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На основу члана 15. став 3. Одлуке о јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада (''Службени лист
Града Новог Сада'', бр. 4/10, 5/10 – испр., 19/10 –испр.,
50/10, 44/11, 38/12, 7/13 –испр., 28/14) Градска управа за
саобраћај и путеве, доноси

ПРАВИЛНИК
О РЕЗЕРВАЦИЈИ ПАРКИНГ-МЕСТА
НА ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
Члан 1.
Овим правилником ближе се уређују начин и услови за
резервацију паркинг-места на јавним паркиралиштима на
територији Града Новог Сада (у даљем тексту: јавна паркиралишта).
Члан 2.
Право на резервацију паркинг-места на јавном паркиралишту одређеном за паркирање путничких возила могу
да остваре државни органи, органи Аутономне Покрајине
Војводине и Града, јавне службе, дипломатска и друга
страна представништва, друга правна лица, предузетници,
и физичка лица.
Члан 3.
Укупан капацитет јавног паркиралишта у улици
представља збир појединачних капацитета јавних паркиралишта.
Појединачни капацитет јавног паркиралишта се одређује
укупним бројем паркинг места који представљају једну
грађевинску, односно просторну целину.
Резервација паркинг места на јавном паркиралишту
може да се одобри на највише 20% појединачног капацитета јавног паркиралишта (у даљем тексту: расположиви
капацитет), изузев на јавном паркиралишту са капацитетом до десет паркинг места, на којем је дозвољена
резервација на највише два паркинг места, уколико тај број
не прелази 50% капацитета предметног јавног паркиралишта, када се може одобрити највише једно паркинг место.
Уколико вредност расположивог капацитета није цео
број, заокруживање се врши применом математичког
модела, где се број прве децимале ако је већи или једнак
са 5 заокружује на први већи број, а ако је мањи заокружује
се на тај цео број.

Подносилац захтева из члана 2. овог правилника може
да оствари право на резервацију паркинг-места под условом да:
1. је у саобраћајној дозволи уписано као власник, односно као корисник по основу уговора о лизингу или
уговора о закупу,
2. се јавно паркиралиште налази у непосредној близини
објекта у коме се налази пословни простор, односно
пребивалиште физичког лица, а које са објектом чини
засебну просторно-визуелну целину, и
3. је испуњен услов из члана 3. овог правилника.
Члан 5.
Унутар расположивог капацитета јавног паркиралишта
из члана 3. овог правилника, може да се одобри резервација
паркинг места:
- државним органима, органима Аутономне Покрајине
Војводине и Града, јавним службама, дипломатским
и другим страним представништвима до 50% одобреног капацитета,
- другим правним лицима и предузетницима до 4 (четири)
паркинг места, и
- физичким лицима 1 (једно) паркинг-место.
Изузетно, државним органима, органима Аутономне
Покрајине и Града, може се одобрити резервација паркинг
места без ограничења утврђених чланом 5. став 1. овог
правилника, уз претходну сагласност Градског већа.
Члан 6.
Подносилац захтева је обавезан да уз захтев за привремену резервацију паркинг места поднесе:
фотокопију решења Агенције за привредне регистре,
односно оснивачки акт, са седиштем пословног простора
у непосредној близини јавног паркиралишта,
фотокопију уговора о купопродаји или закупу пословног
простора, или фотокопију личне карте када је подносилац
захтева физичко лице, и
фотокопију саобраћајне дозволе.
Члан 7.
У зависности од врсте јавног паркиралишта, коришћење
резервисаног паркинг места се може одобрити у следећим
временским периодима, и то:
1. 9 часова дневно на посебним паркиралиштима, и
2. од 9 часова дневно, или од 24 часа дневно на општим
паркиралиштима.
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Изузетно, на посебним паркиралиштима се може одобрити резервација паркинг места државним органима, органима Аутономне Покрајине Војводине и Града у временском периоду од 24 часа дневно.
Члан 8.
Минимално трајање временског периода на који се може
издати одобрење о резервацији паркинг места на јавном
паркиралишту јесте 3 (три) месеца, док максималан временски период износи годину дана.
Члан 9.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о резервацији паркинг места на јавним паркиралиштима (''Службени лист Града Новог Сада'', бр. 2/11,
11/11, 49/12, 6/13, 26/13 и 57/14).
Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-3182/2016
Дана: 15. септембар 2016. године
НОВИ САД
в.д. начелника

Наплату накнаде из става 1. ове тачке, обавља Јавно
комунално предузеће "Паркинг сервис" Нови Сад, путем
овлашћеног лица - инкасанта.
III. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг
сервис" Нови Сад да паркиралиште из тачке I. овог решења
уреди, опреми и обележи, према саобраћајним пројектима
број ИРПС0109 од 06.09.2009. године и ПС0268-01 од
03.08.2016. године, којe је израдило Јавно комунално
предузеће "Паркинг сервис" Нови Сад.
IV. Надзор над извођењем радова из тачке III. овог
решења врши Јавно предузеће "Завод за изградњу Града"
у Новом Саду.
V. Рок за извршење овог решења је 30. септембар 2016.
године.
VI. Доношењем овог решења престаје да важи Решење
о одређивању привременог паркиралишта код комплекса
Института у Сремској Каменици ("Службени лист Града
Новог Сада", број 43/2010)
VII. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-3183/2016
16. септембар 2016. године
НОВИ САД
в.д. начелника

Ђорђе Басарић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9.
Одлуке о јавним паркиралиштима ("Службени лист Града
Новог Сада", бр. 4/10, 5/10, 19/10, 50/10, 44/11, 38/12, 7/13,
28/14 и 11/15), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ
ПАРКИРАЛИШТА КОД КОМПЛЕКСА
ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ
I. Одређује се привремено паркиралиште за путничке
аутомобиле код комплекса Института у Сремској Каменици, на катастарској парцели 5220/1 КО Сремска Каменица, до привођења парцеле намени планираној урбанистичким планом, а најдуже до 16. септембра 2020. године.
На паркиралишту из става 1. ове тачке одређују се четири
паркинг места за возила особа са инвалидитетом.
Паркиралиште из става 1. ове тачке користиће се као
посебно паркиралиште са контролом уласка-изласка и
његово коришћење у току дана није временски ограничено.
Капацитет паркиралишта је 204 паркинг-места.
II. Наплата накнаде за коришћење паркиралишта из
тачке I. овог решења, вршиће се у складу са важећом одлуком о утврђивању цена паркирања и уклањања моторних
возила, сваким даном (укључујући суботе, недеље и
државне празнике) у времену од 7 до 20 часова.

23. септембар 2016.

Ђорђе Басарић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11,
32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15 – др. закон и 9/16 – одлука
УС) и члана 9. Одлуке о градским управама Града Новог
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09,
11/10, 39/10, 60/10 и 69/13), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У РАСКРСНИЦИ
БУЛЕВАРА ЕВРОПЕ, БУЛЕВАРА ВОЈВОДЕ
СТЕПЕ И УЛИЦЕ КОРНЕЛИЈА СТАНКОВИЋА
У НОВОМ САДУ
I. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације
у раскрсници Булевара Европе, Булевара војводе Степе
и Улице Корнелија Станковића у Новом Саду.
II. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду, да постави саобраћајну сигнализацију
према Саобраћајном пројекту број 10213 од 5. септембра
2016. године, који је израдила Служба за развој и управљање
саобраћајем Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“
у Новом Саду и да постављену сигнализацију унесе у Катастар саобраћајне сигнализације и опреме.

23. септембар 2016.
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III. Рок за извршење овог решења је 15. новембар 2016.
године.
IV. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-3205/2016
21. септембар 2016. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Ђорђе Басарић, с.р.

Број 57 – Страна 2177.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11,
32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15 – др. закон и 9/16 – одлука
УС) и члана 9. Одлуке о градским управама Града Новог
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09,
11/10, 39/10, 60/10 и 69/13), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ ОПРЕМЕ
– ОГЛЕДАЛА У РАСКРСНИЦИ УЛИЦЕ ПАП
ПАВЛА И УЛИЦЕ СТЕВАНА СРЕМЦА
У НОВОМ САДУ
I. Одређује се постављање саобраћајне опреме – огледала у раскрсници Улице Пап Павла и Улице Стевана
Сремца у Новом Саду.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11,
32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15 – др. закон и 9/16 – одлука
УС) и члана 9. Одлуке о градским управама Града Новог
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09,
11/10, 39/10, 60/10 и 69/13), доноси

II. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду да изврши постављање саобраћајне
опреме – огледала из тачке I. овог решења, према
Саобраћајном пројекту број 10236 од 15. септембра 2015.
године који је израдила Служба за развој и управљање
саобраћајем Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“
у Новом Саду и да постављену саобраћајну опрему унесе
у Катастар саобраћајне сигнализације и опреме.

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ ЈЕДНОСТРАНЕ
ДИСТАНТНЕ ЗАШТИТНЕ ОГРАДЕ У
РАСКРСНИЦИ БУЛЕВАРА ЕВРОПЕ
И БУЛЕВАРА ПАТРИЈАРХА ПАВЛА
У НОВОМ САДУ

III. Рок за извршење овог решења је 15. новембар 2016.
године.

I. Одређује се постављање једностране дистантне
заштитне ограде у раскрсници Булевара Европе и Булевара Патријарха Павла у Новом Саду.
II. Налаже се Јавном предузећу „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду да изврши постављање једностарне
дистантне заштитне ограде из тачке I. овог решења, према
Саобраћајном пројекту број 10220 од 5. септембра 2016.
године, који је израдила Служба за развој и управљање
саобраћајем Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“
у Новом Саду, и да постављену саобраћајну опрему унесе
у Катастар саобраћајне сигнализације и опреме.

IV. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-3230/2016
21. септембар 2016. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Ђорђе Басарић, с.р.

III. Рок за извршење овог решења је 15. новембар 2016.
године.

Служба за заједничке послове

IV. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".

—

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-3206/2016
21. септембар 2016. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Ђорђе Басарић, с.р.

Град Нови Сад
Служба за заједничке послове
Жарка Зрењанина бр. 2
Објављује

ОГЛАС
за пријем у радни однос запослених на одређено
време, у трајању до три месеца, због повећаног
обима посла, на радно место
Курир у Одсеку за штампу и доставу

2 извршиоца
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Услови:
Основна школа.
Учесник огласа треба да испуњава услове утврђене
чланом 6. Закона о радним односима у државним органима
и то:
- да је држављанин Републике Србије
- да је пунолетан
- да има општу здравствену способност
- да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну
затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело
које га чини неподобним за обављање послова у државном органу.
Оглас остаје отворен осам дана од дана објављивања
у "Службеном листу Града Новог Сада" .
Докази који се прилажу уз пријаву на оглас:
- Пријава са биографијом и наводима о досадашњем
радном искуству,
- Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује
стручна спрема,
- Оригинал или оверена фотокопија Извода из матичне
књиге рођених,
- Оригинал или оверена фотокопија Уверења o
држављанству РС (не старије од шест месеци),
- Оригинал уверења о здравственом стању (не старије
од шест месеци),
- Уверење од суда да против лица није покренута истрага
и да није подигнута оптужница (не старије од шест
месеци) и
- Уверење Полицијске управе да лице није осуђивано
за кривично дело на безусловну казну затвора од
најмање шест месеци или за кажњиво дело које га
чини неподобним за обављање послова у државном
органу (не старије од шест месеци).
Напомена:
Пријаве са наведеним доказима подносе се на следећу
адресу: Градска управа за опште послове Града Новог
Сада - Писарница, или лично у зграду на Тргу слободе бр.
1 - Писарница.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Служба за заједничке послове
Број: XIX-111/ 2016-63
21. септембар 2016. године
НОВИ САД

Редакција „Службеног листа Града Новог Сада“

—
На основу члана 6. Одлуке о објављивању градских прописа и других аката („Службени лист Града Новог Сада“,
број 5/93), даје се

23. септембар 2016.

ИСПРАВКА ОДЛУКЕ
О ПРОМЕНИ ЦЕНА ПАРКИРАЊА,
УКЛАЊАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА И
ПОСТАВЉАЊA УРЕЂАЈА КОЈИМА СЕ
СПРЕЧАВА ОДВОЖЕЊЕ ВОЗИЛА
I. У Одлуци о промени цена паркирања, уклањања моторних возила и постављања уређаја којима се спречава
одвожење возила („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
49/12, 18/13 и 6/16) у тачки II број: „11.“ и речи: ”(„Службени
лист Града Новог Сада“, бр. 54/09, 30/10, 60/10 и 51/11)“
замењује се бројем: „6“ и речима: ”(„Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 56/12, 69/13, 21/14 – решење о усклађивању
дин. изн., 33/14, 35/14 – испр., 47/14 – решење о усклађивању
дин. изн. и 69/14)“.
II. Ову исправку објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-120/16
13. септембар 2016. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Ђорђе Басарић, с.р.

—
На основу члана 6. Одлуке о објављивању градских прописа и других аката („Службени лист Града Новог Сада“,
број 5/93), даје се

ИСПРАВКА
ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ОДЛУКЕ
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“
НОВИ САД
I. У Одлуци о усклађивању Одлуке о оснивању јавног
комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) у члану 44. број:
„12.“ замењује се бројем: „13.“.
II. Ову исправку објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 1112/2016-I
16. септембар 2016. године
НОВИ САД
Заменик секретара
Данило Дурутовић, с.р.

23. септембар 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

—
На основу члана 6. Одлуке о објављивању градских прописа и других аката („Службени лист Града Новог Сада“,
број 5/93), даје се

ИСПРАВКА
ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА
ЗА ПОСЛОВАЊЕ НА РУМЕНАЧКОМ
УЛАЗНОМ ПРАВЦУ У НОВОМ САДУ
I. У Одлуци о изменама и допунама Плана детаљне
регулације простора за пословање на Руменачком улазном правцу у Новом Саду („Службени лист Града Новог
Сада“, број 47/16) одељак „3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“
пододељак „3.1. Пословање“ подтачка „3.1.2. Индустрија
меса „Матијевић““ у делу „Планирани објекти“ у ставу 5.
после речи „и складишта, хладњаче и пратећи објекти спратности П и ВП“ додају се речи „(односно П+1, исте величине
као ВП)“.
II. Ову исправку објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-20/2016-I
20. септембар 2016. године
НОВИ САД
Секретар
Марко Радин, с.р.

Број 57 – Страна 2179.

2180. страна – Број 57

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

23. септембар 2016.

23. септембар 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 57 – Страна 2181.

2182. страна – Број 57

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

23. септембар 2016.

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна Рег. бр.

Предмет

ГРАД НОВИ САД

Служба за заједничке послове

Градска управа за саобраћај и путеве

—

689
690

691

692

693

Правилник о резервацији паркинг-места
на јавним паркиралиштима

2175

Решење о одређивању привременог
паркиралишта код комплекса Института у Сремској Каменици

2176

Решење о постављању саобраћајне
сигнализације у раскрсници Булевара
Европе, Булевара војводе Степе и
Улице Корнелија Станковића у Новом
Саду
Решење о постављању једностране
дистантне заштитне ограде у раскрсници Булевара Европе и Булевара
Патријарха Павла у Новом Саду
Решење о постављању саобраћајне
опреме – огледала у раскрсници Улице
Пап Павла и Улице Стевана Сремца у
Новом Саду

2177

Редакција „Службеног листа Града Новог Сада“
—

2176
—

2177

Оглас за пријем у радни однос запослених на одређено време, у трајању до
три месеца, због повећаног обима посла
- 2 извршиоца

Страна

—

Исправка Одлуке о промени цена паркирања, уклањања моторних возила и постављања уређаја којима се спречава
одвожење возила

2178

Исправка Одлуке о усклађивању Одлуке
о оснивању Јавног комуналног предузећа
„Паркинг сервис“ Нови Сад

2178

Исправка Одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације простора
за пословање на Руменачком улазном
правцу у Новом Саду

2179

2177

Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Oдговорни уредник: Данило Дурутовић.
Уредништво: Градска управа за прописе Града Новог Сада,
21000 Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, Телефон: 021/451-726.
Годишња претплата: 3.500,00 динара. Уплатни рачун број: 840-742341843-24;
По моделу 97 са позивом на број 20-511, Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Нови Сад.
Прималац: Приходи градских органа управе
Сврха плаћања: За “Службени лист Града Новог Сада”.
Рачунарска обрада и штампа:
Служба за заједничке послове Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, 21000 Нови Сад, телефон: 021/4882-700

