и уништавање крпеља  

   на уређеним зеленим површинама 3.000.000
 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 у комуналној хигијени, трошкови авијације  

   и аерофото снимање изворишта комараца на територији Града Новог Сада 28.000.000
1567  Механичко уклањање амброзије  29.400.000
1658  Хемијско уклањање амброзије 600.000
2410  Картирање терена под амброзијом и другим алергијским биљкама, лабораторијска   

   и теренска истраживања и мониторинг  2.800.000
2419  Прогнозно - извештајни послови у заштити дрвенастог биља на територији Града Новог Сада 1.239.398 

 
 УСЛУГЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА 4.000.000       

3558  Држање паса и мачака у прихватилишту и смештај домаћих животиња у прихватилиште 3.000.000
1771 Ветеринарске услуге збрињавања паса луталица 1.000.000

 ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ 200.076.000 
 

ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 170.076.000
1240  Трошкови електричне енергије у Новом Саду, Петроварадину и на Петроварадинској тврђави  130.178.000
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)  39.898.000

 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    60.000.000              

 204  Уништавање биљне вегетације биолошким путем (порибљавање канала)                     500.000
 493  Рад стабилних црпних станица на санацији воде  20.089.000
 896  Одржавање потока на територији Града Новог Сада 12.300.000
1231 Одржавање отворене мелиорационе каналске мреже хидро - објеката   13.563.000  
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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 5.300.000
1610  Препумпавање атмосферских вода  после већих падавина  1.900.000
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 1.198.000
1317 Одржавање ЦС “Сајлово” 2.000.000
1768 Санација мостова, пропуста и угрожених земљишних површина по налогу инспекцијских служби 1.000.000 

         
ДЕКОРАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА 5.750.000

1342  Трошкови 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 УРБАНОГ МОБИЛИЈАРА 7.700.000

1237  Одржавање урбаног мобилијара у Граду Новом Саду 3.300.000
1765 Oдржавање дрвених мостова и санација бедема и стаза на Петроварадинској тврђави 1.100.000
1238 Одржавање грађевинско-архитектонских објеката и других урбаних елемената у стамбеним  

   блоковима                 3.300.000 

 ОПШТЕ ПОЗИЦИЈЕ 87.582.300 

689  Утврђивање и праћење квалитета воде за пиће на територији Града Новог Сада 30.000.000

1294 Вођење, допуна и одржавање регистра просторних јединица Општег информационог  
   система Града 30.000.000

682  Одржавање простора за извођење паса (обележавање) 100.000    

2430 Постављање, одржавање и уклањање мобилних тоалета и санитарних кабина 3.100.000

2447 Одржавање јавних тоалета 3.182.300

1764 Одржавање елемената визуелне комуникације 1.500.000

1725 Уклањање жвакаћих гума и сличних нечистоћа са тротоара и других јавних површина             2.000.000
1766 Прање јавних површина изграђених од бехатона и сличних материјала 3.300.000
 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                      10.000.000 
 2411 Чишћење фасада јавних зграда и споменика од графита и одржавање плакатних места  2.900.000

890
На основу члана 24. тачка 26. Статута Града Новог26. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог 
Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада, на 
XXXIII седници 29. децембра 2010. године, доноси

 
О Д Л У К У 

О ПРОГРАМУ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА 
ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ ЗА 2011. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се Програм одржавања обје-
ката путне привреде за 2011. годину (у даљем тексту: 
Програм), који је саставни део ове одлуке.

Члан 2.

Програм обухвата радове на одржавању објеката 
путне привреде, а реализоваће га Јавно предузеће "За-
вод за изградњу Града" у Новом Саду (у даљем тексту: 
Завод).

Програм ће се реализовати из средстава буџета Гра-
да Новог Сада за 2011. годину у износу од 550.000.000,00 
динара, од чега се 22.500.000,00 динара финансира из 
наменског прихода од новчаних казни за саобраћајне 
прекршаје у складу са чланом 18. Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике 
Србије“, бр. 41/09 и 53/10).

Члан 3.

Извођење радова на пословима одржавања објеката 
путне привреде поверава се Јавном комуналном преду-
зећу „Пут“ Нови Сад (у даљем тексту: Предузеће).

Изузетно од става 1. овог члана, за извођење радова 
предвиђених на позицијама Програма 12 „Одржавање 
мостова“ и 13 „Одржавање тунела“, извођача радова ће 
изабрати Завод у поступку јавне набавке.

Ближи услови за обављање послова из члана 2. став 
1. ове одлуке као и међусобна права и обавезе између 
Завода и Предузећа, односно између Завода и извођа-
ча радова из става 2. овог члана, уредиће се посебним 
уговорима.



1870. strana – Broj 60 SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA 30. decembar 2010.

Члан 4.

Захтев за трансфер средстава из члана 2. став 2. 
ове одлуке, уз приложену документацију, Завод до-
ставља Градској управи за комуналне послове.

Трансфер средстава из члана 2. став 2. ове одлуке 
на рачун Завода врши се на основу захтева који при-
према Градска управа за комуналне послове у складу 
са прописима.

Члан 5.

Надзор над извођењем радова у оквиру Програма 
врши Завод.

Надзор над реализацијом Програма врши Градска 
управа за саобраћај и путеве (у даљем тексту: Управа), 
преко Градске управе за инспекцијске послове – Одсек 
саобраћајне инспекције.

Трошкови послова надзора из става 1. овог члана 
обухваћени су у укупним трошковима пословања Заво-
да, исказаним у оквиру Програма уређивања грађевин-
ског земљишта за 2011. годину.

Ближи услови за обављање послова надзора из ста-
ва 1. овог члана регулишу се уговорима из члана 3. став 
3. ове одлуке.

Члан Градског већа Града Новог Сада задужен за об-
ласт саобраћаја и путеве, дужан је да подноси Градона-
челнику Града Новог Сада и Градском већу Града Новог 

Сада месечни извештај о извршеном надзору Управе 
над реализацијом Програма.

Члан 6.
Градска управа за комуналне послове подноси Скуп-

штини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи изве-
штај о реализацији Програма, са исказаним физичким и 
финансијским показатељима о извршеним радовима.

Члан 7.
Градска управа за комуналне послове, уз претходну 

сагласност Градоначелника Града Новог Сада, може из-
вршити прерасподелу планираних средстава по пози-
цијама Програма, ако постоје објективне околности које 
условљавају потребу за извршењем одређених радова 
у већем обиму.

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: 352-3299/2010-I
29. децембар 2010. године
НОВИ САД    Председник

Александар Јовановић, с.р.

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ ЗА 2011. ГОДИНУ

Позиција НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ Износ
1 Одржавање неповезаних уништених сливника 1.000.000,00
2. Одржавање путева у зимским условима (са обезбеђењем материјала) 156.697.179,00
3. Одржавање саобраћајница 253.302.821,00
4. Одржавање аутобуских стајалишта на коловозу 5.000.000,00
5. Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације 45.000.000,00
6. Одржавање светлосне и семафорске сигнализације 45.000.000,00
7. Одржавање тротоара 5.000.000,00
8. Одржавање бициклистичких стаза 5.000.000,00

9. Одржавање објеката путне привреде на магистралним, регионалним и 
локалним путевима 5.000.000,00

10. Одржавање пешачких стаза у међублоковском простору 4.000.000,00
11. Одржавање коловоза, пешачких стаза и платоа на Петроварадинској тврђави 1.000.000,00
12. Одржавање мостова 17.000.000,00
13. Одржавање тунела 7.000.000,00

УКУПНО 1-13: 550.000.000,00

891
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 XXXIII седници 29. децембра 2010. године, доноси

ОДЛУКУ  
О ПРОГРАМУ ИЗГРАДЊЕ И  ОДРЖАВАЊА 
ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У 2011. ГОДИНИ

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се Програм изградње и од-
ржавања пословног простора за 2011. 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: 
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Р.бр И з в о р и  п р и х о д а у динарима % удео

А. Средства из буџета Града за 2011. годину 810.000.000,00 83,51
Б. Приходи из додатне активности буџетског корисника 160.000.000,00 16,49

1. Изградња пословно-стамбених објеката путем Уговора о заједничком  
     улагању са саинвеститором (I фаза)
2. Приходи за заједничке трошкове који се наплаћују од закупаца у  
     ПЦ "Аполо", Потходнику, Матичарском здању, Соколском дому,  
     Војвођанских бригада 17, Железничка 28, Булевар Михајла Пупина 1,  
     Дому културе Ветерник, Ковиљ- Лазе Костића 119 
3. Приходи од инжењеринга, консалтинга и маркетинг активности 

103.000.000,00

52.000.000,00

5.000.000,00

10,62

5,36

0,51

Укупно средства: (А+Б) 970.000.000,00 100,00

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

1 2 3 4
А Расходи који се финансирају из прихода буџета Града 810.000.000,00 83,51
1. Расходи на изградњи пословних објеката 336.717.000,00 34,71

1.1. Изградња објекта за образовање (Нови Сад, угао улица Бате Бркића и 
Сељачких буна - наставак из 2010. године)

40.000.000,00 4,12

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

60.000.000,00 6,18

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

166.717.000,00 17,19

1.4. Капитално одржавање објеката од интереса локалне самоуправе 70.000.000,00 7,22

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

118.000.000,00 12,17

2.1. Јавни објекти од интереса локалне самоуправе 80.000.000,00 8,25
2.2. Пословни објекти - пословни простори 10.000.000,00 1, 03
2.3. Одржавање и сервисирање уређаја и опреме у пословним и спортским 

објектима са уградњом резервних делова
7.000.000,00 0,72

2.4. Хитне интервенције у пословним објектима - пословним просторима 5.000.000,00 0,52
2.5. Остали објекти од интереса локалне самоуправе и реконструкција фасада 

(наставак радова из 2010. године)
15.000.000,00 1,55

2.6. Подграђе Петроварадинске тврђаве 1.000.000,00 0,10
3. Расходи на изради пројектне документације 20.000.000,00 2,06

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

3.000.000,00 0,31

 3.2. Пројектна документација за изградњу пословних објеката - пословних 
простора

17.000.000,00 1,75

 Свега (1 + 2 + 3) 474.717.000,00 48,94
4. Расходи (издаци) на  реализацији Програма 335.283.000,00 34,57
4.1. Трошкови осигурања 12.000.000,00 1,24
4.2. Порез на добит предузећа (аконтација) 600.000,00 0,06
4.3. Порез на додату вредност (ПДВ) 135.400.000,00 13,96
4.4.   Издаци - трошкови  Јавног предузећа 88.277.000,00 9,11
                      Материјални трошкови (струја, вода, грејање, хигијена, обезбеђење, 
                      платни промет,таксе, вештачење,...)

54.277.000,00 5,60

            4.4.1. Издаци за коришћење Спортске хале у Футогу 8.500.000,00 0,88
            4.4.2. Издаци за коришћење Спортског центра "Слана бара" (Хала) 11.500.000,00 1,19
            4.4.3. Издаци за коришћење Спортског центра "Слана бара" (Базен) 14.000.000,00 1,44
4.5. Издаци за легализацију објеката 3.000.000,00 0,31
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4.6. Плате за запослене и накнаде за Управни и Надзорни одбор 88.996.000,00 9,17
           4.6.1. Плате и додаци запослених са порезима и доприносима  81.606.000,00 8,41
           4.6.2. Накнаде члановима Управног и Надзорног одбора 7.390.000,00 0,76
4.7.         Издаци за маркетинг 3.210.000,00 0,33
4.8. Дотације  осталим непрофитним институцијама 3.800.000,00 0,39
 4.8.1. ДаНС за штампање часописа 1.200.000,00 0,12
 4.8.2. Фонд "Меланија Бугариновић" 2.600.000,00 0,27
Б Расходи који се финансирају из додатних активности буџетског 

корисника – сопствени приходи
160.000.000,00 16,49

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

87.300.000,00 9,00

2. Издаци за трошкове платног промета 500.000,00 0,05
3. Издаци -трошкови који се плаћају преко Предузећа, а наплаћују се од 

закупаца у ПЦ "Аполо", Потходнику, Матичарском здању, Соколском 
дому, Војвођанских бригада 17, Железничка 28, Булевар Михајла 
Пупина 1, Дому културе Ветерник, Ковиљ- Лазе Костића 119

45.900.000,00 4,73

4. Порез на додату вредност 24.400.000,00 2,52
5. Стручне услуге 500.000,00 0,05
6. Стипендије 1.400.000,00 0,14

Свега: (А + Б) 970.000.000,00 100,00

Pасходи на изградњи пословних објеката из про-
грамске тачке А-1.1, А-1.2, А-1.3, А-1.4, 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 
2011. години вршиће се по налогу директора Јавног пре-
дузећа “Пословни простор” у Новом Саду, до планираног 
износа, а о извршеним пословима и утрошку средстава 
за исте, директор је дужан обавестити Управни 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 1. јануара 2011. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 35-439/2010-I 
29. децембар 2010. године
НОВИ САД    Председник

Александар Јовановић, с.р.

ПРОГРАМ ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У 2011. ГОДИНИ

Сагласно члану 3. Одлуке о Програму изградње и одржавања пословног простора у 2011. години, овим програ-
мом 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 336.717.000,00

1.1. Изградња објекта за образовање (Нови Сад, угао улица Бате Бркића и Сељачких буна 
- наставак из 2010. године)

40.000.000,00

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

60.000.000,00

1.3. Изградња Архива Града Новог Сада (I фаза) Филипа Вишњића 2а у Новом Саду 166.717.000,00

1.4. Капитално одржавање објеката од интереса локалне самоуправе 70.000.000,00
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2. Расходи на адаптацији, реконструкцији, санацији и  одржавању пословних 
објеката – простора

118.000.000,00

2.1. Јавни објекти од интереса локалне самоуправе 80.000.000,00

2.2. Пословни објекти - пословни простори 10.000.000,00

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

7.000.000,00

2.4. Хитне интервенције у пословним објектима - пословним просторима 5.000.000,00

2.5. Остали објекти од интереса локалне самоуправе и реконструкција фасада (наставак 
радова из 2010. године)

15.000.000,00

2.6. Подграђе Петроварадинске тврђаве 1.000.000,00

3. Расходи на изради пројектне документације 20.000.000,00
 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 17.000.000,00

 Свега (1 + 2 + 3) 474.717.000,00
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 62.300.000,00

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

Укупно: 562.017.000,00

А. Расходи на реализацији Програма који се  
 финансирају из средстава буџета Града  
 за 2011. 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 за сваковремену стварну вредност, као и обавез-
но осигурање запослених за шта се плански опре-
дељују средства у износу од         12.000.000,00 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         136.000.000,00 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, обезбеђење, 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                             54.277.000,00 динара.

У оквиру ове позиције налазе се и планирани издаци 
за репрезентацију у износу од 750.000,00 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                       8.500.000,00 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 11.500.000,00 динара.

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

14.000.000,00 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 52 радника испланирани су на ни-
воу планираних зарада за 2010. годину увећаних за 5% 
и износе                             81.606.000,00 динара.

Износ накнада члановима Управног и Надзорног од-
бора Предузећа у 2011. години планиран је у износу 
7.390.000,00 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           3.210.000,00 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  
трошкова штампања часописа ДаНС у износу од  

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

закуп, 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 објеката  
 путем Уговора о заједничком улагању са саинве- 
 ститором (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 би одабрало најповољ-
нијег саинвеститора за заједничку изградњу пословно-
стамбених објеката у складу са прописима на локација-
ма:

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.
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 Предузећа,  
 а наплаћују се од закупаца у ПЦ “Аполо”, Потхо- 
 днику, Матичарском здању, Соколском дому,  
 Војвођанских бригада 17, Железничка 28, Булевар  
 Михајла Пупина 1, Дому културе Ветерник, Ковиљ  
 -  Лазе 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 изно-
се  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 
XXXIII седници 29. децембра 2010. 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 2011. 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 2011. 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 2011. годину у износу од 
435.000.000,00 динара, и то за:

− капиталне субвенције (инвестиционе активности) 
у износу од 365.000.000,00 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 ре-
ализације Програма уређивања грађевинског земљишта 
за 2011. 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.

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 2011. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3289/2010-I
29. децембар 2010. 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 2011. ГОДИНУ

ИНВЕСТИЦИОНE  АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ
- у динарима

Позиција Програмска позиција Вредност
Група 
радова I В О Д О В О Д 99.921.282

1. РАЗВОЈ ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА 13.931.400
1.5. Мониторинг подземних вода на извориштима "Штранд", "Петроварадинска ада" 

и "Ратно острво"  
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1.11. Припрема основне документације за потребе развоја водоводног система  
1.11.1. Наставак реализације уговорених обавеза  
1.34. Доградња линије технолошког процеса прераде воде, на ППДВ "Штранд" 

г. Ревизија студије оправданости и идејног пројекта  

1.34.1. Наставак реализације уговорених обавеза  
1.35. Извориште "Ратно острво" - Генерални пројекат проширења изворишта путем 

инфилтрационих базена

 а. Пројекат хидрогеолошких истраживања са техничком контролом за  
    потребе идејног пројекта 
б. Истражни радови са израдом Елабората и стручном контролом, за  
    потребе идејног пројекта

1.35.1. Наставак реализације уговорених обавеза  
1.39. Исходовање експлоатационог права  
3. ПОГОН ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 8.372.722
3.1. Локалитет "Штранд"  
3.1.12. Реконструкција трансформаторске станице "ТС-водовод 2"  
3.3. Пумпна станица "Лиман", аератор, СФС, НФС на локалитету "Штранд"  
3.3.2. Санација управљања филтерским пољима  
3.3.2.1. Наставак реализације уговорених обавеза  
3.3.5. Санација филтерских поља (2 поља)  
3.3.5.1. Наставак реализације уговорених обавеза  
4. СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ НАДЗОРА И УПРАВЉАЊА (СДНУ) 5.020.000
4.7. Изградња аутоматизације управљања објектима водоснабдевања Поповице  
4.7.1. Наставак реализације уговорених обавеза  
4.9. Реализација рефералног КИС-а ЈКП "Водовод и канализација"  
4.9.1. Наставак реализације уговорених обавеза  
4.10. Видео надзор на извориштима  
4.10.1. Наставак реализације уговорених обавеза  
5. ПОДСИСТЕМ СРЕМСКЕ СТРАНЕ 415.000
5.1. Подсистем Фрушка гора  
5.1.1. Грађење доводника Институт - Татарско брдо  
5.1.1.1. Наставак реализације уговорених обавеза  
5.1.3. Изградња пумпне станице и резервоара "Татарско брдо" у Ср. Каменици  
5.1.3.1. Наставак реализације уговорених обавеза  
5.1.6. Изградња основних објеката водоснабдевања насеља Поповица  
5.1.6.1. Наставак реализације уговорених обавеза  
5.2. Подсистем Дунав  
5.2.3. Завршетак објеката водовода у Старим и Новим Лединцима  
5.2.3.1. Наставак реализације уговорених обавеза  
5.2.4. Изградња водоводне мреже у Новим Лединцима  
5.2.4.1. Наставак реализације уговорених обавеза  
7. ХЛОРНЕ СТАНИЦЕ 66.000
7.3. Пројектовање, изградња, санација и опремање станица за дохлорисање на 

правцима: Ветерник-Футог, Ченеј, Руменка, Кисач, Каћ, Сремски Карловци, 
локалитет Каменички парк и Лединци

 

7.3.1. Наставак реализације уговорених обавеза  
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8. ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ 72.116.160
8.16. Пројектна документација за грађење, реконструкцију, адаптацију и санацију 

мреже и објеката водовода и прибављање употребних дозвола изведених 
објеката

 

8.16.1. Наставак реализације уговорених обавеза  
8.35. Санација доводника питке воде Ø 900 mm од затварачнице код моста "Слобода" 

до резервоара "Институт" на деоницама од затварачнице код моста "Слобода" 
до мостовског стуба 13 и од стуба 20 до затварачнице иза тунела

 

8.35.1. Наставак реализације уговорених обавеза  
8.60. Изградња водоводне мреже у Петроварадину - зонирање водоводне мреже  
8.60.1. Наставак реализације уговорених обавеза  
8.82. Реконструкција водоводне мреже у Улици Милана Ракића (Ø 100 mm, L=200 m)  
8.82.1. Наставак реализације уговорених обавеза  
8.83. Реконструкција водоводне мреже и кућних прикључака у Улици Облачића Рада 

(од Улице Миленка Грчића до Улице Руменачке, Ø 100 mm, L=300 m)  

8.83.1. Наставак реализације уговорених обавеза  
8.89. Реконструкција водоводне мреже у Улици златне греде (Ø 100 mm, L=300 m)  
8.89.1. Наставак реализације уговорених обавеза  
8.93. Реконструкција водоводне мреже и кућних прикључака у улици Војвођанској 

(Ø 100 mm, L=200 m)  

8.93.1. Наставак реализације уговорених обавеза  
8.99. Реконструкција дотрајалих затварача и фазонских комада на водоводној мрежи 

на углу улица Футошке и Слободана Јовановића Ø 200/100 mm и повезивање са 
Вршачком улицом (Ø 100 mm, L=50 m)

 

8.99.1. Наставак реализације уговорених обавеза  
8.110. Анализа концепта решења водоснабдевања насеља Ветерник и Футог  
8.110.1. Наставак реализације уговорених обавеза  
8.111. Изградња водовода на Сомборском булевару (од Улице Јожефа Атиле до Улице 

цара Душана) и део Булевара Европе (до улице Браће Груловић)  

8.112. Реконструкција водовода у Улици Слободана Бајића у Новом Саду  
8.113. Реконструкција водовода у Улици Бранка Бајића у Новом Саду  
8.114. Реконструкција  водовода у Улици Јоакима Вујића у Новом Саду  
8.115. Реконструкција  водовода у Улици Косовској у Новом Саду  
8.116. Реконструкција водовода у Улици Николе Пашића и на делу Трга Марије 

Трандафил у Новом Саду  

8.118. Реконструкција водовода у Улици Банијској (од Футошког пута до Улице 
Мелхиора Ердујхељија) у Новом Саду  

Група 
радова II К А Н А Л И З А Ц И Ј А 265.078.718

9. РАЗВОЈ КАНАЛИЗАЦИОНОГ СИСТЕМА 1.760.000
9.2. Основна документација и подлоге развоја канализационог система  
9.11. Идејни пројекат канализације градског подручја Подбаре и Салајке  
9.11.1. Наставак реализације уговорених обавеза  
12. ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 800.000
12.4. ЦС "ГЦ-1" и "ГЦ-2"  
12.4.2.2. Санација чистача решетке (пројектовање)  
12.4.2.2.1. Наставак реализације уговорених обавеза  
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13. СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ НАДЗОРА И УПРАВЉАЊА ЦРПНИМ СТАНИЦАМА 
КАНАЛИЗАЦИЈЕ 3.965.447

13.3. Набавка и монтажа типских ормана за смештај опреме за СДНУ  
13.3.1. Наставак реализације уговорених обавеза  
14. ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ 257.053.271
14.8. Пројектна документација за грађење, реконструкцију, адаптацију и санацију 

објеката и мреже канализације и прибављање употребних дозвола изведених 
објеката

 

14.8.1. Наставак реализације уговорених обавеза  
14.28. Реконструкција канализације у сливу Улице Војвођанске (Улица Војвођанска, 

Улица Вере Павловић и део Улице Пушкинове од Булевара цара Лазара до 
Улице Војвођанске, L=750 m)  

14.28.1. Наставак реализације уговорених обавеза  
14.83. Реконструкција канализације у Улици Милана Ракића  
14.83.1. Наставак реализације уговорених обавеза
14.92. Изградња канализације на Сомборском булевару (од Улице Јожефа Атиле до 

Улице цара Душана) и део Булевара Европе (до Улице Браће Груловић)  

14.93. Реконструкција канализације у Улици Слободана Бајића (од Улице Захарија 
Орфелина до Улице Бранимира Ћосића) у Новом Саду  

14.94. Реконструкција канализације у Улици Бранка Бајића у Новом Саду  
14.95. Реконструкција канализације у Улици Јоакима Вујића у Новом Саду  
14.96. Реконструкција канализације у Улици Косовској у Новом Саду  
14.97. Реконструкција канализације у Улици Николе Пашића и на делу Трга Марије 

Трандафил у Новом Саду  

14.98. Изградња атмосферске канализације слива Улице Дунавске у Сремској 
Каменици  

14.100. Реконструкција канализације у Улици Банијској (од Футошког пута до Улице 
Мелхиора Ердујхељија) у Новом Саду  

14.101. Изградња атмосферске канализације у Улици Мажуранићевој у Петроварадину  
17. КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА КАЋ-БУДИСАВА 1.500.000
17.1. Грађење магистралног колектора фекалне канализације са ЦС у насељу Каћ – 

друга фаза  

17.1.1 Наставак реализације уговорених обавеза  
17.3. Главни пројекат потисног вода од Будисаве до Каћа  
  У К У П Н О   ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА: 365.000.000

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ-ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ
               - у динарима

Позиција Програмска позиција Вредност
I  КАНАЛИЗАЦИЈА

1772 Oдржавање атмосферске канализације 26.000.000

1773 Oдржавање 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

СВЕГА I: 52.000.000
II ВОДОВОД

1216 Одржавање јавних чесми  и фонтана повезаних на градски водовод и накнада
за утрошену воду на јавним чесмама и фонтанама, повезаним на градски 
водовод

1.000.000

3559 Праћење и одржавање евиденције стања јавних чесми и бунара (катастар) 50.000

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

2.000.000
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Позиција Програмска позиција Вредност
1612 Ликвидација-санација објеката и бунара 1.500.000

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

2.500.000

2429 Интервентно снабдевање пијаћом водом 1.500.000

1577 Хаварије на секундарној мрежи водовода 8.000.000

1774 Интервентно одржавање водоводне мреже по налогу инспекцијских служби 1.000.000

797 Одржавање јавних чесми на Петроварадинској тврђави 450.000

СВЕГА II: 18.000.000
(I+II) УКУПНО 70.000.000

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ 365.000.000
ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ - ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ 70.000.000
УКУПНО: 435.000.000

893
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 
XXXIII седници 29. децембра 2010. године, доноси

 
О Д Л У К У 

О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 
АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА "ЛИСЈЕ" НОВИ САД  
И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ГРОБАЉА  

ЗА 2011. ГОДИНУ
Члан 1.

Овом одлуком утврђује се Програм инвестиционих 
активности Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови 
Сад и текућег одржавања гробаља за 2011. годину (у 
даљем тексту: Програм), који чини саставни део ове од-
луке.

Члан 2.

Носилац инвестиционих активности предвиђених 
Програмом је Јавно комунално предузеће "Лисје" Нови 
Сад (у даљем тексту: Предузеће).

Члан 3.
За реализацију Програма планирана су средства у 

буџету Града Новог Сада за 2011. годину у износу од 
135.000.000,00 динара, и то за:

-  капиталне субвенције (инвестиционе активности) 
у износу од 60.000.000,00 динара, и

-  текуће субвенције (текуће одржавање гробаља) у 
износу од 75.000.000,00 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.

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

Надзор над извођењем радова предвиђених Програ-
мом, на текућем одржавању гробаља, врши Јавно пре-
дузеће "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 земљи-
шта за 2011. 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) утврдиће при-
оритетне радове, односно 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.
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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 2011. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 352-3290/2010-I
29. децембар 2010. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

П Р О Г Р А М 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ЛИСЈЕ"  

НОВИ САД И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ГРОБАЉА ЗА 2011. ГОДИНУ

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

Број 
позиције ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА Вредност

ГРУПА -I РАДОВИ:

1. Израда пројектно-техничке документације за постојеће објекте и нове објекте на 
Градском гробљу и осталим гробљима која уређује и одржава ЈКП „Лисје“ Нови Сад 3.000.000,00

2. Довршетак изградње VIII гробног поља на Градском гробљу 2.000.000,00

3. Изградња IX гробног поља на Градском гробљу – I фаза 2.000.000,00

4. Санација пешачко-колских стаза на Градском гробљу 5.000.000,00

5. Реконструкција атмосферске канализације, водоводне, канализационе и хидрантске 
мреже на I, II, III, IV и V гробном пољу на Градском гробљу 4.000.000,00

6. Изградња осаријума на Градском гробљу 2.000.000,00

7. Санација пешачких површина на Алмашком гробљу – наставак 2.000.000,00

8. Санација и ревитализација Јеврејског гробља у Новом Саду – наставак санације 
оградног зида 1.500.000,00

9. Изградња стаза и зидане ограде са капијом на гробљу у Петроварадину – Транџамент 3.000.000,00

10. Изградња жичане ограде са капијом на гробљу у Ветернику 1.500.000,00

11. Централно гробље у Футогу – III фаза изградње према пројекту 3.000.000,00

12. Радови на инвестиционом подизању зеленила на Градском гробљу и осталим 
гробљима која уређује и одржава ЈКП „Лисје“ Нови Сад 9.000.000,00

13. Реконструкција и изградња објеката на Градском гробљу за обављање претежне 
делатности и других делатности и послова, који су у функцији претежне делатности 5.000.000,00

СВЕГА: 43.000.000,00
Група-II ОПРЕМА:

1. Набавка опреме за обављање основне претежне делатности и других делатности и 
послова, која су у функцији претежне делатности 17.000.000,00

СВЕГА: 17.000.000,00
ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ (I+II) УКУПНО: 60.000.000,00

 
ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ – ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ

Програмска 
позиција НАЗИВ ГРОБЉА Вредност

1. 2. 3.
Група-I ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА:

1256 Католичко гробље 4.300.000,00

1258 Јеврејско гробље 985.000,00
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1. 2. 3.
1260 Успенско гробље 3.500.000,00

1263 Русинско гробље 480.000,00

1303 Назаренско гробље 136.000,00

1305 Гробље у Сремској Каменици 2.956.000,00

1309 Гробља у Петроварадину 4.300.000,00

1311 Градско гробље 35.443.000,00

1313 Спомен гробље, Алеја хероја и великана 1.500.000,00

1314 Алмашко гробље 3.500.000,00

1316 Реформаторско-евангелистичко гробље 1.000.000,00

1560 Гробља у Футогу 4.300.000,00

345 Гробље у Ветернику 2.000.000,00

2438 Заштићена гробна места на Успенском гробљу 300.000,00

Заштићена гробна места на Градском гробљу 300.000,00

СВЕГА: 65.000.000,00

Група-II ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА:

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: 75.000.000,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ 60.000.000,00

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ – ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ 75.000.000,00

УКУПНО: 135.000.000,00

Напомена: Финансијске вредности позиција Програма инвестиционих активности су изражене без ПДВ-а

894
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 
XXXIII седници 29. децембра 2010. године, доноси

 
О Д Л У К У 

О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 
АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА "ТРЖНИЦА" НОВИ САД 

ЗА 2011. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се Програм инвестиционих 
активности Јавног комуналног предузећа "Тржница" Но-
ви Сад за 2011. 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 2011. 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 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 6.

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

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 радова.

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 2011. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 352-3221/2010-I
29. децембар 2010. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

П Р О Г Р А М 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ТРЖНИЦА”  

НОВИ САД ЗА 2011. ГОДИНУ

Број 
позиције ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА Вредност  

без ПДВ

1. ПЕТРОВАРАДИНСКА ПИЈАЦА

1.1. Израда пројектне документације 250.000,00

1.2. Адаптација, привођење намени, сређивање платоа, набавка тезги, контејнера, 
расхладне технике и друго 4.250.000,00

УКУПНО ПЕТРОВАРАДИНСКА ПИЈАЦА 4.500.000,00

2. НАЈЛОН ПИЈАЦА

2.1. Расхладна техника (опрема) – опремање хале за складиштење и одржавање 
пољопривредних производа и остала расхладна опрема 7.100.000,00

2.2. Складишна техника и регали за халу и припадајућа опрема 2.900.000,00

УКУПНО НАЈЛОН ПИЈАЦА 10.000.000,00

3. ОПРЕМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ

3.1. Набавка расхладних витрина 2.900.000,00

3.2. Набавка опреме за чишћење, одржавање пијаца и друга опрема 2.800.000,00

3.3. Набавка машина за обављање основне делатности (специјализоване машине, 
трактор, чистилица, машине за прање и сл.) 2.900.000,00

3.4. Израда тезги за обављање основне делатности 4.600.000,00

3.5. Набавка вучног, сервисног возила 2.900.000,00

3.6. Набавка покретне камп приколице за Петроварадинску пијацу 1.700.000,00

3.7. Набавка путничких возила за контролу рада пијаца 2.700.000,00

УКУПНО ОПРЕМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ 20.500.000,00

УКУПНО: (1.-3.) 35.000.000,00
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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 
XXXIII седници 29. децембра 2010. године, доноси

О Д Л У К У 
О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 

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

ЗА 2011. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се Програму инвестиционих 
активности Јавног комуналног предузећа “Градско зе-
ленило” Нови Сад и текућег одржавања зеленила за 
2011. 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 2011. годину у износу од 
225.000.000,00 динара, и то за:

- капиталне субвенције (инвестиционе активности) 
у износу од 35.000.000,00 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 
реализације Програма уређивања грађевинског земљиш-
та за 2011. 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 2011. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3291/2010-I
29. децембар 2010. 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 2011. ГОДИНУ

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

Број 
позиције ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА Вредност

ГРУПА: I ДОБРА 

1 Трактор 80 KS са прикључцима 5.000.000,00
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2 Билборди, ком. 2 1.000.000,00

3 Прикључци за комуналне тракторе 2.900.000,00

4 Ситна пољопривредна механизација 2.900.000,00

5 Заливни системи на јавним зеленим површинама у Граду Новом Саду 14.300.000,00

 УКУПНО ДОБРА: 26.100.00,00

ГРУПА: II РАДОВИ

6 Спортско-рекреативни терени са опремом на купалишту „Штранд“ у Новом Саду 5.000.000,00

7 Изградња пута у расаднику 2.900.000,00

УКУПНО РАДОВИ: 7.900.000,00

ГРУПА: III УСЛУГЕ

8 Пројектно-техничка документација за објекте у расаднику 1.000.000,00

УКУПНО УСЛУГЕ: 1.000.000,00

 УКУПНО: 35.000.000,00

НАПОМЕНА:  Пренета средства из буџета Града Новог Сада из ранијих година у износу  
од 4.004.182,41 динара намењена су за изградњу међународног туристичког пристана.

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 - дрвени 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" 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 300.000,00 

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

1570 Крчење самоникле вегетације по бедемима Петроварадинске тврђаве 500.000,00 

1761 Одржавање дворишта у предшколским установама 1.000.000,00

2418 Уклањање биолошког отпада са локација ван катастра 400.000,00 

2426 Одржавање зеленила у центру Ср.Каменице и Дечијем селу 2.500.000,00

2427 Одржавање зеленила на Купалишту "Штранд" 10.000.000,00 
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2446 Уклањ.и орез.дрвећа и др.растиња ради заштите енерг.објеката 2.000.000,00

346 Интервентно одржавање 1.500.000,00

 УКУПНО: 190.000.000,00

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА Вредност

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ 35.000.000,00 

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА - ТЕКУЋЕ   СУБВЕНЦИЈЕ 190.000.000,00 

УКУПНО: 225.000.000,00

896
На основу члана 24. тачка 33. Статута Града Новог33. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог 
Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада, на 
XXXIII седници 29. децембра 2010. године, доноси

 
О Д Л У К У 

О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 
АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
"СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР 

ВОЈВОДИНА" НОВИ САД ЗА 2011. ГОДИНУ
Члан 1.

Овом одлуком утврђује се Програм инвестиционих 
активности Јавног предузећа "Спортски и пословни 
центар Војводина" Нови Сад за 2011. годину (у даљем 
тексту: Програм) који чини саставни део ове одлуке.

Члан 2.

Носилац инвестиционих активности предвиђених 
Програмом је Јавно предузеће "Спортски и пословни 
центар Војводина" Нови Сад (у даљем тексту: Преду-
зеће).

Члан 3.

За реализацију Програма планирана су средства у 
буџету Града Новог Сада за 2011. годину – капиталне 
субвенције у износу од 84.000.000,00 динара.

Члан 4.

Захтев за пренос средстава из члана 3. ове одлуке, 
уз приложену документацију, Предузеће доставља 
Градској управи за спорт и омладину (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 5.

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

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: 6-986/2010-I
29. децембар 2010. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

ПРОГРАМ 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

‘’СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА’’ НОВИ САД ЗА 2011. ГОДИНУ

Број 
позиције ИНВЕСТИЦИОНА АКТИВНОСТ

Капиталне 
субвенције из буџета 
Града Новог Сада за 

2011. годину

Сопствена средства 
ЈП „Спортски и 

пословни центар 
Војводина“ Нови Сад

I. РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ ЈП „СПЦ ВОЈВОДИНА“
1. РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ОТВОРЕНИХ БАЗЕНА

1.1.

Радови на завршетку изградње отвореног базена –  
фаза А2/1:
- Радови на завршетку изградње трибина
- Радови на изградњи међуспратне конструкције
- Радови на изради темељних стопа кровне конструкције

42.953.888,22 2.046.111,78
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1.2. Радови на завршетку изградње отвореног базена – 
фаза А2/2 30.000.000,00

II. РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ СЦ "САЈМИШТЕ''

2.

Радови на ревитализацији – СЦ „САЈМИШТЕ“ – I ФАЗА:

11.046.111,78

- Замена комплетне ограде око простора отворених  
   терена
- Партерно уређење простора отворених терена –  
  санирање и покривање постојећих и изградња нових 
  терена за кошарку, одбојку и тенис
- Санација стаза за комуникацију
- Санација реквизита на дечјем игралишту
- Санација јавне расвете на целокупном простору  
  отворених терена

УКУПНО I+II: 84.000.000,00 2.046.111,78
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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 
XXXIII седници 29. децембра 2010. године, доноси

О Д Л У К У
О  ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 

АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „ИНФОРМАТИКА“ НОВИ САД   

ЗА 2011. ГОДИНУ
Члан 1.

Овом одлуком утврђује се Програм инвестиционих 
активности Јавног комуналног предузећа „Информати-
ка“ Нови Сад за 2011. 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 2011. 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 код спровођењa Програма врши Градска уп-
рава 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 утврдиће приоритетне активности.

Члан 8.

Градска управа , уз претходну сагласност Градона-
челника  Града Новог Сада, може да изврши прераспо-
делу планираних средстава по позицијама Програма у 
оквиру исте групе радова, односно послова, ако се 
утврди да планирана средства  неће бити утрошена 
због објективних околности.

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”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 352-3252/2010-I
29. децембар 2010. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.
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П Р О Г Р А М 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

“ИНФОРМАТИКА“ НОВИ САД ЗА 2011. ГОДИНУ

1.  ИЗГРАДЊА ОПТИЧКЕ, КАБЛОВСКЕ И ДРУГЕ  ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ  
  ИНФРАСТРУКТУРЕ 91.000.000,00

1.1.  Магистрална инфраструктура  62.000.000,00

1.1.1.  Пројекат „Оптичка комуникациона инфраструктура - деоница Детелинара“  
  (радови, материјал, опрема, документација) 20.000.000,00

1.1.2.  Пројекат „Оптичка комуникациона инфраструктура - деоница Ново насеље“  
  (радови, материјал, опрема документација)  22.000.000,00

1.1.3.  Пројекат „Оптичка комуникациона инфраструктура - деоница Подбара“  
  (радови, материјал, опрема, документација)  20.000.000,00

 1.2.  Приводи  29.000.000,00
 
1.2.1.  Приводи до јавних комуналних и других јавних предузећа, непокривени део објеката  

  предшколских установа и школа, раскрсница, стадион и слично 29.000.000,00

2.  СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА  
  ЗА  ГРАД НОВИ САД 16.000.000,00

2.1.  Систем видео надзора дворишта објеката основних и средњих школа, предшколске  
  установе и дечјих игралишта             8.000.000,00

 
2.1.1.  Изградња система (радови, материјал, опрема, документација) 8.000.000,00  

2.2. Систем видео надзора раскрсница и тргова 8.000.000,00

2.2.1.   Изградња система (радови, материјал, опрема, документација) 8.500.000,00

3.  КОНСОЛИДАЦИЈА ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ОРГАНА  
  ГРАДА НОВОГ САДА И СЛУЖБИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД НОВИ САД  23.000.000,00

3.1.   Софтвер  15.000.000,00

3.1.1.   Софтвер 5.000.000,00

3.1.2.  Лиценце 10.000.000,00

3.2. IT систем Града 8.000.000,00

3.2.1. Рачунарска опрема 8.000.000,00 
 

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 
XXXIII седници 29. децембра 2010. године, доноси

 
О Д Л У К У 

О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 
АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ ГРАДСКОГ 

САОБРАЋАЈНОГ  ПРЕДУЗЕЋА "НОВИ 
САД", НОВИ САД ЗА 2011. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се Програм инвестиционих 
активности Јавног градског саобраћајног предузећа 
"Нови Сад", Нови Сад за 2011. 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 208.000.000,00 динара из капитал-
них субвенција из буџета Града Новог Сада за 2011. го-
дину.

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 2011. ГОДИНУ

Редни 
број ИНВЕСТИЦИЈА Извори средстава Износ динара

1. Преузете обавезе из 2010. године за 6 соло аутобуса на 
гасни погон

Буџет Града Новог Сада 
за 2011. годину 151.700.000,00

2. Преузете обавезе из 2010. године за 5 аутобуса мањег 
капацитета

Буџет Града Новог Сада 
за 2011. годину 56.300.000,00

УКУПНО: 208.000.000,00

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 34-4422/2010-I 
29. децембар 2010. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.
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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 
XXXIII седници 29. децембра 2010. године, доноси

 
О Д Л У К У 

О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 
АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА "ПАРКИНГ СЕРВИС"  
НОВИ САД ЗА 2011. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се Програм инвестиционих 
активности Јавног комуналног предузећа "Паркинг сер-
вис" Нови Сад за 2011. 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 2011. годину – капиталне 
субвенције у износу од 30.000.000,00 динара.

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 2011. 
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 реализацији 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 шес-
томесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Члан 10.

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 ЈАВНОГ 
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ПАРКИНГ 
СЕРВИС" НОВИ САД ЗА 2011. ГОДИНУ

Редни 
број ОПИС ПОЗИЦИЈЕ ПЛАНИРАНА 

ВРЕДНОСТ

1. Успостављање система за 
изнајмљивање бицикала 8.500.000,00

2.
Изградња пројектно-техничке  
и остале потребне документа-
ције за подземну гаражу

15.000.000,00

3.
Уређење паркиралишта за 
бицикле и уградња неопходне 
пратеће опреме

3.250.000,00

4.
Радови на уређењу привре-
мених паркиралишта на 
разним локацијама

3.250.000,00

УКУПНО: 30.000.000,00

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 34-4425/2010-I 
29. децембар 2010. 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 
XXXIII седници 29. децембра 2010. године, доноси

 
О Д Л У К У 

О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 
АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ "СТАН" 
НОВИ САД ЗА 2011. ГОДИНУ



1890. strana – Broj 60 SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA 30. decembar 2010.

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се Програм инвестиционих 
активности Јавног комуналног предузећа за стамбене 
услуге "Стан" Нови Сад за 2011. годину (у даљем текс-
ту: Програм), који чини саставни део ове одлуке.

Члан 2.

Носилац инвестиционих активности предвиђених 
Програмом је Јавно комунално предузеће за стамбене 
услуге "Стан" Нови Сад (у даљем тексту: Предузеће).

Члан 3.

За реализацију Програма планирана су средства у 
буџету Града Новог Сада за 2011. 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: 020-441/2010-I 
29. децембар 2010. године2010. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

П Р О Г Р А М  
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ 
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ 

УСЛУГЕ “СТАН” НОВИ САД ЗА 2011. 
ГОДИНУ

ОСНОВНА СРЕДСТВА - ВОЗИЛА СПЕЦИЈАЛНЕ 
НАМЕНЕ 

Редни 
број ОПИС

Планирани 
износ 

средстава - 
динара

1.

Радна платформа на возилу 
максималне висине дизања  
24 метра, 2 комада х 
16.000.000,00 динара

32.000.000,00

2. Лака доставна возила 3 комада 
х 1.000.000,00 3.000.000,00

УКУПНО 35.000.000,00

901
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 XXXIII седници 29. де-
цембра 2010. године, доноси

 
О Д Л У К У 

О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 
АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
ГРАДСКИ ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР 

“АПОЛО” НОВИ САД ЗА 2011. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се Програм инвестиционих 
активности Јавног предузећа Градски информативни 
центар “Аполо”, Нови Сад за 2011. 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 2011. 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.
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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: 6-1/2010-1801-I 
29. децембар 2010. 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 2011. ГОДИНУ

Ред. 
број Опис Ком. Вредност 

(динара)

1.

ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И 
ЕМИТОВАЊЕ ПРОГРАМА

Опрема за снимање у студију 2 
комплета са додатном опремом 2 1.200.000,00

Комплет опреме за реализацију 
програма из телевизијске режије 
(опрема за режију)

1 800.000,00

Укупна вредност планираних инвестиција 2.000.000,00

902
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 
XXXIII седници 29. децембра 2010. године, доноси

О Д Л У К У 
О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 

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

ЗА 2011. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се Програм инвестиционих 
активности Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Но-
ви Сад и текућег одржавања чистоће за 2011. 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 2011. годину у износу од 
306.000.000,00 динара, и то за:

-  капиталне субвенције (инвестиционе активности) 
у износу од 96.000.000,00 динара, и

-  текуће субвенције (текуће одржавање чистоће) у 
износу од 210.000.000,00 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 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 
земљишта за 2011. 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.



1892. strana – Broj 60 SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA 30. decembar 2010.

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 2011. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3292/2010-I
29. децембар 2010. године2010. године
НОВИ САД    Председник

Александар Јовановић, с.р.

П Р О Г Р А М 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ЧИСТОЋА” НОВИ 

САД И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ ЗА 2011. ГОДИНУ

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

Број 
позиције ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА Кол. Вредност

ГРУПА: I РАДОВИ 60.000.000,00

1. Пројекат „Изградња рециклажног дворишта“ (средства из Фонда за заштиту 
животне средине Републике Србије – неутрошена у 2010. години) 30.000.000,00

2. Пројекат „Изградња рециклажног дворишта у Футогу“ (средства из Фонда за 
заштиту животне средине Републике Србије – планирана у 2011. години) 30.000.000,00

ГРУПА: II ОПРЕМА 36.000.000,00
1. Постројење за збрињавање анималног отпада 1 20.000.000,00
2. Набавка и постављање подземних контејнера 45 16.000.000,00

УКУПНО: (без ПДВ) 96.000.000,00

 
ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ – ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ

Програмска 
позиција ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА Вредност

1219 Одржавање јавне хигијене на територији Града Новог Сада 137.193.510,06
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 1.873.575,75
1770 Трајно збрињавање анималног отпада 1.873.575,75
2416 Корпе за отпатке 2.000.000,00
798 Одржавање јавне хигијене Петроварадинске тврђаве 1.199.052,26
2420 Одржавање градске депоније 13.923.081,14
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 96.000.000,00
ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ – ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ 210.000.000,00

УКУПНО: 306.000.000,00
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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 XXXIII седници 29. децембра 2010. године, доноси

 ПРОГРАМ 
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА 

ГРАДА НОВОГ САДА НАМЕЊЕНИХ 
ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ “СПОРТСКИ И 

ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА” НОВИ 
САД  ЗА 2011. ГОДИНУ - ТЕКУЋЕ 

СУБВЕНЦИЈЕ

1. Програмом коришћења средстава из буџета Града 
Новог Сада намењених Јавном предузећу “Спортски и 

пословни центар Војводина”  Нови Сад за 2011. годину - 
текуће субвенције уређује се начин коришћења сред-
става у износу од 60.000.000,00 динара планираних у 
буџету Града Новог Сада за 2011. 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 
18.828 сати у току 2011. 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 10. јануара до 27. маја и од 15. августа до 30. децембра 2011. године

1. ВЕЛИКА ДВОРАНА  
- ЦЕЛА  

1200 30 6

2. МАЛА ДВОРАНА 2400 60 12 311
3. РВАЧКА ДВОРАНА 1200 30 6
4. СТОНОТЕНИСКА 

ДВОРАНА
1800 45 9 51

5. БОКС ДВОРАНА 2400 60 12
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 10. јануара до 15. априла и од 3. октобра до 30. децембра 2011. 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 за спорт и омладину.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-987/2010-I
29. децембар 2010. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.
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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 
XXXIII седници 29. децембра 2010. године, доноси

 
П Р О Г Р А М 

ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА 
НЕСМЕТАНО ОДВИЈАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА 

ПУТНИКА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ 
САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА  

"НОВИ САД", НОВИ САД ЗА 2011. ГОДИНУ -  
ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ 

1. За несметано одвијање јавног превоза путника у 
2011. години планирају се средства за набавку горива у 
износу од 150.000.000,00 динара из текућих субвенција 
из буџета Града Новог Сада за 2011. годину.

2. Захтев за пренос средстава из буџета Града Новог 
Сада за 2011. годину, уз приложену документацију, Јав-
но градско саобраћајно предузеће "Нови Сад", Нови 
Сад (у даљем тексту: Предузеће), доставља Градској 
управи 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. Овај 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: 34-4424/2010-I
29. децембар 2010. године2010. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.
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На основу члана 4. Одлуке о подизању и одржавању 

споменика на територији Града Новог Сада („Службени 
лист Града Новог Сада“, бр. 15/09 и 20/10), Скупштина 
Града Новог Сада, на XXXIII седници 29. децембра 
2010. године, доноси

 
О Д Л У К У 

О ПОСТАВЉАЊУ ПОПРСЈА УЗЕИРУ 
ХАЏИБЕЈЛИЈУ У НОВОМ САДУ

Члан 1.
Поставља се попрсје Узеиру Хаџибејлију, азер-

бејџанском композитору, у Новом Саду.

Члан 2.
Попрсје, израђено у бронзи, поклон Амбасаде Ре-

публике Азербејџан, поставља се на постаменту на 
којем ће на српском језику, ћириличким писмом бити ис-
писано: „Узеир Хаџибејли“, а испод имена уписаће се 
године рођења и смрти: „1885-1948“.

На постаменту ће на српском језику, ћириличким 
писмом такође бити исписано „Поклон Републике Азер-
бејџан Граду Новом Саду“.

Члан 3.
Попрсје се поставља на локацији на Београдском 

кеју, на потесу између улица Епископа Висариона и 
Марка Миљанова у Новом Саду.

Члан 4.
О спровођењу ове одлуке стара се Градска управа 

за културу Града Новог Сада.

Члан 5.
За постављање попрсја и уређење простора нису 

потребна средства из буџета Града Новог Сада.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења ради 

стварања потребних предуслова за реализацију одлуке, 
а објавиће се у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-471/2010-I 
29. децембар 2010. године
НОВИ САД    Председник

Александар Јовановић, с.р.
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На основу члана 13. став 1. Закона о комуналним де-

латностима ("Службени гласник Републике Србије", бр. 
16/97 и 42/98) и члана 24. тачка 23. Статута Града Новог 
Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града Новог 
Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада, на 
XXXIII седници 29. децембра 2010. године, доноси 

О Д Л У К У 
 О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОРГАНИЗОВАЊА 

ПОСЛОВА У ВРШЕЊУ КОМУНАЛНИХ 
ДЕЛАТНОСТИ ИСПОРУКЕ ВОДЕ И 

УКЛАЊАЊА ВОДА 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1.

Овом одлуком се прописују услови и начин органи-
зовања послова у обављању комуналних делатности 
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скупљања, пречишћавања и дистрибуције воде (у даљем 
тексту: испорука воде) и сакупљања, одвођења, пре-
чишћавања и испуштања атмосферских и отпадних во-
да (у даљем тексту: уклањање вода), као делатности 
од општег интереса и услови за коришћење комуналних 
услуга испоруке воде и уклањања вода на територији 
Града Новог Сада (у даљем тексту: Град), и то:

-  технички и други посебни услови за испоруку во-
де и уклањање вода којима се обезбеђује одређе-
ни обим, врста и квалитет услуга;

-  начин обезбеђивања континуитета у испоруци во-
де и уклањању вода;

-  права и обавезе предузећа које обавља испоруку 
воде и уклањање вода и права и обавезе корис-
ника;

-  начин наплате цене за испоруку воде и уклањање 
вода, као и права корисника у случају неиспору-
чивања или неквалитетне испоруке воде и неук-
лањања, односно неквалитетног уклањања вода; и

-  начин поступања и овлашћења органа Града Но-
вог Сада у случају прекида у испоруци воде или 
уклањању вода, у случају непредвиђених окол-
ности (хаварија и др.) или штрајка и у случају 
спровођења оперативних мера које утврди Градс-
ко веће Града Новог Сада (у даљем тексту: Градс-
ко веће), од стране предузећа које обавља испо-
руку воде и уклањање вода.

Овом одлуком ближе се утврђује у којим случајеви-
ма и под којим условима се корисницима могу ускрати-
ти комуналне услуге испорука воде и уклањање вода (у 
даљем тексту: комунална услуга), начин и поступак из-
давања налога надлежне инспекције за искључење во-
доводног и/или канализационог прикључка са јавног во-
довода и/или јавне канализације, као и овлашћења 
комуналног полицајца.

Члан 2.

Поједини изрази у смислу ове одлуке имају следеће 
значење:

1. извориште са опремом јесте простор са водо-
захватним објектима-бунарима и објектима и хидрома-
шинском опремом;

2.доводник сирове воде јесте цевовод који допрема 
сирову воду од изворишта до постројења за прераду 
воде;

3. резервоар јесте објекат за смештај воде;
4. водоводна мрежа јесте скуп цевовода са објекти-

ма и уређајима, којима се вода за пиће дистрибуира до 
водоводног прикључка; 

5. канализациона мрежа јесте скуп цевовода са 
објектима и уређајима, којима се отпадна и/или атмос-
ферска вода одводи од канализационог прикључка;

6. водоводни прикључак јесте  цевни огранак који се 
протеже од водоводне мреже до  водомера;

7. канализациони прикључак јесте цевни огранак који 
се протеже од канализационе мреже до прикључног 
шахта; 

8. водомер јесте уређај за мерење количине испору-
чене воде за објекат корисника постављен у шахту и/
или водомерној просторији;

9. контролни водомер јесте уређај за мерење коли-
чине испоручене воде постављен на водоводној кућној 
инсталацији, који служи за мерење количине испоруче-
не воде до појединих делова објекта корисника;

10. водомерни шахт јесте подземни објекат у коме је 
смештен водомер и пратећа опрема;

11. водомерна просторија јесте просторија у објекту 
корисника у којој је смештен водомер и пратећа опрема;

12. водоводна кућна инсталација јесте скуп цевово-
да и уређаја на парцели и у објекту корисника, низвод-
но од водомера;

13. атмосферске воде су воде које потичу од атмос-
ферских падавина и путем сливника или на други начин 
доспевају у јавну канализацију;

14. отпадне воде су  употребљене воде из домаћин-
става и индустрије, које корисник испушта у јавну кана-
лизацију;

15. ревизиони шахт канализације јесте објекат на ка-
нализационој мрежи који служи за преглед (ревизију) 
стања канализационе мреже и интервенције на њој;

16. сливник јесте уређај у оквиру канализационе 
мреже који служи за прихват атмосферске воде у јавну 
канализацију;

17. ретензиони базен јесте објекат за смештај атмос-
ферске и/или отпадне воде;

18. канализациона кућна инсталација јесте скуп це-
вовода и уређаја на парцели и у објекту корисника, уз-
водно од прикључног шахта јавне канализације;

19. септичка јама јесте подземни објекат за смештај 
отпадних вода на парцели корисника, на деловима те-
риторије Града где не постоји јавна канализација;

20. таложник јесте објекат испред црпних станица 
или постројења за прераду отпадне воде, који служи за 
издвајање нечистоћа у отпадној и/или атмосферској во-
ди путем таложења;

21. породично становање јесте објекат површине до 
480m² изнад земље који има највише четири стамбене 
јединице и који се налази на једној грађевинској парце-
ли; 

22. вишепородично становање јесте објекат који има 
више од четири стамбене јединице и који се налази на 
једној грађевинској парцели.

Члан 3.

Испоруку воде и уклањање вода за кориснике оба-
вља јавно комунално предузеће, основано од стране 
Града за обављање ових комуналних делатности (у 
даљем тексту: Предузеће). 

Члан 4.

Комунална делатност скупљања, пречишћавања и 
дистрибуција воде у смислу ове одлуке је скупљање, 
прерада, односно пречишћавање воде, као и испорука 
воде корисницима за пиће и друге потребе, јавним во-
доводом до мерног инструмента корисника.

Комунална делатност сакупљања, одвођења, пре-
чишћавања и испуштања атмосферских и отпадних вода 
у смислу ове одлуке је сакупљање и уклањање отпадних 
и атмосферских вода са јавних површина јавном канали-
зацијом, њихово пречишћавање и испуштање из јавне 
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канализације, одржавање јавне канализације, чишћење 
септичких јама, као и сакупљање отпадних вода од ко-
рисника и одвођење јавном канализацијом, пречишћа-
вање и испуштање из јавне канализације. 

Члан 5.

Корисник комуналне услуге (у даљем тексту: корис-
ник), у смислу ове одлуке, је физичко лице, правно лице 
или предузетник чије су водоводне и канализационе 
кућне инсталације прикључене на техничке системе за 
испоруку воде и/или уклањање вода, у складу са зако-
ном.

II.  ТЕХНИЧКИ И ДРУГИ ПОСЕБНИ УСЛОВИ  
 ЗА ИСПОРУКУ ВОДЕ И УКЛАЊАЊЕ ВОДА 

Члан 6.

Јавни водовод јесте скуп узајамно повезаних технич-
ко-санитарних објеката и опреме, намењених да ста-
новништву и привреди  Града обезбеде воду за пиће 
која испуњава услове у погледу здравствене исправ-
ности.

Јавна канализација јесте скуп техничко-санитарних 
објеката и мера, којима се обезбеђује непрекидно и 
систематско сакупљање, одвођење, пречишћавање и 
испуштање отпадних и атмосферских вода са терито-
рије Града у одговарајуће пријемнике-реципијенте.

Члан 7.

Испорука воде и уклањање вода врше се путем од-
говарајућих техничких система.

Технички систем за испоруку воде чине:
1. изворишта са опремом,
2. доводници сирове воде,
3. постројења за пречишћавање воде,
4. објекти и опрема за потискивање воде,
5. резервоари,
6. водоводна мрежа,
7. јавне чесме,
8. јавни бунари, 
9. водоводни прикључци до водомера корисника,
10. водомер, водомерни шахт и/или водомерна про-

сторија и друге кућне инсталације (у даљем тексту: во-
доводна кућна инсталација).

Објекти и опрема из става 2. тач.  1. до 9. овог члана 
чине јавни водовод.

Технички систем за уклањање вода чине:
1. отворени канали атмосферских вода,
2. затворени канали (канализациона мрежа),
3. ревизиони шахтови канализације,
4. таложници,
5. црпне станице,
6. постројења за пречишћавање отпадних вода,
7. сливници,
8. ретензиони базени,
9. канализациони прикључци,

10. уређаји за мерење количине испуштене воде, 
прикључни шахт, сопствени уређај за пречишћавање 
отпадних вода и друге кућне инсталације (у даљем тек-
сту: канализациона кућна инсталација), и

11. септичке јаме.
Објекти и опрема из става 4. тач. 1. до 9. овог члана 

чине јавну канализацију.

Члан 8.

Јавном канализацијом се одводе отпадне воде и ат-
мосферске воде посебно или отпадне и атмосферске 
воде заједничким системом.

Заједничким системом из става 1. овог члана отпад-
не и атмосферске воде се могу одводити посебно и/или 
комбиновано.

Члан 9.

Објекти и опрема јавног водовода и јавне канализа-
ције, као комунални објекти, класификују се као:

1. магистрална мрежа, коју чине објекти и опрема од 
непосредног утицаја на укупан капацитет и функцију 
јавног водовода и/или јавне канализације;

2. примарна мрежа, коју чине објекти и опрема који 
опслужују два или више стамбена блока или ужу про-
сторну целину друге намене, и значајни су само за од-
ређени део јавног водовода и јавне канализације;

3. секундарна мрежа, коју чине они делови који оп-
служују два или више објекта у једном стамбеном бло-
ку или ужој просторној целини друге намене, а који су 
значајни само за тај стамбени блок или ужу просторну 
целину.

Члан 10.

Технички системи за испоруку воде и уклањање во-
да, начин прикључења и технички услови за прикљу-
чење водоводних и канализационих кућних инсталација 
на јавни водовод и јавну канализацију, као и технички и 
други услови за испоруку воде и уклањање вода ближе 
се одређују посебним актом.

Акт из става 1. овог члана доноси Градско веће, на 
предлог Управног одбора Предузећа.

Члан 11.

Пре почетка израде техничке документације за из-
градњу објекта који треба да се прикључи на јавни во-
довод и јавну канализацију, инвеститор је дужан да од 
Предузећа прибави претходну сагласност о условима 
за прикључење на јавни водовод и јавну канализацију.

Предузеће је дужно да изда претходну сагласност из 
става 1. овог члана, у року од 15 дана од дана пријема 
уредног захтева.

Члан 12.

 У поступку прибављања грађевинске дозволе, 
инвеститор је дужан да приложи сагласност Предузећа, 
којом се утврђује да је пројектна документација уск-
лађена са сагласношћу из члана 11. ове одлуке.

У поступку прибављања употребне дозволе, инвес-
титор је дужан да приложи мишљење Предузећа, којим 
се утврђује да је изведено стање водоводног и канали-
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зационог прикључка усклађено са пројектном докумен-
тацијом. 

Члан 13.

Предузеће је дужно да изда тражену сагласност, од-
носно мишљење из члана 12. ове одлуке у року од 15 
дана од дана пријема уредног захтева инвеститора.

Члан 14.

Грађевински и други радови који се изводе у непос-
редној близини, изнад или испод комуналних објеката 
из члана 9. ове одлуке који су Предузећу поверени на 
управљање и одржавање, могу се изводити само уз 
претходну сагласност Предузећа.

Радове на заштити и обезбеђењу комуналних обје-
ката у случају извођења радова из става 1. овог члана, 
изводи Предузеће или други извођач под надзором 
Предузећа, а на терет инвеститора.

III.  НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА КОНТИНУИТЕТА  
  У ИСПОРУЦИ ВОДЕ И УКЛАЊАЊУ ВОДА 

Члан 15.

Предузеће је дужно да свој рад и пословање органи-
зује тако да обезбеђује сталну функционалну способност 
јавног водовода и јавне канализације, у циљу трајног и не-
сметаног пружања комуналних услуга, непрекидно 24 ча-
са дневно под једнаким условима.

Члан 16.

Ако дође до поремећаја или прекида у пружању ко-
муналне услуге услед више силе или других разлога 
који нису могли да се предвиде, односно спрече, Пре-
дузеће је обавезно да одмах предузме мере на от-
клањању узрока поремећаја, односно прекида, и то:

1. привремено обезбеди испоруку воде и уклањање 
вода из алтернативних извора кад је то могуће (прируч-
ни уређаји за испоруку воде и/или уклањање вода), 

2. радно ангажује запослене на отклањању узрока 
поремећаја, односно разлога због којих је дошло до 
прекида у пружању комуналне услуге, као и да ангажује 
трећа лица у пружању комуналне услуге,

3. хитно поправи и/или замени објекте и опрему из 
члана 7. став 2. тач. 1. до 9. и става 4. тач. 2. до 9. ове 
одлуке, као и водомер и уређај за мерење количине ис-
пуштене воде којима се обезбеђује пружање комуналне 
услуге, као и заштити објекте и опрему од даљих кваро-
ва или хаварија, и

4. предузима и друге мере које утврде надлежни ор-
гани Града.

Члан 17.

Ако се прекид у пружању комуналне услуге предвиђа 
због планираних радова на објектима и опреми из чла-
на 7. став 2. тач. 1. до 9. и става 4. тач. 2. до 9. ове одлу-
ке, као и на водомеру и уређају за мерење количине ис-
пуштене воде (реконструкције и др.), Предузеће је 
дужно да о томе најкасније 24 часа пре почетка из-
вођења планираних радова, путем средстава јавног ин-

формисања или на други одговарајући начин, благо-
времено обавести кориснике.

Предузеће је дужно да у случају из става 1. овог чла-
на најкасније 24 часа пре почетка извођења планираних 
радова, писаним путем обавести Градску управу за ко-
муналне послове (у даљем тексту: Градска управа).

Члан 18.

У случају поремећаја или прекида у обављању кому-
налних делатности, као и у случају штрајка запослених 
у Предузећу, Градско веће предузима оперативне и дру-
ге мере којима ће се обезбедити услови за несметани 
рад и пословање Предузећа и обављање комуналне 
делатности, у складу са законом и одлуком Скупштине 
Града Новог Сада.

Члан 19.

Ради заштите јавног водовода, а у циљу обезбеђи-
вања континуитета у испоруци воде, као и задржавања 
потребног нивоа задовољавања потреба корисника, 
утврђује се дозвољени обим потрошње воде, као и ра-
ционална потрошња воде за пиће за домаћинства.

У објектима вишепородичног, односно породичног 
становања дозвољеним обимом потрошње воде за 
пиће у смислу става 1. овог члана, сматра се потрошња 
воде за пиће у количини од 10 m3 месечно по члану до-
маћинства, а рационалном потрошњом воде за пиће 
сматра се потрошња воде у количини од 5 m3 месечно 
по члану домаћинства.

У објектима у којима није евидентиран ниједан члан 
домаћинства (викендице, куће за одмор, куће у којима 
нико не живи и др.), дозвољеним обимом потрошње во-
де за пиће у смислу става 1. овог члана, сматра се пот-
рошња воде за пиће у количини од 10 m3 месечно по 
домаћинству, а рационалном потрошњом воде за пиће 
сматра се потрошња воде за пиће у количини од 5 m3 
месечно по домаћинству.

Количину воде утрошену преко рационалне потро-
шње, корисник плаћа по цени утврђеној за кориснике 
као правна лица у складу са овом одлуком.

IV.  ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА  
  И КОРИСНИКА 

Члан 20.

Поред законом прописаних обавеза, Предузеће је 
дужно да:

1. трајно чува техничку документацију о изведеном 
стању јавног водовода и јавне канализације;

2. примењује техничке услове прописане актом из 
члана 10. ове одлуке;

3. предузима мере заштите и одржава објекте и оп-
рему јавног водовода и јавне канализације из члана 7.  
став 2. тач. 1. до 9. и става 4. тач. 2. до 9. ове одлуке;

4. предузима мере заштите, одржава и контролише 
исправност водомера и уређаја за мерење количине ис-
пуштене воде; 

5. врши прикључење водоводних кућних инсталација 
на јавни водовод и канализационих кућних инсталација 
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на јавну канализацију, ако су испуњени услови утврђе-
ни овом одлуком;

6. поступа по закону којим се уређује заштита од по-
жара;

7. обезбеђује испоруку воде за заједничке потребе 
(гашење пожара, испорука воде за пиће путем јавних 
чесми, и др.);

8. стално контролише састав испуштених вода и по 
потреби предузима одговарајуће мере;

9. отклони изливене отпадне воде и њихове трагове 
са јавних површина; и

10. изврши чишћење септичке јаме два пута го-
дишње на писани захтев корисника, ако је корисник 
прикључен на јавни водовод, а нема техничких могућ-
ности за прикључење на јавну канализацију.

Члан 21.

Предузеће одржава ревизионе шахтове и сливничке 
решетке јавне канализације који се налазе на саоб-
раћајној површини.

У случају оштећења ревизионих шахтова и сливнич-
ких решетки из става 1. овог члана, Предузеће је дужно 
да о томе обавести надлежног саобраћајног инспектора 
и управљача јавног пута ради постављања одгова-
рајуће саобраћајне сигнализације.

Члан 22.

Предузеће је дужно да обезбеди приступ уређају за 
пријем септичког отпада и да га одржава у исправном 
стању.

Члан 23.

Корисник има право да тражи контролу исправности 
водомера, а Предузеће је дужно да изврши тражену 
контролу у року од осам дана од дана пријема захтева.

Ако се контролом утврди да је водомер неисправан, 
Предузеће је дужно да га замени најкасније у року од 
три дана од дана када се утврди неисправност.

Ако се контролом утврди да је водомер исправан, 
корисник сноси трошкове контроле.

Члан 24.

Између водомера и водоводне мреже не може бити 
постављен други мерни уређај за мерење количине ис-
поручене воде.

Члан 25.

Корисник може да постави контролни водомер тако 
да мери обим испоручене воде на водоводној кућној ин-
сталацији, према техничким условима прописаним ак-
том из члана 10. ове одлуке.

О одржавању контролног водомера и затварача ис-
пред и иза њега, стара се корисник.

Очитавање контролног водомера врши се истовре-
мено са очитавањем водомера.

Члан 26.

Када су на истом водоводном прикључку корисници 
стамбених и пословних просторија, корисници послов-
них просторија дужни су да уграде посебан водомер.

Члан 27.

Корисник је дужан да:
-  одржава водоводне и канализационе кућне инс-

талације и септичку јаму,
-  затражи прикључење на јавну канализацију у ро-

ку од 30 дана од дана пријема обавештења Пре-
дузећа о испуњености техничких услова, а да у 
року до 60 дана од дана прикључења канализаци-
оне кућне инсталације на јавну канализацију, ста-
ви ван употребе септичку јаму у складу са зако-
ном и другим прописима,

-  се придржава техничких услова предвиђених ак-
том из члана 10. ове одлуке,

-  Предузећу плаћа цену за пружену комуналну ус-
лугу, као и накнаду за другу услугу, и

-  прибави претходну сагласност Предузећа за ис-
пуштање подземних вода из депресионих бунара, 
дренажних пумпи и иглофилтерских система у 
јавну канализацију.

Члан 28.

Кориснику није дозвољено да:
-  поправља водомер или ангажује друго правно 

или физичко лице, односно предузетника, осим 
Предузеће,

-  користи водоводне кућне инсталације за 
уземљење електричних инсталација и уређаја,

-  употреби затварач испред водомера, осим у слу-
чају пожара или хаварије, с тим да о томе одмах 
обавести Предузеће,

-  јавну канализацију отпадних вода користи за од-
вођење атмосферских вода са сливних површина 
(кровова, дворишта, стаза и других бетонираних 
површина и сл.) и испуштање садржаја из септич-
ких јама,

-  јавну канализацију атмосферских вода користи за 
одвођење отпадних вода,

-  атмосферску воду испушта у јавну канализацију 
без претходне сагласности Предузећа,

-  изврши прикључење на јавни водовод и/или јавну 
канализацију супротно одредбама ове одлуке, и

-  супротно одредбама ове одлуке на други начин 
користи објекте и опрему јавног водовода и јавне 
канализације.

Члан 29.

Није дозвољено подземну воду из депресионих бу-
нара, дренажних пумпи и иглофилтерских система ис-
пуштати у јавну канализацију без претходне сагласнос-
ти Предузећа.

Члан 30.

Корисник има право да откаже коришћење комунал-
не услуге уколико постоје технички услови за искљу-
чење и под условом да не доводи до поремећаја пру-
жање комуналне услуге другим корисницима.

Отказ из става 1. овог члана врши се писаним путем, 
најмање 15 дана пре престанка коришћења комуналне 
услуге.
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V. НАЧИН НАПЛАТЕ ЦЕНЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ

Члан 31.

Корисник плаћа цену комуналне услуге према обиму 
пружене комуналне услуге.

Обим пружене комуналне услуге утврђује Преду-
зеће.

Утврђивање обима пружене комуналне услуге врши 
се очитавањем водомера, контролног водомера, однос-
но уређаја за мерење количине испуштене воде и кишо-
мера или проценом на основу мерила и критеријума 
утврђених овом одлуком.

Члан 32.

Обим пружене комуналне услуге очитавањем водо-
мера, контролног водомера, односно уређаја за ме-
рење количине испуштене воде и кишомера, утврђује 
се на основу разлике стања на бројилу између два очи-
тавања.

Приликом очитавања очитавају се само целе једини-
це мере за које је утврђена цена комуналне услуге.

Члан 33.

Корисник је дужан да омогући и може да присуствује 
очитавању водомера и контролног водомера, односно 
уређаја за мерење количине испуштене воде.

Распоред очитавања Предузеће утврђује према пла-
ну очитавања и дужно је да о томе обавести корисника 
путем средстава јавног информисања.

План очитавања из става 2. овог члана доноси Пре-
дузеће за период од годину дана, након доношења го-
дишњег програма пословања Предузећа.

Очитавање се врши најмање једном у три месеца, а 
обавезно пре почетка примене нове цене комуналне ус-
луге.

У случају потребе очитавања ван распореда из ста-
ва 2. овог члана, Предузеће је обавезно да о томе оба-
вести корисника.

Члан 34.

Корисник може сам, уз претходну писану сагласност 
Предузећа, да очитава и пријави стање водомера, конт-
ролног водомера и уређаја за мерење количине ис-
пуштене воде.

Корисник пријављује очитано стање из става 1. ове 
одлуке Предузећу до 25. у месецу.

Предузеће је у обавези да једном годишње врши 
очитавање и проверу стања водомера, контролног во-
домера и уређаја за мерење количине испуштене воде.

За очитавање сваког појединачног контролног водо-
мера корисник плаћа накнаду. 

Корисник који сам очитава контролни водомер осло-
бађа се плаћања накнаде за очитавање.

Члан 35.

У објектима вишепородичног становања, утврђени 
обим пружене комуналне услуге распоређује се сраз-
мерно на укупан број станара у објекту, а обрачунава 
се према броју пријављених станара сваког стана.

Члан 36.

Предузеће утврђује обим испоручене воде проценом 
у следећим случајевима:

1. када је објекат привремено остао без водомера 
или када је водомер неисправан,

2. када корисник онемогући очитавање водомера 
или корисник који самостално очитава не пријави 
стање,

3. у зимском периоду, када временске прилике оне-
могућавају очитавање,

4. код прикључења на јавни водовод без одгова-
рајуће документације,

5. за испоруку воде за заједничке потребе, ако се ко-
личина не може мерити водомером.

У случајевима из става 1. тач. 1. до 3. овог члана, 
процена се врши на основу просека испоручене количи-
не воде кориснику у претходној години, односно на ос-
нову просека испоручене количине воде кориснику очи-
тане на водомеру у најмање три претходна очитавања.

У случају из става 1. тачка 4. овог члана, процена се 
врши на основу максималне пропусности водоводног 
прикључка, за укупан период прикључења без одгова-
рајуће документације.

У случају из става 1. тачка 5. овог члана, процена се 
врши на основу хидрауличког прорачуна.

Члан 37.

Испоручена вода за гашење пожара се не наплаћује.

Члан 38.

Ако корисник нема уграђен уређај за мерење коли-
чине испуштене воде, обим те комуналне услуге утврђу-
је се на основу количине испоручене воде, утврђен на 
начин предвиђен овом одлуком.

Ако се корисник снабдева водом из сопственог изво-
ришта, количина испуштене воде утврђује се на основу 
очитавања мерног уређаја сопственог изворишта. 

Члан 39.

Количина испуштених подземних вода у јавну кана-
лизацију из депресионих бунара, дренажних пумпи и 
иглофилтерских система мери се мерним уређајима.

Уколико није могуће постављање мерног уређаја, 
процена количине испуштених подземних вода врши се 
волуметријском методом.

Члан 40.

Код недозвољеног испуштања атмосферске воде у 
јавну канализацију отпадних вода, количина испуштене 
воде утврдиће се проценом на основу просечне го-
дишње количине падавина и величине сливних површи-
на, за период недозвољеног испуштања.

Члан 41.

Цене комуналних услуга и износе накнада других ус-
луга корисницима, утврђује Управни одбор Предузећа, 
уз претходну сагласност Градског већа.
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Члан 42.

Корисник је дужан да писаним путем Предузећу при-
јави све промене од значаја за пружање и утврђивање 
обима пружене комуналне услуге, без одлагања, а нај-
касније у року од осам дана од дана настанка промене.

Члан 43.

Корисник као физичко лице или предузетник плаћа 
цену комуналне услуге путем обједињене наплате ко-
мунално-стамбених услуга.

Члан 44.

Кориснику као правном лицу, поред утврђивања оби-
ма пружене комуналне услуге, Предузеће врши и обра-
чун и наплату комуналне услуге.

Корисник из става 1. овог члана  плаћа цену пружене 
комуналне услуге на основу обрачуна за претходни ме-
сец до 15. у  наредном месецу, односно у року од осам 
дана од дана доставе обрачуна и то на благајни Преду-
зећа, у пошти или банци.

Корисник из става 1. овог члана дужан је да писаним 
путем Предузећу пријави све промене од значаја за об-
рачун и наплату комуналне услуге, без одлагања, а нај-
касније у року од осам дана од дана настанка промене.

Члан 45.

Корисник из члана 44. ове одлуке, може писаним пу-
тем да поднесе приговор Предузећу на утврђени обим 
пружене комуналне услуге, као и на обрачун и наплату, 
најкасније у року од 10 дана од дана достављања обра-
чуна.

Предузеће је дужно да у року од пет дана од дана 
пријема приговора из става 1. овог члана, реши приго-
вор и о томе обавести корисника.

Члан 46.

Ако Предузеће, решавајући по приговору, пријави и/
или контролом, утврди да је водомер неисправан, дуж-
но је да обим пружене комуналне услуге утврди у скла-
ду са чланом 36. ове одлуке.

У случају из става 1. овог члана Предузеће је дужно 
да изврши исправку обрачуна за највише два претход-
на обрачунска периода.

Члан 47.

Предузеће има право да наплати цену комуналне ус-
луге од лица која су се неовлашћено прикључила на 
водоводну и/или канализациону мрежу супротно одред-
бама ове одлуке.

Обим извршене комуналне услуге у случају из става 
1. овог члана врши се у складу са чланом 36. ове одлуке.

VI.  НАЧИН ПОСТУПАЊА И ОВЛАШЋЕЊА  
  ОРГАНА ГРАДА НОВОГ САДА У СЛУЧАЈУ  
  ПРЕКИДА У ПРУЖАЊУ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ

Члан 48.

Ако дође до поремећаја или прекида у пружању ко-
муналне услуге, Предузеће је дужно да истовремено са 

предузимањем мера из члана 16. ове одлуке, обавести 
Градску управу о разлозима поремећаја или прекида, 
као и о предузетим мерама.

Када Градска управа прими обавештење из става 1. 
овог члана, дужна је да без одлагања обавести Градско 
веће и предложи мере за отклањање насталих после-
дица, као и друге потребне мере за обављање комунал-
не делатности.

Члан 49.

Ако Предузеће и поред предузетих мера из члана 16. 
ове одлуке, не може да пружи комуналну услугу у пот-
ребном обиму, Градско веће ће наредити мере штедње.

Предузеће и корисници дужни су да се придржавају 
прописаних мера штедње из става 1. овог члана.

Члан 50.

Ако се, у складу са законом, организује штрајк у Пре-
дузећу, Предузеће је дужно да обезбеди следећи мини-
мум процеса рада:

1. минимални притисак у водоводној мрежи, и то у ме-
ри која обезбеђује прописани квалитет испоруке воде,

2. обављање послова на отклањању хаварија на јав-
ном водоводу и јавној канализацији,

3. сталну контролу квалитета испоручене воде у ла-
бораторији Предузећа,

4. функционисање црпних станица за одвођење от-
падних и атмосферских вода, и

5. чишћење септичких јама у обиму који обезбеђује 
заштиту животне средине.

VII.  СЛУЧАЈЕВИ И УСЛОВИ ПОД КОЈИМА СЕ  
  МОЖЕ УСКРАТИТИ КОМУНАЛНА УСЛУГА

Члан 51.

Предузеће ће привремено ускратити пружање кому-
налне услуге кориснику у следећим случајевима:

1. када корисник или друго неовлашћено лице пре-
дузима било какве радње на водоводном и/или канали-
зационом прикључку,

2. када се на водоводном прикључку појави елект-
рични напон,

3. када су водоводне и/или канализационе кућне ин-
сталације у таквом стању да њихово даље функциони-
сање представља опасност по живот и здравље људи, 
односно може проузроковати штету на материјалним 
добрима и/или угрозити пружање комуналне услуге 
другим корисницима,

4. када корисник прикључи сопствено извориште на 
јавни водовод,

5. када се корисник не придржава мера штедње про-
писаних у складу са чланом 49. ове одлуке,

6. када корисник испушта у јавну канализацију от-
падних вода атмосферску воду сакупљену са сливних 
површина (крова, дворишта, стаза, бетонских и других 
површина), као и садржај из септичких јама, и

7. не плаћа цену комуналне услуге у року предвиђе-
ном овом одлуком.
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У случајевима из става 1. овог члана, Предузеће је 
дужно да, у складу са техничким условима и без раско-
павања јавне површине, искључи корисника са јавног 
водовода и/или јавне канализације, као и да о разлози-
ма за искључење одмах, а најкасније у року од 24 часа 
обавести корисника и Градску управу за инспекцијске 
послове.

Члан 52.

Код прикључења на јавни водовод и јавну канализа-
цију без одговарајуће документације у складу са зако-
ном, Градска управа за инспекцијске послове спро-
вешће поступак за издавање налога Предузећу о ис-
кључењу водоводног и/или канализационог прикључка.

Члан 53.

Поступак за издавање налога покреће Градска упра-
ва за инспекцијске послове по службеној дужности или 
на основу пријаве Предузећа, другог правног или фи-
зичког лица или предузетника.

Када пријаву из става 1. овог члана подноси Преду-
зеће, дужно је да у пријави наведе податке о лицу које 
се прикључило на јавни водовод и јавну канализацију 
без одговарајуће документације и о чињеницама и до-
казима на основу којих је могуће утврдити или учинити 
вероватним да је прикључење извршено без потребне 
документације.

На основу пријаве Предузећа, Градска управа за ин-
спекцијске послове доноси решење по скраћеном пос-
тупку у року од три дана од дана подношења пријаве.

Члан 54.

Када се поступак покреће по пријави другог правног 
или физичког лица или предузетника, Градска управа за 
инспекцијске послове утврђује да ли лице које се не-
овлашћено прикључило има одговарајућу документа-
цију за прикључење на јавни водовод и јавну канализа-
цију, а о утврђеним доказима лице има могућност да се 
изјасни.

Члан 55.

Градска управа за инспекцијске послове по поднетој 
пријави, а на основу доказа утврђених у поступку, доно-
си решење.

Против решења из става 1. овог члана може се изја-
вити жалба Градском већу у року од осам дана од дана 
пријема решења.

Жалба не одлаже извршење решења.

Члан 56.

Трошкови настали приликом извршења решења из 
члана 55. ове одлуке, падају на терет корисника и лица 
које се прикључило на јавни водовод и/или јавну кана-
лизацију без одговарајуће документације.

Члан 57.

Предузеће може привремено да ускрати пружање 
комуналне услуге кориснику ако:

1. настане већи квар или сметње на водоводној и/
или канализационој кућној инсталацији,

2. не омогући очитавање водомера и/или уређаја за 
мерење количине испуштене воде у два узастопна очи-
тавања,

3. не плати цену комуналне услуге у року предвиђе-
ном овом одлуком, и

4. потроши воду преко дозвољеног обима утврђеног 
у члану 19. ст. 2. и 3. ове одлуке.

У случајевима из става 1. овог члана Предузеће ће 
упозорити корисника да ће га искључити са јавног водо-
вода или јавне канализације, уколико у одређеном року 
не поступи по упозорењу.

Ако корисник не поступи по упозорењу из става 2. 
овог члана, Предузеће ће, у складу са техничким усло-
вима искључити корисника са јавног водовода и/или 
јавне канализације и о томе одмах, а најкасније у року 
од 24 часа, обавестити Градску управу за инспекцијске 
послове.

Члан 58.

После отклањања узрока због кога је дошло до при-
временог ускраћивања пружања комуналне услуге, од-
носно искључења корисника са јавног водовода и/или 
јавне канализације у складу са чл. 51. и 57. ове одлуке, 
Предузеће је дужно да одмах, а најкасније у року од три 
дана од дана подношења захтева корисника, настави 
пружање комуналне услуге, односно прикључи корис-
ника на јавни водовод и/или јавну канализацију.

Трошкови искључења и поновног прикључења у слу-
чајевима из чл. 51. и 57. ове одлуке, падају на терет ко-
рисника.

VIII.  НАДЗОР 

Члан 59.

Надзор над применом ове одлуке и над законитошћу 
рада Предузећа, врши Градска управа.

Члан 60.

Послове инспекцијског надзора над применом ове 
одлуке и прописа донетих на основу ове одлуке, 
обавља комунални инспектор.

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 вођење 
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.

IX.  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 61.

Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 дина-
ра казниће се за прекршај Предузеће ако:
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1. не поступи у складу са чланом 11. став 2. ове од-
луке,

2. не поступи у складу са чланом 13. ове одлуке,
3. у случају поремећаја и прекида у пружању кому-

налне услуге, не обезбеди пружање комуналне услуге у 
обиму и на начин из члана 16. тачка 1. ове одлуке,

4. одмах не предузме мере на отклањању узрока по-
ремећаја, односно прекида у пружању комуналне услу-
ге услед више силе, или других разлога који нису могли 
да се предвиде, односно спрече (члан 16.),

5. не обавести благовремено кориснике, Градску уп-
раву и Градску управу за инспекцијске послове о преки-
ду у пружању комуналне услуге у предвиђеном року пре 
почетка извођења планираних радова, односно поре-
мећаја или прекида (чл. 17, 48, 51, и 57.),

6. не примењује техничке услове прописане актом из 
члана 10. ове одлуке (члан 20. тачка 2.),

7. не предузима мере заштите и не одржава објекте 
и опрему јавног водовода и јавне канализације (члан 
20. тачка 3.),

8. не предузима мере заштите, не одржава и не кон-
тролише исправност водомера и уређаја за мерење ко-
личине испуштене воде (члан 20. тачка 4.),

9. не изврши прикључење водоводних и канализаци-
оних кућних инсталација, у прописаном року, а радови 
су изведени у складу са овом  одлуком (члан 20. тачка 
5.),

10. не поступа по закону којим се уређује заштита од 
пожара (члан 20. тачка 6.),

11. не обезбеђује испоруку воде за заједничке потре-
бе (члан 20. тачка 7. и члан 68.),

12. не контролише стално састав испуштених вода и 
не предузима одговарајуће мере (члан 20. тачка 8.),

13. не уклони изливене отпадне воде и њихове тра-
гове са јавних површина (члан 20. тачка 9.),

14. на писани захтев корисника не изврши чишћење 
септичке јаме (члан 20. тачка 10.),

15. не поступи у складу са чланом 21. ове одлуке,
16. не поступи у складу са чланом 22. ове одлуке,
17. обим пружене комуналне услуге не утврђује очи-

тавањем водомера, контролног водомера, односно 
уређаја за мерење количине испуштене воде или кишо-
мера или проценом на основу мерила и критеријума 
утврђених овом одлуком (члан 31. став 3.) и у складу са 
чланом 32. ове одлуке,

18. не утврди распоред очитавања или о утврђеном 
распореду не обавести кориснике или, у случају потре-
бе очитавања ван утврђеног распореда, о томе не оба-
вести корисника (члан 33.),

19. најмање једном годишње не врши очитавање и 
проверу стања водомера, контролног водомера и 
уређаја за мерење количине испуштене воде (члан 34. 
став 3.),

20. не утврђује обим испоручене воде проценом у 
складу са чланом 36. ове одлуке,

21. приговор не реши у одређеном року и о томе не 
обавести корисника (члан 45. став 2.),

22. не утврди обим стварно пружене комуналне ус-
луге у складу са чланом 36. ове одлуке (члан 46. став 
1.),

23. не изврши исправку обрачуна у складу са чланом 
46. став 2. ове одлуке. 

24. привремено ускрати пружање комуналне услуге 
кориснику, а да се за то нису стекли услови из члана 51. 
ове одлуке,

25. после отклањања узрока због кога је дошло до 
привременог ускраћивања пружања комуналне услуге, 
не настави пружање комуналне услуге одмах, а најкас-
није у року од три дана од дана подношења захтева ко-
рисника (члан 58.).

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и од-
говорно лице у Предузећу новчаном казном од 2.500,00 
до 75.000,00 динара.

Члан 62.

Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 дина-
ра казниће се за прекршај Предузеће ако:

1. не чува трајно техничку документацију (члан 20. 
тачка 1.),

2. на захтев корисника не изврши контролу исправ-
ности водомера у одређеном року или га, у случају не-
исправности, не замени у року од три дана (члан 23. ст. 
1. и 2.),

3. очитавање контролног водомера не врши истовре-
мено са очитавањем водомера (члан 25. став 3.).

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и од-
говорно лице у Предузећу новчаном казном од 2.500,00 
до 75.000,00 динара.

Члан 63.

Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 дина-
ра казниће се за прекршај корисник као правно лице 
ако:

1. не одржава водоводне и канализационе кућне ин-
сталације и септичку јаму (члан 27. алинеја прва),

2. не поступи у складу са чланом 27. алинеја друга 
ове одлуке,

3. се не придржава техничких услова (члан 27. али-
неја трећа),

4. не прибави претходну сагласност Предузећа у 
складу са чланом 27. алинеја пета,

5. врши поправке на водомеру (члан 28. алинеја 
прва),

6. користи водоводне кућне инсталације за 
уземљење електричних инсталација и уређаја (члан 28. 
алинеја друга),

7. употреби затварач испред водомера, осим у слу-
чају пожара или хаварије или о томе одмах не обавести 
Предузеће (члан 28. алинеја трећа),

8. јавну канализацију отпадних вода користи за од-
вођење атмосферских вода са сливних површина (кро-
вова, дворишта, стаза и других бетонских површина и 
сл.) и испуштање садржаја из септичких јама (члан 28. 
алинеја четврта),

9. јавну канализацију атмосферских вода користи за 
одвођење отпадних вода (члан 28. алинеја пета),
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10. атмосферску воду испушта у јавну канализацију  
без претходне сагласности Предузећа (члан 28. алинеја 
шеста),

11. изврши прикључење на јавни водовод и/или јавну 
каналиазацију супротно одредбама ове одлуке (члан 
28. алинеја седма),

12. супротно одредбама ове одлуке на други начин 
користи објекте и опрему јавног водовода и јавне кана-
лизације (члан 28. алинеја осма),

13. подземну воду из депресионих бунара, дрена-
жних пумпи и иглофилтерских система испушта у јавну 
канализацију без претходне сагласности Предузећа 
(члан 29.),

14. не поступи у складу са чланом 44. став 3. ове од-
луке.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и од-
говорно лице у правном лицу, новчаном казном од 
2.500,00 до 75.000,00 динара.

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

За прекршај из става 1. овог члана казниће се фи-
зичко лице новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00 
динара.

Члан 64.

Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 дина-
ра казниће се за прекршај инвеститор ако:

1. изводи грађевинске и друге радове у непосредној 
близини, изнад или испод комуналних објеката који су 
Предузећу поверени на управљање и одржавање који-
ма оно пружа комуналну услугу, без претходне саглас-
ности Предузећа (члан 14. став 1.),

2. ако се не придржава техничких услова предвиђе-
них актом из члана 10. ове одлуке (члан 27. алинеја 
трећа).

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и од-
говорно лице у правном лицу новчаном казном од 
2.500,00 до 75.000,00 динара.

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

За прекршај из става 1. овог члана казниће се фи-
зичко лице новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00 
динара.

Члан 65.

Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 дина-
ра казниће се за прекршај корисник ако:

1. је као корисник пословне просторије на истом во-
доводном прикључку са корисницима стамбених просто-
рија, а не угради за себе посебан водомер (члан 26.),

2. користи водоводне кућне инсталације за уземље-
ње електричних инсталација и уређаја (члан 28. алинеја 
друга),

3. не омогући очитавање водомера и контролног во-
домера, односно уређаја за мерење количине испуште-
не воде (члан 33. став 1.),

4. у одређеном року не пријави Предузећу све про-
мене од значаја за пружање и утврђивање обима кому-
налне услуге (члан 42.).

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и од-
говорно лице у правном лицу, новчаном казном од 
2.500,00 до 75.000,00 динара.

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

За прекршај из става 1. овог члана казниће се фи-
зичко лице новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00 
динара.

Члан 66.

За прекршаје прописане овом одлуком комунални 
инспектор може да изрекне мандатну казну кориснику, 
физичком лицу, правном лицу, одговорном лицу у прав-
ном лицу и предузетнику.

Члан 67.

Мандатна казна за корисника, физичко лице и одго-
ворно лице у правном лицу износи 5.000,00 динара, а 
за правна лица и предузетнике износи 20.000,00 динара.

X.  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 68.

Предузеће је дужно да обезбеђује испоруку воде за 
заједничке потребе за прање и поливање улица и зали-
вање јавних зелених површина док се не стекну услови 
да се вода за прање и поливање улица и заливање јав-
них зелених површина обезбеди на други начин.

Члан 69.

Корисник као физичко лице или предузетник који 
није плаћао цену за пружену комуналну услугу путем 
обједињене наплате комунално-стамбених услуга, ду-
жан је да се пријави предузећу које обавља послове 
обједињене наплате комунално-стамбених услуга у ро-
ку од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 70.

Корисник као правно лице који није плаћао цену за 
комуналну услугу на начин предвиђен чланом 44. ове 
одлуке, дужан је да се пријави Предузећу у року од 30 
дана од дана ступања на снагу ове одлуке, ради 
утврђивања обима пружене комуналне услуге, као и об-
рачуна и наплате комуналне услуге.

Члан 71.

Инвеститор је дужан да се у року од 30 дана од дана 
прибављања употребне дозволе пријави предузећу које 
обавља послове обједињене наплате комунално-стам-
бених услуга, ради обрачуна и наплате комуналне ус-
луге.

Члан 72.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Од-
лука о условима и начину организовања послова у вр-
шењу комуналних делатности испоруке и уклањања во-
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да ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 13/98, 8/00, 
13/00, 10/01, 23/01, 25/02, 47/06-др. одлука, 38/09 и 
11/10).

Члан 73.

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: 353-3173/2010-I 
29. децембар 2010. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

907
На основу члана 77. став 5. и члана 78. став 4. Зако-

на о планирању и изградњи („Службени гласник Репуб-
лике Србије, бр. 47/03 и 34/06), а у вези са чланом 220. 
Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 
Републике Србије, бр. 72/09, 81/09 – испр. и 64/10 – 
Одлука УС) и члана 24. тачка 17. Статута Града Новог 
Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада, на 
XXXIII седници 29. децембра 2010. године, доноси

 
О Д Л У К У  

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ 
НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 1.

У Одлуци о утврђивању накнаде за коришћење 
грађевинског земљишта („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 4/04, 14/05, 49/07 и 11/10) у члану 19. став 1. 
речи: „Друштвено предузеће Геодетски завод „Геоплан“ 
Нови Сад (у даљем тексту: ДП „Геоплан“)“ замењују се 
речима: „Јавно комунално предузеће „Информатика“ 
Нови Сад (у даљем тексту: Јавно предузеће)“.

У ставу 2. речи: „ДП „Геоплан““ замењују се речима: 
„Јавном предузећу“.

Члан 2.

У члану 20. речи: „Јавно предузеће „Информатика“ 
Нови Сад“, замењују се речима: „Јавно предузеће“.

Члан 3.

У члану 21. речи: „ДП „Геоплан““ замењују се речима: 
„Јавном предузећу“.

Члан 4.

У члану 23. речи: „ДП „Геоплан““ замењују се речима: 
„Јавном предузећу“.

Члан 5.
Члан 24. мења се и гласи:

“Члан 24.
Решење о отуђењу и давању у закуп грађевинског 

земљишта на коме је уписано право јавне својине у ко-
рист Града Новог Сада доставља се Јавном предузећу.“

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“, а 
примењиваће се од 1. јануара 2011. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3370/2010-I 
29. децембар 2010. године
НОВИ САД    Председник

Александар Јовановић, с.р.

908
На основу члана 93. став 4. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник Републике Србије” бр. 
72/09 и 81/09 - испр. и 64/10 - Одлука УС) 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 XXXIII седници 29. децембра 
2010. године,  доноси 

O Д Л У К У 
 О МЕРИЛИМА ЗА ОБРАЧУН ВИСИНЕ 

НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ  
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

I. ОПШТА ОДРЕДБА

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се мерила за обрачун висине 
накнаде за уређивање грађевинског земљишта за из-
градњу објеката.

II.  НАКНАДА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ  
 ЗЕМЉИШТА

Члан 2.

Накнада за уређивање грађевинског земљишта 
обухвата: трошкове припремања грађевинског земљиш-
та (у даљем тексту: трошкови припремања) и трошкове 
опремања грађевинског земљишта (у даљем тексту: 
трошкови опремања). 

1. Трошкови припремања 

Члан 3.

Трошкови припремања обухватају трошкове за: 
-  истражне радове, израду геодетских, геолошких и 

других подлога, израду планске и техничке доку-
ментације и програм уређивања грађевинског 
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земљишта за текућу годину (у даљем тексту: Про-
грам), 

-  расељавање, рушење објеката који су предвиђени 
планским документом, санирање терена на површи-
нама јавне намене, и

-  друге радове. 

2. Трошкови опремања 

Члан 4.

Трошкови опремања обухватају трошкове за из-
градњу објеката комуналне инфраструктуре и изградњу 
и уређење површина јавне намене. 

Трошкови опремања разврставају се према функци-
оналном рангу одговарајућих делова комуналних сис-
тема на трошкове: 

- магистралног опремања,  и 
- примарног и секундарног опремања у зонама. 

Трошкови магистралног опремања обухватају трош-
кове за изградњу објеката комуналне инфраструктуре и 
изградњу и уређење површина јавне намене, који су од 
утицаја на укупан капацитет одговарајућег комуналног 
и другог система. 

Трошкови примарног и секундарног опремања обух-
ватају трошкове за изградњу објеката комуналне инф-
раструктуре и изградњу и уређење површина јавне на-
мене који су од значаја за одређени део територије 
Града Новог Сада (у даљем тексту: Град), као и за про-
сторну целину која се налази у оквиру зоне у којој се на-
лази грађевинска парцела, и то:

-  саобраћајних површина, јавног осветљења и јав-
них површина, 

- водоводне и канализационе мреже, електроенер-
гетске мреже (20 кV водови и типске дистрибутив-
не ТС 20/04 кV)  и вреловодне мреже.  

Трошкови примарног и секундарног опремања не 
обухватају радове на изградњи прикључака објеката на 
мреже из става 4. алинеја друга овог члана.

Трошкови примарног и секундарног опремања у при-
вредним комплексима не обухватају радове на из-
градњи дистрибутивних трафо - станица. 

Члан 5.

Накнада за уређивање грађевинског земљишта (у 
даљем тексту: накнада) обрачунава се у зависности од 
степена комуналне опремљености грађевинског 
земљишта, урбанистичке зоне, намене и површине 
објекта и на основу просечних трошкова уређивања 
грађевинског земљишта применом вредности бода која 
је утврђена Програмом.

Вредност бода из става 1. овог члана усклађује се са 
растом цена на мало у Републици Србији на месечном 
нивоу. 

Члан 6. 

За утврђивање накнаде утврђују се следеће зоне у 
Граду:

ЕКСТРА ЗОНА 

Ову зону ограничава: 

-  Београдски кеј, Улица Милоша Бајића, Трг Репуб-
лике, улице Даничићева, Златне греде, Николе 
Пашића, Трг Марије Трандафил,  улице Јована 
Суботића, Шафарикова, Успенска, Булевар Михај-
ла Пупина и Трг незнаног јунака, 

-  Кеј жртава рације, улице Радничка, Стевана Му-
сића, Булевар цара Лазара и Кеј жртава рације, 

-  Булевар цара Лазара, улице Сутјеска, Максима 
Горког, Димитрија Туцовића, Булевар ослобођења 
и Булевар цара Лазара.

Ова зона обухвата и обе стране Булевара цара Ла-
зара од Булевара ослобођења до Кеја жртава рације, 
обе стране Јеврејске улице, обе стране Булевара Ми-
хајла Пупина и обе стране улица Успенске и Јована Су-
ботића. 

1. ЗОНА

Ову зону ограничава: 
-  Београдски кеј, Улица Марка Миљанова, планира-

ни продужетак Улице Павла Стаматовића, улице 
Филипа Вишњића, Јаше Игњатовића, Гундулиће-
ва, Темеринска, Доситејева, Змај Огњена Вука, 
Краљевића Марка, Булевар краља Петра I, улице 
Бранимира Ћосића, Новосадског сајма, Косанчић 
Ивана, Ћирпанова, Бранислава Нушића, Браће 
Рибникар, Булевар ослобођења, улице Димитрија 
Туцовића, Максима Горког, Сутјеска, Булевар цара 
Лазара, улице Стевана Мусића, Радничка, Кеј жр-
тава рације, Трг незнаног јунака, Булевар Михајла 
Пупина, улице Успенска, Јована Суботића, Трг 
Марије Трандафил, улице Николе Пашића, Злат-
не греде, Даничићева, Трг Републике, Улица Ми-
лоша Бајића и Београдски кеј,

-  Булевар цара Лазара, Булевар ослобођења, оба-
ла Дунава и Сунчани кеј.

2. ЗОНА

Ову зону ограничава: 
- Булевар краља Петра I, улице Хајдук Вељкова, 

Футошка, Булевар Европе, Улица Симе Мата-
вуља, пут за Рибарско острво, обала Дунава, оба-
ла Дунава до Моста слободе, Булевар осло-
бођења, улице Браће Рибникар, Бранислава 
Нушића, Ћирпанова, Косанчић Ивана, Новосадс-
ког сајма, Бранимира Ћосића и Булевар краља 
Петра I.

3. ЗОНА

Ову зону ограничава: 
-  Београдски кеј, железничка пруга, Улица Корне-

лија Станковића, Булевар Европе северозападна 
граница парцела број 875 КО Нови Сад IV, парце-
ле бр. 10754,10755 и 10757 КО Нови Сад I, југоис-
точна граница парцела бр. 10753/1 и 10755 КО Но-
ви Сад I до Булевара војводе Степе, Булевар 



1906. strana – Broj 60 SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA 30. decembar 2010.

војводе Степе, улице Милана Јешића Ибре, Симе-
она Пишчевића у правцу Улице Гаврила Принципа, 
Улица Гаврила Принципа, Футошки пут, Суботичка 
улица, северна граница блокова вишепородичног 
становања уз Сомборски булевар, Сомборски бу-
левар, новопланирана улица између Сомборског 
булевара и Улице Петефи Шандора (парцеле бр. 
5765/1 и 5765/2 КО Нови Сад II), улице Петефи 
Шандора, Јожефа Атиле, Ћирила и Методија, Бу-
левар Европе, улице Футошка, Хајдук Вељкова, 
Булевар краља Петра I, улице Марка Краљевића, 
Змај Огњена Вука, Доситејева, Темеринска, Гунду-
лићева, Јаше Игњатовића, Филипа Вишњића, про-
дужетак улица Павла Стаматовића (улазног прав-
ца на Подбари), Марка Миљанова и Београдски 
кеј.

Петроварадинска тврђава: 
-  Железничко-друмски мост, улице Љермонтова, 

Рељковићева, Александра Островског, Павла Ју-
ришића Штурма, западна ивица комплекса Ос-
новне школе, насип старе железничке пруге, из-
лаз из тунела, граница Петроварадинске тврђаве 
до Дунава и обала Дунава до почетне тачке.

4.  ЗОНА

Ову зону ограничава: 
-  Сентандрејски пут, железничка пруга до Руменач-

ке улице, улице Руменачка до Алберта Ајнштајна, 
Улица Алберта Ајнштајна до Булевара Европе, 
северозападна граница парцеле број 875 КО Нови 
Сад IV, парцеле бр. 10754,10755 и 10757 КО Нови 
Сад I, југоисточна граница парцела бр. 10753/1 и 
10755 КО Нови Сад I  до Булевара војводе Степе, 
Булевар војводе Степе, улице Милана Јешића 
Ибре, Симеона Пишчевића у правцу Улице Гаври-
ла Принципа, Улица Гаврила Принципа, Футошки 
пут, Улица Богдана Шупута, јужна граница плани-
ране зоне намењене привредним активностима, 
Сомборски булевар, Футошки пут, Сомборска 
рампа, продужетак Булевара војводе Степе, пар-
цела број 723/1 КО Нови Сад IV, атарски пут до 
јужне границе парцеле број 706 КО Нови Сад IV, 
јужна граница парцеле број 706 КО Нови Сад IV, 
јужна граница парцеле број 677 КО Нови Сад IV, 
пут –парцела број 695/1 К.О.Нови Сад IV, Камени 
пут парцеле бр. 851/1 и 851/2 КО Нови Сад IV  до 
границе грађевинског реона, граница грађевинс-
ког реона до Канала ДТД парцела број 10227 КО 
Нови Сад I, Канал ДТД, северозападна ивица пар-
целе број 515/7 КО Нови Сад IV, према северу гра-
ницом КО Футог и КО Нови Сад IV, јужна граница 
Новог гробља, пут- парцела број 10226/2 КО Нови 
Сад I, до Руменачког пута, Руменачки пут до оба-
ле Канала ДТД, обала Канала ДТД до Сентанд-
рејског пута и Сентандрејски пут до железничке 
пруге,

- Београдски кеј, железничка пруга, железничка 
пруга до Темеринске улице, Темеринска улица до 
Канала ДТД и Канал ДТД до почетне тачке на 
Београдском кеју,

-  Темеринска улица, обала Канала ДТД, Пут Шај-
кашког одреда до раскрснице са путем за Шангај, 

пут за Шангај, планирана саобраћајница око ком-
плекса „НИС-ГАС“, индустријска пруга до аутопута 
Е-75, аутопут Е-75 до петље, Темерински пут, Ули-
ца Васе Остојића, граница планова детаљне ре-
гулације Мали Београд Велики рит 1 и 2. 

5. ЗОНА

Ову зону ограничава: 
-  Канал ДТД, железничка пруга Нови Сад-Тител-Бе-

чеј, до пружног прелаза, парцела број 2319 КО Но-
ви Сад IV, и граница Плана детаљне регулације 
радне зоне Север 1,

-  Пут Шајкашког одреда до раскрснице са путем за 
Шангај, пут за Шангај, планирана саобраћајница 
око комплекса „НИС-ГАС“, индустријска пруга до 
аутопута Е-75, аутопут Е-75 према западу, грани-
ца грађевинског реона до пресека са реком Дунав 
и река Дунав,

-  Суботичка улица, северна граница зоне вишепоро-
дичне стамбене изградње уз Сомборски булевар, 
јужна граница зоне привредних активности уз Фу-
тошки пут, Улица Богдана Шупута и Футошки пут,

-  обала Дунава у правцу пута за Рибарско острво, 
улице Симе Матавуља, Ћирила и Методија, Јоже-
фа Атиле, Петефи Шандора до новопланиране 
улице (парцеле бр. 5765/2 и 5765/4 КО Нови Сад 
II), новопланирана улица у правцу Футошког пута, 
Футошки пут до Шумске улице, Шумска улица, од-
брамбени насип границе Плана детаљне регула-
ције приобаља у КО Ветерник и обала Дунава до 
почетне тачке,

-  Руменачка улица до Улице Алберта Ајнштајна, са 
обе стране Улице Алберта Ајнштајна, продужетак 
Улице Алберта Ајнштајна до Булевара Европе, 
Булевар Европе  до Улице Корнелија Станковића 
и Улица Корнелија Станковића до Руменачке улице,

-  железничка пруга, Темеринска улица до Канала 
ДТД, обала Канала ДТД до Сентандрејског пута, 
Сентандрејски пут до железничке пруге, желез-
ничка пруга до Темеринске улице.

Петроварадин и Сремска Каменица:
-  пресек железничке пруге Београд-Нови Сад и гра-

ница Петроварадинске тврђаве, граница Петрова-
радинске тврђаве до Дунава, обала Дунава до 
Сремске Каменице, Фрушкогорска и Карађорђева 
улица у Сремској Каменици, обилазница око Срем-
ске Каменице, до железничке пруге Беочин – Нови 
Сад, железничка пруга Беочин – Нови Сад, до Ули-
це „Мали до 2“, поток, парцела број 5842 КО Срем-
ска Каменица, до пута Нови Сад- Рума, пут Нови 
Сад-Рума до границе КО Петроварадин, пут Нови 
Сад-Рума до железничке пруге Нови Сад – Беочин 
у Петроварадину и железничка пруга до железнич-
ке пруге Нови Сад – Београд, и траса железничка 
пруга Нови Сад-Београд до почетне тачке. 

6.  ЗОНА

Ову зону ограничава: 
-  Канал ДТД, Темеринска улица, Темерински пут, до 

пресека са железничком пругом Нови Сад-Тител-
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Бечеј, железничка пруга, улице Јегричка, Олге Пе-
навин, Пролетерска, Сентандрејски пут, улице 
Паје Радосављевића, Професора Грчића, Милеве 
Симић, Клисански пут до обале Канала ДТД и 
обала Канала ДТД – северна граница Канала ДТД 
до почетне тачке.

7. ЗОНА

Ову зону ограничава: 
-  Пружни прелаз на железничкој прузи Нови Сад – 

Тител- Бечеј, парцела број 2319 КО Нови Сад IV, 
граница Плана детаљне регулације радне зоне 
Север I, Улица Милеве Симић, Клисански пут, 
улице Пролетерска, Олге Пенавин, Јегричка и же-
лезничка пруга Нови Сад – Тител- Бечеј до почет-
не тачке,

-  Темерински пут, Улица Васе Остојића до Улице 
Стојана Новаковића, граница планова детаљне 
регулације „Мали Београд – Велики рит 1 и 2“ до 
Темеринске улице и Темеринска улица до почетне 
тачке,

-  Канал ДТД парцела број 10227 КО Нови Сад I, Ка-
нал ДТД, северозападна ивица парцеле број 515/7 
КО Нови Сад IV, према северу границе КО Футог и 
КО Нови Сад IV, јужна граница Новог гробља до 
пута уз Ново гробље, пут уз Ново гробље до Ру-
меначког пута, Руменачки пут до границе грађе-
винског реона и граница грађевинског реона,

-  северна граница парцеле број 723/1 КО Нови Сад 
IV, атарски пут до јужне границе парцеле број 706 
КО Нови Сад IV, северна граница парцеле број 
706 КО Нови Сад IV, јужна граница парцеле број 
677, пут - парцела број 695/1, парцеле бр. 851/1 и 
851/2 КО Нови Сад IV до границе грађевинског ре-
она и граница грађевинског реона,

-  Шумска улица, до одбрамбеног насипа –парцела 
број 4280 КО Ветерник, одбрамбени насип до гра-
нице грађевинског реона, границом грађевинског 
реона до продужетка Булевара војводе Степе и 
Сомборска рампа.

 Сремска Каменица и Петроварадин:
-  обала Дунава у Сремској Каменици до Фрушко-

горске и Карађорђеве улице, обилазница око 
Сремске Каменице до железничке пруге Беочин – 
Нови Сад, железничка пруга Беочин – Нови Сад 
до Улице „Мали до 2“, поток - парцела број 
5842/10 КО Сремска Каменица до пута Нови Сад - 
Рума, пут Нови Сад - Рума до границе КО Петро-
варадин, пут Нови Сад-Рума до железничке пруге 
Нови Сад – Беочин, железничка пруга до желез-
ничке пруге Нови Сад – Београд, траса железнич-
ке пруге Нови Сад-Београд до обале Дунава, се-
верна обала Дунава до пресека са границом 
грађевинског реона у Петроварадину, граница 
грађевинског реона до обале Дунава у Сремској 
Каменици и обала Дунава до почетне тачке.

- насеља:  Ветерник, Буковац, Руменка, Футог и Каћ.

8.  ЗОНА
-  насеља: Ченеј, Кисач, Будисава, Лединци и Шангај.

9. ЗОНА
-  насеља: Стари Лединци, Степановићево, Бегеч и 

Ковиљ.

10. ЗОНА
-  ванграђевински реони Новог Сада и насељених 

места у којима је урбанистичком документацијом 
предвиђена изградња објеката.

Уколико је улица граница између две зоне, обе стра-
не улице се сврставају у зону са већим бројем бодова.

Саставни део текстуалног описа граница зона које су 
у границама обухвата Генералног плана Града Новог 
Сада до 2021. године-пречишћен текст (“Службени лист 
Града Новог Сада” број 39/06), је графички прилог у 
аналогном облику.

Члан 7.

Намена објеката за који се утврђује накнада може 
бити за: 

- становање : стамбени објекти, стамбени простор 
у стамбено – пословним и пословно – стамбеним објек-
тима са пратећим садржајима у функцији ових објеката, 
као и други објекти у функцији становања;

- комерцијална делатност: пословни објекти, хоте-
ли, угоститељски објекти, трговински објекти - простори 
са пратећим простором, пословни простори у оквиру 
стамбених, стамбено – пословних, пословно – стамбе-
них и привредно – производних објеката, бензинске пум-
пе са и без надстрешнице, објекти – простори спорта, 
рекреације и разоноде, објекти – простори услужног за-
натства, гаража као посебан објекат и сл. и пратећи 
садржаји у функцији ових објеката, као и други објекти у 
функцији комерцијалне делатности;

- производна делатност : производни објекти, 
складишни и магацински објекти, наткривена производ-
на постројења, стоваришта и објекти производног зана-
тства, индустрије и грађевинарства,  пољопривредни 
објекти и пратећи садржаји у функцији ових објеката, 
као и други објекти у функцији производне делатности;

- објекте остале намене:  објекти јавне намене и 
простори намењени обављању делатности државних 
органа и организација, органа и организација Аутоном-
не Покрајине Војводине и Града, организација које 
обављају јавне службе, објекти социјалног становања и 
верски објекти цркава и верских заједница. 

Члан 8.

Накнада се утврђује на основу просечних трошкова 
уређивања грађевинског земљишта на територији Гра-
да, у зависности од зоне, у бодовима према следећој 
табели: 
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ЗОНЕ

НА
М

ЕН
А 

О
БЈ

ЕК
АТ

А

НАКНАДА екстра 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

ст
ан

ов
ањ

е припремање 21 21 19 17 15 11 7 6 5 4 2

магистрално опремање 26 26 26 23 18 11 8 6 5 4 3

примарно и секундарно опремање 36 36 36 35 32 30 26 23 18 12

УКУПНО БОДОВА 83 83 81 75 65 52 41 35 28 20 5

ко
ме

рц
иј

ал
на

де
ла

тн
ос

т

припремање 21 21 19 17 15 11 7 6 5 4 2

магистрално опремање 36 30 30 27 23 17 14 8 7 6 4

примарно и секундарно опремање 36 36 36 35 32 30 26 23 18 12

УКУПНО БОДОВА 93 87 85 79 70 58 47 37 30 22 6

пр
ои

зв
од

на
 

де
ла

тн
ос

т

припремање 11 11 10 8 7 6 4 3 2 2 1

магистрално опремање 18 15 15 14 12 8 7 4 4 3 2

примарно и секундарно опремање 36 36 36 35 32 30 26 23 18 12

УКУПНО БОДОВА 65 62 61 57 51 44 37 30 24 17 3

об
је

кт
и 

ос
та

ле
 

на
ме

не

припремање 21 21 19 17 15 11 7 6 5 4 2

магистрално опремање 26 26 26 23 18 11 8 6 5 4 3

примарно и секундарно опремање 36 36 36 35 32 30 26 23 18 12

УКУПНО БОДОВА 83 83 81 75 65 52 41 35 28 20 5

Изузетно, накнада се обрачунава у висини стварних 
трошкова и то: 

1. када Програмом нису предвиђени радови на опре-
мању неизграђеног грађевинског земљишта које се на-
лази у обухвату одговарајућег планског акта, 

2. за подручја у којима до сада нису обрачунавани 
трошкови примарног и секундарног опремања, 

3. за урбанистичке целине и објекте који се не при-
кључују на секундарну комуналну инфраструктуру, и

4. код урбанистичког пројекта којим се разрађује део 
зоне. 

III. ОБРАЧУН   НАКНАДЕ 

Члан 9. 

Накнада се обрачунава по квадратном метру укупне 
нето површине објекта, на основу локацијске дозволе, 
главног пројекта са извештајем о извршеној техничкој 
контроли и услова за прикључење објекта на саобраћај-
ну, комуналну и другу инфраструктуру. 

Изузетно, накнада се обрачунава и на основу инфор-
мације о локацији и идејног пројекта за изградњу обје-
ката и извођење радова за које се не издаје грађевинс-
ка дозвола. 

За објекте у поступку легализације, накнада се обра-
чунава на основу документације прописане Законом о 
планирању и изградњи (у даљем тексту: Закон) и подза-
конским актима донетим на основу њега.

Члан 10.

Укупна нето површина објекта из члана 9. ове одлу-
ке утврђује се по СРПС У.Ц2.100, (“Службени лист СРЈ”, 
број 32/02 и “Службени гласник РС”, број 27/07). 

Код објеката са вишенаменским садржајем накнада 
се обрачунава према квадратном метру нето површине 
за сваку намену у објекту, посебно. 

Члан 11.

Накнада се плаћа на основу уговора којим се уређују 
међусобна права и обавезе у погледу уређивања грађе-
винског земљишта (у даљем тексту: Уговор) који се за-
кључује између инвеститора и Јавног предузећа “Завод 
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за изградњу Града” у Новом Саду (у даљем тексту: За-
вод), у складу са Законом.

Завод оверава документацију на основу које је извр-
шен обрачун, односно сачињен Уговор (главни пројекат, 
фотографије, технички извештај о стању објекта, инста-
лација, инфраструктурне мреже и спољњег уређења, 
записник о извршеном вештачењу о техничкој исправ-
ности и испуњености услова за употребу објекта, проје-
кат изведеног објекта, скица помоћног објекта). 

Члан 12. 

Накнада утврђена  у складу са чланом 8. став 1. ове 
одлуке обрачунава се у висини од:

- 60% за затворене спортске терене, затворене и от-
ворене базене за јавну употребу, гараже,  силосе, ре-
зервоаре, помоћне објекте, техничке просторије, ТС, 
склоништа, пасаже, слободностојеће надстрешнице, 
претварање таванског простора у стамбени без над-
зиђивања и промена кровних равни укњиженог објекта,  
подрумске и сутеренске просторије у објектима стано-
вања које се не користе у комерцијалне сврхе, 

-  20% за економске објекте, отворене пијаце, отво-
рене спортске терене, отворене складишне просторе, 
отворене паркинге, отворене манипулативне просторе 
и друге отворене објекте производне делатности, и 

- 10% за верске објекте цркава и верских заједница.
Умањење из става 1. алинеја прва овог члана може 

се користити само по једном основу.
Трошкови примарног и секундарног опремања не об-

рачунавају се за: 
- отворене базене за јавну употребу, отворене пија-

це, отворене спортске терене, отворене складишне 
просторе, отворене паркинге, отворене манипулативне 
просторе и друге отворене објекте производне делат-
ности, 

- ТС, пасаже, слободностојеће надстрешнице и вер-
ске објекте цркава и верских заједница. 

Члан 13.

Накнада утврђена  у складу са чланом 8. ове одлуке 
обрачунава се у висини од 50% за објекте чији је инвес-
титор правно лице чији је оснивач Аутономна Покрајина 
Војводина и Република Србија, а објекти су намењени 
за обављање делатности од општег интереса.

Накнада за јавне објекте од општег интереса у пос-
тојећим комплексима обрачунава се у висини трошкова 
магистралног опремања. 

Члан 14.

За комплексе енергетских објеката са свим пратећим 
садржајима, накнада утврђена у складу са чланом 8. 
ове одлуке, увећава се за 30% и обрачунава по квад-
ратном метру укупне површине грађевинске парцеле, 
односно грађевинских парцела на којима се комплекс 
гради. 

За бензинске пумпе и пратеће садржаје у функцији 
ових објеката, накнада утврђена у складу са чланом 8. 
ове одлуке, увећава се за 100%.

Члан 15.

Накнада се не плаћа за:

- oбјекте чији је инвеститор Град, 
- објекте комуналне инфраструктуре из члана 4. 

став 4. ове одлуке, осим ТС, и
- саобраћајне комуникације у оквиру гаража. 

Члан 16.

За изградњу објеката чија вредност прелази 
1.000.000 евра, а који су од значаја за привредни 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 четири године од 
дана закључења Уговора, утврђена накнада се може 
умањити до 50%, уз сагласност Градског већа Града Но-
вог Сада.

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 2. 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 17.

Ако у току грађења објекта инвеститор одступи од 
документације на основу које је прибавио грађевинску 
дозволу, односно одступи од главног пројекта и изгради 
већу површину објекта, дужан је да сноси трошкове 
разлике у накнади. 

У случају из става 1. овог члана инвеститор је дужан 
да у поступку измене грађевинске дозволе достави из-
мењен главни пројекат. 

Ако се у поступку издавања употребне дозволе утвр-
ди да постоје одступања од главног пројекта, инвести-
тор је дужан да сноси трошкове разлике у накнади и до-
стави пројекат изведеног објекта. 

Члан 18.

Ако инвеститор руши постојећи легално изграђен 
објекат и гради нови објекат веће површине од пос-
тојећег, плаћа накнаду за разлику у површини.

Ако инвеститор руши постојећи легални објекат јед-
не намене и гради објекат друге намене за који се 
плаћа већа накнада, накнада се обрачунава у висини 
разлике између накнаде за објекат који се гради и објек-
та који се руши.

У случају из ст. 1. и 2. овог члана инвеститор је ду-
жан да достави документацију којом доказује површину 
и намену објекта који се руши и да омогући увид у 
стање објекта пре рушења. 

Члан 19. 

У зонама у којима је одговарајућим планским доку-
ментом предвиђено грађевинско земљиште за површи-
не јавне намене, које није прибављено у јавну својину, 
обрачунавају се трошкови припремања и трошкови ма-
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гистралног опремања, на начин утврђен у складу са 
чланом 8. ове одлуке. 

По прибављању грађевинског земљишта из става 1. 
овог члана у јавну својину, уговараће се преостали део 
накнаде на начин утврђен у члану 8. ове одлуке.

Члан 20.

 За изграђене и дограђене објекте који су у пос-
тупку легализације, накнада утврђена у складу са чла-
ном 8. ове одлуке умањује се за 60%, уколико се накна-
да обрачуна до 30. децембра 2011. године.

 Умањење из става 1. овог члана утврђује се за:
1. објекте становања са свим пратећим садржајима 

и помоћне објекте у функцији становања, који су из-
грађени у  зони 5. до 10, и 

2. објекте становања који су изграђени у екстра зони, 
зони 1. до 4., стамбене површине надземних етажа до 
200m² нето површине и станове до 100 m² нето површи-
не, без пратећих садржаја и помоћних објеката у функ-
цији становања.

Умањење из става 2. тачка 2. овог члана може ос-
тварити лице које је изградњом објекта, односно купо-
вином стана трајно решило своју стамбену потребу.

 Подносилац захтева или члан његовог породичног 
домаћинства (брачни друг, деца рођена у браку, ван 
брака, усвојена и пасторчад, који живе са подносиоцем 
захтева у заједничком домаћинству) који има у својини 
другу непокретност за становање у Граду, као и непок-
ретност за коју је поднет захтев за легализацију, нема 
право на умањење из става 1. овог члана, за објекте из 
става 2. тачка 2. овог члана.

Умањење накнаде из става 1. овог члана, не односи 
се на објекте и просторе чија је намена комерцијална и 
производна делатност и који су у поступку легализа-
ције.

У поступку обрачуна накнаде у стамбеном објекту са 
више станова и пословних простора, уз накнаду за 
стан, односно пословни простор, обрачунава се и део 
накнаде за заједничке површине,  сразмерно површини 
стана, односно пословног простора.

Члан 21. 

За изградњу и доградњу објеката становања са свим 
пратећим садржајима и помоћних објеката у функцији 
становања укупне површине надземних етажа до 200m² 
нето површине, који се обрачунавају у складу са чла-
ном 19. ове одлуке, у зони 5. до 10.,  накнада се умањује 
на начин из члана 20. ове одлуке. 

IV. НАЧИН ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ 

Члан 22.

Накнада се плаћа по Уговору, и то: 
-  у целости у року од 15 дана од дана закључења 

Уговора, или 
-  у ратама и то: прва рата у износу од 30% у року 

од 15 дана од дана закључења Уговора, а преос-
тали износ у највише 36 месечних рата, које се 
усклађују са растом цена на мало у Републици 
Србији. 

Накнада која се плаћа по Уговору у целости обрачу-
ната до 30. децембра 2011. године, умањује се за 40%.

Након истека рока из става 2. овог члана, накнада се 
умањује за 30%. 

Члан 23.

За објекте становања до 300 m² нето површине, нак-
нада се плаћа по Уговору, и то: 

-  у целости у року од 15 дана од дана закључења 
Уговора, или 

-  у ратама и то: прва рата у износу од 5% у року од 
15 дана од дана закључења Уговора, а преостали 
износ у највише 240 месечних рата, које се уск-
лађују са растом цена на мало у Републици Ср-
бији. 

Накнада која се плаћа по Уговору у целости обрачу-
ната до 30. децембра 2011. године, умањује се за 40%.

Након истека рока из става 2.овог члана, накнада се 
умањује за 30%. 

Начин плаћања накнаде из ст. 1. до 3. овог члана 
примењује се и у случају када физичко лице врши ре-
конструкцију и доградњу стамбеног простора који ко-
ристи или претвара тавански простор у једну стамбену 
јединицу. 

Члан 24.
Накнада за разлику између изграђене површине 

објекта и уговорене накнаде, плаћа се по Уговору и то:
-  у целости у року од 15 дана од дана закључења 

Уговора, или 
-  у ратама и то: прва рата у износу од 30% у року 

од 15 дана од дана закључења Уговора, а преос-
тали износ у највише шест месечних рата, које се 
усклађују са растом цена на мало у Републици 
Србији. 

Накнада која се плаћа по Уговору у целости обрачу-
ната до 30. децембра 2011. године, умањује се за 40%.

Након истека рока из става 2.овог члана, накнада се 
умањује за 30%. 

Члан 25.
Када се накнада уговара у складу са чланом 8. став 

2. ове одлуке, не остварује се право на умањење за 
плаћање у целости.

Члан 26.
Усклађивање накнаде са растом цена на мало у Ре-

публици Србији се врши до доспећа рате за плаћање, а 
након доспећа у случају кашњења, обрачунава се за-
конска затезна камата, до исплате доспелог дуга. 

Када се плаћање накнаде уговори на рате, а инвес-
титор поднесе захтев за исплату преосталог износа не-
доспелог дуга, накнада се умањује  за 25%. 

V.  СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ПЛАЋАЊА  
 НАКНАДЕ 

Члан 27. 

Ради обезбеђења плаћања накнаде на начин из чл. 
22. до 24. ове одлуке, ако је инвеститор правно лице, 
дужан је да достави средствa обезбеђења, и то: 
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1. уговор о хипотеци, у корист Завода, односно за-
ложну изјаву на непокретности чија је вредност већа од 
износа уговорене обавезе, или

2. неопозиво уговорно овлашћење, у складу са Зако-
ном о платном промету, за реализацију налога за на-
плату. Уз налоге за наплату и овлашћење обавезно је и 
средство обезбеђења које вредносно покрива износ 
уговорене обавезе коју утврди Завод, а то су: банкарс-
ка гаранција “без приговора”, “на први позив”, банкарска 
супергаранција, уз обавезну клаузулу о укључењу рева-
лоризације у гаранцију. 

Поред средства обезбеђења из става 1. тачка 2. овог 
члана, инвеститор је обавезан да достави и следеће 
оверене копије: решење о упису у одговарајући регис-
тар, потписе лица овлашћених за заступање оверених 
од стране суда, овлашћење о разврставању - извод из 
регистра Републичког завода за статистику, и депо кар-
тон од организације овлашћене за плаћање за сваки 
текући рачун које правно лице има. 

Завод је обавезан да инвеститору изда потврду о 
пријему уредне и комплетне документације из ст. 1. и 2. 
овог члана. 

Ради обезбеђења плаћања накнаде из чл. 22. до 24. 
ове одлуке, ако је инвеститор физичко лице, дужан је 
да достави као средство обезбеђења уговор о хипоте-
ци, у корист Завода, односно заложну изјаву на непок-
ретности чија је вредност већа од износа уговорене 
обавезе. 

VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 28.

Инвеститорима који су прибавили одобрење за из-
градњу у складу са раније важећим прописима, а наста-
виће изградњу у складу са тим законом, накнада се об-
рачунава у складу са овом одлуком по квадратном 
метру укупне нето површине објекта, на основу извода 
из плана, акта о урбанистичким условима, главног про-
јекта са техничком контролом и осталих техничких и 
других података за прикључење објекта на инфраструк-
туру и одобрења за изградњу. 

Члан 29.

Када је са инвеститором, по раније важећим пропи-
сима, уговорен део накнаде, преостали део накнаде 
уговара се у висини трошкова примарног и секундарног 
опремања у складу са овом одлуком. 

Када је са инвеститором уговорена накнада, а није 
сачињен коначан обрачун, накнада ће се обрачунавати 
у складу са овом одлуком, и то за разлику површина из-
веденог објекта и уговорене површине, а на основу до-
стављеног пројекта изведеног објекта или измене глав-
ног пројекта израђених у складу са претходно 
прибављеном  грађевинском дозволом. 

Уколико инвеститор руши објекат за који је по раније 
важећим прописима уговорена накнада, и на том месту 
гради нови објекат, накнада се обрачунава у складу са 
овом одлуком. 

Члан 30. 

Инвеститор који је закључио Уговор за изградњу и 
доградњу објекта породичног становања пре ступања 
на снагу ове одлуке, а није измирио уговорене обавезе, 
може закључити анекс уговора, тако да преостали дуг 
исплати у највише 240 месечних рата, укључујући и број 
доспелих рата. 

Када физичко лице врши реконструкцију и доградњу 
стамбеног простора који користи или претвара таванс-
ки простор у једну стамбену јединицу,  а који је закљу-
чио уговор пре ступања на снагу ове одлуке, може за-
кључити анекс уговора, тако да преостали дуг исплати 
у највише 240 месечних рата, укључујући и број доспе-
лих рата. 

Члан 31.

Лица којима престаје, по ранијим прописима, стече-
но право коришћења градског грађевинског земљишта, 
односно право закупа осталог неизграђеног грађевинс-
ког земљишта у државној својини, имају право на пов-
раћај средстава уплаћених на име уговорене накнаде. 

Средства из става 1. овог члана се умањују за 20% 
на име трошкова поступка давања градског грађевинс-
ког земљишта на коришћење, односно давања у закуп 
осталог неизграђеног грађевинског земљишта у држав-
ној својини, а на основу решења о престанку права ко-
ришћења градског грађевинског земљишта, односно 
престанку закупа осталог неизграђеног грађевинског 
земљишта у државној својини. 

Повраћај средстава из става 1. овог члана врши се 
након уплате утврђене цене за отуђење грађевинског 
земљишта, односно закупнине за давање у закуп тог 
грађевинског земљишта, односно након правоснажнос-
ти решења о престанку права коришћења градског 
грађевинског земљишта, односно престанку закупа ос-
талог неизграђеног грађевинског земљишта у државној 
својини, ако се земљиште не планира за отуђење, од-
носно давање у закуп. 

Члан 32. 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да ва-
жи Одлука о мерилима за уговарање висине накнаде за 
уређивање грађевинског земљишта (“Службени лист 
Града Новог Сада”, бр. 48/09, 54/09, 5/10-испр. и 30/10). 

Члан 33.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”, а 
примењиваће се од 1. јануара 2011. године. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3333/2010-I
29. децембар 2010. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.



1912. strana – Broj 60 SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA 30. decembar 2010.

909
На основу члана 7. Закона о превозу у друмском са-

обраћају (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 
46/95, 66/01, 61/05, 91/05 и 62/06) и члана 24. тачка 27. 
Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службе-
ни лист Града Новог Сада", број 43/08) Скупштина Града 
Новог Сада, на XXXIII седници 29. децембра 2010. годи-
не, доноси

 
О Д Л У К У 

 О ЈАВНОМ  ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком уређују се услови и начин организо-
вања и обављања јавног превоза путника, начин регис-
трације и овере реда вожње за градски и приградски 
превоз, као и друга питања од значаја за јавни превоз 
путника, на територији Града Новог Сада (у даљем тек-
сту: Град).

Јавни превоз путника, у смислу ове одлуке, je градс-
ки и приградски линијски превоз путника (у даљем текс-
ту: јавни превоз).

Члан 2.

Послове организовања и обављања јавног превоза 
обавља Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови 
Сад“, Нови Сад (у даљем тексту: Предузеће), у складу 
са законом и овом одлуком.

Члан 3.

Предузеће може да обавља јавни превоз за потребе 
суседних и других општина под условима утврђеним за-
коном и споразумом између  Скупштине Града Новог 
Сада и скупштина тих општина. 

Споразумом из става 1. овог члана уређују се међу-
собна права и обавезе у обезбеђивању услова за 
обављање јавног превоза. 

II. НАЧИН ОРГАНИЗОВАЊА И ОБАВЉАЊА  
 ЈАВНОГ ПРЕВОЗА

Члан 4.

Јавни превоз се обавља возилима која испуњавају 
услове утврђене законом и прописима о стандардима 
(у даљем тексту: возила).

Јавни превоз из става 1. овог члана, обавља се по 
регистрованом реду вожње на:

−	 сталним линијама - на којима се јавни превоз вр-
ши у току  важења реда вожње,

−	 сезонским линијама -  на којима се јавни превоз 
врши у одређеном временском периоду у току ва-
жења реда вожње, и 

−	 ванредним линијама - за време одржавања скупо-
ва, културних, уметничких, спортских и других ма-
нифестација, као и за време трајања ванредних 
догађаја, извођења радова на јавном путу и др.

Члан 5.

Градска управа за caoбраћaj и путеве (у даљем текс-
ту: Градска управа) одређује сталне и сезонске линије у 
јавном превозу, на предлог Управног одбора Преду-
зећа, уз претходно извршену анализу оправданости.

Изузетно од става 1. овог члана, Градско веће Града 
Новог Сада (у даљем тексту: Градско веће), може да 
предложи  сталне и сезонске линије у јавном превозу, 
уз претходно извршену анализу оправданости.

Ванредне линије одређује Предузеће на основу пот-
ребе привременог карактера, о чему је дужно да оба-
вести Градску управу, у року од 24 часа од настанка 
потребе.

Члан 6.

Предузеће je дужно да обезбеди обављање јавног 
превоза према регистрованом и овереном  реду вожње.

Члан 7.

Начин наплате услуга јавног превоза уређује се Зон-
ско - тарифним системом који обухвата коефицијенте и 
границе зонa у јавном превозу.

Тарифни систем из става 1. овог члана утврђује се 
посебним актом који доноси Скупштина Града Новог 
Сада.

Предузеће утврђује цене јавног превоза уз претход-
ну сагласност Градског већа.

Члан 8.

Ако Предузеће не обезбеди обављање јавног прево-
за у складу са чланом 6. ове одлуке, дужно je да обеш-
тети кориснике услуга јавног превоза који су купили 
карту за јавни превоз, тако што ће им вратити сразмер-
ни део вредности купљене карте, односно умањити це-
ну претплатне карте за наредни месец.

Члан 9.

Предузеће може из оправданих разлога на одређе-
ној линији, привремено да обустави или измени линију 
и укине аутобуско стајалиште (у даљем тексту: стајали-
ште).

Под оправданим разлозима, у смислу става 1. овог 
члана сматрају се ванредне ситуације и ванредни до-
гађаји због којих је онемогућено безбедно обављање 
јавног превоза на  одређеној линији.

Предузеће je дужно да о разлозима из става 2. овог 
члана обавести  Градску управу,  најкасније у року од 
три часа од момента наступања разлога, као и корисни-
ке услуга јавног превоза путем средстава јавног инфор-
мисања. 

Изузетно, Градска управа може да наложи Преду-
зећу, да у складу са режимом саобраћаја који она одре-
ди, обустави или измени јавни превоз на одређеној ли-
нији.

Члан 10.

Ради обезбеђивања континуитета у обављању јав-
ног превоза, у случају прекида или поремећаја услед 
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штрајка, Предузеће je дужно да обезбеди минимум про-
цеса рада уз ангажовање 85% превозних капацитета.

Ако Предузеће не обезбеди минимум процеса рада 
из става 1. овог члана, Градско веће може обављање 
јавног превоза да повери другом правном лицу, однос-
но предузетнику, који су регистровани за обављање 
јавног превоза и ако испуњавају услове утврђене зако-
ном, на терет Предузећа.

Предузеће je дужно да приликом најављивања 
штрајка, поред одлуке о ступању у штрајк и изјаве о на-
чину обезбеђивања минимума процеса рада, достави 
Градској управи и Градском већу и ред вожње за време 
трајања штрајка.

Ред вожње из става 3. овог члана, оверава Градска 
управа. 

III. ЛИНИЈЕ И СТАЈАЛИШТА

Члан 11.

 Линија је одређени превозни пут којим се крећу во-
зила од почетног до крајњег стајалишта и одређује се 
према називима улица и општинских путева.    

За одређивање линије из става 1. овог члана, пут 
мора да испуњава саобраћајно - техничке услове.

 Линија не може да се одређује на путу на којем би 
се кретањем возила непосредно оштетиле инсталације, 
путни објекти и угрожавала безбедност саобраћаја.

Члан 12.

Стајалиште je уређен и означен  простор поред или 
на коловозу намењен за заустављање возила, ради си-
гурног и несметаног  укрцавања и искрцавања путника 
из возила.

Стајалиште мора да буде повезано са најближом пе-
шачком стазом или тротоаром.

Члан 13.

Стајалиште мора да садржи:
-  изграђену и означену саобраћајну површину за 

заустављање возила,
-  уређену, уздигнуту и означену саобраћајну повр-

шину за путнике, 
-  назив стајалишта,
-  стајалишну ознаку „БУС”,
-  број линије,
-  извод из важећег реда вожње,
-  саобраћајну сигнализацију, и
-  корпу за отпатке.
 
Ширина стајалишта треба да буде најмање 1,80 м, 

дужине најмање 12 м, а за зглобно возило најмање 18 м.

Стајалишна ознака из става 1. алинеја четврта овог 
члана поставља се на крају стајалишта на удаљености 
најмање 1 м од ивице коловоза, и може да садржи и 

друге податке од интереса за боље информисање пут-
ника.

Члан 14.

Стајалиште из члана 13. ове одлуке, може да има 
надстрешницу и објекат за продају аутобуских карата, 
новина, цигарета и др.

Локалитет стајалишта на коме може да се постави 
објекат из става 1. овог члана, као и намену и тип објек-
та одређује Градско веће.

Надстрешницу и објекат из става 1. овог члана, пос-
тавља Предузеће у складу са програмом пословања 
Предузећа.

Вертикални стубови надстрешнице не могу да се 
постављају на удаљености мањој од 0,65 м у односу на 
ивицу коловоза.

Надстрешница не може да буде нижа од 2,5 м, ради 
обезбеђивања  сигурног и несметаног кретања пешака.

На надстрешници могу да се постављају рекламно - 
пропагандне поруке, у складу са законом и другим про-
писима.

Објекат из става 1. ове одлуке, не може да се пос-
тавља на удаљености мањој од 1м у односу на ивицу 
коловоза, ради обезбеђивања сигурног и несметаног 
кретања пешака.

Члан 15.

Одржавање стајалишта обавља Јавно предузеће 
''Завод за изградњу Града'' у Новом Саду ( у даљем тек-
сту: Завод).

Одржавањем стајалишта у смислу ове одлуке смат-
рају се радови на одржавању у исправном стању стаја-
лишта, и то: поправка и замена дотрајалих и оштећених 
саобраћајних знакова, обнављање коловозног застора, 
уклањање отпадака на хигијенски начин, уклањање 
снега и посипање одговарајућим материјалом ради 
спречавања поледице. 

Под одржавањем из става 1. овог члана подразуме-
вају се и радови у вези са чланом 13. став 1. алинеје 
прва, друга, седма и осма ове одлуке.

Означавање стајалишта у вези са чланом 13. став 1. 
алинеја трећа, четврта, пета и шеста и чланом 14. став 
1. обавља Предузеће.

Члан 16.

 Линије и стајалишта за јавни превоз на територији 
Града, одређује Градска управа.

Градска управа одређује и стајалишта у међумесном 
превозу путника.

Члан 17.

Градска управа води регистар линија и стајалишта.

У регистар се уноси редни број, назив превозника, 
назив линије, број и назив стајалишта и др.

Градска управа одређује начин вођења регистра ли-
нија и стајалишта.
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IV. РЕД ВОЖЊЕ

Члан 18.

Ред вожње је акт којим се утврђује план обављања 
јавног превоза на линијама из члана 4. став 2. ове од-
луке. 

Акт из става 1. овог члана доноси Предузеће.

Члан 19.

Ред вожње се одређује по сезонама: 
-  летња,  од 1. јула до 31. августа, и
-  зимска, од 1. септембра текуће године до 30. јуна 

наредне године.

Ред вожње садржи:
-  назив превозника,
-  број и  назив линије,
-  назив сезонског реда вожње,
-  рок важења реда вожње,
-  врсту јавног превоза (Г-градски, П-приградски)
-  број и ознаку Зонско -  тарифног система из члана 

7. ове одлуке, 
-  време поласка и доласка са крајњих стајалишта, 

за радне дане, суботу, недељу и дане празника, и
-  шему линија са називима стајалишта.

Члан 20.

Предузеће je дужно да најкасније 15 дана пре почет-
ка обављања јавног превоза, достави Градској управи 
ред вожње на регистрацију и оверу.

Члан 21.

Градска управа води регистар реда вожње који садр-
жи: редни број, назив превозника, назив линије, број по-
лазака на линији, датум уписа реда вожње у регистар и 
рок важења реда вожње.

Члан 22.

Овера реда вожње врши се стављањем штамбиља 
који садржи: редни број под којим je уписан у регистар, 
датум овере и потпис овлашћеног лица.

Члан 23.

Градска управа je дужна да овери ред вожње у року 
од осам дана од дана подношења реда вожње, или да 
оверу одбије.

Ако Градска управа одбије оверу реда вожње, дужна 
je да у року из става 1. овог члана, донесе решење и 
образложи разлоге одбијања.

Против решења из става 2. овог члана, допуштен je 
приговор Градском већу у року осам дана од дана при-
јема решења.

Након овере реда вожње превозник може да отпочне 
са обављањем јавног превоза пo реду вожње.

Члан 24.

Предузеће je дужно да обавести кориснике услуга 
јавног превоза о реду вожње путем средстава јавног 
информисања или на други одговарајући начин, најкас-
није три дана пре његове примене.

V. МЕЂУМЕСНА АУТОБУСКА СТАНИЦА  
 И АУТОБУСКИ ТЕРМИНАЛИ 

Члан 25.

Предузеће које управља међумесном аутобуском 
станицом је дужно да под једнаким условима пружа од-
говарајуће услуге превозницима који су регистровани 
за превоз путника, у складу са законом и другим пропи-
сима.

Уговором о коришћењу услуга из става 1. овог члана 
регулишу се права и обавезе Предузећа из става 1. 
овог члана и превозника који врше међумесни превоз 
путника. 

Члан 26.

Превозници који обављају ванлинијски превоз пут-
ника, осим ауто- такси превозника, уколико немају обез-
беђен одговарајући простор за укрцавање и искрца-
вање путника из возила, дужни су да користе међумесну 
аутобуску станицу, у складу са законом. 

Члан 27.

Аутобуске терминале одређује Градска управа на 
предлог Предузећа, у складу са планским документи-
ма. 

VI.  ИЗГЛЕД И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ВОЗИЛА КОЈИМА  
  СЕ ВРШИ ЈАВНИ ПРЕВОЗ, НАЧИН РАДА  
  ВОЗНОГ ОСОБЉА И ОБАВЕЗЕ ПУТНИКА

Члан 28.

Возила којима се врши јавни превоз  обојена су пла-
вом и белом бојом са спољашње стране каросерије. 

Члан 29.

У возилу којим се обавља јавни превоз мора се на-
лазити оверен извод из реда вожње (туражна таблица).

Поред обавеза прописаних законом, у возилу мора 
бити истакнут и број и назив линије на предњој и бочној 
страни возила.

Када се возилом не обавља јавни превоз, или се не 
примају путници, на предњој страни возила поставља 
се одговарајућа ознака: ''ванредна вожња'', ''за гаражу'', 
''у квару'' и др.

Члан 30.

На свим спољaшњим странама возила мора бити ис-
такнут гаражни број, величине  150 mm, а у возилу, из-
над средњих и задњих врата и  места возача, величине 
најмање 60 mm, у боји која се битно разликује од боје 
унутрашњости возила.

Члан 31.

У возилу морају бити истакнути натписи или ознаке 
о усмеравању кретања путника, о упозорењу путника 
који стоје да се држе за рукохвате и да се не наслањају 
на врата, о резервацији места за особе са инвалидите-
том и мајке са децом, о забрани разговора са возачем, 
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о местима за принудни излаз и о томе да je возило, ако 
нема кондуктера, без кондуктера.

У возилу могу бити истакнути и други натписи или 
ознаке које одреди Предузеће.

Члан 32.

На возилу је дозвољено постављање рекламно-про-
пагандних порука на спољашњем делу каросерије, са 
леве и десне стране, тако да не прекривају више од 
70% бочних делова каросерије и не заклањају видик 
возачу и путницима.

У унутрашњем делу возила дозвољено је пос-
тављање рекламно -пропагандних порука, односно ви-
део - уређаја, осим на местима на којима су истакнути 
натписи, ознаке и обавештења о јавном превозу, под 
условима које одреди Предузеће.

Јачина звука уређаја из става 2. овог члана не може 
да узнемирава путнике и возно особље.

Члан 33.

При смањеној спољној видљивости, простор за пут-
нике у возилу мора да буде осветљен на прописан на-
чин.

Предузеће je дужно да одржава електроинсталације 
за осветљење простора за путнике, и врата на возилу у 
исправном стању.

Члан 34.

Подови, степеништа и зглобна платформа возила 
морају да буду у технички исправном и уредном стању, 
ради омогућавања сигурног и несметаног стајања и 
кретања путника.

Члан 35.

Возило мора да буде чисто са спољашње и унутра-
шње стране за време обављања јавног превоза.

У зимском периоду, када je спољна температура ни-
жа од 3° С, возило пре почетка вожње мора да буде за-
грејано, и у току вожње  загревано.

Члан 36.

Возно особље возила чине возач, кондуктер и конт-
ролор, у зависности од начина организације наплате 
возне карте.

Возно особље из става 1. овог члана дужно је да 
опомене путника који поступи супротно овој одлуци.

Путник који и поред опомене поступа супротно овој 
одлуци биће удаљен из возила.

Возно особље може да се обрати за помоћ овлашће-
ном лицу органа надлежног за послове саобраћаја (у 
даљем тексту: овлашћено лице), ради утврђивања 
идентитета и удаљавања из возила путника које посту-
пи супротно  овој одлуци.

Члан 37.

Возач не сме да покрене возило са стајалишта пос-
ле укрцавања и искрцавања  путника из возила, док не 
провери да ли су сва врата на возилу затворена.

Члан 38. 

Возно особље je дужно да за време рада носи служ-
бено одело предвиђено актом Предузећа, и да на реве-
ру одела има видно истакнуту службену легитимацију, 
као и да се према путницима опходи са пажњом и пре-
дусретљивошћу.

Службена легитимација из става 1. овог члана садр-
жи: назив Предузећа, број, име и презиме, и фотогра-
фију лица из члана 36. став 1. ове одлуке. 

Члан 39.

Овлашћено лице из члана 36. ове одлуке дужно je 
да приликом контроле има на видном месту истакнуту 
службену легитимацију.

Члан 40.

Возач je дужан да се придржава реда вожње и да за-
устави возило на свим стајалиштима на линији. 

Укрцавање и искрцавање путника из возила доз-
вољено је на стајалишту док возило стоји, осим у слу-
чају већих застоја.

Члан 41.

Возач не сме да напусти возило када се у њему на-
лазе путници, осим у случају отклањања опасности и 
спречавања наступања штетних последица по путнике 
и возило.

Возач може да напусти возило у случају из става 1. 
овог члана, након безбедног кочења и прекида рада мо-
тора возила.

Члан 42.

Приликом укрцавања у возило путник је дужан да 
уђе на предња врата и да возном особљу покаже ва-
жећу возну карту, односно да исту купи код возача, од-
носно кондуктера.  

Путник за време вожње мора да има важећу возну 
карту или исправу на основу које има право на превоз и 
да је на захтев лица из члана 36. ове одлуке  покаже, 
ради контроле.

Путник који се у возилу затекне без важеће возне 
карте, односно исправе на основу које има право на 
превоз, дужан je, да на захтев лица из члана 36. ове од-
луке, покаже личну карту или другу јавну исправу о 
идентификацији, и да плати возну и доплатну карту.

Уколико путник не поступи у складу са ставом 3. овог 
члана, дужан је да на првој наредној станици напусти 
возило.

Члан 43.

Ако путник који се затекне без важеће возне карте не 
плати возну и доплатну карту, дужан је да возну и до-
платну карту плати у року од осам дана од дана прије-
ма опомене, а на основу записника лица из члана 36. 
ове одлуке,  на благајни Предузећа.

Члан 44.

Лице из члана 36. ове одлуке, може привремено или 
трајно да одузме претплатну возну карту ако je путник 
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користи супротно одредбама ове одлуке, или уколико 
посумња у њену  веродостојност.

У случају из става 1. овог члана претплатна возна 
карта ћe се вратити путнику ако одмах или у року од 
осам дана од дана пријема опомене плати возну и до-
платну карту, односно по правоснажно окончаном  пос-
тупку надлежног органа.

Члан 45.

У случају прекида вожње због техничке неисправ-
ности возила, путници могу  са истом возном картом да 
наставе вожњу другим возилом Предузећа на истој ли-
нији.

Уколико у последњој вожњи дође до квара возила, 
Предузеће je дужно да обезбеди друго возило којим ћe 
путници, са истом возном картом, наставити започету 
вожњу. 

Члан 46.

Ствари нађене у возилу и на стајалишту, предају се 
возном особљу.

За ствари из става 1. овог члана, возно особље ћe 
налазачу издати потврду у којој ће назначити назив 
Предузећа, број линије, број возила, време налажења и 
кратак опис нађене ствари.

Уколико се власник нађене ствари не пронађе за 
време вожње, возно особље ће ствари и копију потврде 
предати овлашћеној служби Предузећа одмах по завр-
шетку вожње.

 Члан 47.

Забрањено je:
1.   возити се возилом без важеће возне карте,
2.  улазити у возило у напитом стању и под дејством 

психоактивних супстанци,
3.  уносити у возило оружје, осим лицима која су по-

себним прописима овлашћена за ношење оружја,
4.  уносити у возило ствари којима се на било који 

начин могу угрозити путници, возно особље и са-
мо возило,

5.  уносити у возило запаљиве и експлозивне, однос-
но опасне материје,

6.  узнемиравати у возилу путнике и возно особље 
певањем, свирањем, виком, непристојним изрази-
ма и другим сличним поступцима,

7.   бацање отпадака, 
8.  оштећивање возила, његових натписа, ознака и 

рекламно-пропагандних порука, односно видео - 
уређаја у возилу,

9.  у возилу ометање наплате возне карте, укрца-
вање и искрцавање путника из возила, онемо-
гућавање или отежавање смештаја путника у во-
зилу, 

10.  онемогућавати отварање и затварање врата во-
зила, као и насилно отварање врата на возилу, 

11.  паркирати возило на површинама јавне намене 
изван изграђених аутобуских окретница и ауто-
буских терминала и

12.  уводити у возило животиње. 

VII. НАДЗОР
Члан 48.

Надзор над применом ове одлуке врши Градска уп-
рава.

Послове инспекцијског надзора над спровођењем 
ове одлуке и других аката донетих на основу ове одлу-
ке, обавља градска управа надлежна за инспекцијске 
послове путем надлежног инспектора (у даљем тексту: 
инспектор).

Члан 49.

Инспектор је поред овлашћења утврђених у закону, 
овлашћен и дужан да контролише:

1.  изглед и обележавање возила, чистоћу, уредност, 
исправност расвете, подова и зглобне платформе 
у возилу,

2.  исправност врата у возилу,
3.   примену реда вожње,
4.   одржавање, означавање и коришћење стајалиш-

та, и
5.  рад возног особља и понашање путника.

Члан 50.

У вршењу надзора инспектор je овлашћен да:
1.  нареди отклањање недостатака у погледу ис-

пуњавања прописаних услова за обављање јав-
ног превоза,

2.  нареди отклањање недостатака у погледу ис-
пуњавања прописаних услова за уређење стаја-
лишта, као и постављање објеката из члана 14. 
став 1. ове одлуке,

3.   поднесе захтев за покретање прекршајног поступ-
ка, и

4.   изрекне мандатну казну прописану овом одлуком.

Члан 51.

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 вођење 
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.

VIII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 52.

Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 дина-
ра казниће се за прекршај Предузеће ако:

1.  не поступа у складу са чл. 6, 8. и 9. став 3. ове од-
луке,

2.  поред одлуке о ступању у штрајк и изјаве о начи-
ну обезбеђивања минимума процеса рада, не до-
стави и ред вожње за време трајања штрајка 
(члан 10. ),
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3.  не опреми стајалиште у складу са чл.13. и 14. ове 
одлуке,

4.  Градској управи не достави ред вожње на регист-
рацију и оверу, у року из члана 20. ове одлуке,

5.  кориснике услуга превоза не обавести о реду 
вожње на начин и у року из члана 24. ове одлуке,

6.  у возилу не истакне број и назив линије и оверен 
извод из реда вожње (члан 29.),

7.  на спољашњим странама не истакне гаражни 
број, на начин прописан у члану 30. ове одлуке,

8.  у возилу не истакне натписе или ознаке на начин 
прописан у члану 31. ове одлуке,

9.  у возилу поставља рекламно-пропагандне поруке 
супротно члану 32. ове одлуке,

10.  при смањеној спољној видљивости не осветли 
простор за путнике и не одржава инсталације и 
врата на возилу у исправном стању (члан 33.),

11.  подове, степеништа и зглобну платформу возила 
не одржава у технички исправном и уредном 
стању (члан 34.), и

12.  возило не одржава у складу са чланом 35. ове од-
луке.

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се нов-
чаном  казном од 2.500,00 до 75.000,00 динара одговор-
но лице у Предузећу. 

Члан 53.

Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 дина-
ра казниће се Завод уколико стајалиште не изгради, 
обележи и одржава у складу са чл. 13, 14. и 15. ове од-
луке. 

Члан 54.

Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 дина-
ра казниће се за прекршај превозник ако поступа суп-
ротно члану 26. ове одлуке.

Члан 55.

Новчаном казном од 2.500,00 динара казниће се на 
лицу места возач ако:

1.  покрене возило са стајалишта пре него што се 
увери да су сва врата на возилу затворена (члан 
37.),

2.  возило не заустави на свим стајалиштима на ли-
нији или ако се не придржава реда вожње (члан 
40.), и

3.  напусти возило у случајевима прописаним у чла-
ну 41. ове одлуке.

Члан 56.

Новчаном казном од 2.500,00 динара казниће се на 
лицу места лице из члана 36. одлуке, ако:

1.   не опомене путника који поступа супротно члану 
36. ове одлуке, и

2. за време рада не носи и службену легитимацију 
(члан  39.).

Члан 57.

Новчаном казном од 2.500,00 динара казниће се на 
лицу места лице из члана 36. ове одлуке, ако за време 
контроле поступа супротно чл. 38. и 39. ове одлуке. 

IX. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 58.

Предузеће je дужно да организацију и рад усклади 
са одредбама ове одлуке у року од 90 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке.

Члан 59.

Стајалишта морају да се изграде и обележе у складу 
са одредбама ове одлуке најкасније у року од две годи-
не од дана ступања на снагу ове одлуке.

Рок и приоритете опремања стајалишта одредиће 
Градска управа уз претходно мишљење Предузећа.

Члан 60.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Од-
лука о јавном превозу путника (''Службени лист Града 
Новог Сада'', бр.13/98, 15/98 - испр., 10/99, 10/01, 23/01 и 
47/06 - др. одлука).

Члан 61.

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: 34-4138/2010-I
29. децембар 2010. године
НОВИ САД    Председник

Александар Јовановић, с.р.

910
На основу члана 66. Закона о добробити животиња 

("Службени гласник Републике Србије", број 41/09), чл. 
46. и 98. Закона о ветеринарству ("Службени гласник 
Републике Србије", бр. 91/05 и 30/10) и члана 24. тачка 
7. а у вези са чланом 13. став 1. тачка 31.  Статута Града 
Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града 
Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада, 
на XXXIII седници 29. децембра 2010. године, доноси

О Д Л У К У 
 О ДРЖАЊУ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком уређују се услови и начин држања до-
маћих животиња у некомерцијалне сврхе, обезбеђи-
вање прихватилишта и карантина, као и организовање 
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зоохигијенске службе на територији Града Новог Сада 
(у даљем тексту: Град). 

Члан 2.

Домаћим животињама у смислу ове одлуке сматрају 
се животиње које је човек одомаћио и чији опстанак за-
виси од непосредне бриге човека, и то: кућни љубимци 
(пси, мачке, украсне птице, голубови, мали глодари, те-
раријумске и акваријумске животиње), копитари (коњи, 
магарци, мазге и муле), папкари (говеда, овце, козе и 
свиње), живина (кокошке, ћурке, гуске, патке и друге 
пернате животиње), кунићи и пчеле.

Члан 3.

Власник, односно држалац домаће животиње одго-
воран је за живот, здравље и добробит животиње и мо-
ра да предузима све неопходне мере како би обезбе-
дио да се животињи не наноси непотребан бол, патња, 
страх и стрес, односно повреда, као и да се држањем 
домаћих животиња не угрожавају људи и околина. 

Члан 4.

Услови и начин држања домаћих животиња зависе 
од врсте објекта и подручја Града у коме се објекат на-
лази.

Врсте објеката, у смислу ове одлуке, су:

1.  објекти са два или више станова (у даљем тексту: 
објекти вишепородичног становања),

2.  објекти породичног становања на подручју на-
сељених места Нови Сад, Петроварадин и Срем-
ска Каменица, 

3.  објекти породичног становања на подручју на-
сељених места Ветерник, Руменка, Лединци, 

4.  објекти породичног становања на подручју на-
сељених места Футог, Бегеч, Кисач,  Степано-
вићево, Каћ, Ченеј, Будисава, Ковиљ, Буковац и 
Стари Лединци, и

5.  пословне просторије у пословно-стамбеним, стамбе-
но-пословним и пословним објектима (у даљем 
тексту: пословне просторије).

II. ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА

Члан 5.

У објектима вишепородичног становања у стану  мо-
гу да се држе: пси, мачке, украсне птице, мали глодари, 
тераријумске и акваријумске животиње, под условима и 
на начин прописан овом одлуком.

Члан 6.

У објектима из члана 4. став 2. тачка 2. ове одлуке, у 
посебно изграђеном објекту, могу да се држе, под усло-
вима и на начин прописан овом одлуком: копитари до 
три грла, а њихов подмладак до четири месеца старо-
сти, папкари до три грла, а њихов подмладак до четири 
месеца старости, до шест кунића, живина до 80 комада 
и пчеле.

Члан 7.

У објектима из члана 4. став 2. тачка 3. ове одлуке, у 
посебно изграђеном објекту, могу да се држе, под усло-
вом да не угрожавају људе и околину: копитари до шест 
грла, а њихов подмладак до четири месеца старости, 
папкари до шест грла, а њихов подмладак до четири 
месеца старости, до 10 кунића, живина до 140 комада.

Члан 8.

У објектима из члана 4. став 2. тачка 4. ове одлуке, у 
посебно изграђеном објекту, могу да се држе домаће 
животиње, под условом да не угрожавају и не узнеми-
равају људе и околину.

Члан 9.

У објектима из члана 4. став 2. тач. 2. и 3. ове одлу-
ке, могу да се држе: пси, мачке, украсне птице, голубо-
ви, мали глодари, тераријумске и акваријумске живо-
тиње, под условима и на начин прописан овом одлуком.

У објектима из члана 4. став 2. тачка 4. ове одлуке, 
могу да се држе: пси, мачке, украсне птице, голубови, 
мали глодари, тераријумске и акваријумске животиње, 
под условима и на начин прописан овом одлуком и под 
условом да не угрожавају људе и околину.

Члан 10.

У пословним просторијама могу да се држе само ак-
варијумске животиње.

Члан 11.

У објектима вишепородичног становања и пословним 
просторијама није дозвољено држање домаћих живо-
тиња на балкону, тераси или лођи, на тавану, у подруму, 
гаражи, шупи, вртној башти, заједничком дворишту или 
другој заједничкој просторији. 

Дозвољено је увођење домаћих животиња из члана 
5. ове одлуке у лифтове у објектима вишепородичног 
становања, уколико су празни, а предност у коришћењу 
лифта имају станари и грађани.

Члан 12.

Држање копитара, папкара, кунића, живине и пчела 
није дозвољено на подручју следећих месних заједни-
ца: Житни трг, Стари Град, Прва војвођанска бригада, 
Соња Маринковић, Лиман, Бошко Буха, Лиман III, Остр-
во, Иво Андрић, Вера Павловић, 7. јули, Јужни Телеп, 
Братство-Телеп, Никола Тесла-Телеп, Гаврило Принцип, 
Бистрица, Адице, Југовићево, Раднички, Детелинара, 
Народни хероји, Омладински покрет, Сава Ковачевић, 
Дунав, Подбара, Слана бара - подручје ограничено Те-
меринским путем, Улицом Паје Радосављевића, Кли-
санским путем и Приморском улицом, Видовданско на-
сеље - подручје западно од улица Стефана Дечанског и 
Емануила Јанковића, Салајка - подручје јужно од Кана-
ла ДТД, Петроварадин - подручје ограничено десном 
обалом Дунава са запада, железничком пругом 
Београд-Нови Сад са севера и истока, и трасом желез-
ничке пруге Беочин-Нови Сад са југа, као и подручје се-
верно од Улице Душка Радовића и Роковог потока из-
међу пруге Београд-Нови Сад са запада и десне обале 
Дунава са истока, и Сремска Каменица, изузев подручја 
насеља Боцке западно од Јоргованске и Јаворове улице. 
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1. ПСИ И МАЧКЕ

Члан 13.

У објектима вишепородичног становања у стану мо-
гу да се држе највише један пас и једна мачка, а њихов 
подмладак најдуже до четири месеца старости.

У заједничком стану власника, односно корисника 
објекта из става 1. овог члана, пси и мачке могу да се 
држе само ако постоји сагласност сустанара.

Члан 14.

Пси следећих раса: немачки овчар, белгијски овчар 
(сви варијетети), ротвајлер, доберман, немачки боксер 
(оба варијетета), шнауцер-велики (оба варијетета), црни 
теријер, аргентински пас, бул мастиф, мастиф, напуљс-
ки мастиф, пиринејски мастиф, шарпланинац, кавкаски 
овчар, ердел теријер, амерички стафорд теријер, бул 
теријер (нормалне величине), стафордски бул теријер, 
пит бул теријер, као и сви пси настали укрштањем са 
једном или више наведених раса паса, могу да се држе 
у објектима из члана 13. ове одлуке, само уз сагласност 
свих власника, односно корисника објекта.

Члан 15.

У објектима из члана 4. став 2. тач. 2. и 3. ове одлу-
ке, у дворишту, могу да се држе највише два пса и две 
мачке, а њихов подмладак најдуже до четири месеца 
старости.

У објектима из члана 4. став 2. тачка 4. ове одлуке, у 
дворишту, могу да се држе пси и мачке, а њихов 
подмладак најдуже до четири месеца старости, под ус-
ловом да не угрожавају људе и околину.

Члан 16.

У објектима из члана 4. став 2. тач. 2. до 4. ове одлу-
ке, пси морају да се држе у ограђеном простору у одго-
варајућој кућици или у одговарајућој кућици везани на 
ланцу или на продуженој водилици, тако да не могу 
прићи уличној огради, односно регулационој линији на 
удаљености мањој од 1m.

Ограђени простор, односно простор по коме пси мо-
гу да се крећу мора да буде удаљен најмање 4 m од 
најближег стамбеног или пословног објекта на суседној 
парцели.

Члан 17.

У заједничком дворишту објеката из члана 4. став 2. 
тач. 2. до 4. ове одлуке, пси могу да се држе под усло-
вима и на начин прописан у члану 16. ове одлуке, само 
ако постоји сагласност свих корисника заједничког дво-
ришта.

Члан 18.

Власник, односно држалац пса може да изводи пса 
само на повоцу.

Поводац из става 1. овог члана, не може да буде ду-
жи од 2 m.

Пси раса из члана 14. ове одлуке, ако су старији од 4 
месеца, могу да се изводе само на повоцу који не може 
да буде дужи од 1 m и са брњицом.

Изузетно, пси водичи за слепа и слабовида лица, ло-
вачки пси за време лова, службени пси у току полицијс-
ке акције, потраге за изгубљеним лицима и слично и ов-
чарски пси за време чувања стоке  могу да се изводе и 
да се слободно крећу, под контролом власника, однос-
но држаоца пса, без брњице.

Члан 19.

Власник, односно држалац пса из члана 14. ове од-
луке, дужан је да, у објектима из члана 4. став 2. тач. 2. 
до 4. ове одлуке, на улазу у двориште - капији, на вид-
ном месту, истакне натпис "чувај се пса".

Члан 20.

Лица млађа од 18 година не могу да изводе пса из 
члана 14. ове одлуке.

Члан 21.

Власник, односно држалац пса и мачке дужан је да 
обележи и региструје пса и мачку у складу са посебним 
прописима о обележавању и регистрацији паса.

Члан 22.

Пси и мачке изводе се на јавне зелене површине од-
ређене актом градске управе надлежне за комуналне 
послове.

Акт из става 1. овог члана, доноси се на основу пред-
лога Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило" 
Нови Сад. 

Члан 23.

Одржавање чистоће и хигијене на површинама из 
члана 22. став 1. ове одлуке, врши правно лице или 
предузетник коме Град повери обављање ових послова.

Члан 24.

Пси могу слободно, без повоца да се крећу под конт-
ролом власника, односно држаоца, на површинама из 
члана 22. став 1. ове одлуке.

Члан 25.

Необележен пас без брњице и повоца, који се затек-
не на површини јавне намене сматра се напуштеним 
псом.

Обележени пас који се затекне на површини јавне 
намене без присуства власника, односно држаоца, сма-
тра се изгубљеним псом.

Напуштеним псом сматраће се и пас чији власник, 
односно држалац одбије да се, на захтев комуналног 
полицајца, легитимише и пружи доказ о власништву 
над псом, односно доказ да је држалац пса.

Члан 26.

Ако пас или мачка запрљају степениште, заједничко 
двориште, лифт или друге заједничке просторије у 
објектима вишепородичног становања, површину јавне 
намене, као и заједничко двориште објеката из члана 4. 
став 2. тач. 2. до 4. ове одлуке, власник, односно држа-
лац дужан је да, без одлагања, запрљану површину 
очисти, а по потреби опере и дезинфикује, у складу са 
законом.
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Члан 27.

Приликом извођења пса или мачке власник, односно 
држалац дужан је да код себе има потврде о изврше-
ном обележавању пса и о вакцинацији пса или мачке, 
као и PVC кесе за измет пса и мачке који је настао при-
ликом извођења.

Члан 28.

У случају губитка пса или мачке, власник, односно 
држалац дужан је да без одлагања, а најкасније у року 
од три дана од дана губитка пријави нестанак правном 
лицу или предузетнику коме је поверено обављање 
послова прикупљања, превоза и збрињавања напуште-
них и изгубљених домаћих животиња и овлашћеној ве-
теринарској служби.

Пријава из става 1. овог члана мора да садржи вре-
ме и место губитка пса или мачке, расу, физички опис и 
име несталог пса или мачке, као и потврду о извршеном 
обележавању и вакцинацији.

2. УКРАСНЕ ПТИЦЕ

Члан 29.

У објектима вишепородичног становања у стану, мо-
же да се држи највише пет украсних птица, на начин 
којим се трећа лица не ометају у мирном коришћењу 
стана.

У објектима из члана 4. став 2. тач. 2. и 3. ове одлу-
ке, у помоћним објектима или у кавезима у дворишту, 
може да се држи највише 10 украсних птица, под усло-
вом да се не узнемиравају трећа лица.

3. ГОЛУБОВИ

Члан 30.

Голубовима се, у смислу ове одлуке, сматрају голу-
бови писмоноше, голубови високолетачи и украсни го-
лубови.

Члан 31.

У објектима вишепородичног становања није доз-
вољено држање и храњење голубова.

Члан 32.

У објектима из члана 4. став 2. тач. 2. и 3. ове одлу-
ке, може да се држи највише 100 голубова, и то највише 
4 голуба по m³, у посебној просторији на тавану, ограђе-
ном простору или кавезу у дворишту, под условом да се 
не узнемиравају трећа лица.

Члан 33.

Изузетно, у објектима из члана 4. став 2. тач. 3. ове 
одлуке, у посебно изграђеном објекту може да се држи 
више од 100 голубова, под условом да се не узнемира-
вају трећа лица.

Члан 34.

Објекти за држање голубова из члана  32. ове одлу-
ке, морају бити изграђени од материјала који се могу 
лако механички очистити, опрати и дезинфиковати.

Објекти из става 1. овог члана морају да се редовно 
чисте и дезинфикују.

Члан 35.

Ако објекте из члана 4. став 2. тач. 2. до 4. ове одлу-
ке, користи више власника, односно корисника, голубо-
ви могу да се држе под условом да постоји сагласност 
свих власника, односно корисника објеката и под усло-
вом и на начин прописан овом одлуком.

4. МАЛИ ГЛОДАРИ, ТЕРАРИЈУМСКЕ  
 И АКВАРИЈУМСКЕ  ЖИВОТИЊЕ

Члан 36.

У објектима из члана 4. став 2. ове одлуке, могу да 
се држе мали глодари, тераријумске и акваријумске жи-
вотиње.

5. КОПИТАРИ И ПАПКАРИ

Члан 37.

У објектима из члана 4. став 2. тач. 2. до 4. ове одлу-
ке, копитари и папкари могу да се држе у посебно из-
грађеним објектима.

Члан 38.

Посебно изграђен објекат из члана 37. ове одлуке, 
мора да буде удаљен најмање 10 m од најближег стам-
беног или пословног објекта на истој парцели, најмање 
15 m од најближег стамбеног или пословног објекта на 
суседној парцели и најмање 15 m од уличне ограде, од-
носно регулационе линије.

6. КУНИЋИ

Члан 39.

У објектима из члана 4. став 2. тач. 2. до 4. ове одлу-
ке, у дворишту - у посебном објекту, ограђеном просто-
ру или кавезу, могу да се држе кунићи, под условом да 
се не узнемиравају трећа лица.

Посебан објекат, ограђен простор или кавез из става 
1. овог члана мора да буде удаљен најмање 10 m од 
најближег стамбеног или пословног објекта на истој 
парцели, најмање 15 m од најближег стамбеног или 
пословног објекта на суседној парцели и најмање 15 m 
од уличне ограде, односно регулационе линије.

Ако објекте из става 1. овог члана, користи више влас-
ника или корисника, кунићи могу да се држе под услови-
ма и на начин прописан овом одлуком, само ако се с тим 
сагласе сви власници, односно корисници објеката.

7. ЖИВИНА

Члан 40.

У објектима из члана 4. став 2. тач. 2. до 4. ове одлу-
ке, у дворишту - у посебном објекту, ограђеном просто-
ру или кавезу, може да се држи живина и друге пернате 
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животиње, под условом да се не узнемиравају трећа 
лица.

Помоћни објекат, ограђен простор или кавез из става 
1. овог члана, мора да буде удаљен најмање 10 m од 
најближег стамбеног или пословног објекта на истој 
парцели, најмање 15 m од најближег стамбеног или 
пословног објекта на суседној парцели и најмање 15 m 
од уличне ограде, односно регулационе линије.

У помоћном објекту, ограђеном простору или кавезу 
из става 1. овог члана, може да се држи највише четири 
комада живине по m².

Ако објекте из става 1. овог члана, користи више 
власника или корисника, живина може да се држи под 
условима и на начин прописан овом одлуком, само уз 
сагласност свих власника, односно корисника објеката.

8. ПЧЕЛЕ

Члан 41.

У објектима из члана 4. став 2. тач. 2. до 4. ове одлу-
ке, у дворишту могу да се држе пчелињаци до 10 кош-
ница на удаљености од најмање 15 m од уличне ограде, 
односно регулационе линије, као и најмање 10 m од 
граница суседних парцела.

Изузетно од става 1. овог члана у објектима из члана 
4. став 2. тач. 3. и 4. ове одлуке, у дворишту, могу да се 
поставе пчелињаци са преко 10 кошница под условом 
да су удаљени најмање 50 m од  јавних путева, као и 
објеката на суседној парцели, при чему улаз у кошнице 
не сме бити окренут према овим објектима.

III. ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА ДОМАЋЕ ЖИВОТИЊЕ

Члан 42.

У посебно изграђен и уређен простор (у даљем текс-
ту: Прихватилиште) смештају се, у складу са законом:

-  напуштене и изгубљене домаће животиње,
-  домаће животиње чији власници, односно држа-

оци не могу више да се брину о њима, по пријави 
власника, односно држаоца,

-  домаће животиње које су одузете од власника, 
односно држаоца, и

-  домаће животиње које су у опасности.

Члан 43.

Послове прикупљања, превоза и збрињавања на-
пуштених и изгубљених домаћих животиња врши прав-
но лице или предузетник који испуњава услове за рад у 
складу са законом и уписан је у регистар објеката, а ко-
ме Град повери обављање ових послова, у складу са 
посебним прописима.

Средства за обављање послова из става 1. овог чла-
на обезбеђују се у буџету Града Новог Сада.

Трошкове збрињавања напуштене домаће животиње 
сноси власник, односно држалац животиње, а ако је не-

познат трошкове збрињавања животиње сноси власник 
Прихватилишта.

Члан 44.

Ако се псу или мачки који су смештени у прихватили-
ште након истека рока од најмање 30 дана не пронађе 
власник, односно ако се не збрине на други начин, са 
њима се поступа у складу са програмом контроле и 
смањења популације напуштених паса и мачака (у 
даљем тексту: Програм).

Програм доноси Градско веће Града Новог Сада.

Стручне послове на изради Програма обавља градс-
ка управа надлежна за комуналне послове.

Ако се домаћој животињи, осим пса и мачке,  која је 
смештена у прихватилиште не пронађе власник, однос-
но ако се не збрине на други начин, као и ако њихово 
чување изискује несразмерне трошкове, животиња ће 
се одмах продати или поклонити.

Члан 45.

Трошкове одузимања домаћих животиња, осим паса 
и мачака, у поступку принудног извршења, сноси влас-
ник или држалац.

Ако чување одузете животиње изискује несразмерне 
трошкове, одузета животиња се уступа одговарајућој 
организацији или предузетнику уз накнаду, односно 
продаје.

Трошкови из става 1. овог члана обухватају трошко-
ве превоза, лечења, смештаја и исхране домаћих живо-
тиња, као и друге трошкове.

Ако трошкови из става 2. овог члана буду већи од из-
носа накнаде из става 1. овог члана, разлику трошкова 
сноси власник или држалац домаће животиње, под 
претњом принудне наплате.

IV. ЗООХИГИЈЕНСКА СЛУЖБА

Члан 46.

Зоохигијенска служба обавља послове:
-  хватања и збрињавања напуштених животиња у 

Прихватилиште,
-  нешкодљивог уклањања лешева животиња са 

површина јавне намене и објеката за узгој, 
држање, дресуру, излагање, одржавање такми-
чења или промет животиња,

-  транспорта или организовања транпоспорта ле-
шева животиња са површина јавне намене и обје-
ката из алинеје друге овог става до објеката за 
сакупљање, прераду или уништавање отпада жи-
вотињског порекла на начин који не представља 
ризик по друге животиње, људе или околину.

Средства за обављање послова из става 1. овог чла-
на обазбеђују се у буџету Града Новог Сада.

 Послове из става 1. овог члана врши правно лице 
или предузетник коме Град повери обављање ових пос-
лова, у складу са посебним прописима.
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V. КАРАНТИН

Члан 47.

Животиње које се набављају у земљи могу да се 
сместе у објекте за узгој и држање после извршеног ве-
теринарско-санитарног прегледа, осим ако надлежни 
министар не нареди да се такве животиње сместе у ка-
рантин ради спровођења дијагностичког испитивања и 
вакцинације.

У посебан објекат (у даљем тексту: Карантин) сме-
штају се, у складу са законом, животиње у унутрашњем 
промету ради испитивања ако:

1.  животиња није обележена и ако је не прати одго-
варајући идентификациони документ,

2.  држалац животиње нема уверење о здравстве-
ном стању животиње или је уверење неважеће 
(због истека рока, непотпуних података или дру-
гих недостатака), 

3.  за пошиљку животиње не постоји потврда о ње-
ном здравстевном стању,

4.  постоји сумња или је утврђено да животиња бо-
лује од заразне болести,

5.  животиња потиче из зараженог или угроженог 
подручја,

6.  није могуће утврдити порекло животиње, власни-
ка, односно држаоца животиње.

Члан 48.

Средства за обављање послова из члана 47. ове од-
луке обезбеђују се у буџету Града Новог Сада.

Карантин обезбеђује правно лице или предузетник 
коме Град повери обављање ових послова, у складу са 
посебним прописима.

Трошкове карантина сноси власник, односно држа-
лац животиње, а ако је непознат трошкове карантина 
сноси власник Карантина.

Уколико је власник, односно држалац животиње не-
познат, или уколико власник, односно држалац не жели 
да преузме животињу, иста се може поклонити, као и 
продати или клати.

VI. МЕРЕ ЗАБРАНЕ

Члан 49.

Забрањено је:
1. прикупљање, уклањање и смештање у Карантин 

домаћих животиња, осим од стране правног лица 
или предузетника, коме Град повери обављање 
ових послова, у складу са посебним прописима,

2. остављање лешева угинулих домаћих животиња 
и њихових делова на површинама јавне намене,

3. сахрањивање угинулих домаћих животиња и њи-
хових делова ван места одређеног за ту сврху,

4. држање и збрињавање домаћих животиња суп-
ротно одредбама ове одлуке,

5. напајање домаћих животиња на јавним чесмама и 
бунарима намењеним за водоснабдевање грађа-
на, 

6. храњење напуштених и изгубљених домаћих жи-
вотиња на површини јавне намене, у заједничким 
просторијама и двориштима објеката вишепоро-
дичног становања, 

7. шишање и чешљање паса на површини јавне на-
мене и одлагање псећих длака на површини јавне 
намене, 

8. увођење домаћих животиња у службене просто-
рије, средства јавног саобраћаја, на дечија игра-
лишта или на друга јавна места одређена посеб-
ним прописом, и

9. вршење других радњи, супротно одредбама ове 
одлуке.

VII. НАДЗОР

Члан 50.

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

Инспекцијски надзор над применом ове одлуке 
обавља комунални инспектор.

Члан 51.

У вршењу инспекцијског надзора комунални инспек-
тор је дужан и овлашћен да контролише:

1.  испуњеност услова и начин држања домаћих жи-
вотиња у зависности од врсте објекта и подручја 
Града у коме се објекат налази,  

2.  број домаћих животиња у зависности од врсте 
објекта у којима се држе,

3.  поступање са напуштеним и изгубљеним до-
маћим животињама, и 

4.  испуњеност других услова у складу са овом одлу-
ком.

Члан 52.

У вршењу инспекцијског надзора комунални инспек-
тор је овлашћен да:

1.  нареди отклањање недостатка у погледу услова 
и начина држања домаћих животиња у зависнос-
ти од врсте објекта и подручја Града у коме се 
објекат налази, као и броја домаћих животиња, 
под претњом принудног извршења;

2.  поднесе захтев за покретање прекршајног поступ-
ка против власника, односно држаоца домаће жи-
вотиње уколико не поступи у складу са наредбом 
из тачке 1. овог става;

3.  забрани држање домаће животиње, под претњом 
принудног извршења уколико се ради о животињи 
чије држање није дозвољено на подручју месне 
заједнице у складу са одредбама ове одлуке и 
поднесе захтев за покретање прекршајног поступ-
ка против власника, односно држаоца животиње; 

4.  изда налог овлашћеном правном лицу или преду-
зетнику да уклони леш домаће животиње са повр-
шине јавне намене;

5.  изда налог да се прикупи напуштена или изгубље-
на домаћа животиња сходно одредбама ове одлу-
ке, и
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6.  предузима и друге мере у складу са овом одлу-
ком и прописима донетим на основу ове одлуке. 

Жалба на решење комуналног инспектора не одла-
же извршење решења.

За прекршаје прописане овом одлуком комунални 
инспектор може да покрене прекршајни поступак и из-
рекне мандатну казну физичком лицу, правном лицу, 
одговорном лицу у правном лицу и предузетнику. 

Уколико власник, односно држалац пса или мачке 
приликом инспекцијског надзора одбије да прикаже до-
каз о редовној вакцинацији пса или мачке против бес-
нила, комунални инспектор обавестиће одмах о томе 
надлежну инспекцију.

Уколико комунални инспектор у вршењу инспекцијс-
ког надзора, уочи повреду прописа из надлежности 
другог органа, обавестиће одмах о томе, писаним пу-
тем, надлежни орган.  

Члан 53.

Комунални полицајац у обављању комунално-поли-
цијских послова, поред законом утврђених овлашћења, 
изриче мандатну казну и подноси захтев за вођење 
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.  

VIII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 54.

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

1.  не одржава чистоћу и хигијену на јавним зеленим 
површинама на којима је дозвољено извођење 
паса и мачака (члан 23.),

2.  неовлашћено прикупља, превози и збрињава на-
пуштене и изгубљене домаће животиње (члан 43. 
став 1.),

3.  неовлашћено обавља послове из члана 46. став 
1. ове одлуке,

4.  држи и збрињава домаће животиње супротно од-
редби ове одлуке (члан 49. тачка 4.), и

5.  врши друге радње супротно одредби ове одлуке 
(члан 49. тачка 9.).

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се одго-
ворно лице у правном лицу новчаном казном од 
2.500,00 до 75.000,00 динара.

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

Члан 55.

Новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00 динара 
казниће се за прекршај физичко лице као власник, од-
носно држалац домаће животиње ако:

1.  у објектима породичног становања из члана 4. 
став 2. тач. 2. до 4. ове одлуке, држи домаће живо-
тиње супротно одредбама чл. 6.до 9. ове одлуке,

2.  у пословним просторијама из члана 4. став 2. тач-
ка 5. ове одлуке, држи домаће животиње супрот-
но члану 10. ове одлуке,

 3.  у објектима вишепородичног становања и послов-
ним просторијама држи домаће животиње супрот-
но одредби члана 11. став 1. ове одлуке,

4.  не поступи у складу са одредбом члана 11. став 2. 
ове одлуке,

5.  држи копитаре, папкаре, куниће, живину и пчеле 
на подручју месних заједница на којима то није 
дозвољено (члан 12.),

6.  у објектима вишепородичног становања држи псе 
и мачке супротно одредбама чл. 13. и 14. ове од-
луке,

7.  у дворишту објекта породичног становања из члана 
4. став 2. тач. 2. до 4. ове одлуке, држи псе или мач-
ке супротно одредбама чл. 15. и 16. ове одлуке,

8.  не прибави сагласност свих корисника заједнич-
ког дворишта за држање паса (члан 17.),

9.  изводи и шета пса супротно одредби члана 18. 
ове одлуке,

10.  не истакне натпис "чувај се пса" на месту одређе-
ном у члану 19. ове одлуке,

11.  као власник или држалац пса не спречи лице 
млађе од 18 година да изводи пса у шетњу пса (члан 
20.), 

12.  изводи пса на јавне зелене површине супротно 
одредби члана 24. ове одлуке,

13.  не поступи у складу са одредбом члана 26. ове 
одлуке,

14.  приликом извођења пса или мачке код себе нема 
потврде о извршеном обележавању пса, о вакци-
нацији пса или мачке, као и PVC кесе за измет пса 
и мачке (члан 27.),

15.  држи украсне птице, супротно одредби члана 29. 
ове одлуке,

16.  држи голубове, супротно одредбама чл. 30. до 35. 
ове одлуке, 

17.  држи копитаре и папкаре, супротно одредбама чл. 
37. и 38. ове одлуке,

18.  држи куниће, супротно одредби члана 39. ове одлуке,

19.  држи живину и друге пернате животиње, супротно 
одредби члана 40. ове одлуке,

20.  држи пчеле, супротно одредби члана 41. ове од-
луке,

21.  одбије да плати трошкове збрињавања напуште-
не домаће животиње смештене у Прихватилиште 
(члан 43. став 3.),

22.  не поступи у складу са одредбом члана 48. став 
3. ове одлуке,

23.  поступа са домаћим животињама супротно члану 
49. ове одлуке,
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24.  не поступи по решењу комуналног инспектора 
(члан 52. став 1. тач. 1., 3. и 4.), и

25.  спречава комуналног инспектора и комуналног 
полицајца да изврши надзор у складу са одред-
бама ове одлуке.

Члан 56.
Мандатна казна за физичко лице и одговорно лице у 

правном лицу износи 5.000,00 динара, а за правна лица 
и предузетнике износи 20.000,00 динара.

IX. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 57.

До доношења акта из члана 22. ове одлуке остаје на 
снази акт донет на основу одлуке која престаје да важи 
даном ступања на снагу ове одлуке.

Члан 58.

Поступци инспекцијског надзора, започети пре сту-
пања на снагу ове одлуке, окончаће се према одредбама 
одлуке која је важила у моменту покретања поступка.

Члан 59.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Од-
лука о условима за држање и заштиту домаћих живо-
тиња ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 22/06, 
9/07-испр. и 33/09-Одлука УС).

Члан 60.

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: 352-2144/2010-I352-2144/2010-I/2010-I
29. децембар 2010. године
НОВИ САД    Председник

Александар Јовановић, с.р.

911
На основу члана 146. Закона о планирању и из-

градњи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 
72/09, 81/09-испр. и 64/10 - Одлука УС) и члана 24. тачка 
22. Статута Града Новог Сада-пречишћен текст ("Служ-
бени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина 
Града Новог Сада, на XXXIII седници 29. децембра 
2010. године, доноси

О Д Л У К У 
 О ИЗМЕНАМА  ОДЛУКЕ О УРЕЂЕЊУ ГРАДА

Члан 1.

У Одлуци о уређењу Града ("Службени лист Града 
Новог Сада", бр. 39/10 и 42/10 - испр.) у члану 8. став 1. 
тачка 11.  после речи: "перда" брише се зарез и ставља 
се тачка, а речи до краја реченице бришу се. 

Члан 2.
Члан 66. мења се и гласи:

"Члан 66.
За постављање другог огласног средства из члана 

65. став 3. ове одлуке одговорни су  оглашивач или ли-
це које га поставља."

Члан 3.
Члан 80. брише се.

Члан 4.

У  члану 124. став 1. тачка 27. брише се.
Досадашње тач. 28. до 58. постају тач. 27. до 57.

Члан 5.
Члан 133. брише се.

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: 352-3293/2010-I
29. децембар 2010. године
НОВИ САД    Председник

Александар Јовановић, с.р.

912
На основу члана 29. Закона о задужбинама, фонда-

цијама и фондовима (“Службени гласник Републике Ср-
бије”, број 59/89), а у вези са чланом 71. Закона о задуж-
бинама и фондацијама (“Службени гласник Републике 
Србије”, број 88/10) и члана 24. тачка 34. Статута Града 
Новог Сада-пречишћен текст (“Службени лист Града 
Новог Сада”, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада, 
на XXXIII седници 29. децембра 2010. године доноси

О Д Л У К У  
О ПРЕСТАНКУ РАДА ФОНДА ЗА 

ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ ГРАДА 
НОВОГ САДА

Члан 1.
Фонд за противпожарну заштиту Града Новог Сада 

(у даљем тексту: Фонд) основан Одлуком о оснивању 
Фонда за противпожарну заштиту Града Новог Сада 
(“Службени лист Града Новог Сада”, број 8/95) престаје 
са радом 31. децембра 2010. године, с обзиром да су 
остварени циљеви због којих је основан, односно да ће 
их остваривати други субјекти у складу са Законом о 
заштити од пожара (“Службени гласник Републике Ср-
бије”, број 111/09).

Члан 2.
Средства за рад и друга средства за организовање, 

спровођење и унапређење заштите од пожара (у даљем 
тексту: опрема), којима Фонд располаже су:
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Р.Б. Назив опреме ЈМ Кол

1. Прах за гашење пожара класе „Д“ Кг 500

2. Ударна бушилица BOSCH GBH 7-46 DE Ком 2

3. Брусилица BOSCH GWS 20-230 H Ком 1

4. Угаона брусилица BOSCH GWS 6-115 Ком 1

5. Приколица за чамац Ком 1

6. Јастуци за заптивање пукотина VETTER LDK 10/10, 10/25, 20/20 Комплет 1

7. Јастуци за заптивање шахтова VETTER COMPACT GULLY Комплет 1

8. Врећа за заптивање шахтова  GDK 30/50 Ком 1

9. Моторна тестера за дрво SOLO 675 Ком 2

10. Ланац за моторну тестеру Ком 4

11. Аку бушилица METABO BZ 12 SP Ком 1

12. Ротациона шлајферица METABO SXE 325 INTEC Ком 1

13. Комплет бургија и битова у коферу Комплет 1

14. Делови за изолационе апарате По списку

15. ГПС навигатори Ком 4

16. Компресор 300 bara Ком 1

17. Гарнитура електричарског алата Комплет 1

18. Гарнитура механичарског алата Комплет 1

19. Сет бургија за ударне бушилице Комплет 1

20. Вишегасни детектор XAM 7000 Ком 1

21. Одела за хемијске интервенције МСА Ком 4

22. Термална камера ДРЕГЕР Ком 1

23. Уређај за отварање сигурносних врата Ком 2

24. Резервна сечива за алат – секач CU 4035 C NCT Комплет 2

25. Додатни прибор за уређај за отварање сигурносних врата – завршетак за упор Пар 1

26. Додатни прибор за уређај за отварање сигурносних врата – потискујућа плоча  
са гумом

Ком 4

27. Регистрофон Комплет 1

28. Опрема за индивидуално спашавање Комплет 1

29.
Ватрогасно возило МЕРЦЕДЕС БЕНЦ АТЕГО 1226 регистарске ознаке НС  
370-990 број мотора 90291700764079 и број шасије WDB976053-1L-346730  
са припадајућом опремом

Ком 1

30. Чизме заштитне интервенцијске Пар 50

31. Заштитне рукавице Пар 80

32. Ватрогасни шлем и штитник за врат Ком 50

33. Лампа за шлем Ком 44

34. Муљна електромоторна пумпа ЕЛЕКТРОКОВИНА Ком 4

35. Продужни каблови 5*2,5 Ком 3

36. Уређај за комуникацију САВОКС Ком 48

37. Уређај за прање високим притиском КРАНЗЛЕ Ком 1

38. Уређај за сервисирање „С“ апарата Ком 1
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39. Телескоп за развлачење ХОЛМАТРО Ком 2

40. Изолациони апарат ДРЕГЕР ПА 94 Ком 25

41. Резервне маске ПАНОРАМА Ком 20

42. Резервне боце  ДРЕГЕР ЦФК 6Л/300 бара Ком 25

43. Тестор Ком 1

Опрема из става 1. овог члана преноси се у својину без накнаде Министарству унутрашњих послова, Сектор за 
ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Новом Саду.

Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне ситуације у Новом Саду, 
регистроваће се као власник ватрогасног возила из става 1. тачка 29. овог члана.

Члан 3.

Поред опреме из члана 2. ове одлуке Фонд располаже средствима за рад и другим средствима за организовање, 
спровођење и унапређење заштите од пожара, и то: 

рб         Врста и назив опреме    Кол  цена/комад     укупно набавка

1 Потисно црево тип  “Б” са кованим спојкама 36 7870,6 283341,6 ЈНМВ-Д1/09 Ватроспрем, 
уговор 67/09, партија 1.

2 Потисно црево тип  “Ц” са кованим спојкама 64 5437,08 347973,5 ЈНМВ-Д1/09 Ватроспрем, 
уговор 67/09, партија 1.

3 Усисно црево тип  “Ц” са спојкама 20 2832 56640 ЈНМВ-Д1/09 Ватроспрем, 
уговор 67/09, партија 1.

4 Млазница  тип “Турбо” за гашење  6 18126,57 108759,42 ЈНМВ-Д1/09 Ватроспрем, 
уговор 67/09, партија 3.

5 Противпожарни апарат S - 2 ст.  22 2076,8 45689,6 ЈНМВ-Д1/09 Ватроспрем, 
уговор 66/09, партија 4.

6 Противпожарни апарат S - 3 ст.  2 2584,2 5168,4 ЈНМВ-Д1/09 Ватроспрем, 
уговор 66/09, партија 4.

7 Противпожарни апарат S - 6 ст.  2 4248 8496 ЈНМВ-Д1/09 Ватроспрем, 
уговор 66/09, партија 4.

8 Метларице 10              2478 24780 ЈНМВ-Д1/09 Ватроспрем, 
уговор 66/09, партија 4.

9 Пумпа за воду “HONDA” WB30 са прибором  4 46610 186440 ОПОБ-1/09 Ватроспрем, 
Уговор 117/09, партија 1.

10 Усисна корпа  тип “Б”  3 8903,27 26709,83 ЈНМВ-Д3/09, Ватроспрем, 
Уговор 187,  партија 3.

11 Усисна корпа тип  “Ц”   2 6656,08 13312,17 ЈНМВ-Д3/09, Ватроспрем, 
Уговор 187,  партија 3.

12 Разделница трокрака са вентилима Б-Б/2Ц  1 29311,2 29311,2 ЈНМВ-Д3/09, Ватроспрем, 
Уговор 187,  партија 3.

13 Млазница “Турбо”  10 30680 306800 ЈНМВ-Д3/09, Хелиос, 
уговор181/09, партија 2.

14 Млазница за гашење тип “Ц” "универзална” 
са славином и универзалном главом

 1 2053,2 2053,2 ЈНМВ-Д3/09, Хелиос, 
уговор181/09, партија 2.

15 Млазница за гашење тип “Ц”  “обична” са 
славином

 5 1817,2 9086 ЈНМВ-Д3/09, Хелиос, 
уговор181/09, партија 2.
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Средства  за рад и друга средства за организовање, 
спровођење и унапређење заштите од пожара из става 
1. овог члана преносе се у својину без накнаде Ватро-
гасном савезу Града Новог Сада.

Члан 4.

Опрема из члана 2. ове одлуке и средства за рад и 
друга средства за организовање, спровођење и унап-
ређење заштите од пожара из члана 3. ове одлуке, пре-
лазе у својину Министарству унутрашњих послова, Сек-
тор за ванредне ситуације, Управа за ванредне 
ситуације у Новом Саду, односно Ватрогасном савезу 
Града Новог Сада, од 1. јануара 2011. године.

Члан 5.

Фонд не располаже неутрошеним финансијским 
средствима за 2010. годину.

Фонд нема неизмирених дуговања и обавеза према 
другим правним и физичким лицима и предузетницима.

Члан 6.

Извештај о раду Фонда за противпожарну заштиту 
Града Новог Сада и завршни рачун припремиће стручна 
служба Ватрогасног савеза Града Новог Сада и доста-
вити надлежном органу Града Новог Сада.

Члан 7.

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: 352-3401/2010-I3401/2010-I
29. децембар 2010. године2010. 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. 25/00, 25/02, 
107/05, 108/05 - исправка и 123/07- др. закон) и члана 24. 
тачка 9. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупш-
тина Града Новог Сада, на XXXIII седници 29. децембра 
2010. године, доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ 
СЕРВИС“ НОВИ САД

Члан 1.

У Одлуци о оснивању Јавног комуналног предузећа 
„Паркинг сервис“ Нови Сад (Службени лист Града Новог 

Сада“, бр. 29/05 – пречишћен текст, 53/08 и 38/09) члан 
7.  мења се и гласи:

„Члан 7.

Претежна делатност Јавног предузећа је:

52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају.

Поред делатности из става 1. овог члана Јавно пре-
дузеће обавља и:

41.20 Изградња стамбених и нестамбених зграда                  
     * паркинг гаража, укључујући и подземне гараже,

 42.11  Изградња путева и аутопутева
 * постављање ограда  и саобраћајних ознака и сл. ,
 * бојење и обележавање ознака на путевима,

43.12   Припремна градилишта
- земљане радове: ископавање, насипање, нивели-

сање терена, ископ канала, уклањање стена, мини-
рање и др.,

49.41   Друмски превоз терета
-  превоз аутомобила,
-  изнајмљивање теретног возила с возачем,

62.01   Рачунарско програмирање
- писање, мењање, тестирање, документовање и од-

ржавање софтвера; укључује и писање програма 
на основу упутства корисника.

Поред делатности из ст. 1. и 2. овог члана Јавно пре-
дузеће обавља и:

-  одржавање, уређивање и обележавање јавних пар-
киралишта и јавних гаража на територији Града Но-
вог Сада као делатност од општег интереса, и

- друге делатности и послове утврђене Статутом 
Јавног предузећа.

Јавно предузеће може да обавља делатности из 
овог члана и за друге кориснике у складу са законом у 
обиму који неће утицати на редовно испуњавање оба-
веза према оснивачу. ‘’

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: 34-4390/2010-I
29. децембар 2010. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.
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На основу члана 4. став 3. Закона о јавним4. став 3. Закона о јавним 

предузећима и обављању делатности од општег 
интереса (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 
25/00, 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 XXXIII 
седници 29. децембра 2010. године, доноси 

О Д Л У К У  
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ 
КОМУНАЛНЕ РАДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА 

ПУТЕВЕ ''ПУТ'' У НОВОМ САДУ КАО 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 1.

У Одлуци о организовању Комуналне радне органи-
зације за путеве ''Пут'' у Новом Саду као јавног кому-
налног предузећа (''Службени лист Града Новог Сада '', 
бр. 29/05- пречишћен текст и 53/08) члан 5. мења се и 
гласи:  

''Члан 5.

Претежна делатност Јавног предузећа је:

42.11  Изградња путева и аутопутева
Обухвата:
- изградњу аутопутева, улица, друмова и других пу-

тева за возила и пешаке,
- површинске радове на улицама, путевима, аутопу-

тевима, мостовима или тунелима,
* асфалтирање путева,
* бојење и обележавање ознака на путевима, и
* постављање ограда и саобраћајних ознака и сл.

Поред делатности из става 1. овог члана Јавно пре-
дузеће обавља и: 

08.12  Експлоатација шљунка, песка, глине и каолина
19.20  Производња деривата нафте 
23.61 Производња производа од бетона намењених  

 за грађевинарство
23.63 Производња свежег бетона
38.11  Скупљање отпада који није опасан
42.13  Изградња мостова и тунела
42.21  Изградња цевовода  
42.22  Изградња електричних и телекомуникационих  

 водова  
42.91  Изградња хидротехничких објеката  
43.1    Рушење и припремање градилишта
43.11  Рушење објеката
43.12  Припрема градилишта
43.13  Испитивање терена бушењем и сондирањем  
43.21  Постављање електричних инсталација
43.22 Постављање водоводних, канализационих,  

 грејних и климатизационих система

43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству 
43.31  Малтерисање
43.99 Остали непоменути специфични грађевински  

 радови
45.20  Одржавање и поправка моторних возила
49.39  Остали превоз путника у копненом саобраћају
49.41  Друмски превоз терета
52.21  Услужне делатности у копненом саобраћају
71.11  Архитектонска делатност
71.12  Инжењерске делатности и техничко саветовање
71.20  Техничко испитивање и анализе 
81.29  Услуге осталог чишћења    
81.30  Услуге уређења и одржавања околине

Поред делатности из ст. 1. и 2. овог члана Јавно пре-
дузеће обавља и:

-  радове на одржавању јавних путева, као и радове 
на појачаном одржавању који подразумевају: об-
нављање, замену и појачање дотрајалих колово-
за; исправку кривина; ублажавање нагиба; сани-
рање клизишта; поправку и појачање мостова и 
других објеката; проширење банкина, коловоза и 
трупа пута на краћим деловима пута; заштиту 
већих мостова од корозије и друге радове којима 
се чува, односно доводи пут у првобитно пројек-
товано стање.

-  вршење јавних овлашћења: давање сагласности 
на прикључење прилазног пута на јавни пут; 
вођење евиденције о стању јавних путева и тех-
ничких података катастра за путеве; давање са-
гласности за постављање водова и инсталација у 
заштитном појасу путева; давање сагласности за 
постављање водова и инсталација у трупу пута 
или земљишног појаса, и 

-  израду пројекта техничког регулисања саобраћаја.

Послове из ст. 2. и 3. алинеја један и три овог члана 
Јавно предузеће може да повери другом предузећу или 
предузетнику на начин и по поступку утврђеном посеб-
ном 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: 34-4388/2010-I4388/2010-I
29. децембар 2010. године2010. 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 опшег интереса 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 25/00, 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), Скупш-
тина Града Новог Сада, на  XXXIII седници 29. децемб-
ра 2010. године, доноси

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ 

ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
‘’НОВИ САД’’ КАО ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 1.

У Одлуци о организовању Градског саобраћајног 
предузећа ‘’Нови Сад’’ као јавног предузећа („Службени 
лист Града Новог Сада“, бр. 29/05 - пречишћен текст и 
53/08), члан 5. мења се и гласи:

‘’Члан 5.

Претежна делатност Јавног предузећа је:

49.31 Градски и приградски копнени превоз путника
- копнени превоз путника градским и приградским 

транспортним системима

Поред делатности из става 1. овог члана Јавно пре-
дузеће обавља, и:

29.20 Производња каросерија за моторна возила,  
 приколице и полуприколице,

33.13 Поправка електронске и оптичке опреме,

43.21  Постављање електричних инсталација,

45.20  Одржавање и поправка моторних возила,

45.32  Трговина на мало деловима и опремом за  
 моторна возила,

47.11 Трговина на мало у неспецијализованим  
 продавницама, претежно храном, пићима  
 и дуваном,

49.39 Остали превоз путника у копненом  
 саобраћају              

  - остали превоз путника друмом:

           * редовни аутобуски међумесни превоз

           * превоз школским аутобусима и аутобусима   
           за превоз запослених

52.21  Услужне делатности у копненом саобраћају,

71.20 Техничко испитивање и анализе,

95.12  Поправка комуникационе опреме.''

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: 34-4389/2010-I
29. децембар 2010. 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), Скупш-
тина Града Новог Сада, на XXXIII седници 29. децембра 
2010. године, доноси

 
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 
ОРГАНИЗОВАЊУ РАДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

„СТАН“ ИЗ НОВОГ САДА КАО ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ

Члан 1.

У Одлуци о организовању Радне организације „Стан“ 
из Новог Сада као јавног предузећа за стамбене услуге 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 29/05-пре-
чишћен текст, 53/08 и 4/10) у члану 5. став 1. мења се и 
гласи:

„Претежна делатност Јавног предузећа је:
- 43.29 остали инсталациони радови у грађевинарс-

тву.“
После става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
„Јавно предузеће обавља послове на одржавању и 

поправци стамбених и пословних зграда којима распо-
лаже Град Новиг Сад, послове на одржавању и поправ-
ци објеката установа и других облика организовања 
чији је оснивач Град Нови Сад и за које су средства за 
услуге текућег одржавања објеката планирана у буџету 
Града Новог Сада, радове на текућем одржавању и поп-
равци стамбених и пословних зграда чије је одржавање 
поверено Јавном предузећу, радове којима се обез-
беђује обављање појединих комуналних делатности од 
локалног интереса, а које су из делатности Јавног пре-
дузећа или сродних делатности Јавног предузећа (нпр. 
декорација Града Новог Сада за јавне манифестације и 
државне празнике; монтажа, демонтажа и складиштење 
свечане расвете и сл.), као и радове на текућем одржа-
вању и поправци стамбених и пословних зграда чијим 
извођењем се спречава или отклања опасност по жи-
вот и здравље људи, односно којима се обезбеђује си-
гурност корисника зграда и околине.“
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Досадашњи став 2. постаје став 3.

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: 020-479/2010-I
29. децембар 2010. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

917
На основу члана 7. став 1. Закона о финансирању 

локалне самоуправе („Службени гласник Републике Ср-
бије“, број 62/06) и члана 24. тачка 16. Статута Града 
Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 43/08) Скупштина Града Новог Сада, 
на XXXIII седници 29. децембра 2010. године, доноси

О Д Л У К У 
 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

Члан 1.

У Одлуци о локалним комуналним таксама (“Служ-
бени лист Града Новог Сада”, бр. 54/09 и 30/10), у члану 
1. реч: “услова” замењује се речју: “услуга”.

Члан 2.

У члану 2. став 1. мења се и гласи: 
“ Комунална такса уводи се за:
1.  истицање фирме на пословном простору,
2. држање моторних друмских и прикључних возила, 

осим пољопривредних возила и машина,
3.  коришћење витрина, ради излагања робе ван пос-

ловних просторија (слободностојеће и зидне вит-
рине),

4. држање и коришћење пловних постројења (плу-
тајући објекти, осим угоститељских), пловних на-
права (технички пловни објекти), и других објеката 
на води, осим пристана који се користе у погра-
ничном речном саобраћају,

5. држање и коришћење чамаца и сплавова на води 
(пловећа тела), осим чамаца које користе организа-
ције које одржавају и обележавају пловне путеве,

6. држање ресторана и других угоститељских  и за-
бавних објеката на води (плутајући објекти  у фун-
кцији туризма и угоститељства),  

7.  држање кућних животиња (паса и мачака),
8. коришћење простора на јавним површинама или 

испред пословних просторија у пословне сврхе, 
осим ради продаје штампе, књига и других публи-
кација, производа старих и уметничких заната и 
домаће радиности,

9. држање средстава за игру (“забавне игре”),
10. коришћење рекламних паноа (објекти и средства 

за оглашавање и друга огласна средства која се 
постављају ради рекламирања), 

11. коришћење простора за паркирање друмских мо-
торних и прикључних возила на уређеним и обе-
леженим местима,

12. коришћење обале у пословне и било које друге 
сврхе, и

13. заузеће јавне површине грађевинским материја-
лом и за извођење грађевинских радова.”

Члан 3. 

Члан 5. мења се и гласи:  

“Члан 5.

Обвезник из члана 3. ове одлуке дужан је да за ко-
ришћење права, предмета и услуге из члана  2. став 1. 
тач. 1, 4, 5, 7, и 9. ове одлуке, поднесe пријаву надлеж-
ној градској управи у року од 10 дана од дана почетка 
коришћења права, предмета и услуге, ради утврђивања 
обавезе плаћања комуналне таксе. 

Обвезник из става 1. овог члана дужан је да сваку 
насталу промену пријави надлежној градској управи, у 
року од 10 дана од дана настанка промене.”  

Члан 4.

У члану 8. бр. “3, 8, 11, и 15” замењују се бр. “3, 8, и 
13”.

Члан 5.

 После члана 8. додаје се члан 8а, који гласи: 

“Члан 8а

Комунална такса из члана 2. став 1. тачка 10. ове од-
луке плаћа се по зонама:

 I. зона: простор унутар следећих граница: полазна 
тачка од укрштања Београдског кеја са Улицом Милоша 
Бајића, улице Милоша Бајића, Даничићева, Златне гре-
де, Саве Вуковића до Алмашке, Алмашка до Светосав-
ске, Светосавска до Петра Кочића, Стеријина, Хаџи 
Светићева до Темеринске, Јована Суботића, Шафари-
кова до Јеврејске, Јеврејска до Васе Пелагића, Васе 
Пелагића до Петра Драпшина, Петра Драпшина до Лазе 
Костића, Сремска до Максима Горког, Улица Максима 
Горког, Кеј жртава рације, Београдски кеј до Улице Ми-
лоша Бајића.

II. зона: делови Новог Сада који нису обухваћени I. 
зоном, а ограничени су: Бул. цара Лазара, улицама Ца-
ра Душана, Хајдук Вељкова, Руменачка до Бул. Јаше 
Томића, Бул. Јаше Томића до Кисачке улице, Кисачком 
улицом до Улице Јована Цвијића, улицама Гундулићева, 
Јаше Игњатовића, Косовском до улице Марка Миљано-
ва, улицом Марка Миљанова, Београдским кејом, Кејом 
жртава рације, Сунчаним кејом до Бул. цара Лазара. 



30. decembar  2010. SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA Broj 60 – Strana 1931.    

III. зона: делови Новог Сада који нису обухваћени I. и 
II. зоном као и Петроварадин, Сремска Каменица и ули-
ца Новосадски пут. 

IV. зона: насељена места која нису обухваћена у зо-
нама II. и III.".

Члан 6.

У члану 14. став 1. алинеја прва мења се и гласи: 
"- градској управи у чијој надлежности је право, пред-

мет или услуга за чије коришћење се плаћа комунална 
такса не поднесе пријаву за утврђивање обавезе 
плаћања  комуналне таксе у прописаном року (члан 5. 
став 1. ове одлуке);”.

Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном листу  Града Новог Сада”, 
а примењује се од 1. јануара 2011. године. 

Члан 8.

Таксена тарифа, која је саставни део ове одлуке, 
мења се и гласи: 

“ТАКСЕНА ТАРИФА

Тарифни број 1.

1. За истицање фирме на пословном простору 
утврђује се комунална такса у годишњем износу, по зо-
нама одређеним у члану 7. ове одлуке, и то:

 I зона                15.000,00 динара
 II зона               13.500,00 динара
 III зона                 11.500,00 динара
 IV зона                10.000,00 динара
 V зона                    8.500,00 динара
2. Под фирмом, у смислу ове одлуке, подразумева 

се сваки истакнути назив или име на пословном просто-
ру, које упућује на то да правно или физичко лице 
обавља делатност у том простору.

3. Комунална такса за истицање фирме плаћа се за 
седиште, представништво и за сваку издвојену послов-
ну јединицу на територији Града.

4. Ако се на једном пословном објекту налази више 
истакнутих фирми истог обвезника, комунална такса се 
плаћа само за једну фирму.

5. Таксена обавеза по овом тарифном броју настаје 
даном уписа субјекта у одговарајући регистар. 

6. Обвезник је дужан да поднесе пријаву за исти-
цање фирме на пословном простору Градској пореској 
управи, ради утврђивања обавезе плаћања комуналне 
таксе.

7. Комуналну таксу по овом тарифном броју утврђује, 
наплаћује и контролише Градска пореска управа.

8. Комунална такса из овог тарифног броја, увећава 
се за 500% за следеће делатности:

-  финансијске делатности и делатност осигурања 
(сектор К из класификације делатности),

-  кабловске, бежичне, сателитске и остале телеко-
муникационе делатности (шифре делатности 
61.10, 61.20, 61.30, 61.90),

-  поштанске активности јавног сервиса и поштанс-
ке активности комерцијалног сервиса (шифре де-
латности 53.10 и 53.20),

-  снабдевање електричном енергијом, гасом, па-
ром и климатизација (сектор Д област 35 из кла-
сификације делатности),

-  коцкање и клађење (шифра делатности 92.00),
-  хотели и сличан смештај (шифра делатности 

55.10),
-  услуге припремања и послуживања пића (шифра 

делатности 56.30), осим у кафићима,
-  трговина на мало моторним горивима (шифра де-

латности 47.30), и
-  трговина на велико чврстим и течним горивима 

(шифра делатности 46.71).

9. Комунална такса из овог тарифног броја умањује 
се:

а) за 90% предузетницима који искључиво обављају 
делатност уметничких и старих заната и послове до-
маће радиности и предузетницима који искључиво 
обављају занатску услужну делатност и то:

-  поправка предмета за личну употребу у до-
маћинству (шифра делатности 95.20),

-  поправка електронских апарата за широку упот-
ребу (шифра делатности 95.21),

-  поправка апарата за домаћинство, кућне и баш-
тенске опреме (шифра делатности 95.22),

-  поправка обуће и предмета од коже (шифра де-
латности 95.23),

-  одржавање и поправка намештаја (шифра делат-
ности 95.24), 

-  поправка сатова и накита (шифра делатности 
95.25),

-  поправка осталих личних предмета и предмета за 
домаћинство (шифра делатности 95.29),

-  прање и хемијско чишћење текстилних и крзнених 
производа (шифра делатности 96.01),

-  делатност фризерских и козметичких салона 
(шифра делатности 96.02),

-  производња остале одеће - шивење по мери 
(шифра делатности 14.13), и

-  удружењима грађана; 
б) за 50% предузетницима који нису наведени у под-

тачки а), и
в) за 50% за издвојене пословне јединице фирме 

чије је седиште на територији Града, у зависности од 
зоне у којој се пословна јединица налази.

 10. Комуналну таксу по овом тарифном броју не 
плаћају:

- основне и средње школе са територије Града, и 
- индиректни корисници буџета Града. 

Тарифни број 2.

 1. За држање моторних друмских и прикључних во-
зила, осим пољопривредних возила и машина, утврђује 
се комунална такса у годишњем  износу.
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2. Комунална такса по овом тарифном броју плаћа 
се приликом регистрације возила из тачке 1. овог та-
рифног броја и то за:

1) путничке аутомобиле, према радној запремини 
мотора:

-  до 1150 cm3  450,00  динара
- преко 1150 cm3   до 1300 cm3    900,00 динара
-  преко 1300  cm3  до 1600 cm3    1400,00 динара
- преко 1600 cm3   до 2000 cm3      1850,00 динара
- преко 2.000 cm3      3500,00 динара

   
    2) мотоцикле, према радној запремини мотора:

-  до 125 cm3  450,00 динара
- преко 125 cm3    до 250 cm3 700,00 динара
- преко 250 cm3  до 500 cm3  1400,00 динара
- преко 500 cm3  до 1000 cm3  2200,00 динара
- преко 1000 cm3  3500,00 динара

    3) теретна возила (камион, камионет, приколице и 
полуприколице), према носивости возила:

- до 2 тоне  1252,00 динара
- преко 2 тоне до 4 тоне         1669,00 динара
- преко 4 тоне до 6 тона   2087,00 динара
- преко 6 тона до 8 тона 2921,00 динара
- преко 8 тона до 10 тона  3338,00 динара

    4) вучна возила- тегљачи према снази мотора:
- до 66 kw 1085,00 динара
- преко 66 kw до 96 kw  1669,00 динара
- преко 96 kw до 132 kw     2003,00 динара
- преко 132 kw до 177 kw  2462,00 динара
- преко 177 kw     2921,00 динара 

 
  5)   аутобусе и комбибусе  по  
  регистрованом седишту                85,00 динара 
 
  6)   аутобусе  јавног градског и при- 
  градског превоза путника  по  
  регистрованом седишту           42,00 динара 

      3. Власници путничких аутомобила и мотоцикла, 
инвалидна лица код којих постоји телесно оштећење 
екстремитета који су битни за управљање возилом, ли-
ца оболела од дистрофије, параплегије, квадриплегије 
и церебралне парализе, која за кретање користе инва-
лидска колица, лица која имају оштећење вида најмање 
90%, ратни и мирнодопски инвалиди, цивилни инвали-
ди рата од I до IV  групе инвалидности и лица на дија-
лизи којима возило служи за личну употребу, плаћају 
комуналну таксу у износу од  209,00 динара.

  Лица из става 1. ове тачке остварују право на 
умањење комуналне таксе на основу акта градске упра-
ве надлежне за социјалну заштиту, о испуњености ус-
лова.

  4. Комунална такса из овог тарифног броја не плаћа 
се за преуређене путничке аутомобиле и бицикле са 
помоћним мотором које користе инвалидна лица.

  5. Комунална такса из овог тарифног броја не плаћа 
се за специјална возила јавних комуналних предузећа, 
чији је оснивач Град, као и за она возила за која се не 
плаћа накнада за употребу и коришћење путева, сход-
но Закону о јавним путевима.

  6. Градска управа надлежна за саобраћај и путевe 
стара се о наплати комуналне таксе из овог тарифног 
броја.

Тарифни број 3.

1. За коришћење витрина ради излагања робе ван 
пословних просторија (слободностојеће и зидне витри-
не), утврђује се комунална такса у  годишњем износу, 
за сваки започети m2 изложбене површине витрине по 
зонама одређеним у члану 8. ове одлуке, и то:

 I    зона   2.760,00  динара
  II   зона    2.300,00  динара
 III  зона        920,00  динара
2. Изложбеном површином витрине из тачке 1. овог 

тарифног броја сматра се површина главне стране вит-
рине која је окренута улици или пролазу. Уколико је вит-
рина са више страна окренута пролазу, комунална так-
са се плаћа само за једну страну и то ону која је већа.

3. Комуналну таксу из овог тарифног броја наплаћује 
градска управа надлежна за комуналне послове, при-
ликом издавања решења којим се одобрава пос-
тављање витрине ради излагања робе ван пословних 
просторија.

4. Ако се решење издаје  на период од годину дана, 
комунална такса се плаћа тромесечно, до 15. у месецу 
у којем  започиње  тромесечје. 

 

Тарифни број 4.

1. За држање и коришћење пловних постројења (плу-
тајући објекти, осим угоститељских), пловних направа 
(технички пловни објекти) и других објеката на води до 
30 m2  заузете површине воденог простора, осим при-
стана који се користе у пограничном речном саобраћају, 
комунална такса се утврђује у годишњем износу и то за:

- јавни превоз лица и ствари  1000,00 динара
- сопствене потребе  900,00 динара
- спорт и разоноду  800,00 динара

   Комунална такса из става 1. овог тарифног броја, 
за објекте чија је укупна заузета површина воденог про-
стора преко 30 m2, увећава се за сваки започети m2 за-
узете површине воденог простора, и то за:

- јавни превоз лица и ствари 30,00 динара
- сопствене потребе  28,00 динара
- спорт и разоноду   25,00 динара

2. За држање бензинских пумпи на води, комунална 
такса се утврђује у годишњем износу од 500,00 динара 
за сваки m2 заузете површине воденог простора.  

3. Обвезник је дужан да поднесе пријаву за држање 
и коришћење пловних постројења (плутајући објекти, 
осим угоститељских), пловних направа (технички плов-
ни објекти) и других објеката на води градској управи 
надлежној за саобраћај и путевe, ради утврђивања оба-
везе плаћања комуналне таксе.
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4. Комуналну таксу из овог тарифног броја наплаћује 
градска управа надлежна за саобраћај и путевe, прили-
ком издавања решења којим се одобрава  држање и ко-
ришћење пловних постројења (плутајући објекти, осим 
угоститељских), пловних направа (технички пловни 
објекти) и других објеката на води. 

Тарифни број 5.

1. За држање и коришћење чамаца и сплавова на во-
ди (пловећа тела), осим чамаца које користе организа-
ције које одржавају и обележавају пловне путеве, кому-
нална такса се утврђује у годишњем износу, по дужном 
метру.

2. Комунална такса из овог тарифног броја утврђује 
се за:

 1) чамце (са кабином) дужине:
-  до 5 m  40,00 динара 
-  преко 5 m до 10 m 60,00 динара
-  преко 10 m до 15 m 80,00 динара

 2) чамце (без кабине) дужине:
- до 5 m   16,00 динара
-  преко 5 m до 10 m     35,00 динара
-  преко 10 m до 15 m      60,00 динара

3. Таксена обавеза из овог тарифног броја настаје 
приликом регистрације чамаца и сплавова на води 
(пловећа тела).

4. Обвезник је дужан да поднесе пријаву за држање 
и коришћење чамаца и сплавова на води (пловећа те-
ла), градској управи надлежној за саобраћај и путевe, 
ради утврђивања обавезе плаћања комуналне таксе.

5. Комуналну таксу по овом тарифном броју утврђује, 
наплаћује и контролише градска управа надлежна за 
саобраћај и путевe.

6. Комуналну таксу по овом тарифном броју не 
плаћају:

-  инвалидна лица код којих постоји телесно ош-
тећење екстремитета који су битни за управљање 
возилом, лица оболела од  дистрофије, парапле-
гије, квадриплегије, церебралне парализе, која за 
кретање користе инвалидска колица, лица која 
имају оштећење вида најмање 90%, ратни и мир-
нодопски инвалиди, цивилни инвалиди рата од I 
до  IV групе инвалидности, лица на дијализи који-
ма пловило служи за личну употребу, и 

-  спортске организације које су власници спортских 
чамаца или сплавова (пловећа тела) који служе 
за унапређење спортова на води.

Лица из алинеје прве ове тачке ослобађају се плаћања 
комуналне таксе, на основу акта градске управе надлеж-
не за социјалну заштиту о испуњености услова.

Тарифни број 6.

 1. За држање ресторана и других угоститељских и 
забавних објеката на води (плутајући објекти у функцији 
туризма и угоститељства) у Новом Саду, Петроваради-
ну и Сремској Каменици, комунална такса се плаћа у 

годишњем износу од 1000,00  динара, а у осталим на-
сељеним местима која припадају Граду Новом Саду ко-
мунална такса се плаћа у годишњем износу од 800,00 
динара, за сваки m2 заузете површине воденог простора.

Уколико се објекат из става 1. ове тачке користи у ви-
ше нивоа, комунална такса утврђена овим тарифним 
бројем увећава се за сваки ниво за 30%.

2.  Комуналну таксу по овом тарифном броју утврђује 
и наплаћује градска управа надлежна за саобраћај и 
путеве.

 Тарифни број 7.

1. За држање паса у објектима породичног и вишепо-
родичног становања плаћа се комунална такса у го-
дишњем износу од 300,00 динара по псу.

2. За држање мачака у објектима породичног и ви-
шепородичног становања плаћа се комунална такса у 
годишњем износу од 200,00 динара по мачки.

3. Обвезник по овом тарифном броју је правно и фи-
зичко лице, власник пса и мачке.

4. Градска пореска управа, по пријави лица из тачке 
3. овог тарифног броја, доноси решење о утврђивању 
таксене обавезе.

5. Комунална такса по овом тарифном броју не 
плаћа се приликом првог цепљења штенади и мачића.

 6. Комуналну таксу из тачке 1. овог тарифног броја 
не плаћају војне установе, органи унутрашњих послова, 
слепа и слабовида лица која имају псе водиче, научне 
установе у којима се животиње користе за научне екс-
перименте и удружења за заштиту животиња. 

7. Контролу пријављивања таксене обавезе врши 
градска управа надлежна  за инспекцијске послове, и о 
томе обавештава Градску пореску управу.

Тарифни број 8.

1. За коришћење простора на јавним површинама 
или испред пословних просторија у пословне сврхе, 
осим ради продаје штампе, књига и других публикација, 
производа старих и уметничких заната и домаће ради-
ности, за сваки цео и започети m2 простора који се ко-
ристи, утврђује се комунална такса по зонама одређе-
ним у члану 8. ове одлуке, сразмерно времену 
коришћења простора  и то:

1)  за постављање киоска и барака комунална такса 
се утврђује у дневном износу и то:

 I зона     18,00 динара
 II зона        13,00 динара
 III зона       11,00 динара
2) за уступање стеченог права на коришћење лока-

ције за привремено постављање киоска, односно бара-
ке корисник који уступа локацију плаћа комуналну таксу 
за период од годину дана за тип и површину киоска, од-
носно бараке.

3) за одобрење за промену делатности корисник ло-
кације за привремено постављање киоска, односно ба-
раке плаћа комуналну таксу за период од пола године 
за тај тип и површину киоска, односно бараке.
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4) за постављање превозних средстава реконструи-
саних у монтажне објекте, комунална такса се  утврђује 
у дневном износу и то:

 I зона     30,00 динара
 II зона        20,00 динара
 III зона         15,00 динара 
5) за постављање летњих башти, комунална такса 

се утврђује у дневном износу:
 I зона         16,00 динара
 II зона     11,00 динара
 III зона        9,00 динара

6) за постављање зимских башти, комунална такса 
се утврђује у дневном износу и то:

 I зона     32,00 динара
 II зона    22,00 динара
 III зона       18,00 динара

7) за постављање покретних тезги за излагање и 
продају робе, комунална такса се утврђује у дневном 
износу и то:

 I зона         115,00 динара
 II зона       92,00 динара
 III зона       69,00 динара
8) за постављање изложбених пултова за излагање 

и продају робе која се продаје у објекту, комунална так-
са се утврђује у дневном износу од 100,00 динара.

9)  за постављање уређаја за кокице, друге печењар-
ске производе, хот дог и сл, комунална такса се утврђује 
у дневном износу и то:

 I зона    115,00 динара
 II зона          92,00  динара
 III зона     69,00 динара

10) за постављање расхладних уређаја, комунална 
такса се утврђује по расхладној комори у оквиру пос-
тављеног расхладног  уређаја, у дневном износу и то:

 I зона     69,00 динара
 II зона      51,00 динара
 III зона      34,00 динара
11) за постављање објеката за извођење забавних 

програма, комунална такса се утврђује у дневном изно-
су од 200,00 динара по апарату или уређају.

      За постављање шатора за циркусе и забавне 
паркове, комунална такса се утвђује у дневном износу и 
то:

 I зона      20,00 динара
 II зона     13,00 динара
 III зона       7,00 динара
12) за постављање перди, комунална такса се 

утврђује у дневном износу и то:
 I зона        3,00 динара
 II зона        2,00 динара
 III зона        1,00 динара

13) за постављање других објеката и уређаја на јав-
ним површинама, комунална такса се утврђује у днев-
ном износу и то:

- за привремено заузимање  
површине до 7 дана                   100,00  динара

- за привремено заузимање јавне  
површине  више од 7 дана   70,00  динара

2. Комуналну таксу по овом тарифном броју на-
плаћује градска управа надлежна  за комуналне посло-
ве приликом издавања решења, а обрачунава се сраз-
мерно времену на које је издато одобрење за 
коришћење простора на јавним површинама. Ако се ре-
шење издаје на период од годину дана, комунална так-
са се плаћа тромесечно до 15. у месецу у којем запо-
чиње тромесечје.  

3. За коришћење површине испред пословних про-
сторија, која није јавна површина, плаћа се комунална 
такса утврђена овим тарифним бројем, умањена за 
50%, приликом издавања решења, а обрачунава се 
сразмерно времену на које је издато одобрење за ко-
ришћење те површине.

4. За постављање летње баште у периоду од 15. но-
вембра текуће до 15. марта наредне године, комунална 
такса се умањује за 50%, приликом издавања решења.

5. Ако се решењем продужава период заузећа за 
постављање летње баште, таксени износи утврђени у 
тачки 1. подтач. 5) и 6) овог тарифног броја се увећавају 
за 30%.

6. Правно лице које користи објекат који се налази у 
саставу надстрешнице на аутобуском стајалишту, плаћа 
комуналну таксу на основу решења о утврђивању так-
сене обавезе, које доноси градска управа надлежна за 
саобраћај и путевe.

7. За коришћење јавне зелене површине, таксени из-
носи утврђени овим тарифним бројем  увећавају  се за 
100%. 

8. За коришћење јавних површина у Новом Саду, у 
улицама: Змај Јовиној, Краља Александра, Позориш-
ном тргу, Тргу слободе, Дунавској, Модене, Његошевој, 
Светозара Милетића, Мите Ружића, Лазе Телечког и Ка-
толичкој порти, таксени износи утврђени овим тарифним 
бројем увећавају се за 100%.

9. За коришћење јавних површина у Новом Саду, у 
улицама: Трифковићевом тргу, Пашићевој од Змај Јови-
не до Грчкошколске, Исе Бајића, Илије Огњановића, Бу-
левара  Михајла Пупина и Булевара ослобођења, так-
сени износи утврђени овим тарифним бројем увећавају 
се за 50%.

10. За постављање летњих башти испред локала у 
дворишту зграда не примењују се увећани таксени из-
носи утврђени у тач. 8. и  9.  овог тарифног броја.  

11. За постављање киоска и барака у насељеним 
местима ван подручја  Новог Сада и Петроварадина, 
утврђује се комунална такса у износу троструке го-
дишње таксе утврђене овим тарифним бројем, за тај 
тип и површину киоска, односно бараке. 
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12. За уступање стеченог права на коришћење лока-
ције за привремено постављање киоска, односно бара-
ке, на члана породице (брачни друг, односно дете) или 
са правног лица на оснивача, као и са оснивача на 
правно лице, не плаћа се комунална такса. 

13. За   постављање  киоска,   односно   барака   уд-
ружења   инвалидних   лица регистрованих  за одређене 
делатности,  у  којима делатност  обављају инвалидна 
лица,  комунална такса се  умањује  за  50%.

14. Комуналну таксу по овом тарифном броју не 
плаћају индиректни корисници буџета Града, организа-
тори манифестације, када је покровитељ Град и јавна 
предузећа чији је оснивач Град, на јавним површинама 
које су им поверене на управљање, коришћење и од-
ржавање, улични чистачи обуће са сандучетом и влас-
ници уличних вага за мерење.

Тарифни број 9.

1. За држање средстава за игру (“забавне игре” на 
рачунарима, симулаторима, видео-аутоматима, флипе-
рима, билијар, пикадо и сл.), утврђује се комунална так-
са по апарату у месечном износу од 2.000,00 динара.

2. Обвезник по овом тарифном броју је корисник про-
стора, правно и физичко лице, односно предузетник 
који држи апарате за игре, односно приређује забавне 
игре у простору.

3. Обвезник је дужан да поднесе пријаву за држање 
средстава за игру Градској пореској управи, ради 
утврђивања обавезе плаћања комуналне таксе.

4. Комунална такса из овог тарифног броја утврђује 
се решењем Градске пореске управе за текућу годину, а 
плаћа се до петог у месецу за текући месец.

      Тарифни број 10.

1. За коришћење рекламних паноа (објекти и средс-
тва за оглашавање и друга огласна средства која се 
постављају ради рекламирања), површине до 12 м2, 
осим билборда, комунална такса се плаћа за сваки цео 
и започети m2 рекламне површине, односно површине 
огласног средства, и утврђује се у дневном износу по 
зонама одређеним у члану 8а ове одлуке и тo:

  I зона    20,00 динара

 II зона    15,00 динара

 III зона    10,00 динара

 IV зона     5,00 динара

Комунална такса за коришћење рекламних паноа 
(објекти и средства за оглашавање и друга огласна 
средства која се постављају ради рекламирања), повр-
шине преко 12 м2, осим билборда, утврђује се у дневном 
износу по зонама одређеним у члану 8а ове одлуке:

  од 12-50 м2 од 50-100 м2  од 100 - 200 м2 преко 200 м2

      
I зона 260 дин. 330 дин. 530 дин. 630 дин.

II зона 200 дин. 230 дин. 430 дин. 530 дин.

III зона  140 дин. 200 дин. 330 дин. 430 дин.

IV зона  70 дин. 110 дин. 140 дин. 230 дин.

2. Комунална такса са коришћење билборда утврђује 
се у дневном износу по зонама одређеним у члану 8а 
ове одлуке:

 I зона  175,00 динара
 II зона  147,00 динара
 III зона  120,00 динара
 IV зона       110,00 динара

    3. Комунална такса за коришћење огласног средс-
тва које се поставља на  посебном објекту за огла-
шавање, плаћа се у износу од 3.000,00 динара  
годишње, по огласном средству.      

  4. Комунална такса по овом тарифном броју плаћа 
се сразмерно времену на које је издато решење за ко-
ришћење те површине. 

 5. Комуналну таксу из овог тарифног броја наплаћује 
Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“ у Новом 
Саду, приликом издавања решења којим се одобрава 
коришћење рекламних паноа (објекти и средства за ог-
лашавање и друга огласна средства која се постављају 
ради рекламирања), које је дужно да обезбеди да об-
везник уплати комуналну таксу на уплатни рачун јавних 
прихода. 

Тарифни број 11.

  1. За коришћење простора за паркирање друмских 
моторних и прикључних возила на уређеним и обележе-
ним местима ( јавним паркиралиштима), плаћа се кому-
нална такса према зони у којој се паркиралиште налази, 
одређеној  решењем градске управе надлежне за саоб-
раћај и путеве, сразмерно  времену паркирања и врсти 
паркиралишта и то:

 1) за путничке аутомобиле:
1.1.  паркиране на сталном паркиралишту:
-  за дневно паркирање комунална такса се плаћа у 

износу од 10,00 динара,
-  са наплатом у трајању од 60 минута, комунална 

такса се плаћа:
екстра зона   8,00 динара
I зона  3,00 динара
II зона  2,00 динара
III зона  1,00  динара
на паркиралишту са контролом  
уласка-изласка 5,00 динара



1936. strana – Broj 60 SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA 30. decembar 2010.

1.2. паркиране на привременом и повременом парки-
ралишту са наплатом:

-  за време одржавања сајамских, вашарских и дру-
гих приредби и манифестација, без обзира на 
време задржавања возила на паркиралишту, ко-
мунална такса се плаћа у дневном износу од  
12,00  динара,

-  на Најлон пијаци, без обзира на време задржа-
вања возила на паркиралишту, комунална такса 
се плаћа у дневном износу од 10,00 динара.

1.3. паркиране на повременом паркиралишту код ку-
палишта "Штранд", без обзира на време задржавања, 
комунална такса се плаћа у дневном износу од 7,00 ди-
нара,

1.4. паркиране на посебном паркиралишту, ако се 
накнада за паркирање плаћа паушалном претплатом, 
утврђује се комунална такса у месечном износу од 
265,00  динара.

2) за туристичке аутобусе:
2.1. паркиране на паркиралишту са наплатом, уз кон-

тролу уласка-изласка, комунална такса се плаћа:
- за прва два сата   27,00  динара
- за сваки наредни сат     4,00 динара
- за 24 сата    89,00 динара

2.2. паркиране на паркиралишту са наплатом, без 
контроле уласка-изласка, комунална такса се плаћа:

- у трајању од 60 минута 14,00  динара

3) за теретна возила 
3.1. носивости до 2,0 тоне, паркирана на паркира-

лишту за теретна моторна возила, комунална такса се 
плаћа:

- за прва два сата 19,00  динара
- за сваки наредни сат   4,00  динара
- за 24 сата  52,00 динара

3.2. носивости преко 2,0 тоне, паркирана на паркира-
лишту за теретна моторна возила, комунална такса се 
плаћа:

- за прва два сата    27,00  динара
- за сваки наредни сат     5,00  динара
- за 24 сата     89,00 динара

3.3. са прикључним возилом, паркирано на паркира-
лишту за теретна возила, комунална такса се плаћа:

- за прва два сата 37,00  динара
- за сваки наредни сат  7,00  динара
- за 24 сата                 107,00 динара

2. За резервацију једног паркинг места на општем 
паркиралишту за путничке аутомобиле утврђује се ко-
мунална такса у дневном износу:

- за временски период у трајању  
од 9 часова  270,00  динара

- за временски период у трајању  
од  24 часа  540,00  динара

За резервацију једног паркинг места на посебном 
паркиралишту за путничке аутомобиле утврђује се ко-
мунална такса у дневном износу:

- за временски период у трајању  
од 9 часова у екстра зони 630,00 динара

- за временски период у трајању  
од 9 часова у црвеној зони 405,00 динара

- за временски период у трајању  
од 9 часова у плавој зони 315,00 динара

- за временски период у трајању  
од 9 часова у белој зони 270,00  динара

 
3. За коришћење обележених такси места на такси 

стајалиштима комунална такса се плаћа по такси вози-
лу у дневном износу од 4,00  динара.

4. Комуналну таксу из тачке 1. осим подтачке 1) озна-
ка 1.4. овог тарифног броја, плаћа возач, а комуналну 
таксу из тачке 1. подтачка 1) ознака 1.4. и тач 2. и 3., 
плаћа власник возила.

5.  Комуналну таксу из тач. 2. и 3. овог тарифног 
броја утврђује и наплаћује  градска управа надлежна за 
саобраћај и путеве. 

6. Комуналну таксу из тачке 1. овог тарифног броја 
наплаћује Јавно комунално предузеће “Паркинг сервис” 
Нови Сад, које је дужно да обезбеди да обвезник упла-
ти комуналну таксу на уплатни рачун јавних прихода.

Тарифни број 12.

1. За коришћење обале у пословне сврхе и било које 
друге сврхе, осим угоститељских, утврђује се комунал-
на такса у годишњем износу од  80,00 динара по m2.

2. За коришћење обале у угоститељске сврхе 
утврђује се комунална такса у годишњем износу од 
500,00 динара по m2.

3.  Комуналну таксу из тач. 1. и 2. овог тарифног 
броја утврђује и наплаћује градска управа надлежна за 
саобраћај и путеве. 

 

 Тарифни број 13.

1. За заузеће јавне површине грађевинским мате-
ријалом и за извођење грађевинских радова комунална 
такса се плаћа по m2 заузете јавне површине и утврђује 
се у дневном износу по зонама одређеним у члану 8. 
ове одлуке и то:

I зона  7,00 динара
II зона  6,00 динара
III зона  5,00 динара

2. Комуналну таксу по овом тарифном броју плаћа 
инвеститор за период од дана почетка градње, односно 
заузећа јавне површине до завршетка радова, односно 
уклањања грађевинског  материјала.

3. Комунална такса по овом тарифном броју не 
плаћа се ако се заузимање јавне површине врши за из-
градњу и одржавање коловоза или друге јавне површи-
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не за отклањање хаварије на инсталацијама водовода, 
канализације и топловода, као и за извођење радова на 
изградњи и реконструкцији водовода, канализације и 
топловода, када се ови радови финансирају из сред-
става иностране помоћи по одређеним донаторским 
програмима или по програмима јавних и јавних кому-
налних предузећа који се финансирају из средстава 
буџета Града. 

4. Комуналну таксу из овог тарифног броја наплаћује 
градска управа надлежна  за комуналне послове, сраз-
мерно времену на које је издато решење којим се одоб-
рава заузеће јавне површине грађевинским материја-
лом и извођење грађевинских радова, а најдуже на 
период  до  шест месеци".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 434-10/2010-1-I
29. децембар 2010. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

918
На основу чл. 16. и 24. тачка 7. Статута Града Новог 

Сада – пречишћен текст (Службени лист Града Новог 
Сада’’, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада, на  
XXXIII седници 29. децембра 2010. 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 
пословног простора којим управља Јавно предузеће 
''Пословни простор'' у Новом Саду (''Службени лист 
Града Новог Сада'' бр. 29/09, 46/09, 54/09 и 86/10 Одлу-
ка УС) у члану 14. став 3. зарез и речи: ''уз сагласност 
Градског већа Града Новог Сада (у даљем тексту: Град-
ско веће), '' бришу се.

Члан 2.

У члану 16. став 4. речи: ''уз сагласност Градског 
већа'' бришу се.

Члан 3.

У члану 20. став 1. зарез и речи: ''уз сагласност Град-
ског већа,'' бришу се.

Члан 4.

После члана 20. додаје се члан 20а., који гласи:

'' Члан 20а.

Управни одбор може издати у закуп спортске објекте 
којима управља Јавно предузеће  непосредном погод-
бом, на основу препоруке Градоначелника.''

Члан 5.

У члану 21. после става 2. додаје се став 3. који гла-
си:

''Закупнину за спортске објекте, који се издају у закуп 
непосредном погодбом на основу препоруке Градона-
челника, Управни одбор утврђује, најмање у висини об-
рачунате годишње амортизације за те објекте, сразмер-
но времену коришћења објекта.''

Члан 6.

У члану 22. став 3. речи: ''Градског већа,'' замењују 
се речима: „Градског већа Града Новог Сада (у даљем 
тексту: Градско веће),''.

Члан 7.

Члан 24. мења се и гласи:

''Члан 24.

Уговором о закупу може да се уговори обавеза за-
купца да сноси трошкове текућег и инвестиционог од-
ржавања пословног простора, као и зграде у којој се 
пословни простор налази и трошкове  за извођење не-
опходних радова ради привођења пословног простора 
намени, без права потрaживања од закуподавца.''

Члан 8.

После члана 32. додаје се члан 32а, који гласи:

''Члан 32а.

За пословне  просторе у подруму, који су саставни 
део пословног простора у приземљу,  може се уговорити 
до 40% мањи број бодова утврђен на основу ове одлуке.

За пословне просторе на вишим  етажама, пот-
кровље и таван, који су саставни део  пословног про-
стора у приземљу може се уговорити до 30%, а за гале-
рију и спрат 20% мањи број бодова утврђен на основу 
ове одлуке.''

Члан 9.

У члану 39. после  става 1. додаје се став 2. који гла-
си:

''Витрине у подземном пешачком пролазу дају се на 
коришћење без накнаде закупцима  пословног просто-
ра у подземном пешачком пролазу, на период до истека 
уговора  о закупу пословног простора.''

Члан 10.

У члану 42. став 2. мења се и гласи:
''Управни одбор може, уз сагласност Градоначелни-

ка, у складу са законом, ослободити закупца обавезе 
плаћања закупнине због трошкова инвестиционог ула-
гања у пословни  простор ради привођења пословног 
простора намени, по окончању радова, до висине ин-
вестиционог улагања која закупцу буду призната и про-
дужити рок закупа, уз услов да закупац не може имати 
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потраживања по том основу од закуподавца уколико 
уговор о закупу престане из било ког разлога пре рока 
на који је закључен.''

Члан 11.

У члану 43. проценат: ''20%'' замењује се процентом: 
''30%.''

Члан 12.

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: 020-440/2010-I
29. децембар 2010. године2010. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

919
На основу члана 59. став 1. Закона о локалној59. став 1. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике Србије, број 
129/07) и члана 60. Статута Града Новог Сада - 
пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 43/08), Скупштина Града Новог Сада, на XXXIII 
седници 29. децембра 2010. године, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ  

О ГРАДСКИМ УПРАВАМА ГРАДА  
НОВОГ САДА

Члан 1.

У Одлуци о градским управама Града Новог Сада 
("Службени лист Града Новог Сада, бр. 52/08, 55/09, 
11/10 и 39/10), у члану 8. став 2. мења се и гласи:

"У Градској управи обављају се и послови који се од-
носе на:

-  унапређење и заштиту грађевинског земљишта;
-  утврђивање мерила за уговарање висине накнаде 

за уређивање грађевинског земљишта;
-  утврђивање нацрта решења о отуђењу и давању 

у закуп грађевинског земљишта на којем је уписа-
но право јавне својине у корист Града, поништај 
решења о отуђењу грађевинског земљишта и пре-
станак закупа грађевинског земљишта и

-  учествовање у припреми програма одржавања, 
заштите и развоја општинских путева и улица на 
територији Града Новог Сада".

 Члан 2.

У члану 11. став 1. мења се и гласи:
''У Градској управи за заштиту животне средине 

обављају се послови који се односе на:

−  припрему, доношење и реализацију програма и 
планова заштите животне средине;

−  припрему предлога за утврђивање висине посеб-
не накнаде за заштиту и унапређење животне 
средине;

−  континуирану контролу и систематско праћење 
стања животне средине (мониторинг), путем ов-
лашћених стручних организација;

−  информисање и објављивање података о стању и 
квалитету животне средине;

−  заштиту природе и заштићена природна добра 
применом домаћих и међународних прописа и 
стандарда;

−  припрему и доношење аката о заштити одређених 
природних добара; 

−  спровођење поступка процене утицаја пројеката 
на животну средину, у складу са законом, одлучи-
вање о потреби процене утицаја, одређивање 
обима и садржаја студије о процени утицаја и од-
лучивање о давању сагласности на студију о про-
цени утицаја;

−  учешће у поступку стратешке процене утицаја на 
животну средину и давање сагласности на изве-
штај о стратешкој процени;

−  издавање услова за обезбеђивање мера заштите 
животне средине, на захтев органа надлежног за 
припрему и доношење просторног и урбанистич-
ког плана;

−  издавање привременог одобрења за рад и изда-
вање дозволе за рад у погледу испуњености ус-
лова заштите ваздуха од загађивања; 

−  издавање дозвола за обављање делатности про-
мета и дозволе за коришћење нарочито опасних 
хемикалија;

−  давање сагласности на планове управљања за-
штићеним подручјем, годишње програме уп-
рављања и правилнике о унутрашњем реду и чу-
варској служби;

−  издавање дозвола, одобрења и других аката у 
складу са Законом о управљању отпадом, вођење 
евиденције и достављање података министарс-
тву;

−  давање мишљења министарству или надлежном 
органу аутономне покрајине у поступку када ови 
органи издају дозволу у складу са Законом о уп-
рављању отпадом;

 - вођење локалног регистра извора загађивања;
−  припрему локалног акционог плана заштите од 

буке у животној средини, обезбеђивање услова и 
старање о његовом спровођењу;

−  предлагање, организовање и спровођење превен-
тивних и санационих мера заштите животне сре-
дине, у складу са законом, другим прописима и 
актима Скупштине Града, Градоначелника и Град-
ског већа и

−  образовне активности и јачање свести о потреби 
заштите животне средине.''

Члан 3.

У члану 14. став 1. после алинеје прве додаје се но-
ва алинеја која гласи:
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 "- утврђивање мерила, висине, рокова и начина пла-
ћања накнаде за коришћење грађевинског земљишта;"  

Досадашње алинеје 2. до 12. постају алинеје 3. до 13. 

Члан 4.

У члану 15. став 1. алинеја друга после речи: "чије 
дете не похађа редовну наставу", додају се речи: "под-
ношење захтева за покретање прекршајног поступка  
против родитеља, односно старатеља, чије дете није 
благовремено уписано, односно које не похађа припре-
мни предшколски програм,"

После алинеје друге додаје се нова алинеја која гласи:

"- именује сталне чланове Комисије за процену пот-
реба за пружањем додатне образовне, здравствене и 
социјалне подршке детету и ученику."

 Члан 5.

У члану 21. став 5. после речи: "Канцеларија за" до-
дају се речи: "праћење остваривања права национал-
них мањина, равноправност полова и".     

Став 6. мења се и гласи:

"У Канцеларији за праћење остваривања права на-
ционалних мањина, равноправност полова и дијаспору 
обављају се послови који се односе на:

- праћење остваривања права припадника нацио-
налних мањина у области образовања, културе, јавног 
информисања, службене употребе језика и писама и у 
другим областима од значаја за националне мањине, 
израду информација и извештаја о положају национал-
них мањина, остваривање сарадње са националним 
саветима националних мањина, учешће у припреми из-
бора за националне савете националних мањина, са-
радња са Саветом за међунационалне односе Града 
Новог Сада и друге послове од значаја за праћење ос-
тваривања права националних мањина, 

- унапређење и промоцију равноправности полова и 
политике једнаких могућности и праћење стања у овој 
области, укључивање у пројекте који се тичу ове облас-
ти, сарадња са  организацијама цивилног друштва из 
ове области, пружање стручне помоћи у интегрисању 
принципа равноправности полова и организовање еду-
кације запослених у циљу имплементације принципа 
равноправности полова у градским управама, посебним 
организацијама и службама, сарадња са Комисијом за 
родну равноправност и друге послове од значаја за об-
ласт равноправности полова, и

- унапређење економске сарадње дијаспоре и при-
вредних субјеката са територије Града пружањем ин-
формација о могућностима за привредне активности на 
територији Града, очување националног, културног и 
духовног идентитета кроз подстицање културне, про-
светне, научне и спортске сарадње са дијаспором, пру-
жање информација припадницима дијаспоре о 
држављанству, пријави и одјави боравка, добијању или 
продужењу важности јавних исправа, праву на пензијс-
ко, здравствено и социјално осигурање, организацију 
пријема и дистрибуцију хуманитарне помоћи и подсти-
цање правних и институционалних облика повезивања 
и сарадње матице и дијаспоре".  

Члан 6.

Старешина градске управе дужан је да акт о унутра-
шњем уређењу и систематизацији градске управе уск-
лади са одредбама ове одлуке у року од 15 дана од да-
на ступања на снагу ове одлуке. 

Члан 7.

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: 021-02/2010-1401-I
29. децембар 2010. године2010. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

920
На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о социјалној за-

штити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/91, 79/91, 
33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 52/96, 29/01, 84/04, 
101/05-др. закон и 115/05) и члана 24. тачка 7. Статута 
Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог 
Сада, на XXXIII седници 29. децембра 2010. године, до-
носи

 
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ  
О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА У ОБЛАСТИ 

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Члан 1.

У Одлуци о остваривању права у области социјалне 
заштите („Службени лист Града Новог Сада“, број 46/09) 
у члану 2. став 2. после тачке 4. додаје се нова тачка 5. 
која гласи:

„5. накнада трошкова за вантелесну оплодњу,“
Досадашња тачка 5. постаје тачка 6.

Члан 2.

У поглављу IV. после дела 4. додаје се нови део 5. и 
члан 36а који гласе:

„5. НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОП-
ЛОДЊУ

Члан 36а

Накнада трошкова за вантелесну оплодњу је вид по-
себног облика социјалне заштите којим је обухваћена 
породица која због стерилитета или привремене не-
плодности нема деце, као и породица са децом, у којој 
је накнадно наступила неплодност, под условом да је у 
поступку вантелесне оплодње.
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Критеријуми, ближи услови, начин и поступак за ос-
тваривање права на накнаду трошкова за вантелесну 
оплодњу, уредиће се актом Градског већа, у року од 30 
дана од дана ступања на снагу ове одлуке.“

Досадашњи део 5. ПРИВРЕМЕНО СТАНОВАЊЕ ДЕ-
ЦЕ И ОМЛАДИНЕ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА У 
СТАНОВИМА КОЈИМА РАСПОЛАЖЕ ГРАД постаје део 6.

Члан 3.

У члану 44. речи: „месечну новчану помоћ и беспла-
тан боравак“ замењују се речима: „месечну новчану по-
моћ, бесплатан боравак и накнаду трошкова за ванте-
лесну оплодњу“.

Члан 4.

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: 5-293/2010-I
29. децембар 2010. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

921
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 
XXXIII седници 29. децембра 2010. године, доноси

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ  

О УСТАНОВЉАВАЊУ СТАЛНЕ 
МАНИФЕСТАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ  

ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД НОВИ САД 
„АНТИЋЕВИ ДАНИ“

Члан 1.

У Одлуци о установљавању сталне манифестације у 
области културе од значаја за Град Нови Сад „Антићеви 
дани“ („Службени лист Града Новог Сада“, број 25/07) у 
члану 5. став 3. мења се и гласи:

„Одлуку о додели Годишње награде „Мирослав Ан-
тић“ и висини новчаног износа награде доноси Одбор.“

После става 3. додају се нови ст. 4. и 5. који гласе:

„Новчани износ награде утврђује се у висини осталих 
награда које додељује Скупштина Града Новог Сада.

Одбор може да формира Стручни жири који ће се ба-
вити избором књиге поезије за Годишњу награду „Миро-
слав Антић“.“

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: 020-470/2010-I
29. децембар 2010. 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

886 Одлука о изменама Одлуке о Програ- 
 му уређивања грађевинског земљи- 
 шта за 2010. годину, са Програмом 1841
887 Одлука о Програму уређивања грађе- 
 винског  земљишта  за 2011. годину, 
 са Програмом 1856
888 Одлука о измени Одлуке о Програму  
 финансирања одређених комуналних  
 делатности од локалног интереса за  
 2010. годину, са Програмом 1865
889 Одлука о Програму финансирања  
 одређених комуналних делатности  
 од локалног интереса за 2011. годину, 
 са Програмом 1867
890 Одлука о Програму одржавања обје- 
 ката путне привреде за 2011. годину 1869
891 Одлука о Програму изградње и одр- 
 жавања пословног простора у 2011.  
 години, са Програмом 1870
892 Одлука о Програму инвестиционих  
 активности Јавног комуналног преду- 
 зећа “Водовод и канализација” Нови  
 Сад и текућег одржавања водовода  
 и канализације за 2011. годину, са 
 Програмом 1875
893 Одлука о Програму инвестиционих  
 активности Јавног комуналног преду- 
 зећа “Лисје” Нови Сад и текућег одр- 
 жавања гробаља за 2011. годину, са 
 Програмом 1879
894 Одлука о Програму инвестиционих  
 активности Јавног комуналног преду- 
 зећа “Тржница” Нови Сад за 2011. го- 
 дину, са Програмом 1881
895 Одлука о Програму инвестиционих  
 активности Јавног комуналног пре- 
 дузећа “Градско зеленило” Нови Сад  
 и текућег одржавања зеленила за  
 2011. годину, са Програмом 1883
896 Одлука о Програму инвестиционих  
 активности Јавног предузећа “Спор- 
 тски и пословни центар Војводина”  
 Нови Сад за 2011. годину, са  
 Програмом 1885
897 Одлука о Програму инвестиционих  
 активности Јавног комуналног преду- 
 зећа „Информатика“ Нови Сад  за  
 2011. годину, са Програмом 1886

898 Одлука о Програму инвестиционих  
 активности Јавног градског саобра- 
 ћајног  предузећа “Нови Сад”, Нови  
 Сад за 2011. годину, са Програмом 1888

899 Одлука о Програму инвестиционих  
 активности Јавног комуналног пре- 
 дузећа “Паркинг сервис” Нови Сад  
 за 2011. годину, са Програмом 1889

900 Одлука о Програму инвестиционих  
 активности Јавног комуналног преду- 
 зећа за стамбене услуге “Стан” Нови  
 Сад за 2011. годину, са Програмом 1889

901 Одлука о Програму инвестиционих  
 активности Јавног предузећа Градски  
 информативни центар “Аполо” Нови  
 Сад за 2011. годину, са Програмом 1890

902 Одлука о Програму инвестиционих  
 активности Јавног комуналног пре- 
 дузећа “Чистоћа” Нови Сад и текућег  
 одржавања чистоће за 2011. годину, 
 са Програмом 1891

903 Програм коришћења средстава из  
 буџета Града Новог Сада намењених  
 Јавном предузећу “Спортски и посло- 
 вни центар Војводина” Нови Сад  за  
 2011. годину - текуће субвенције,  1893

904 Програм за обезбеђивање услова за  
 несметано одвијање јавног превоза  
 путника јавног градског саобраћајног  
 предузећа “Нови Сад”, Нови Сад за  
 2011. годину - текуће субвенције  1894

905 Одлука о постављању попрсја Узеиру  
 Хаџибејлију у Новом Саду 1894

906 Одлука о условима и начину органи- 
 зовања послова у вршењу комунал- 
 них делатности испоруке воде и укла- 
 њања вода  1894

907 Одлука о изменама одлуке о утврђи- 
 вању накнаде за коришћење грађе- 
 винског земљишта 1904

908 Одлука о мерилима за обрачун виси- 
 не накнаде за уређивање грађевин- 
 ског земљишта 1904

909 Одлука о јавном  превозу путника на  
 територији Града Новог Сада 1912

910 Одлука о држању домаћих животиња 1917

911 Одлука о изменама  одлуке о уре- 
 ђењу Града 1924



1944. strana – Broj 60 SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA 30. decembar 2010.

Reg. br.  Predmet     Strana Reg. br.  Predmet     Strana

Izdava~: Grad Novi Sad, Gradska uprava za propise Grada Novog Sada. Odgovorni urednik: Igor Ba{nec.
Uredni{tvo: Gradska uprava za propise Grada Novog Sada, 
21000 Novi Sad, @arka Zrewanina 2, Telefon: 021/451-726.

Godi{wa pretplata: 3.500,00 dinara. Uplatni ra~un broj: 840-742341843-24;
Po modelu 97 sa pozivom na broj 20-511, Ministarstvo finansija - Uprava za trezor,  Filijala Novi Sad.

Primalac: Prihodi gradskih organa uprave
Svrha pla}awa: Za "Slu`beni list Grada Novog Sada".

Ra~unarska obrada i {tampa:
Slu`ba za zajedni~ke poslove organa Grada Novog Sada, @arka Zrewanina 2, 21000 Novi Sad, telefon 021/420-299.

912 Одлука о престанку рада Фонда за  
 противпожарну заштиту Града Новог  
 Сада 1924

913 Одлука о измени Одлуке о оснивању  
 Јавног комуналног предузећа „Паркинг  
 сервис“ Нови Сад 1927

914 Одлука о измени Одлуке о организо- 
 вању Комуналне радне организације  
 за путеве ‘’Пут’’ у Новом Саду као  
 јавног комуналног предузећа 1928

915 Одлука о измени Одлуке о организо- 
 вању Градског саобраћајног предузећа  
 ‘’Нови Сад’’ као јавног предузећа 1929

916 Одлука о измени и допуни Одлуке о  
 организовању Радне организације  
 „Стан“ из Новог Сада као јавног пре- 
 дузећа за стамбене услуге 1929

917 Одлука о изменама и допунама Одлу- 
 ке о локалним комуналним таксама  1930

918 Одлука о изменама и допунама Одлу- 
 ке о условима и поступку давања у  
 закуп пословног простора којим упра- 
 вља Јавно предузеће ‘’Пословни про- 
 стор’’ у Новом Саду 1937

919 Одлука о изменама и допунама  
 Одлуке о градским управама Града  
 Новог Сада 1938

920 Одлука о изменама и допунама  
 Одлуке о остваривању права у  
 области социјалне заштите 1939

921 Одлука о измени и допунама Одлуке  
 о установљавању сталне манифеста- 
 ције у области културе од значаја за  
 Град Нови Сад „Антићеви дани“ 1940


