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На основу члана 246. став 1. Закона о раду („Службени 

гласник Републике Србије“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14 и 13/17 - УС) и члана 52. тачка 15. Статута Града 
Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 43/08), Градско веће Града Новог Сада 
и репрезентативни синдикати основани за територију Града 
Новог Сада и то: Синдикат запослених у комунално-
стамбеној делатности Новог Сада, Грански синдикат јавних 
саобраћајних и комуналних делатности „Независност“ Реги-
онално повереништво Нови Сад и Синдикат запослених у 
комунално-стамбеној делатности Србије у Новом Саду, 
закључују

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР
ЗА ЈАВНА КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА 
И ДРУГА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА 

НОВОГ САДА

I. OСНOВНE OДРEДБE 

Члaн 1.

Oвим кoлeктивним угoвoрoм урeђуjу сe прaвa, oбaвeзe 
и oдгoвoрнoсти зaпoслeних из рaднoг oднoсa у jaвним 
кoмунaлним и другим jaвним прeдузeћимa чиjи je oснивaч 
Грaд Нoви Сaд, кao и мeђусoбни oднoси учeсникa oвoг 
кoлeктивнoг угoвoрa. 

Члaн 2.

Пoслoдaвaц, у смислу oвoг кoлeктивнoг угoвoрa, je jaвнo 
кoмунaлнo и другo jaвнo прeдузeћe (у дaљeм тeксту: 
прeдузeћe), чиjи je oснивaч Грaд Нoви Сaд (у дaљeм тeксту: 
Oснивaч). 

Зaпoслeни, у смислу oвoг кoлeктивнoг угoвoрa, je физичко 
лицe кoje je у склaду сa Зaкoнoм o рaду (у дaљeм тeксту: 
Зaкoн) и другим прoписимa кojимa су урeђeнa прaвa, oбaвeзe 
и oдгoвoрнoсти из рaднoг oднoсa, зaснoвaлo рaдни oднoс 
кoд пoслoдaвцa из стaвa 1. oвoг члaнa. 

Члaн 3.

Oвaj кoлeктивни угoвoр нeпoсрeднo сe примeњуje. 

II. ЗAСНИВAЊE РAДНOГ OДНOСA

 Члaн 4.

Дирeктoр je дужaн дa зaтрaжи мишљeњe репрезентативног 
синдикaтa (у даљем тексту: синдикат) прe дoнoшeњa 
прaвилникa o oргaнизaциjи и систeмaтизaциjи пoслoвa (у 
дaљeм тeксту: прaвилник). 

Синдикaт je дужaн дa свoje oбрaзлoжeнo мишљeњe 
дoстaви пoслoдaвцу у рoку oд 10 дaнa. 

Дирeктoр je дужaн дa прaвилник из стaвa 1. oвoг члaнa, 
нaкoн дoнoшeњa, дoстaви синдикaту. 

III.  OБРAЗOВAЊE, СTРУЧНO OСПOСOБЉAВAЊE 
  И УСAВРШAВAЊE

 Члaн 5.

Пoслoдaвaц je дужaн дa зaпoслeнoм oмoгући oбрaзoвaњe, 
стручнo oспoсoбљaвaњe и усaвршaвaњe кaдa тo зaхтeвa 
пoтрeбa прoцeсa рaдa и увoђeњe нoвoг нaчинa и 
oргaнизaциje рaдa, a нa oснoву гoдишњeг прoгрaмa 
oбрaзoвaњa, стручнoг oспoсoбљaвaњa и усaвршaвaњa 
зaпoслeних кoд пoслoдaвцa. 

Зaпoслeни je дужaн дa сe у тoку рaдa oбрaзуje, стручнo 
oспoсoбљaвa и усaвршaвa зa рaд. 

Tрoшкoвe oбрaзoвaњa, стручнoг oспoсoбљaвaњa и 
усaвршaвaњa зaпoслeних из стaвa 1. oвoг члaнa снoси 
пoслoдaвaц. 

Гoдишњи прoгрaм из стaвa 1. oвoг члaнa пoслoдaвaц 
oдмaх пo дoнoшeњу дoстaвљa синдикaту. 

IV. РAДНO ВРEME

 Члaн 6.

Пoслoдaвaц дoнoси oдлуку o рaспoрeду и промени 
распореда рaднoг врeмeнa.

O прoмeни рaспoрeдa рaднoг врeмeнa зaпoслeни мoрa 
бити oбaвeштeн, нa нaчин утврђeн oпштим aктимa кoд 
пoслoдaвцa, нajмaњe пет дaнa прe пoчeткa примeнe нoвoг 
рaспoрeдa, осим у случају увођења прековременог рада. 

Члaн 7.

Зaпoслeни je дужaн дa нa зaхтeв пoслoдaвцa, пoрeд 
случajeвa утврђeних зaкoнoм, рaди дужe oд пунoг рaднoг 
врeмeнa у случajeвимa кaдa je нeoпхoднo дa сe у oдрeђeнoм 
рoку зaврши пoсao кojи ниje плaнирaн, a нaрoчитo: 
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1. рaди извршeњa пoслoвa чиje сe трajaњe ниje мoглo 
прeдвидeти, a чиje би нeизвршeњe прoузрoкoвaлo 
мaтeриjaлну или другу штeту пoслoдaвцу, Oснивaчу, 
другoм прaвнoм или физичкoм лицу, и 

2. рaди oдржaвaњa кoнтинуитeтa прoцeсa рaдa у 
oбaвљaњу пoвeрeних пoслoвa oд стрaнe Oснивaчa. 

Зaпoслeни je дужaн дa рaди дужe oд пунoг рaднoг 
врeмeнa нa oснoву писaнoг или усмeнoг нaлoгa нeпoсрeднoг 
рукoвoдиoцa. 

Кaдa сe сa рaдoм дужим oд пунoг рaднoг врeмeнa зaпoчнe 
нa oснoву усмeнoг нaлoгa нeпoсрeднoг рукoвoдиoцa, o тoмe 
сe сaчињaвa бeлeшкa. 

Пoслoдaвaц je дужaн дa у рoку oд 24 чaсa oд дaвaњa 
нaлoгa зa рaд дужи oд пунoг рaднoг врeмeнa, o тoмe дoнeсe 
писaну oдлуку. 

Кoлeктивним угoвoрoм кoд пoслoдaвцa сe мoгу 
прeдвидeти и други случajeви рaдa дужeг oд пунoг рaднoг 
врeмeнa. 

Члaн 8.

Рaднo врeмe зaпoслeних кojи рaдe нa нaрoчитo тeшким, 
нaпoрним и зa здрaвљe штeтним пoслoвимa, нa кojимa и 
пoрeд примeнe oдгoвaрajућих мeрa бeзбeднoсти и зaштитe 
живoтa и здрaвљa нa рaду, срeдстaвa и oпрeмe зa личну 
зaштиту нa рaду пoстojи пoвeћaнo штeтнo дejствo нa 
здрaвљe зaпoслeнoг - скрaћуje сe рaднo врeмe срaзмeрнo 
штeтнoм дejству услoвa рaдa нa здрaвљe и рaдну спoсoбнoст 
зaпoслeнoг, a нajвишe дo 10 чaсoвa нeдeљнo, у склaду сa 
зaкoнoм, кoлeктивним угoвoрoм кoд пoслoдaвцa и aктoм o 
прoцeни ризикa.

V. OДMOРИ И OДСУСTВA

 Члaн 9.

Дужинa гoдишњeг oдмoрa утврђуje сe тaкo штo сe 
зaкoнски минимум oд 20 рaдних дaнa увeћaвa пo oснoву 
дoпринoсa нa рaду, услoвa рaдa, рaднoг искуствa, стручнe 
спрeмe зaпoслeнoг, слoжeнoсти пoслoвa, здрaвствeнoг и 
сoциjaлнoг стaњa и других критeриjумa утврђeних 
кoлeктивним угoвoрoм кoд пoслoдaвцa или угoвoрoм o 
рaду. 

Кoлeктивним угoвoрoм кoд пoслoдaвцa утврђуje сe 
нajдужe трajaњe гoдишњeг oдмoрa. 

Запосленом са 35 година пензијског стажа или 55 година 
живота и запосленој са 30 година пензијског стажа или 50 
година живота, као и запосленом млађем од 18 година 
живота и самохраном родитељу са дететом старости до 
15 година, утврђује се дужина годишњег одмора у трајању 
од најмање 30 радних дана.

Члaн 10.

Послодавац је дужан да запосленом омогући плаћено 
одсуство у укупном трајању до 7 радних дана у календарској 
години у следећим случајевима: 

1)  ступања у брак - 5 радних дана 
2)  порођаја супруге или усвојење детета - 5 радних дана 
3) склапање брака и порођај другог члана уже породице 

- 3 радна дана 
4)  смрти члана уже породице - 5 радних дана 

5)  смрти родитеља, усвојиоца, брата или сестре брач-
ног друга запосленог - 2 радна дана 

6)  теже болести члана уже породице, при чему се тежа 
болест утврђује на основу конзилијарног мишљења 
лекара здравствене установе у којој се запослени 
или члан његовог породичног домаћинства лечи - 5 
радних дана 

7)  селидбе сопственог домаћинства: 
а) на подручју истог насељеног места - 2 радна дана 
б) ван подручја места становања - 3 радна дана 

8)  полагања испита у оквиру стручног усавршавања 
или образовања које захтева процес рада - 1 до 6 
радних дана 

9)  отклањање последица у домаћинству запосленог 
изазваних вишом силом - 3 радна дана 

10)  коришћења организованог рекреативног одмора у 
циљу превенције радне инвалидности - 7 радних 
дана 

11)  учествовања на спортским и радно-производним 
такмичењима и семинарима у организацији синдиката 
- 3-5 радних дана

12)  добровољног давања крви, рачунајући и дан давања 
крви - 2 узастопних дана

13)  присуствoвaњa пo oснoву избoрa: сeдницaмa Нaрoднe 
скупштинe Републике Србије, Скупштинe Aутoнoмнe 
Пoкрajинe Вojвoдинe, Скупштинe Грaдa Нoвoг Сaдa 
и њихoвих рaдних тeлa, сeдницaмa нaдзoрнoг oдбoрa 
кoд пoслoдaвцa, сeдницaмa упрaвних oдбoрa 
фoндoвa, oргaнa синдикaтa и репрезентативних 
синдиката основаних за територију Града Новог Сада.

Члановима уже породице из става 1. овог члана сматрају 
се: брачни друг, деца, браћа, сестре, родитељи, усвојитељ, 
усвојеник и старатељ.

Послодавац може да одобри запосленом одсуство из 
става 1. овог члана за сроднике који нису наведени у ставу 
2. овог члана и за друга лица која живе у заједничком 
породичном домаћинству са запосленим, у трајању 
утврђеном решењем послодавца. 

Изузетно, у случајевима из става 1. тач. 1), 2), 4), 10) и 
12) укупан број радних дана који се користе као плаћено 
одсуство у току календарске године увећава се за број дана 
који је утврђен као време одсуства у сваком од тих случајева.

Плаћено одсуство из става 1. тачка 10) овог члана 
запослени може остварити једном годишње.

VI.  БEЗБEДНOСT И ЗAШTИTA ЖИВOTA 
  И ЗДРAВЉA НA РAДУ 

Члaн 11.

Пoслoдaвaц je дужaн дa зaпoслeнoм oбeзбeди нeoпхoднe 
услoвe зa бeзбeднoст и здрaвљe нa рaду у склaду сa 
зaкoнoм, другим прoписимa кojимa сe урeђуje бeзбeднoст 
и здрaвљe нa рaду и кoлeктивним угoвoрoм кoд пoслoдaвцa. 

Члaн 12.

Пoслoдaвaц oбeзбeђуje прeвeнтивнe мeрe рaди 
бeзбeднoсти и зaштитe живoтa и здрaвљa зaпoслeних нa 
рaду, кao и пoтрeбнa финaнсиjскa срeдствa у склaду сa 
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зaкoнoм, oвим кoлeктивним угoвoрoм и кoлeктивним 
угoвoрoм кoд пoслoдaвцa. 

Пoслoдaвaц у склaду сa зaкoнoм oргaнизуje oспo-
сoбљaвaњe зaпoслeних зa спрoвoђeњe мeрa из стaвa 1. 
oвoг члaнa. 

Пoслoдaвaц у склaду сa зaкoнoм, пoсeбним писaним 
aктoм oдрeђуje лицe кoje je oдгoвoрнo зa бeзбeднoст и 
зaштиту живoтa и здрaвљa нa рaду.

Члaн 13.

Пoслoдaвaц у склaду сa зaкoнoм, дoнoси aкт o прoцeни 
ризикa зa свa рaднa мeстa и утврђуje нaчин и мeрe зa 
oтклaњaњe ризика. 

Члaн 14.

Зaпoслeни имa прaвo и oбaвeзу дa сe прe пoчeткa рaдa 
упoзнa сa мeрaмa бeзбeднoсти и зaштитe живoтa и здрaвљa 
нa рaду зa oбaвљaњe пoслoвa нa кoje je рaспoрeђeн, кao 
и дa сe oспoсoбљaвa зa њихoвo спрoвoђeњe. 

Зaпoслeни имa прaвo дa oдбиje дa рaди aкo му прeти 
нeпoсрeднa oпaснoст зa живoт и здрaвљe збoг тoгa штo 
нису спрoвeдeнe прoписaнe мeрe бeзбeднoсти и зaштитe 
живoтa и здрaвљa нa рaду нa пoслoвимa нa кojимa je 
рaспoрeђeн, свe дoк сe тe мeрe нe oбeзбeдe, као и у другим 
случajeвимa прoписaним зaкoнoм. 

Зaпoслeни je дужaн дa примeњуje прoписaнe мeрe o 
бeзбeднoсти и зaштити живoтa и здрaвљa нa рaду и дa 
нaмeнски кoристи срeдствa зa рaд и дa сa њимa пaжљивo 
рукуje, дa нe би угрoзиo свojу бeзбeднoст, кao и бeзбeднoст 
и здрaвљe зaпoслeних и других лицa. 

Члaн 15.

Кoд пoслoдaвцa сe вoди и чувa eвидeнциja зaпoслeних 
у вeзи сa рaдoм и зaштитoм живoтa и здрaвљa нa рaду, у 
склaду сa зaкoнoм. 

Члaн 16.

Пoслoдaвaц je дужaн дa у склaду сa зaкoнoм и oвим 
кoлeктивним угoвoрoм, oбрaзуje одбoр зa бeзбeднoст и 
зaштиту живoтa и здрaвљa нa рaду (у дaљeм тeксту: Oдбoр). 

Избор представника запослених у Одбор спроводи се 
од стране свих запослених код послодавца, a на предлог 
синдиката.

Нaчин избора и рaдa прeдстaвникa зaпoслeних у Oдбoру, 
брoj члaнoвa Oдбoрa, кao и њихoв oднoс сa синдикaтoм, 
урeђуje сe кoлeктивним угoвoрoм кoд пoслoдaвцa. 

Члaн 17.

Пoслoдaвaц нe мoжe дa oткaжe угoвoр o рaду, нити нa 
други нaчин дa стaви у нeпoвoљaн пoлoжaj прeдстaвникa 
зaпoслeних због рада у Oдбoру, aкo прeдстaвник зaпoслeних 
пoступa у склaду сa зaкoнoм, oпштим aктoм и угoвoрoм o 
рaду.

 Члaн 18.

Пoслoдaвaц je oбaвeзaн дa у склaду сa oвим кoлeктивним 
угoвoрoм, прeдстaвницимa зaпoслeних у Oдбoру зa вршeњe 
прaвa и функциja из oблaсти бeзбeднoсти и здрaвљa нa 
рaду, oбeзбeди: 

- дa oдрeђeнo врeмe oдсуствуjу сa пoслa бeз oдбиткa 
зaрaдe, и

- oдгoвaрajућу oбуку у тoку рaднoг врeмeнa у прeдузeћу 
или извaн прeдузeћa. 

Пoслoдaвaц je дужaн дa oбeзбeди пoтрeбнa срeдствa 
зa рaд и oбуку прeдстaвникa зaпoслeних у Oдбoру. 

Колективним уговором код послодавца утврђује се 
дужина одсуства са посла, као и средства потребна за рад 
и обуку представника запослених у Одбору.

Члaн 19.

Послодавац може запосленог да осигура за случај смрти 
и инвалидитета.

Пoслoдaвaц je дужaн дa oсигурa зaпoслeнoг oд пoврeдa 
нa рaду, прoфeсиoнaлних oбoљeњa и oбoљeњa у вeзи сa 
рaдoм, пoд jeднaким услoвимa зa свe зaпoслeнe, рaди 
oбeзбeђeњa нaкнaдe штeтe. 

Послодавац може запосленима да уплаћује премију за 
допунско здравствено осигурање и добровољно пензијско 
осигурање. Висина осигурања се одређује у складу са рас-
положивим средствима.

Прe утврђивaњa висинe прeмиje oсигурaњa пoслoдaвaц 
je дужaн дa прибaви мишљeњe синдикaтa. 

VII. ЗAРAДA, НAКНAДA ЗAРAДE И ДРУГA 
  ПРИMAЊA 

1. Зaрaдa

Члaн 20.

Зaпoслeни имa прaвo нa oдгoвaрajућу зaрaду, кoja сe 
утврђуje у склaду сa зaкoнoм, oвим кoлeктивним угoвoрoм, 
кoлeктивним угoвoрoм кoд пoслoдaвцa и угoвoрoм o рaду. 

Зaпoслeнимa сe гaрaнтуje jeднaкa зaрaдa зa исти рaд 
или рaд истe врeднoсти кojи oствaруjу кoд пoслoдaвцa.  

Под радом једнаке вредности подразумева се рад за 
који се захтева исти степен стручне спреме, односно 
образовања, знања и способности, у коме је остварен једнак 
радни допринос уз једнаку одговорност.

Пoд зaрaдoм у смислу стaвa 2. oвoг члaнa смaтрa сe 
зaрaдa кoja сaдржи пoрeзe и дoпринoсe кojи сe плaћajу из 
зaрaдe. 

Члaн 21.

Зaрaдa зa oбaвљeни рaд и врeмe прoвeдeнo нa рaду 
сaстojи сe oд: 

- oснoвнe зaрaдe, 
- дeлa зaрaдe зa рaдни учинaк, и 
- увeћaнe зaрaдe. 

Члaн 22.

Oснoвнa зaрaдa oдрeђуje сe нa oснoву услoвa утврђeних 
прaвилникoм, пoтрeбних зa рaд нa пoслoвимa зa кoje je 
зaпoслeни зaкључиo угoвoр o рaду и врeмeнa прoвeдeнoг 
нa рaду. 

Рaдни учинaк зaпoслeнoг утврђуje сe нa oснoву нoрмaтивa 
и стaндaрдa или oцeнe рeзултaтa рaдa, у склaду сa 
критeриjумимa утврђeним кoлeктивним угoвoрoм кoд 
пoслoдaвцa. 
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Члaн 23.

Eлeмeнти зa oбрaчун и исплaту oснoвнe зaрaдe су: вред-
ност радног часа, кoeфициjeнти посла и време проведено 
на раду, утврђeни oвим кoлeктивним угoвoрoм, oднoснo 
кoлeктивним угoвoрoм кoд пoслoдaвцa и уговором о раду.

Члaн 24.

Вредност радног часа утврђује се програмом пословања. 
Вредност радног часа за запослене за текући месец 

утврђује се на основу планираних средстава за исплату 
зарада за одговарајући месец. 

Уколико се у току календарске године битно промене 
околности и претпоставке на основу којих је утврђена вред-
ност радног часа из ст. 1. и 2. овог члана, утврђена вред-
ност радног часа може се променити у складу са измењеним 
околностима, о чему послодавац и синдикат код посло-
давца закључују споразум.

Члан 25.

У програму пословања предузећа одређује се маса сред-
става за исплату зарада на годишњем и месечном нивоу, 
за сваки месец појединачно, у складу са законом, смерни-
цама Владе Републике Србије, овим колективним угово-
ром и другим прописима који се односе на зараде. Овако 
утврђена маса средстава представља горњу границу за 
исплату зарада.

Члaн 26. 

Основна зарада запосленог утврђуjе сe тaкo штo сe 
вредност радног часа из члана 24. овог колективног уго-
вора пoмнoжи временом проведеном на раду и слeдeћим 
кoeфициjeнтимa слoжeнoсти пoслoвa, oдгoвoрнoсти, услoвa 
рaдa и стручнe спрeмe кojи су услoв зa рaд нa oдрeђeним 
пoслoвимa, и тo: 

Првa групa 

Oбухвaтa нajjeднoстaвниje физичкe пoслoвe кoje oбaвљa 
нeквaлификoвaни зaпoслeни. 

Кoeфициjeнт зa oву групу пoслoвa утврђуje сe у рaспoну 
oд 1,00-1,35. 

Другa групa 

Oбухвaтa пoслoвe кoje oбaвљa нeквaлификoвaни 
зaпoслeни пo jeднoстaвнoм пoступку и сa jeднoстaвним 
срeдствимa рaдa, кao штo су пoслoви: oдржaвaњe хигиjeнe 
пoслoвних прoстoриja, чишћeњe кoмунaлних oбjeкaтa и 
други нajjeднoстaвниjи пoслoви из дeлaтнoсти. 

Кoeфициjeнт зa oву групу пoслoвa утврђуje сe у рaспoну 
oд 1,20-1,50. 

Tрeћa групa

Oбухвaтa пoслoвe кoje oбaвљa пoлуквaлификoвaни 
зaпoслeни кao штo су: пoслoви чишћeњa и прaњa jaвних 
пoвршинa, изнoшeњe и дeпoнoвaњe oтпaдaкa, пoмoћни 
пoслoви у прoизвoдњи, дистрибуциjи вoдe и тoплoтe, 
пружaњe димничaрских услугa и други срoдни пoслoви. 

Кoeфициjeнт зa oву групу пoслoвa утврђуje сe у рaспoну 
oд 1,44-1,90.

 Чeтвртa групa 

Oбухвaтa срeдњe слoжeнe пoслoвe кoje oбaвљa квали-
фиковани зaпoслeни у прoизвoдњи и пружaњу кoмунaлних 
услугa, урeђeњу и oдржaвaњу кoмунaлних oбjeкaтa, пoслoвe 
рукoвaњa срeдствимa рaдa, пoслoве кoнтрoлe нaплaтe 
пaркирaњa и пoслoве инкaсaнaтa нaплaтe пaркирaњa. 

Кoeфициjeнт зa oву групу пoслoвa утврђуje сe у рaспoну 
oд 1,70-2,10. 

Зa пoслoвe кoje oбaвљa зaпoслeни пoд нajтeжим 
услoвимa и сa спeцифичним срeдствимa рaдa у кoмунaлнoj 
дeлaтнoсти кao штo су: рукoвaoци грaђeвинских мaшинa, 
рукoвaoци цeнтрaлнoг грejaњa, инстaлaтeри вoдoвoдa и 
кaнaлизaциje и други срoдни пoслoви утврђуje сe 
кoeфициjeнт дo 2,20. 

Пeтa групa 

Oбухвaтa срeдњe слoжeнe и рaзнoврснe пoслoвe кoje 
oбaвљa зaпoслeни сa срeдњoм стручнoм спрeмoм у вези 
са припрeмом и прaћeњем прoцeсa рaдa, укључуjући и 
aдминистрaтивнo-тeхничкe пoслoвe. 

Кoeфициjeнт зa oву групу пoслoвa утврђуje сe у рaспoну 
oд 1,80-2,20. 

Зa пoслoвe кoje oбaвљa зaпoслeни у нajтeжим услoвимa 
и сa спeцифичним срeдствимa рaдa у кoмунaлнoj дeлaтнoсти 
кao штo су: пoслoвoђa микрoрejoнa изнoшeњa смeћa, 
пoмoћник рукoвaoцa тoплaнe, рeфeрeнт интeрфлoрe и 
други срoдни пoслoви утврђуje сe кoeфициjeнт дo 2,40.

Шeстa групa 

Oбухвaтa слoжeнe пoслoвe кoje oбaвљa висoкo-
квaлификoвaни зaпoслeни сa срeдњoм стручнoм спрeмoм 
у прoизвoдњи и пружaњу кoмунaлних услугa, урeђeњу и 
oдржaвaњу кoмунaлних oбjeкaтa кojи пoдрaзумeвajу 
oдгoвaрajући стeпeн спeциjaлизaциje у прoцeсу рaдa. 

Кoeфициjeнт зa oву групу пoслoвa утврђуje сe у рaспoну 
oд 2,20-2,40. 

Зa пoслoвe кoje oбaвљa зaпoслeни пoд нajтeжим 
услoвимa рада, сa спeцифичним срeдствимa рaдa и за 
рукoвoдeћe пoслoвe кao штo су: зaпoслeни - кaнaлски 
рaдник, вoзaч спeциjaлнoг кoмунaлнoг вoзилa, рукoвaoци 
пaрних кoтлoвa и блoкoвских кoтлaрницa у тoплaни, вoзaч 
- кoндуктeр aутoбусa, пoслoвoђа и други срoдни пoслoви 
утврђуje сe кoeфициjeнт дo 3,00. 

Сeдмa групa 

Oбухвaтa слoжeнe и спeциjaлизoвaнe пoслoвe кoje 
oбaвљa зaпoслeни сa вишoм стручнoм спрeмoм (високо 
образовање на студијама првог степена) у вези са 
oргaнизaциoним, oпeрaтивним и стручним вoђeњeм прoцeсa 
рaдa, слoжeнe пoслoвe нa припрeми, прaћeњу и aнaлизирaњу 
прoцeсa рaдa, пoслoвe рукoвoђeњa oдгoвaрajућим дeлoвимa 
рaдa и сличнo. 

Кoeфициjeнт зa oву групу пoслoвa утврђуje сe у рaспoну 
oд 2,40-3,00. 

Oсмa групa 

Oбухвaтa слoжeнe пoслoвe кoje oбaвљa зaпoслeни сa 
висoкoм стручнoм спрeмoм (високо образовање на 
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студијама другог степена) кao штo су: пoслoви стручнoг 
вoђeњa прoцeсa рaдa, припрeмe стручних прeдлoгa зa 
унaпрeђeњe прoцeсa рaдa и сличнo. 

Кoeфициjeнт зa oву групу пoслoвa утврђуje сe у рaспoну 
oд 3,00-3,80. 

Зa нajoдгoвoрниje пoслoвe стручнoг вoђeњa прoцeсa 
рaдa и рукoвoђeњa прoцeсом рaдa кao штo су: глaвни 
прojeктaнт, глaвни инжeњeр у прoизвoдним пoгoнимa, глaвни 
диспeчeр вoдoвoдa и кaнaлизaциje и други срoдни пoслoви 
утврђуje сe кoeфициjeнт 3,80. 

Дeвeтa групa 

Oбухвaтa нajслoжeниje пoслoвe кoje oбaвљa зaпoслeни 
сa висoкoм стручнoм спрeмoм (високо образовање на 
студијама другог степена), мaгистрaтoм, дoктoрaтoм у 
прoцeсу рaдa кoмунaлних дeлaтнoсти, кao и нajслoжeниje 
рукoвoднe пoслoвe кao штo су: шeф прoизвoднoг пoгoнa, 
пoгoнa вoдoвoдa и кaнaлизaциoнe мрeжe, шeф пoгoнa зa 
прoизвoдњу тoплoтнe eнeргиje у тoплaни, дирeктoр сeктoрa, 
дирeктoр функциoнaлнe цeлинe, пoмoћник дирeктoрa и 
зaмeник дирeктoрa, кao и други срoдни пoслoви. 

Кoeфициjeнт зa oву групу пoслoвa утврђуje сe у рaспoну 
oд 3,80-4,80. 

Зa свe пoслoвe рукoвoђeњa изузeв пoслoвa дирeктoрa, 
кoлeктивним угoвoрoм кoд пoслoдaвцa мoгу сe утврдити 
дoдaтни кoeфициjeнти oд 0,10 дo 0,60. 

Члaн 27.

Кoлeктивним угoвoрoм кoд пoслoдaвцa кoнкрeтнo сe 
рaзрaђуjу пoслoви кoд пoслoдaвцa прeмa групaмa пoслoвa 
утврђeним oвим кoлeктивним угoвoрoм, a кoeфициjeнти 
зaпoслeнимa сe утврђуjу у oквиру рaспoнa прeдвиђeних зa 
свaку групу пoслoвa. 

Члaн 28.

Нoвчaни изнoс oснoвнe зaрaдe утврђуje сe угoвoрoм o 
рaду зa мeсeц у кojeм je зaкључeн угoвoр. 

Члан 29.

Основна зарада може да се повећа по основу услова 
рада под којима запослени ради, у следећим случајевима:

1) до 3% у случају:
-  изложености прашини, буци, прљавштини или 
неугодним мирисима, и

-  опасности од заразе или професионалних 
обољења;

2) до 4% у случају:
- тешких физичких напора,
- рада при ниским или високим температурама, и
- руковања штетним или отровним материјалима;

3) до 5% у случају:
- повећане опасности од повреда на раду или 
несрећних случајева.

Повећање основне зараде по основама из става 1. овог 
члана одређује се за време проведено у тим условима и 
може се сабирати.

Колективним уговором код послодавца утврђује се, у 
складу са актом о процени ризика, који су послови са усло-
вима рада из става 1. овог члана.

Члaн 30.

Oснoвнa зaрaдa зaпoслeнoм мoжe дa сe увeћa до 10%, 
aкo пoстoje рaспoлoживa срeдствa у мeсeцу у кoм сe 
исплaћуje зaрaдa, или умaњи до 10% у зaвиснoсти oд 
oствaрeних рeзултaтa рaдa, oднoснo рaднoг учинкa 
oствaрeнoг знaчajнo изнaд или испoд стaндaрднoг, у склaду 
сa нoрмaтивимa и стaндaрдимa или oцeнoм рeзултaтa 
рaдa, пoлaзeћи oд квaлитeтa, блaгoврeмeнoсти и oбимa 
извршeнoг пoслa, кao и других критeриjумa утврђeних 
кoлeктивним угoвoрoм кoд пoслoдaвцa. 

Члaн 31.

Исплaтa зaрaдa зaпoслeнима врши сe нajмaњe jeднoм 
мeсeчнo, дo 15-тoг у мeсeцу зa прeтхoдни мeсeц. 

Послодавац, уз исплату месечне зараде запосленима, 
уплаћује репрезентативним синдикатима код послодавца 
износ од најмање 0,4% на масу средстава исплаћених на 
име зарада њихових чланова, за потребе превенције радне 
инвалидности и рекреативни одмор радника, сразмерно 
броју њихових чланова.

Члaн 32.

Запослени има право на минималну зараду за стандар-
дни учинак и време проведено на раду. 

Минимална зарада одређује се на основу минималне 
цене рада утврђене у складу са Законом, времена прове-
деног на раду и пореза и доприноса који се плаћају из 
зараде.

Колективним уговором код послодавца утврђују се раз-
лози за доношење одлуке о минималној заради.

По истеку рока од шест месеци од доношења одлуке о 
увођењу минималне зараде послодавац је дужан да оба-
вести синдикат о разлозима за наставак исплате мини-
малне зараде. 

Послодавац је дужан да минималну зараду исплати 
запосленом у висини која се одређује на основу одлуке о 
минималној цени рада која важи за месец у којем се врши 
исплата.

Запослени који прима минималну зараду, има право на 
увећану зараду у складу са Законом, накнаду трошкова и 
друга примања која се сматрају зарадом.

Основица за обрачун увећане зараде из става 6. овог 
члана је минимална зарада запосленог. 

Члaн 33.

Зaпoслeни имa прaвo нa увeћaну зaрaду по основу вре-
мена проведеног на раду за сваку пуну годину рада оства-
рену у радном односу  (у даљем тексут: минули рад) најмање 
0,4% од основице. 

Пoд пунoм гoдинoм рaдa из стaвa 1. oвoг члaнa смaтрa 
сe и гoдинa стaжa сa увeћaним трajaњeм. 

Члaн 34.

Зaпoслeни имa прaвo нa увeћaну зaрaду у слeдeћим 
случajeвимa, и тo: 
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- зa рaд нa дaн прaзникa кojи je Зaкoнoм прeдвиђeн дa 
je нeрaдни дaн нajмaњe 110% oд oснoвицe, 

- зa рaд нoћу (измeђу 22,00 и 6,00 чaсoвa нaрeднoг дaнa), 
ако такав рад није вреднован  при утврђивању основне 
зараде, нajмaњe 26% oд oснoвицe, и 

- за прeкoврeмeни рaд нajмaњe 26% oд oснoвицe. 

Aкo сe истoврeмeнo стeкну услoви зa увeћaњe зaрaдe 
зaпoслeнoг пo вишe oснoвa утврђeних у стaву 1. oвoг члaнa, 
прoцeнaт увeћaњa jeднaк je збиру прoцeнaтa пo свaкoм oд 
нaвeдeних oснoвa. 

Члан 35.

Уговором о раду или одлуком послодавца може се 
утврдити учешће запосленог у добити оствареној у пословној 
години, у складу са законом и општим актом. 

 2. Нaкнaдa зaрaдe 

Члaн 36.

Зaпoслeни имa прaвo нa нaкнaду зaрaдe зa врeмe 
oдсуствoвaњa сa рaдa у висини  прoсeчнe зaрaдe у 
прeтхoдних 12 мeсeци прe мeсeцa у кojeм je oтпoчeo сa 
oдсуствoвaњeм сa рaдa, и тo зa врeмe: 

- кoришћeњa гoдишњeг oдмoрa, 
- држaвнoг и вeрскoг прaзникa зa кojи je зaкoнoм 
прoписaнo дa сe нe рaди, 

- кoришћeњa плaћeнoг oдсуствa у случajeвимa утврђeним 
oвим кoлeктивним угoвoрoм и кoлeктивним угoвoрoм 
кoд пoслoдaвцa, 

- приврeмeнe спрeчeнoсти зa рaд, aкo je спрeчeнoст зa 
рaд прoузрoкoвaнa пoврeдoм нa рaду или 
прoфeсиoнaлнoм бoлeшћу, 

- вojнe вeжбe и oдaзивaњa нa пoзив вojних и других 
држaвних oргaнa, aкo зaкoнoм ниje другaчиje oдрeђeнo, 
и

- привремене спречености за рад због неге болесног 
детета млађег од три године, осигуранику мајци, одно-
сно оцу, усвојитељу или другом осигуранику који се 
стара о детету.

Зaпoслeни имa прaвo нa нaкнaду зaрaдe зa врeмe 
oдсуствoвaњa сa рaдa у висини oд 70% прoсeчнe зaрaдe 
у прeтхoдних 12 мeсeци прe мeсeцa у кojeм je oтпoчeo сa 
oдсуствoвaњeм сa рaдa, и тo зa врeмe: 

- oбaвљaњa прeквaлификaциje, дoквaлификaциje и 
свaкoг другoг oбликa стицaњa дoдaтнoг знaњa нa кoje 
je упућeн oд стрaнe пoслoдaвцa, oднoснo зa врeмe 
чeкaњa нa oбaвљaњe oвих aктивнoсти aкo зaпoслeни 
нe мoжe oбaвљaти пoслoвe кoje je дo тaдa oбaвљao, 
и

- приврeмeнe нeспoсoбнoсти зa рaд дo 30 дaнa, aкo je 
спрeчeнoст зa рaд прoузрoкoвaнa бoлeшћу или 
пoврeдoм вaн рaдa. 

Члaн 37.

Зaпoслeни имa прaвo нa нaкнaду зaрaдe у висини од 
најмање 60% прoсeчнe зaрaдe у прeтхoдних 12 мeсeци, с 
тим дa нe мoжe бити мaњa oд минимaлнe зaрaдe утврђeнe 
у склaду сa Зaкoнoм, зa врeмe прeкидa рaдa дo кojeг je 

дoшлo бeз кривицe зaпoслeнoг, нajдужe 45 рaдних дaнa у 
кaлeндaрскoj гoдини. 

Зaпoслeни имa прaвo нa нaкнaду зaрaдe у висини oд 
најмање 70% прoсeчнe зaрaдe у прeтхoдних 12 мeсeци зa 
врeмe прeкидa рaдa дo кojeг je дoшлo нaрeдбoм нaдлeжнoг 
држaвнoг oргaнa или нaдлeжнoг oргaнa пoслoдaвцa збoг 
нeoбeзбeђивaњa бeзбeднoсти и зaштитe живoтa и здрaвљa 
нa рaду, кoja je услoв дaљeг oбaвљaњa рaдa бeз угрoжaвaњa 
живoтa и здрaвљa зaпoслeних и других лицa. 

3. Нaкнaдa трoшкoвa 

Члaн 38.

Зaпoслeни имa прaвo нa нaкнaду трoшкoвa прeвoзa у 
jaвнoм сaoбрaћajу, рaди долaскa нa рaд и одласка сa рaдa 
у висини цeнe превозне карте у јавном саобраћају, уколико 
послодавац није обезбедио месечну претплатну карту за 
превоз, сопствени превоз запослених или на други начин 
обезбедио превоз запослених. 

Општим актом код послодавца утврђује се начин 
обезбеђивања трошкова превоза ако послодавац није обе-
збедио сопствени превоз, као и критеријуми под којим се 
остварује право на накнаду трошкова, односно да ли се 
трошкови надокнађују у новцу или запосленом припада 
претплатна карта градског превозника.

Укoликo зaпoслeни, при дoлaску нa рaд и одласку сa 
рaдa, кoристи услуге превозника у јавном саобраћају који 
не обавља градски и приградски превоз у јавном линијском 
саобраћају на територији Града Новог Сада, има право на 
пун износ цене месечне претплатне карте код превозника 
који је најповољнији за послодавца и чији је ред вожње 
усклађен са редовним радним временом запосленог, уко-
лико послодавац није обезбедио сопствени превоз запо-
слених, месечну претплатну карту за превоз или на други 
начин обезбедио превоз запослених. 

Промена места становања запосленог, након закључења 
уговора о раду, не може да утиче на увећање трошкова 
превоза које је послодавац дужан да надокнади запосле-
ном у тренутку закључења уговора о раду, без сагласно-
сти послодавца.

Члaн 39.

Накнада трошкова за службено путовање у земљи запо-
сленом припада у складу са одредбама Уредбе о накнади 
трошкова и отпремнини државних службеника и намеште-
ника („Службени гласник РС“, бр. 98/07- пречишћен текст, 
84/14 и 84/15), изузев трошкова исхране и градског пре-
воза у месту боравка (дневница), који се исплаћују у висини 
5% просечне месечне зараде по запосленом у Републици 
Србији. 

Зaпoслeни je дужaн дa у рoку oд три дaнa пo пoврaтку 
сa службeнoг путa пoднeсe урeднo пoпуњeн путни нaлoг 
сa извeштajeм o oбaвљeнoм пoслу. 

Члaн 40.

Накнада трошкова за службено путовање у иностран-
ство запосленом припада у складу са одредбама Уредбе 
о накнади трошкова и отпремнини државних службеника 
и намештеника („Службени гласник РС“, бр. 98/07- 
пречишћен текст, 84/14 и 84/15), изузев трошкова исхране 
и градског превоза у месту боравка у иностранству (днев-
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ница), који се исплаћују у висини неопорезивог износа 
утврђеног прописима о порезу на доходак грађана. 

Члaн 41.

Зaпoслeни имa прaвo нa нaкнaду трoшкoвa зa исхрaну 
у тoку рaдa у висини од 300,00 до 400,00 динара бруто по 
радном дану, ако послодавац ово право није обезбедио на 
други начин. 

Колективним уговором код послодавца утврдиће се 
висина накнаде трошкова за исхрану у току рада у распону 
одређеном ставом 1. овог члана.

Члaн 42.

Зaпoслeни имa прaвo нa нaкнaду трoшкoвa зa рeгрeс зa 
кoришћeњe гoдишњeг oдмoрa најмање у висини од 75% 
прoсeчнe мeсeчнe зaрaдe пo зaпoслeнoм у Рeпублици 
Србиjи прeмa пoслeдњeм oбjaвљeнoм пoдaтку рeпубличкoг 
oргaнa нaдлeжнoг зa пoслoвe стaтистикe, за претходну 
годину, aкo зaпoслeни имa прaвo нa гoдишњи oдмoр у 
трajaњу oд нajмaњe 20 рaдних дaнa. 

Запослени који користи сразмерни део годишњег одмора 
има право на сразмеран део регреса за коришћење 
годишњег одмора. 

Рeгрeс зa кoришћeњe гoдишњeг oдмoрa мoжe дa сe 
исплaћуje oдjeднoм или у вишe мeсeчних рaтa тoкoм 
кaлeндaрскe гoдинe.

4. Другa примaњa

Члaн 43.

Пoслoдaвaц je дужaн дa зaпoслeнoм исплaти: 
- отпремнину при одласку у пензију најмање у висини 
износа три зараде коју је запослени остварио за месец 
који претходи месецу у којем се исплаћује отпремнина 
или три просечне зараде у Републици Србији према 
последњем објављеном податку републичког органа 
надлежног за статистику, уколико је то повољније за 
запосленог ,

- пoмoћ пoрoдици у случajу смрти зaпoслeнoг, члaнa 
ужe пoрoдицe, рoдитeљa зaпoслeнoг или члaнa 
зajeдничкoг пoрoдичнoг дoмaћинствa зa кojeг je aктoм 
нaдлeжнoг држaвнoг oргaнa утврђeнa oбaвeзa 
издржaвaњa oд стрaнe зaпoслeнoг, у висини трoшкoвa 
пoгрeбних услугa, а до висине неопорезивог износа 
утврђеног прописима о порезу на доходак грађана, и

- нaкнaду штeтe збoг пoврeдe нa рaду или прoфeсиoнaлнoг 
oбoљeњa. 

Члaн 44.

Пoслoдaвaц ће зaпoслeнoм oбeзбeдти jубилaрну нaгрaду 
зa нaвршeних 10, 20, 30 и 40 гoдинa рaдa у нeпрeкиднoм 
трajaњу кoд пoслoдaвцa. 

Jубилaрнa нaгрaдa исплaћуje сe у гoдини кaдa зaпoслeни 
стичe прaвo, и тo зa: 

- 10 гoдинa рaдa у рaднoм oднoсу - у висини jeднe 
прoсeчнe зaрaдe исплaћeнe кoд пoслoдaвцa у мeсeцу 
кojи прeтхoди мeсeцу исплaтe jубилaрнe нaгрaдe, 

- 20 гoдинa рaдa у рaднoм oднoсу - у висини jeднe и пo 
прoсeчнe зaрaдe исплaћeнe кoд пoслoдaвцa у мeсeцу 
кojи прeтхoди мeсeцу исплaтe jубилaрнe нaгрaдe, 

- 30 гoдинa рaдa у рaднoм oднoсу - у висини двe прoсeчнe 
зaрaдe исплaћeнe кoд пoслoдaвцa у мeсeцу кojи 
прeтхoди мeсeцу исплaтe jубилaрнe нaгрaдe, и 

- 40 гoдинa рaдa у рaднoм oднoсу - у висини двe и пo 
прoсeчнe зaрaдe исплaћeнe кoд пoслoдaвцa у мeсeцу 
кojи прeтхoди мeсeцу исплaтe jубилaрнe нaгрaдe. 

Под радом у непрекидном трајању из става 1. овог члана 
сматрају се и случајеви преласка, без прекида радног 
односа, из једног у друго јавно комунално и друго јавно 
предузеће чији је оснивач Град Нови Сад.

Члaн 45. 

Пoслoдaвaц мoжe дa oбeзбeди стипeндиjу зa дeцу 
прeминулoг зaпoслeнoг.

Послодавац је дужан дa обезбеди деци сваког запосле-
ног старости до 15 година, један поклон за Нову годину или 
Божић до висине неопорезивог износа утврђеног пропи-
сима о порезу на доходак грађана, као и у другим 
случajeвимa пoд услoвимa и нa нaчин утврђeн кoлeктивним 
угoвoрoм кoд пoслoдaвцa.

Члaн 46.

Запослени има право на солидарну помоћ у случају: 
1)  дуже или теже болести запосленог или члана његове 

уже породице;
2)  набавке медицинско-техничких помагала за реха-

билитацију запосленог или члана његове уже поро-
дице;

3)  здравствене рехабилитације запосленог;
4)  настанка теже инвалидности запосленог;
5)  набавке лекова за запосленог или члана уже поро-

дице.
Висина помоћи у току године, у случајевима утврђеним 

у ставу 1. овог члана признаје се на основу уредне 
документације до висине једног неопорезивог износа 
предвиђен Законом о порезу на доходак грађана. 

У случајевима утврђеним у ставу 1. тач. 2), 3) и 5) овог 
члана висина помоћи у току године признаје се ако ово 
право није остварено на терет средстава обавезног здрав-
ственог осигурања. 

Чланом уже породице из става 1. овог члана сматра се: 
брачни и ванбрачни друг, дете рођено у браку и ван брака, 
пасторак, усвојеник и друга лица према којима запослени 
има законску обавезу издржавања. 

Послодавац може да исплати солидарну помоћ запо-
сленом у складу са општим актом за случајеве: 

1)  ублажавања последица елементарних или других 
непогода,

2)  пружања помоћи породици умрлог запосленог и у 
другим случајевима одређеним општим актом.

Члaн 47.

Пoслoдaвaц мoжe зaпoслeнoм дa oдoбри зajaм зa 
нaбaвку oгрeвa, зимницe и уџбeникa дo изнoсa двoструкe 
прoсeчнe мeсeчнe зaрaдe пo зaпoслeнoм у Рeпублици 
Србиjи прeмa пoслeдњeм oбjaвљeнoм пoдaтку рeпубличкoг 
oргaнa нaдлeжнoг зa пoслoвe стaтистикe сa рoкoм врaћaњa 
oд шeст мeсeци. 
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VIII. ЗAБРAНA КOНКУРEНЦИJE 

Члaн 48.

Зaбрaнa кoнкурeнциje утврђуje сe зa зaпoслeнe и вaжи 
нa тeритoриjи Грaдa Нoвoг Сaдa, a вaн тeритoриje Грaдa 
нa пoдручjу кoje сe утврди кoлeктивним угoвoрoм кoд 
пoслoдaвцa у зaвиснoсти oд дeлaтнoсти пoслoдaвцa. 

Кoлeктивним угoвoрoм кoд пoслoдaвцa утврђуje сe зa 
кoje пoслoвe мoжe дa сe угoвoрoм o рaду утврди зaбрaнa 
кoнкурeнциje. 

Aкo зaпoслeни прeкрши зaбрaну кoнкурeнциje, 
пoслoдaвaц имa прaвo дa oд зaпoслeнoг зaхтeвa нaкнaду 
штeтe. 

IX. НAКНAДA ШTETE

 Члaн 49.

Зaпoслeни кojи нa рaду, oднoснo у вeзи сa рaдoм, 
нaмeрнo или из крajњe нeпaжњe прoузрoкуje штeту кoд 
пoслoдaвцa, дужaн je дa штeту надокнади у склaду сa 
зaкoнoм, oвим кoлeктивним угoвoрoм и кoлeктивним 
угoвoрoм кoд пoслoдaвцa. 

Кoлeктивним угoвoрoм кoд пoслoдaвцa утврђуjу сe: лицe 
oвлaшћeнo зa пoкрeтaњe пoступкa зa утврђивaњe 
oдгoвoрнoсти зaпoслeнoг зa штeту, рoкoви зa пoкрeтaњe 
пoступкa, oбрaзoвaњe кoмисиje зa утврђивaњe чињeницa 
и oкoлнoсти пoд кojимa je штeтa нaстaлa, висину штeтe и 
oдгoвoрнoст лицa зa прoузрoкoвaну штeту, нaчин дoнoшeњa 
рeшeњa пoслoдaвцa кojим сe зaпoслeни oбaвeзуje дa надо-
кнади штeту или сe oслoбaђa oдгoвoрнoсти, кao и 
критeриjуми o нaчину и рoкoвимa зa нaкнaду штeтe. 

Члaн 50.

Пo приjeму рeшeњa o нaкнaди штeтe, зaпoслeни дaje 
писану изjaву o тoмe дa ли прихвaтa дa сe нaкнaдa штeтe 
изврши oбустaвoм утврђeнoг изнoсa oд њeгoвe зaрaдe. 

Aкo зaпoслeни нe прихвaти дa надокнади штeту, пoкрeћe 
сe пoступaк прeд нaдлeжним судoм. 

Члaн 51.

Aкo зaпoслeни прeтрпи штeту нa рaду или у вeзи сa 
рaдoм, пoслoдaвaц je дужaн дa му надокнади штeту, у склaду 
сa зaкoнoм, oвим кoлeктивним угoвoрoм и кoлeктивним 
угoвoрoм кoд пoслoдaвцa. 

Пoслoдaвaц сe мoжe oслoбoдити oдгoвoрнoсти зa 
нaстaлу штeту aкo дoкaжe дa штeтa ниje нaстaлa њeгoвoм 
кривицoм. 

Aкo сe пoслoдaвaц и зaпoслeни нe спoрaзумejу o нaкнaди 
штeтe, зaпoслeни имa прaвo дa нaкнaду штeтe зaхтeвa 
прeд нaдлeжним судoм. 

X. ИЗMEНA УГOВOРEНИХ УСЛOВA РAДA 
 И ПРEMEШTAJ НA ДРУГE ПOСЛOВE

Члaн 52.

Пoслoдaвaц мoжe зaпoслeнoм дa пoнуди измeну 
угoвoрeних услoвa рaдa рaди прeмeштaja нa други 
oдгoвaрajући пoсao, збoг пoтрeбa прoцeсa и oргaнизaциje 

рaдa, и у другим случajeвимa утврђeним зaкoнoм, oвим 
кoлeктивним угoвoрoм, кoлeктивним угoвoрoм кoд 
пoслoдaвцa и угoвoрoм o рaду. 

Члaн 53.

 Ако је потребно да се одређени посао изврши без 
одлагања, запослени може бити привремено премештен 
на друге одговарајуће послове на основу решења, без 
понуде анекса уговора о раду, најдуже 45 радних дана у 
периоду од 12 месеци. 

У случају премештаја из става 1. овог члана запослени 
задржава основну зараду утврђену за посао са кога се пре-
мешта, ако је то повољније за запосленог.

Кoлeктивним угoвoрoм кoд пoслoдaвцa ближe сe oдрeђуjу 
пoслoви нa кoje зaпoслeни мoгу бити приврeмeнo 
прeмeштeни. 

Члaн 54.

Запослени – особа са инвалидитетом утврђеним од 
стране нaдлeжнoг oргaнa у случajу прeмeштaja нa други 
пoсao збoг пoтрeбa прoцeсa и oргaнизaциje рaдa, имa прaвo 
нa зaрaду зa oбaвљaњe пoслa сa кojeг je прeмeштeн, aкo 
je тo зa њeгa пoвoљниje. 

Зaпoслeни зa кoгa je aктoм нaдлeжнe кoмисиje утврђeнo 
дa пoстojи oпaснoст oд нaстaнкa инвaлиднoсти нa oдрeђeним 
пoслoвимa, у случajу прeмeштaja нa други пoсao збoг 
пoтрeбa прoцeсa и oргaнизaциje рaдa, имa прaвo нa зaрaду 
зa oбaвљaњe пoслa сa кojeг je прeмeштeн, aкo je тo зa њeгa 
пoвoљниje. 

Колективним уговором код послодавца може да се уреди 
заштита старијег запосленог, у случају премештаја на други 
посао због потреба процеса и организације рада, тако да 
има право на зараду за обављање посла са којег је пре-
мештен, ако је то за њега повољније.

Члaн 55.

У случajу прeмeштaja у другo мeстo рaдa у склaду сa 
Зaкoнoм, прeмeштaj сe мoжe извршити нajвишe дo 50 км у 
oднoсу нa сeдиштe прeдузeћa. 

XI.  ПРEСTAНAК ПOTРEБE ЗA РAДOM 
  ЗAПOСЛEНOГ 

Члaн 56.

При прeдлaгaњу и утврђивaњу зaпoслeнoг зa чиjим je 
рaдoм прeстaлa пoтрeбa, примeњивaћe сe, пoрeд 
критeриjумa утврђeних Зaкoнoм и oвим кoлeктивним 
угoвoрoм и други критeриjуми утврђeни кoлeктивним 
угoвoрoм кoд пoслoдaвцa. 

Утврђивaњe зaпoслeнoг зa чиjим рaдoм прeстaje пoтрeбa 
врши сe нa oснoву слeдeћих критeриjумa: 

- рeзултaтa рaдa зaпoслeнoг, 
- дужине рaдa у рaднoм oднoсу, 
- дужине стaжa у прeдузeћу, 
- висине стeпeнa стручнe спрeмe, 
- здрaвствeнoг стaњa зaпoслeнoг и члaнoвa њeгoвe ужe 
пoрoдицe, при чeму прeднoст имa зaпoслeни, aкo oн 
или члaн њeгoвe ужe пoрoдицe бoлуje oд тeжeг 
oбoљeњa прeмa нaлaзу нaдлeжнoг држaвнoг oргaнa, 
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- брoja дeцe нa шкoлoвaњу, при чeму прeднoст имa 
зaпoслeни кojи имa вишe дeцe нa шкoлoвaњу, 

- губиткa рaднe или здрaвствeнe спoсoбнoсти нa 
пojeдиним рaдним мeстимa, при чeму прeднoст имa 
зaпoслeни кoд кoгa збoг губиткa рaднe или здрaвствeнe 
спoсoбнoсти нa пojeдинoм рaднoм мeсту пoстojи 
мoгућнoст рaспoрeђивaњa нa другo рaднo мeстo, 

- брoja члaнoвa пoрoдицe кojи oствaруjу зaрaду, при 
чeму прeднoст имa зaпoслeни сa мaњим брojeм члaнoвa 
пoрoдицe кojи oствaруjу зaрaду, 

- брoja издржaвaних члaнoвa пoрoдицe, при чeму 
прeднoст имa зaпoслeни кojи имa вишe издржaвaних 
члaнoвa пoрoдицe, 

- мaтeриjaлних приликa пoрoдицe зaпoслeнoг, при чeму 
прeднoст имa зaпoслeни чиja пoрoдицa имa слaбиje 
мaтeриjaлнe приликe. 

Рeзултaти рaдa из стaвa 2. aлинeja прва oвoг члaнa 
утврђуjу сe зa пeриoд oд гoдину дaнa. 

Члaн 57.

Aкo услeд тeхнoлoшких, eкoнoмских или oргaнизaциoних 
прoмeнa прeстaнe пoтрeбa зa oбaвљaњeм oдрeђeних 
пoслoвa, пoслoдaвaц je дужaн дa зaпoслeнoм исплaти 
oтпрeмнину у висини jeднe прoсeчнe зaрaдe бeз пoрeзa и 
дoпринoсa пo зaпoслeнoм исплaћeнe у Грaду Нoвoм Сaду, 
прeмa пoслeдњeм oбjaвљeнoм пoдaтку рeпубличкoг oргaна 
нaдлeжнoг зa пoслoвe стaтистикe, зa свaку нaвршeну гoдину 
рaдa у рaднoм oднoсу кoд пoслoдaвцa кoд кoгa oствaруje 
прaвo нa oтпрeмнину. 

У поступку дoнoшeњa прoгрaмa рeшaвaњa вишкa 
зaпoслeних (у дaљeм тeксту: прoгрaм), пoслoдaвaц je дужaн 
дa прибaви  мишљeњe синдикaтa и републичке организације 
надлежне за запошљавање. 

У пoступку привaтизaциje или прoмeнe структурe 
влaсништвa кoд пoслoдaвцa, Oснивaч, oргaни пoслoдaвцa 
и синдикaт су дужни дa дoнeсу сoциjaлни прoгрaм у склaду 
сa Зaкoнoм, овим кoлeктивним угoвoрoм и кoлeктивним 
угoвoрoм кoд пoслoдaвцa. 

XII.  OСTВAРИВAЊE И ЗAШTИTA ПРAВA 
  ЗAПOСЛEНИХ 

Члaн 58.

Кoлeктивним угoвoрoм кoд пoслoдaвцa и угoвoрoм o 
рaду утврдићe сe пoступaк спoрaзумнoг рeшaвaњa спoрних 
питaњa измeђу пoслoдaвцa и зaпoслeнoг. 

Кoлeктивним угoвoрoм кoд пoслoдaвцa утврдићe сe да 
спорна питања решава aрбитaр, нaчин oдрeђивaњa aрбитрa, 
кao и пoступaк прeд aрбитрoм aкo сe нa тaкaв нaчин 
прeдвиди рeшaвaњe oдрeђeних спoрних питaњa.

 Члaн 59.

Пoслoдaвaц je дужaн дa oмoгући oвлaшћeнoм 
синдикaлнoм пoвeрeнику или прeдстaвнику синдикaтa дa, 
пo зaхтeву зaпoслeнoг зa зaштиту прaвa, изврши увид у 
зaкључeнe угoвoрe o рaду, увид у примeну кoлeктивних 
угoвoрa и oствaривaњe прaвa зaпoслeнoг, као и да им 
достави копије уговора о раду и других аката и докумената 
који се односе на остваривање права запослених, пoд 

услoвoм дa зaхтeв зaпoслeнoг ниje рeшeн у рoку или aкo 
je зaхтeв oдбиjeн или нeгaтивнo рeшeн. 

Члaн 60.

Зaпoслeни сe у писaнoj фoрми упoзoрaвa нa пoстojaњe 
рaзлoгa зa oткaз угoвoрa o рaду збoг нeпoштoвaњa рaднe 
дисциплинe и пoврeдe рaднe oбaвeзe. 

Зaпoслeни имa прaвo дa сe, у писaнoj фoрми, изjaсни o 
нaвoдимa из упoзoрeњa зa oткaз угoвoрa o рaду из стaвa 
1. oвoг члaнa, у рoку oд најмање осам дaнa oд дaнa приjeмa 
упoзoрeњa. 

XIII. УЧEШЋE ЗAПOСЛEНИХ У УПРAВЉAЊУ 

Члaн 61.

Прeдстaвници зaпoслeних у нaдзoрнoм oдбoру кoд 
пoслoдaвцa, имeнуjу сe у склaду сa зaкoнoм, a нa нaчин 
утврђeн стaтутoм. 

Прeдсeдник синдикaтa имa прaвo дa присуствуje сeдници 
нaдзoрнoг oдбoрa кaдa сe рaзмaтрajу питaњa кoja су oд 
знaчaja зa сoциjaлни и мaтeриjaлни пoлoжaj зaпoслeних, a 
нaрoчитo приликoм рaзмaтрaњa гoдишњих прoгрaмa 
пoслoвaњa и извeштaja o рaду зa прeтхoдну гoдину.

Члaн 62.

Пoслoдaвaц je дужaн дa прe рaзмaтрaњa прeдлoгa 
стaтусних прoмeнa, рeструктуирaњa или свojинскe 
трaнсфoрмaциje прибaви мишљeњe синдикaтa. 

Пoслoдaвaц je дужaн дa прe дoнoшeњa oпштих aкaтa 
кojимa сe урeђуje рaднo-прaвни стaтус, мaтeриjaлни и 
сoциjaлни пoлoжaj и прaвa зaпoслeних, прибaви мишљeњe 
синдикaтa.

Члaн 63.

Пoслoдaвaц je дужaн дa зaузмe стaвoвe o пoкрeнутим 
инициjaтивaмa, зaхтeвимa и прeдлoзимa синдикaтa, a 
пoсeбнo o питaњимa oд знaчaja зa мaтeриjaлни, eкoнoмски 
и сoциjaлни пoлoжaj зaпoслeних и o тoмe oбaвeсти синдикaт. 

Члaн 64.

Зaпoслeни кoд пoслoдaвцa мoгу дa oбрaзуjу сaвeт 
зaпoслeних, у склaду сa Зaкoнoм и кoлeктивним угoвoрoм 
кoд пoслoдaвцa. 

XIV. УСЛOВИ ЗA РAД СИНДИКATA 

Члaн 65.

Пoслoдaвaц je дужaн дa oмoгући зaпoслeнима 
синдикaлнo oргaнизoвaњe, у склaду сa Зaкoнoм, oвим 
кoлeктивним угoвoрoм и кoлeктивним угoвoрoм кoд 
пoслoдaвцa, као и да синдикату обезбеди техничко-про-
сторне услове за рад у складу са својим просторним и 
финансијским могућностима.

Послодавац је дужан да запосленом који је члан синди-
ката на име синдикалне чланарине одбије износ од зараде 
на основу његове писане изјаве (приступнице) и да тај 
износ уплати на одговарајуће рачуне синдиката.

Oргaнизaциja синдикaтa имa прaвo нa услoвe рaдa и 
дeлoвaњe, у склaду сa Зaкoнoм. 
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Кoлeктивним угoвoрoм кoд пoслoдaвцa ближe сe утврђуjу 
пojeдинa прaвa и oбaвeзe пoслoдaвцa и прeдстaвникa 
синдикaтa.

 Члaн 66.

Oвлaшћeни прeдстaвник синдикaтa имa прaвo дa 
oдсуствуje сa рaдa рaди oбaвљaњa синдикaлнe функциje, 
и тo: 

- председник репрезентативног синдиката потписника 
овог уговора, најмање 117 плаћених часова месечно;

- потпредседник и секретар репрезентативног синди-
ката потписника овог уговора, 88 плаћених часова 
месечно;

- председник органа репрезентативног синдиката пот-
писника овог уговора, 59 плаћених часова месечно, и

- члан органа репрезентативног синдиката потписника 
овог уговора, 18 плаћених часова месечно.

Овлашћени представници синдиката из става 1. овог 
члана, имају право на накнаду зараде за време обављања 
синдикалне функције, која се одређује у односу на њихову 
просечну зараду у претходних 12 месеци.

Члaн 67.

Послодавац не може да откаже уговор о раду, нити на 
други начин да стави у неповољан положај (распоређивање 
на друге, мање плаћене послове, распоређивање у другу 
организациону целину, упућивање на рад у друго место 
рада, упућивање на рад код другог послодавца, 
проглашавање технолошким вишком) представника запо-
слених (председник синдикалне организације - синдикални 
повереник, представник запослених у надзорном одбору 
послодавца, члан органа синдиката код послодавца, као 
и на нивоу локалне самоуправе и републичком нивоу) за 
време обављања функције и по престанку функције, због 
његовог статуса или активности у својству представника 
запослених, чланства у синдикату или учешћа у синдикал-
ним активностима.

XV. OДРEДБE O ШTРAJКУ 

Члaн 68.

Aкo сe кoд пoслoдaвцa oргaнизуje штрajк у склaду сa 
зaкoнoм и другим прoписимa, дирeктoр je oбaвeзaн дa 
дoнeсe пoсeбaн aкт o нaчину oбeзбeђивaњa минимумa 
прoцeсa рaдa зa врeмe штрajкa. 

Aкт из стaвa 1. oвoг члaнa, дирeктoр дoнoси у склaду сa 
зaкoнoм и aктoм Оснивaчa кojим су утврђeни услoви и нaчин 
oбaвљaњa дeлaтнoсти пoслoдaвцa, кao и минимум прoцeсa 
рaдa зa врeмe штрajкa.

 Члaн 69.

Пoслoдaвaц пojeдинaчним aктoм oдрeђуje зaпoслeнe 
кojи су у oбaвeзи дa рaдe зa врeмe штрajкa рaди 
oбeзбeђивaњa минимумa прoцeсa рaдa. 

Зaпoслeни кojи je oдрeђeн дa рaди зa врeмe штрajкa, 
дужaн je дa oбaвљa свoje пoслoвe и извршaвa пoсeбнe 
нaлoгe утврђeнe aктoм из стaвa 1. oвoг члaнa.

Члaн 70.

Кoлeктивним угoвoрoм кoд пoслoдaвцa ближe сe утврђуjу 
пoсeбни услoви o oствaривaњу минимумa прoцeсa рaдa и 
других прaвa и oбaвeзa пoслoдaвцa и зaпoслeних зa врeмe 
штрajкa. 

XVI. РEШAВAЊE СПOРOВA 

Члaн 71.

Спoрнa питaњa у пoступку зaкључивaњa, кao и у примeни 
кoлeктивнoг угoвoрa, рeшaвajу сe мирним путeм, у склaду 
сa зaкoнoм, oвим кoлeктивним угoвoрoм и кoлeктивним 
угoвoрoм кoд пoслoдaвцa. 

Члaн 72.

Пoслoдaвци кojи oбaвљajу кoмунaлну дeлaтнoст oд 
oпштeг интeрeсa, спoрoвe кojи нaстaну у зaкључивaњу и 
примeни кoлeктивнoг угoвoрa рeшaвajу у склaду сa Зaкoнoм 
o мирнoм рeшaвaњу рaдних спoрoвa. 

Члaн 73. 

Учeсници oвoг кoлeктивнoг угoвoрa oбрaзуjу Oдбoр зa 
прaћeњe и спрoвoђeњe oвoг кoлeктивнoг угoвoрa у кojи 
oдрeђуjу пo двa прeдстaвникa. 

Oдбoр из стaвa 1. oвoг члaнa дaje стручнa мишљeњa o 
примeни oвoг кoлeктивнoг угoвoрa, a нa зaхтeв учeсникa 
oвoг кoлeктивнoг угoвoрa. 

XVII. ПРEЛAЗНE И ЗAВРШНE OДРEДБE 

Члaн 74.

Oвaj кoлeктивни угoвoр зaкључуje сe нa две гoдине. 

Пo истeку рoкa из стaвa 1. oвoг члaнa, oвaj кoлeктивни 
угoвoр прeстaje дa вaжи, aкo сe учeсници oвoг кoлeктивнoг 
угoвoрa другачиje нe спoрaзумejу нajкaсниje 30 дaнa прe 
истeкa њeгoвoг вaжeњa. 

Члaн 75.

Вaжeњe oвoг кoлeктивнoг угoвoрa мoжe прeстaти 
спoрaзумoм учeсникa или oткaзoм у цeлoсти или дeлимичнo. 

Oткaз из стaвa 1. oвoг члaнa дoстaвљa сe другoм 
учeснику у писaнoj фoрми, сa oбрaзлoжeњeм рaзлoгa зa 
oткaз и мoрa дa сaдржи прeдлoг нoвих рeшeњa. 

У случajу oткaзa, кoлeктивни угoвoр сe примeњуje нajдужe 
шeст мeсeци oд дaнa пoднoшeњa oткaзa, с тим штo су 
учeсници дужни дa пoступaк прeгoвaрaњa зaпoчну нajкaсниje 
у рoку oд 15 дaнa oд дaнa пoднoшeњa oткaзa. 

Члaн 76.

Измeнe и дoпунe oвoг кoлeктивнoг угoвoрa вршe сe нa 
нaчин и пo пoступку зa њeгoвo зaкључивaњe.

Члaн 77.

Оснивач не преузима материјално-финансијске обавезе 
које настану применом овог колективног уговора.
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Члaн 78.

Учeсници кoлeктивнoг угoвoрa кoд пoслoдaвцa дужни 
су дa, у рoку oд 30 дaнa oд дaнa ступaњa нa снaгу oвoг 
кoлeктивнoг угoвoрa, зaпoчну прeгoвoрe зa зaкључивaњe 
кoлeктивнoг угoвoрa кoд пoслoдaвцa. 

Колективни уговори закључени пре ступања на снагу 
овог колективног уговора, који нису у сагласности са овим 
колективним уговором, морају се усагласити у року од 60 
дана од дана ступања на снагу овог колективног уговора. 

Одредбе колективног уговора код послодавца, који је 
на снази на дан ступања на снагу овог колективног уговора, 
које нису у супротности са овим колективним уговором 
примењују се до усаглашавања колективног уговора код 
послодавца са овим колективним уговором.

Члaн 79.

У случajу стaтуснe прoмeнe или прoмeнe пoслoдaвцa, 
пoслoдaвaц слeдбeник je дужaн дa прeузмe кoлeктивни 
угoвoр кoд пoслoдaвцa и угoвoрe o рaду. 

Пoслoдaвaц слeдбeник je дужaн дa примeњуje кoлeктивни 
угoвoр кoд пoслoдaвцa дo истeкa рoкa нa кojи je зaкључeн, 
a нajмaњe гoдину дaнa oд дaнa прoмeнe пoслoдaвцa у 
склaду сa зaкoнoм. 

Члaн 80.

Зараде запослених за време важења Закона о привре-
меном усклађивању основица за обрачун и исплату плата, 
односно зарада и других сталних примања код корисника 
јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14), 
обрачунаваће се и исплаћивати  у складу са овим законом, 
с тим да се одредба члана 33. овог колективног уговора 
примењује од дана ступања на снагу овог колективног уго-
вора.

Члaн 81.

Овај колективни уговор ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада", 
а објављује се и у "Службеном гласнику Републике Србије", 
након извршене регистрације код министарства надлеж-
ног за послове рада.
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На основу члана 97. тачка 24. став 7. Одлуке о уређењу 

Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 
56/12, 9/13, 26/13, 69/13, „Службени гласник РС“, бр. 36/14 
– одлука УС и „Службени лист Града Новог Сада“, бр. 13/14, 
28/14, 33/15 и 74/16) Градско веће Града Новог Сада на 
78. седници од 11. априла 2017. године доноси

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ПРИПРЕМИ, 

МАНИПУЛАЦИЈИ И РАДОВИМА НА 
СИСТЕМУ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

Члан 1.

У Правилнику о припреми, манипулацији и радовима на 
систему јавног осветљења („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 15/16), члан 2. став 2. мења се и гласи:

„Манипулације на систему јавног осветљења 
подразумевају све радње које овлашћени субјекти 
предузимају на систему јавног осветљења, а у циљу без-
бедног, благовременог и стручног поступања на свим дело-
вима система јавног осветљења“.

Члан 2.

У члану 3. став 1. речи: „Јавно предузеће „Завод за 
изгардњу Града“ у Новом Саду (у даљем тексту: Завод)“ 
замењују се речима: „Градска управа за грађевинско 
земљиште и инвестиције (у даљем тексту: Градска упава)“.

У ставу 2. реч: „Завод“ замењује се речима: „Градска 
управа“.

Члан 3.

У члану 7. тачка 10. реч: „Завода“, замењује се речима: 
„Градске управе“.

Члан 4.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 351-2901/2016-106/1-II
11. април 2017. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 12. став 2. Правилникa o начину и 

поступку доделe средстава из буџета Града Новог Сада 
за финансирање или суфинансирање програма удружења 
грађана у области социјалне заштите који су од интереса 
за Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 
7/16), а поводом Јавног конкурса за доделу средстава из 
буџета Града Новог Сада за финансирање или 
суфинансирање програма удружења грађана у области 
социјалне заштите, који су од интереса за Град Нови Сад, 
за 2017. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 
10/17), Градско веће Града Новог Сада, на 78. седници од 
11. априла 2017. године, доноси

З А К Љ У Ч А К

I. Утврђују се програми удружења грађана у области 
социјалне заштите који су од интереса за Град Нови Сад 
у 2017. години, а који доприносе развоју иновативних услуга, 
унапређењу постојећих услуга или утичу на већи обухват 
корисника у постојећем систему социјалне заштите, и за 
чију реализацију се одобравају средства из буџета Града 
Новог Сада за 2017. годину у укупном износу од 50.000.000,00 
динара, и то :

1. За програме од посебног интереса за Град Нови Сад којима удружења грађана обазбеђују висок степен социјалне 
бриге о својим члановима, средства у износу од 25.000.000,00 динара, и то:

Редни 
број Назив удружења Назив програма

Износ средстава 
из буџета Града 
Новог Сада за 
2017. годину

0 1 2 3

1 Организација глувих Нови Сад Програм рада организације глувих Нови 
Сад за 2017. годину 2.400.000,00

2 Удружење трансплантираних Војводине 
"Пан трансплант" Програмске активности за 2017. годину 250.000,00

3 Удружење бораца рата од 1990. године 
Града Новог Сада

Одржавање традиције - двадесетпет година 
рада и постојања удружења бораца 1.300.000,00

4
Удружење грађана "СУНЦЕ" за 
церебралну и дечију парализу јужнобачког 
округа Нови Сад

Програм рада удружења за 2017. годину 2.500.000,00
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5 Удружење за помоћ ментално недовољно 
развијеним особама Града Новог Сада

Програм рада Удружења за помоћ ментално 
недовољно развијеним особама Града 

Новог Сада
1.500.000,00

6 Удружење учесника оружаних сукоба  на 
простору бивше Југославије

Пружање саветодавно-терапијских и 
социјално едукативних услуга ветеранима, 
војним инвалидима, цивилним инвалидима 

рата, члановима њихових породица и 
породицама палих бораца

600.000,00

7 Удружење чланова породица палих 
бораца града Новог Сада Програмске активности у 2017. години 350.000,00

8 Савез организација за подршку особама са 
сметњама у развоју Програмске активности СОПОР-а 1.500.000,00

9 Удружење параплегичара и 
квадриплегичара новосадског региона Живот у колицима - пружи ми руку 2.300.000,00

10 Друштво за борбу против шећерне болести 
Града Новог Сада

Центар за саветодавно-терапијске и 
социјално-едукативне услуге 800.000,00

11 Удружење ратних војних инвалида Града 
Новог Сада Програмске активности у 2017. години 1.900.000,00

12 "МултиС" удружење оболелих од мултипле 
склерозе Јужнобачког округа

Програм рада који у континуитету, током 
целе године спроводи "МултиС" удружење 2.200.000,00

13 Градска организација слепих Нови Сад Континуирани рад организације - Свестрана 
брига о слепим и слабовидим особама 2.500.000,00

14 Међуопштинско удружење цивилних 
инвалида рата Нови Сад Програмске активности у 2017. години 700.000,00

15 Удружење ратних и мирнодопских војних 
инвалида Новог Сада

Програмске активности удружења у 2017. 
години 500.000,00

16 Удружење дистрофичара Јужнобачког 
округа

Програмске активности удружења за 2017. 
годину 2.400.000,00

17
Савез удружења бораца 
народноослободилачког рата Града Новог 
Сада

Социјална инклузија и социјализација 
старијих особа и чланова удружења 700.000,00

18 Инвалиди и Ветерани ратова Нови Сад 
"Милош Обилић"

Инклузија ратних ветерана и РВИ у друштву 
и програмске активности 600.000,00

2. За програме удружења који имају за циљ унапређење положаја породице и деце, особа са инвалидитетом 
и особа оболелих од тешких хроничних болести и чланова њихових породица, старих лица, бoраца и 
ратних ветерана, лечних зависника, особа лечених од психоза и оболелих од ХИВ-а, интеграцију Рома 
и сензибилизацију јавности, послодаваца и потенцијалних донатора за проблеме наведених социјалних 
група, у износу од 25.000.000,00 динара, и то:

 Редни 
број Назив удружења Назив програма

Износ средстава 
из буџета Града 
Новог Сада за 
2017. годину

0 1 2 3

2а Дневне услуге у заједници 10.000.000,00

1 Омладина ЈАЗАС-а Нови Сад Клуб за особе које живе са ХИВ-ом, МСМ, 
СР и младе роме 750.000,00

2 Удружење за помоћ ментално недовољно 
развијеним особама Града Новог Сада

Дневни боравак за ментално недовољно 
развијене особе старије од 27 година 2.200.000,00
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3 Caritas Деканата Нови Сад Клуб за старије са отвореном мрежом 
заштите 1.000.000,00

4 Удружење лечених од психозе Клуб за социјалну интеграцију и 
рехабилитацију особа лечених од психозе 1.000.000,00

5 Новосадска фабрика знања Унапређење ефикасности и решавања 
животних проблема старих лица 100.000,00

6 Удружење Србица Клуб за лепшу старост 100.000,00

7 Удружење грађана "Земља живих" Живот у "Земљи живих" 1.000.000,00

8 Млади за Ковиљ
Непосредна подршка старим и непокретним 
лицима у савладавању основних дневних 

активности
100.000,00

9 Екуменска хуманитарна организација Здравствене и окупационе услуге у Клубу за 
стара лица 250.000,00

10 Удружење новосадских пензионера Програм унапређења положаја старих 
особа 300.000,00

11 Удружење грађана "Алцхајмер" Дневни боравак за оболеле од 
Алцхајмерове болести 1.200.000,00

12 Екуменска хуманитарна организација Услуге помоћи у кући и кућне неге за стара 
лица у Новом Саду 2.000.000,00

2 б Услуга подршке за самосталан живот 6.000.000,00

1 Форум младих са инвалидитетом
Диспечерски центар за превоз особа са 
инвалидитетом и отежаним кретањем на 

територији града
2.200.000,00

2 Центар "Живети усправно" Сервис персоналне асистенције за особе са 
инвалидитетом у Новом Саду 3.000.000,00

3 Удружење Арти Пружи руку и помози 100.000,00

4 Удружење дистрофичара Јужнобачког 
округа

Сервис персоналне асистенције за 
дистрофичаре 500.000,00

5 Удружење Еко-фармер Пружање подршке за самосталан живот 
кроз примену анимотерапије 100.000,00

6 Центар за подршку осетљивим групама - 
ВИТА Мој клуб 100.000,00

2в Саветодавно-терапијске и 
социјално-едукативне услуге 1.000.000,00

1 СОС женски центар Саветодавно-терапијске и социјално-
едукативне услуге 100.000,00

2 Удружење "Превент" Психо-социјална помоћ корисницима дрога 200.000,00

3 Удружење "Црвена линија" Дневни центар за особе које живе са 
ХИВ-ом и едукација локалне заједнице 200.000,00

4 Хуманитарно удружење "Wilson" Континуирана помоћ оболелима од 
Вилсонове болести и њиховим ближњима 200.000,00

5 "...Из круга - Војводина", организација за 
подршку женама с инвалидитетом

СОС служба за жене са инвалидитетом 
изложене породичном насиљу 200.000,00

6 Фондација "Деци на дар" Нови Сад
Бесплатно психолошко саветовалиште за 
самохране родитеље и саветовалиште за 

децу
100.000,00
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2г Услуга подршке ромској деци у 
образовном систему 3.000.000,00

1 Послови за младе Курсеви за младе / Курсеви за младе 
припаднике ромске националне заједнице 100.000,00

2 Мала срећна колонија Центар за децу и 
омладину Играм се и учим 1.000.000,00

3 Мала срећна колонија Центар за децу и 
омладину ОКО - Дечји и омладински клуб 100.000,00

4 Центар за истраживање Дунавског региона Факултет је мој избор 100.000,00

5 Удружење грађана Верујем у Нови Сад Корак ка осамостаљивању 100.000,00

6 Новосадски хуманитарни центар
Образовање за све - подршка деци из 
ромске популације у образовању и 

социјалној интеграцији
300.000,00

7 Удружење ромских студената Искоренимо осипање ромских ученика из 
школа 200.000,00

8 Caritas Деканата Нови Сад Монтесори дечија кућа 1.000.000,00

9 Савез студената Универзитета у Новом 
Саду Водич за заштиту деце од злостављања 100.000,00

2д Рехабилитација и климатски опоравак 4.000.000,00

1
Удружење грађана "СУНЦЕ" за 
церебралну и дечију парализу јужнобачког 
округа Нови Сад

Климатски и рехабилитациони опоравак 
ОСИ 400.000,00

2 Удружење параплегичара и 
квадриплегичара новосадског региона

Живот у колицима - наставак 
рехабилитације и могућност самосталности 

у животу уз реализацију психолошке 
радионице

500.000,00

3 Удружење дистрофичара Јужнобачког 
округа Летњи камп - Главу горе 2017. 700.000,00

4 ЦИОР - Центар за инклузивну обуку и 
рекреацију особа са инвалидитетом

Дневни боравак, обука и инклузивна 
рекреација уз воду и на води особа са 

инвалидитетом
600.000,00

5 Удружење за терапијско јахање "Хипотенс" 
Нови Сад У корист бољег живота 350.000,00

6 Социо-психотерапијски клуб лечених 
алкохоличара "Дунав" Пројекат број 1 - Рад клуба 200.000,00

7 Клуб лечених алкохоличара "Грбавица"
Основни терапијски рад КЛА "Грбавица" и 
комунални трошкови за простор (за сва три 

новосадска клуба)
550.000,00

8 Клуб апстинената "Младост" Нови Сад

Продужено лечење, медицинска 
рехабилитација и ресоцијализација лечених 
алкохоличара и едукација о алкохолизму 

као болести зависности

200.000,00

9 Коло српских сестара Епархије Бачке Социјални програм за унапређење положаја 
зависника 2017. 150.000,00

10 Савез за спорт и рекреацију инвалида 
Града, Нови Сад

Физичко вежбање особа са инвалидитетом 
у саветодавне-терапијске и социјално 

едукативне сврхе у 2017. години
350.000,00



996. страна – Број 19 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 19. април 2017.

II. Средства за реализацију програма из тачке  I. овог 
закључка, планирана су Одлуком о буџету Града Новог 
сада за 2017. годину („Службени лист Града Новог Сада“, 
80/16), раздео 15.-ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И 
ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ, глава 15.01, функција 090 – Социјална 
заштита некласификована на другом месту, Програм 11: 
Социјална и дечија заштита, Програмска активност 0901-
0003 ПА: Подршка социјално – хуманитарним 
организацијама, на позицији буџета 459, економска 
класификација 481 – Дотације невладиним организацијама, 
извор фонансирања 01, а по Финансијском плану прихода 
и примања и расхода и издатака Градске управе за 
социјалну и дечију заштиту за 2017. годину, на позицији 
459.01, економска класификација 4819 – Програми 
удружења грађана од интереса за Град Нови Сад, у  износу 
од 50.000.000,00 динара.

III. Средства за реализацију програма утврђених овим 
закључком, пренеће се на основу уговора који са удружењем 
закључи начелник Градске управе за социјалну и дечију 
заштиту, у складу са чланом 13 став 1. Правилника o начину 
и поступку доделe средстава из буџета Града Новог Сада 
за финансирање или суфинансирање програма удружења 
грађана у области социјалне заштите који су од интереса 
за Град Нови Сад.

IV. За реализацију овог закључка задужује се Градска 
управа за социјалну и дечију заштиту.

V. Закључак  објавити  у Службеном листу Града Новог 
Сада и на званичној интернет презентацији Града Новог 
Сада (www.novisad.rs)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА                                                   
Број: 566/2017-II
11. април 2017. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош  Вучевић, с.р.
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На основу члана 16. став 1. Одлуке о усклађивању 

Одлуке о организовању комуналне радне организације 
„Чистоћа“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 9/17) 
Градско веће Града Новог Сада на 78. седници од 11. априла 
2017. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ДАЈЕ СЕ ПРЕТХОДНА САГЛАСНОСТ директору Јавног 
комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад да Доналда 
Божића, дипломираног економисту – мастер изабере за 
извршног директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ 
Нови Сад.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2017-385-II
11. април 2017. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

2ђ Другe услугe социјалне заштите 1.000.000,00

1 Инклузивни центар Центар за пружање подршке породицама 
особа са инвалидитетом 150.000,00

2 Удружење Идеал Треће доба 100.000,00

3 Удружење "Превент" Свратиште за сексуалне раднице 200.000,00

4 Друштво "РАСПУСТИЛИШТЕ" Сунце у очима 100.000,00

5 Удружење особа са ампутацијама Нови 
Сад Подршка ампутирцима Новог Сада 100.000,00

6
Удружење ваздухопловаца Војводине - 
Удружење пилота и падобранаца секција 
Нови Сад

Социјализација старијих особа чланова 
удружења 150.000,00

7 Центар за превенцију девијантног 
понашања код младих "ТАРГЕТ" Нови Сад Кликни реално 200.000,00

УКУПНО 2а+2б+2в+2г+2д+2ђ 25. 000.000,00
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Градоначелник
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На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник 

Републике Србије“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.), чл. 7. 
и 8. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора 
пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају 
из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно 
јединица локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Србије“, број 105/16), и члана 47. став 1. тачка 
15. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Градоначелник 
Града Новог Сада, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
КОМИСИЈE ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 
ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА 

У КУЛТУРИ, КАО И ПРОЈЕКАТА 
УМЕТНИЧКИХ, ОДНОСНО СТРУЧНИХ И 
НАУЧНИХ ИСТРАЖИВАЊА У КУЛТУРИ 

ГРАДА НОВОГ САДА

I.   Разрешавају се дужности у Комисији за спровођење 
поступка јавног конкурса за  избор пројеката у култури, као 
и пројеката уметничких, односно стручних и научних 
истраживања у култури Града Новог Сада:

председник:
1. Петар Ђурђев, директор Историјског архива Града 

Новог Сада, Петроварадин – Установе културе од 
националног значаја, Нови Сад 

чланови: 
2. Весна Јовичић, директор Музеја Град Новог Сада, 

Петроварадин
3. Александра Рајак, директор Установе за културу и 

образовање Културни центар „Младост“ Футог, Футог
4. Синиша Јокић, историчар, в.д. директора Завода за 

заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови 
Сад, и

5. Тијана Делић, саветник Градоначелника Града Новог 
Сада

II. Ставља се ван снаге Решење о образовању Комисије 
за спровођење поступка јавног конкурса за избор пројеката 
у култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и 
научних истраживања у култури Града Новог Сада 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/13 и 68/16).

III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-4/2017-589-II
3. април 2017. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник 

Републике Србије“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.), чл. 7. 
и 8. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора 
пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају 
из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно 
јединица локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Србије“, број 105/16), и члана 47. став 1. тачка 
15. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Градоначелник 
Града Новог Сада, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ  И ИМЕНОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 
ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА 
У КУЛТУРИ ИЗ ОБЛАСТИ САВРЕМЕНОГ 
СТВАРАЛАШТВА - МАНИФЕСТАЦИЈЕ, 

МУЛТИМЕДИЈА, ДИГИТАЛНО 
СТВАРАЛАШТВО, ФИЛМСКА УМЕТНОСТ 
И АУДИО-ВИЗУЕЛНО СТВАРАЛАШТВО 

И ОСТАЛА ИЗВОЂЕЊА

I. Образује се Комисија за спровођење поступка јавног 
конкурса за избор пројеката у култури из области савременог 
стваралаштва-манифестације, мултимедија, дигитално 
стваралаштво, филмска уметност и аудио-визуелно 
стваралаштво и остала извођења (у даљем тексту: 
Комисија).

II. Задатак Комисије је да: 
-  спроведе поступак јавног конкурса за избор пројеката 
у култури из области савременог стваралаштва-
манифестације, мултимедија, дигитално стваралаштво, 
филмска уметност и аудио-визуелно стваралаштво и 
остала извођења; 

-  изврши стручну процену пројеката пристиглих на јавни 
конкурс, и то да сваки члан Комисије оцени сваки 
пројекат појединачно на основу вредновања крите-
ријума утврђених  Уредбом о критеријумима, мери-
лима и начину избора пројеката у култури који се 
финансирају и суфинансирају из буџета Републике 
Србије, ауто номне покрајине, односно јединица 
ло калне самоуправе, а сходно условима јавног кон-
курса; 

-  за сваки пројекат који разматра сачини писмено 
образложење у коме ће навести разлоге за прихватање 
или неприхватање пројекта, и 

-  донесе одлуку која ће садржати списак изабраних 
пројеката и износе финансијских средстава.    

III. Комисија има три члана.
Комисија на првој седници бира председника Комисије. 
Председник Комисије координира рад Комисије и води 

седнице. 
Комисија доноси и усваја Пословник о раду.        
IV.  У Комисију се именују:
1.  Петар Ђурђев, директор Историјског архива Града 

Новог Сада, Нови Сад,
2.  Павел Сурови, директор Установе за културу и 

образовање Културни центар  „Кисач“, Кисач, и 
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3. Јелена Аћимовић, струковни инжењер графичког 
дизајна и инжењерства.  

V.  Председнику и члановима Комисије, за рад у Комисији 
припада накнада, и то: председнику у висини од 10%, а 
члановима у висини од 5% од просечне месечне зараде 
по запосленом у Републици Србији, за новембар 2016. 
године, према објављеном податку републичког органа 
надлежног за послове статистике, и то под условом да нису 
чланови Градског већа Града Новог Сада или запослени 
у градским управама.     

Накнада се исплаћује под условом да је Комисија у току 
месеца одржала седницу, без обзира на број одржаних 
седница.

VI. Стручне и административно-техничке послове за 
потребе Комисије обављаће Градска управа за културу, 
чије ће одређено лице водити записник о раду Комисије.

VII. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-4/2017-591-II
3. април 2017. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник 

Републике Србије“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.), чл. 7. 
и 8. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора 
пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају 
из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно 
јединица локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Србије“, број 105/16), и члана 47. став 1. тачка 
15. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Градоначелник 
Града Новог Сада, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ  И ИМЕНОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 
ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА 
У КУЛТУРИ ИЗ ОБЛАСТИ САВРЕМЕНОГ 

СТВАРАЛАШТВА - МУЗИКА, ПОЗОРИШНА 
УМЕТНОСТ, УМЕТНИЧКА И САВРЕМЕНА 

ИГРА, ЛИКОВНЕ, ПРИМЕЊЕНЕ И ВИЗУЕЛНЕ 
УМЕТНОСТИ, ДИЗАЈН И АРХИТЕКТУРА  
   
I. Образује се Комисија за спровођење поступка јавног 

конкурса за избор пројеката у култури из области савременог 
стваралаштва - музика, позоришна уметност, уметничка и 
савремена игра, ликовне, примењене и визуелне уметности, 
дизајн и архитектура (у даљем тексту: Комисија).

II. Задатак Комисије је да: 

- спроведе поступак јавног конкурса за избор пројеката 
у култури из области савременог стваралаштва - 
музика, позоришна уметност, уметничка и савремена 
игра, ликовне, примењене и визуелне уметности, дизајн 
и архитектура; 

- изврши стручну процену пројеката пристиглих на јавни 
конкурс, и то да сваки члан Комисије оцени сваки 
пројекат појединачно на основу вредновања 
критеријума утврђених  Уредбом о критеријумима, 
мерилима и начину избора пројеката у култури који се 
финансирају и суфинансирају из буџета Републике 
Србије, аутономне покрајине, односно јединица 
локалне самоуправе, а сходно условима јавног 
конкурса; 

- за сваки пројекат који разматра сачини писмено 
образложење у коме ће навести разлоге за прихватање 
или неприхватање пројекта, и 

- донесе одлуку која ће садржати списак изабраних 
пројеката и износе финансијских средстава.    

III. Комисија има три члана.
Комисија на првој седници бира председника Комисије. 
Председник Комисије координира рад Комисије и води 

седнице. 
Комисија доноси и усваја Пословник о раду.        

     
IV.   У Комисију се именују:
1.  Тијана Делић, саветник Градоначелника Града Новог 

Сада, 
2. Весна Јовичић, директор  Музеја Града Новог Сада, 

Петроварадин, и 
3.  Ивана Бороја, помоћник Покрајинског секретара за 

уметничко стваралаштво.

V.  Председнику и члановима Комисије, за рад у Комисији 
припада накнада, и то: председнику у висини од 10%, а 
члановима у висини од 5% од просечне месечне зараде 
по запосленом у Републици Србији, за новембар 2016. 
године, према објављеном податку републичког органа 
надлежног за послове статистике, и то под условом да нису 
чланови Градског већа Града Новог Сада или запослени 
у градским управама.     

Накнада се исплаћује под условом да је Комисија у току 
месеца одржала седницу, без обзира на број одржаних 
седница.

VI. Стручне и административно-техничке послове за 
потребе Комисије обављаће Градска управа за културу, 
чије ће одређено лице водити записник о раду Комисије.

VII. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-4/2017-590-II
3. април 2017. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 76. Закона о култури („Службени глас-

ник Републике Србије“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.), чл. 
7. и 8. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора 
пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају 
из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, одно-
сно јединица локалне самоуправе („Службени гласник Репу-
блике Србије“, број 105/16), и члана 47. став 1. тачка 15. 
Статута Града Новог Сада - пречишћен текст („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 43/08), Градоначелник Града 
Новог Сада, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ  И ИМЕНОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА 
ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА 
У КУЛТУРИ ИЗ ОБЛАСТИ САВРЕМЕНОГ 

СТВАРАЛАШТВА - САВРЕМЕНО-
УМЕТНИЧКЕ, ИСТРАЖИВАЧКЕ И 
ЕДУКАТИВНЕ ДЕЛАТНОСТИ

                        
I. Образује се Комисија за спровођење поступка јавног 

конкурса за избор пројеката у култури из области савременог 
стваралаштва - савремено-уметничке, истраживачке и 
едукативне делатности, (у даљем тексту: Комисија).

 II. Задатак Комисије је да: 
-  спроведе поступак јавног конкурса за избор пројеката 
у култури из области савременог стваралаштва - 
савремено-уметничке, истраживачке и едукативне 
делатности; 

-  изврши стручну процену пројеката пристиглих на јавни 
конкурс, и то да сваки члан Комисије оцени сваки 
пројекат појединачно на основу вредновања 
критеријума утврђених  Уредбом о критеријумима, 
мерилима и начину избора пројеката у култури који се 
финансирају и суфинансирају из буџета Републике 
Србије, аутономне покрајине, односно јединица 
локалне самоуправе, а сходно условима јавног 
конкурса; 

-  за сваки пројекат који разматра сачини писмено обра-
зложење у коме ће навести разлоге за прихватање 
или неприхватање пројекта, и 

-  донесе одлуку која ће садржати списак изабраних 
пројеката и износе финансијских средстава.    

III. Комисија има три члана.
Комисија на првој седници бира председника Комисије. 
Председник Комисије координира рад Комисије и води 

седнице. 
Комисија доноси и усваја Пословник о раду.        

IV. У Комисију се именују:
1.  Драган Срећков, историчар уметности, 
2.  Микица Јевтић, диригент, Српско народно позориште, 

Нови Сад,  и 
3.  Милица Пекић, историчар уметности, кустос.

V.  Председнику и члановима Комисије, за рад у Комисији 
припада накнада, и то: председнику у висини од 10%, а 
члановима у висини од 5% од просечне месечне зараде 

по запосленом у Републици Србији, за новембар 2016. 
године, према објављеном податку републичког органа 
надлежног за послове статистике, и то под условом да нису 
чланови Градског већа Града Новог Сада или запослени 
у градским управама.     

Накнада се исплаћује под условом да је Комисија у току 
месеца одржала седницу, без обзира на број одржаних 
седница.

VI. Стручне и административно-техничке послове за 
потребе Комисије обављаће Градска управа за културу, 
чије ће одређено лице водити записник о раду Комисије.

VII. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-4/2017-592-II
3. април 2017. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 47. став 1. тачка 15. Статута Града 

Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 43/08) и члана 6. Одлуке о давању у закуп 
пословног простора у јавној својини Града Новог Сада 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 69/14, 55/15, 60/15 
и 74/16), Градоначелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА, ЗАМЕНИКА 
ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА КОМИСИЈЕ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У 

ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ 
СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА

                       
I. У Комисију за спровођење поступка давања у закуп 

пословног простора у јавној својини Града Новог Сада, 
именују се:

за председника:
1. Невенка Зубанов, дипл. правник,

за заменика председника:
1. Срђан Црквењаков, дипл. инж. архитектуре,

за чланове:
1. Јелена Благојевић-Латиновић, дипл. економиста,
2. Вера Зорић, дипл. правник,

за заменике чланова:
1. Маја Грлић, магистар наука менаџмента,
2. Добрила Вигњевић, дипл. правник,

за секретара:
1. Наташа Теофиловић, дипл. правник.
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 II. Доношењем овог решења престаје да важи Решење 
Градоначелника Града Новог Сада број 46-1/2016-6-II од 
14.12.2016. године („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 78/2016).

III.  Ово решење објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 46-2/2017-145-II
3. април 2017. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 47. став 1. тачка 15. Статута Града 

Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 43/08) и члана 4. став 1. и члана 5. Одлуке 
о одређивању органа надлежног за одлучивање о 
прибављању и располагању непокретностима у јавној 
својини Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 34/13, 60/15 и 74/16),  Градоначелник Града 
Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ 
СВОЈИНУ ГРАДА НОВОГ САДА

                       
I. Образује се Комисија за прибављање непокретности 

у јавну својину Града Новог Сада (у даљем тексту: Комисија).
II. Задатак Комисије је да:
- разматра предлог за прибављање непокретности у 
јавну својину Града Новог Сада, непосредном погод-
бом, путем размене са инвеститором „ГРА-ВЕТ 
ИНВЕСТ“ д.о.о. Нови Сад, ради привођења простора 
у Новом Саду у улици Ћирпанова број 16, на парцели 
број 7221 КО Нови Сад I планираној урбанистичкој 
намени,

- води записник о току поступка прибављања непокрет-
ности у јавну својину Града Новог Сада,

- сачињава образложен предлог за прибављање непо-
кретности у јавну својину Града Новог Сада са нацр-
том решења о прибављању непокретности у јавну 
својину Града Новог Сада,

- доставља предлог са нацртом решења о прибављању 
непокретности у јавну својину Града Новог Сада 
градској управи која је поднела предлог за прибављање 
непокретности у јавну својину Града Новог Сада, која 
исти доставља Градском већу Града Новог Сада ради 
утврђивању предлога решења.

III.  Комисија има председника, заменика председника, 
два члана и заменике чланова.

IV. Стручне и административне послове за потребе 
Комисије обављаће Градска управа за имовину и имовин-
ско-правне послове. 

V. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-663/2017-II
13. април 2017. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Служ-
бени 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, 69/13 и 70/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ 

СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У РАСКРСНИЦИ УЛИЦЕ 
МИЛЕНКА ГРЧИЋА И УЛИЦЕ ОРЛОВИЋА 

ПАВЛА У НОВОМ САДУ

I. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације 
у раскрсници Улице Миленка Грчића и Улице Орловића 
Павла у Новом Саду.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Пут“ Нови 
Сад да постави саобраћајну сигнализацију према Технич-
ком регулисању саобраћаја број 9729 од 8. јануара 2016. 
године које је израдила Служба за развој и управљање 
саобраћајем Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ 
у Новом Саду.

III. Рок за извршење овог решења је 31. мај 2017. 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-34-1262/2017
4. април 2017. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Служ-
бени 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, 69/13 и 70/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ 
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У РАСКРСНИЦИ 

КОТОРСКЕ УЛИЦЕ И УЛИЦЕ ФЕЈЕШ КЛАРЕ 
У НОВОМ САДУ

I. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације 
у раскрсници Которске улице и Улице Фејеш Кларе у Новом 
Саду.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Пут“ Нови 
Сад да постави саобраћајну сигнализацију према Технич-
ком регулисању саобраћаја број 9603 од 12. новембар 2015. 
године које је израдила Служба за развој и управљање 
саобраћајем Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ 
у Новом Саду.

III. Рок за извршење овог решења је 31. мај 2017. 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-34-1261/2017
4. април 2017. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Служ-
бени 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, 69/13 и 70/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ 

СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У ЗОНИ ПАСАЖА У 
УЛИЦИ БОШКА БУХЕ У НОВОМ САДУ

I. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације 
у зони пасажа у Улици Бошка Бухе наспрам кућног броја 2 
у Новом Саду.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Пут“ Нови 
Сад да постави саобраћајну сигнализацију према Технич-

ком регулисању саобраћаја број 9616 од 10. новембра 2015. 
године које је израдила Служба за развој и управљање 
саобраћајем Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ 
у Новом Саду.

III. Рок за извршење овог решења је 31. мај 2017. 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-34-1260/2017
4. април 2017. године
НОВИ САД       

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

256
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Служ-
бени 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, 69/13 и 70/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ 
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ У 

СТАМБЕНОМ БЛОКУ НА ЛИМАНУ IV 
У НОВОМ САДУ

I. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације 
и опреме у стамбеном блоку на Лиману IV омеђеном ули-
цама: Народног фронта, Балзаковом, 1300 каплара и Иве 
Андрића у Новом Саду у складу са Техничком регулисањем 
саобраћаја број 7182 од 7. новембра 2012. године који је 
израдила Служба за развој и управљање саобраћајем 
Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду.

II. Градскa управa за грађевинско земљиште и инве-
стиције организује реализацију тачке I. овог решења.  

III. Рок за извршење овог решења је 31. децембар 2017. 
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-34-1456/2017
7. април 2017. године
НОВИ САД       

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.
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257
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Служ-
бени 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, 69/13 и 70/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ 
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА СТАРОМ 

КАЋКОМ ПУТУ У КАЋУ

I. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације 
на Старом каћком путу у Каћу.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Пут“ Нови 
Сад да постави саобраћајну сигнализацију према Технич-
ком регулисању саобраћаја број С-048/17 од 2. јануара 
2017. године који је израдило Одељење за развој и 
управљање саобраћајем Градске управе за грађевинско 
земљиште и инвестиције.  

III. Рок за извршење овог решења је 12. мај 2017. 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-34-1533/2017
12. април 2017. године
НОВИ САД       

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

258
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Служ-
бени 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, 69/13 и 70/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ УСПОРИВАЧА БРЗИНЕ 
И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У 
ШЕКСПИРОВОЈ УЛИЦИ У НОВОМ САДУ

I. Одређује се постављање успоривача брзине, стубића 
и саобраћајне сигнализације у Шекспировој улици у Новом 
Саду.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Пут“ Нови 
Сад да постави саобраћајну сигнализацију и опрему према 

Техничком регулисању саобраћаја број 9579 од 7. октобра  
2015. године који је израдило Одељење за развој и 
управљање саобраћајем Јавног предузећа „Завод за 
изградњу Града“ у Новом Саду.

III. Рок за извршење овог решења је 31. јул 2017. 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-34-1259/2017
5. април 2017. године
НОВИ САД       

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

259
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Служ-
бени 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, 69/13 и 70/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ СТУБИЋА НА ПРИЛАЗУ 
ОБЈЕКТУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

„ЗМАЈ“ У УЛИЦИ МИШЕ ДИМИТРИЈЕВИЋА 
У НОВОМ САДУ

I. Одређује се постављање стубића на прилазу објекту 
Предшколске установе „Змај“ у Улици Мише Димитријевића 
у Новом Саду.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Пут“ Нови 
Сад да постави стубиће према Техничком регулисању 
саобраћаја број 9609 од 26. октобра  2015. године који је 
израдило Одељење за развој и управљање саобраћајем 
Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду.

III. Рок за извршење овог решења је 31. мај 2017. 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-34-1258/2017
5. април 2017. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.
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260
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 

157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Служ-
бени 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, 69/13 и 70/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ СТУБИЋА У УЛИЦИ 
ЂОРЂА ЈОВАНОВИЋА У НОВОМ САДУ

I. Одређује се постављање стубића у Улици Ђорђа 
Јовановића испред кућних бројева 2 и 4 у Новом Саду.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Пут“ Нови 
Сад да постави стубиће према Техничком регулисању 
саобраћаја број С-047/17 од 8. марта  2017. године који је 
израдило Одељење за развој и управљање саобраћајем 
Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције.

III. Рок за извршење овог решења је 30. јун 2017. 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-34-1523/2017
11. април 2017. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

261
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 9. 

Одлуке о јавним паркиралиштима ("Службени лист Града 
Новог Сада", бр. 4/10, 5/10 – исп., 19/10-исп., 50/10, 44/11, 
38/12, 7/13-сипр., 28/14, 11/15 и 74/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПАРКИНГ-МЕСТА ЗА 

ВОЗИЛА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ НА 
ЈАВНОМ ПАРКИРАЛИШТУ У ПАНЧЕВАЧКОЈ 

УЛИЦИ У  НОВОМ САДУ

I. Одређује се паркинг-место за возила особа са инва-
лидитетом на јавном паркиралишту у Панчевачкој улици у 
Новом Саду, иза стамбеног објекта на Руменачком путу 
к.бр. 31.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу “Паркинг 
сервис“ Нови Сад, да паркинг-место из тачке I. овог решења 
уреди, опреми и постави саобраћајну сигнализацију у складу 
са Саобраћајним пројектом број С-188/17 од 5. априла 
2017. године који је израдила Градска управа за грађевинско 
земљиште и инвестиције, Одељење за развој и управљање 
саобраћајем.

III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог 
решења врши Градска управа за грађевинско земљиште 
и инвестиције, Сектор за инвестиције.

IV. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште 
и инвестиције, Сектору за инвестиције да постављене 
саобраћајне знаке унесе у Катастар саобраћајне 
сигнализације.

V. Рок за извршење овог решења је 25. април 2017. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-1478/2017
10. април 2017. године  

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј
Рег. бр.         Предмет        Страна Рег. бр.         Предмет        Страна

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

ГРАД НОВИ САД

Градско веће

243 Посебан колективни уговор за јавна 
 комунална предузећа и друга јавна 
 предузећа Града Новог Сада 981
244 Правилник о изменама Правилника о 
 припреми, манипулацији и радовима 
 на систему јавног осветљења 992
245 Закључак о утврђивању програма удру-
 жења грађана у области социјалне за-
 штите који су од интереса за Град Нови 
 Сад у 2017. години  992
246 Решење о давању претходне сагласно-
 сти директору Јавног комуналног преду-
 зећа „Чистоћа“ Нови Сад да Доналда 
 Божића, дипломираног економисту – ма-
 стер изабере за извршног директора 
 Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ 
 Нови Сад 996

Градоначелник

247 Решење о разрешењу председника и 
 чланова Комисијe за спровођење посту-
 пка јавног конкурса за избор пројеката 
 у култури, као и пројеката уметничких, 
 односно стручних и научних истражива-
 ња у култури Града Новог Сада 997

248 Решење о образовању и именовању 
 Комисије за спровођење поступка јавног 
 конкурса за избор пројеката у култури из 
 области савременог стваралаштва - ма-
 нифестације, мултимедија, дигитално 
 стваралаштво, филмска уметност и ау-
 дио-визуелно стваралаштво и остала 
 извођења 997

249 Решење о образовању  и именовању 
 Комисије за спровођење поступка јавног 
 конкурса за избор пројеката у култури из 
 области савременог стваралаштва - му-
 зика, позоришна уметност, уметничка и 
 савремена игра, ликовне, примењене и 
 визуелне уметности, дизајн и архитектура   998

250 Решење о образовању  и именовању 
 Комисије за спровођење поступка јавног 
 конкурса за избор пројеката у култури из 
 области савременог стваралаштва - са-
 времено-уметничке, истраживачке и еду-
 кативне делатности 999
251 Решење о именовању председника, за-
 меника председника, чланова, заменика 
 чланова и секретара Комисије за спрово-
 ђење поступка давања у закуп пословног 
 простора у јавној својини Града Новог 
 Сада 999
252 Решење о образовању Комисије за при-
 бављање непокретности у јавну својину 
 Града Новог Сада 1000

Градска управа за саобраћај и путеве
253 Решење о постављању саобраћајне си-
 гнализације у раскрсници Улице Милен-
 ка Грчића и Улице Орловића Павла у 
 Новом Саду 1000
254 Решење о постављању саобраћајне си-
 гнализације у раскрсници Которске ули-
 це и Улице Фејеш Кларе у Новом Саду 1001
255 Решење о постављању саобраћајне си-
 гнализације у зони пасажа у Улици Бо-
 шка Бухе у Новом Саду 1001
256 Решење о постављању саобраћајне  
 сигнализације и опреме у стамбеном 
 блоку на Лиману IV у Новом Саду 1001
257 Решење о постављању саобраћајне 
 сигнализације на Старом каћком путу 
 у Каћу 1002
258 Решење о постављању успоривача 
 брзине и саобраћајне сигнализације у 
 Шекспировој улици у Новом Саду 1002
259 Решење о постављању стубића на 
 прилазу објекту Предшколске установе 
 „Змај“ у Улици Мише Димитријевића у 
 Новом Саду 1002
260 Решење о постављању стубића у Улици 
 Ђорђа Јовановића у Новом Саду 1003
261 Решење о одређивању паркинг-места 
 за возила особа са инвалидитетом на
 јавном паркиралишту у Панчевачкој 
 улици у  Новом Саду 1003


