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На основу  члана  52. тачка 23. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
брoj 43/08), на предлог Градоначелникa Града Новог Сада, 
Градско веће Града Новог Сада, на 144. седници од 13. 
фебруара.2018. године, доноси

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЛУ 
СРЕДСТАВА ПУТЕМ ДОТАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА 
ГРАДА НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ПРОГРАМА МАНИФЕСТАЦИЈА И ДОГАЂАЈА 
ИЗ ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА 

ГРАД НОВИ САД

Члан 1.

Овим правилником уређују се услови и критеријуми за 
остваривање права на доделу средстава путем дотацијa 
из буџета Града Новог Сада (у даљем тексту: средства) 
недобитним организацијама за реализацију програма 
манифестација и догађаја (у даљем тексту: програм) из 
области привреде од значаја за Град Нови Сад (у даљем 
тексту: Град).

Члан 2.

Средства из члана 1. овог правилника обезбеђују се у 
буџету Града Новог Сада у разделу 08 - Градска управа за 
привреду.

Члан 3.

Средства се додељују путем Јавног конкурса за доделу 
средстава из буџета Града  за реализацију програма 
манифестација и догађаја из области привреде од значаја 
за Град (у даљем тексту: Јавни конкурс).

Право учешћa на Јавном конкурсу имају добровољне и 
невладине недобитне организације (у даљем тескту: недо-
битне организације) засноване на слободи удруживања 
више физичких или правних лица, основане ради 
остваривања и унапређења одређеног заједничког или 
општег циља и интереса, који нису забрањени Уставом или 
законом, које су уписане у регистар надлежног органа у 
складу са законом, са седиштем на територији Града.

Додела средстава из члана 2. овог правилника врши се 
након завршеног Јавног конкурса, који се расписује најмање 
једном годишње.

Пренос средстава врши се на наменски рачун отворен 
код Министарства финансија - Управе за трезор.

Недобитне организације којима су одобрена средства 
по Јавном конкурсу у обавези су да иста троше по 
предвиђеном буџету искључиво са наменског рачуна отво-
реног у Управи за трезор.

Члан 4.

Недобитне организације су у обавези да програм 
реализују на територији Града.

Остали услови конкурса се ближе дефинишу Јавним 
конкурсом.

Сви обрасци поменути у овом правилнику доступни су 
на интернет презентацији Града: www.novisad.rs и интернет 
презентацији Градске управе за привреду: www.privredans.
com (у даљем тексту: интернет презентацијама).

Средствима обезбеђеним у буџету Града за реализацију 
програма могу се финансирати:

- Материјални трошкови: трошкови изнајмљивања - 
закупа простора и тезги, техничке опреме, аудио-визу-
елне опреме (обрачунато према тржишним ценама 
по броју дана изнајмљивања), трошкови струје, интер-
нета и сл. и други пратећи трошкови организације који 
се односе на реализацију програма;

- Путни трошкови за учеснике: трошкови превоза за 
учеснике у активностима програма (обрачунато према 
износу стварних трошкова превоза из важећих ценов-
ника);

- Трошкови учесника у реализацији програмских актив-
ности (ауторски хонорари и друге накнаде, обрачу-
нате и исплаћене нето накнаде са припадајућим поре-
зом и доприносима);

- Трошкови видљивости: израда пропагадног материјала 
(брошура, памфлета, обавештења, постера, билборда, 
сертификата и сл.) и медијског оглашавања (новине, 
тв, радио и интернет);

- Административни трошкови: издавање дозвола за 
организацију и друге таксе везане за реализацију про-
грамских активности;

- Трошкови банкарских услуга и платног промета који 
се односе на реализацију програма;

Средствима обезбеђеним у буџету Града за реализацију 
програма не могу се финансирати:

- куповина опреме за рад;
- режијски трошкови; 
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- покривање губитака или дуговања; 
- плаћање истих лица по различитим основама у оквиру 
једног пројекта; 

-  трошкови закупа простора за рад недобитне орга-
низације;

-  трошкови књиговодства и плата запослених;
-  други слични трошкови редовног, текућег пословања 
недобитних организација. 

Члан 5.

Недобитне организације - учесници на конкурсу могу да 
конкуришу за недостајући део средстава уз обавезно 
достављање оверене и потписане Изјаве - Образац 3. која 
садржи податке о висини учешћа сопствених средстава, 
односно висини учешћа других донатора/суфинансијера 
за реализацију програма који се траже по конкурсу, а која 
је саставни део документације за подношење пријаве на 
Јавни конкурс.

У случају да су одобрена средства мања од планира-
них средстава, недобитне организације су у обавези да у 
складу са одобреним средствима пре потписивања уго-
вора доставе коригован предлог програма, ревидиран буџет 
на прописаном обрасцу - Образац 2а. и ревидирану изјаву 
- Образац 3.

Недобитне организације могу на једном јавном конкурсу 
да учествују са више програма, с тим што им се на сваком 
појединачном конкурсу могу доделити средства за 
реализацију највише два програма, под условом да у текућој 
години за те програме нису добијали средства од Градске 
управе за привреду (у даљем тексту: Управа).

Ако су за наведени програм обезбеђена средства и од 
других буџетских корисника а укупан износ средстава од 
свих буџетских корисника укључујући и средства по овом 
Јавном конкурсу прелази 50% вредности од укупне вред-
ности програма, носилац програма је дужан да износ одо-
брених буџетских средстава утроши у складу са прописима 
којима се уређују јавне набавке.

Недобитне организације су обавезне да приликом најаве, 
представљања и реализације програма на пригодан начин 
нагласе да је део средстaва за његову реализацију 
обезбеђен из буџета Града - Управе.

Уколико се у току реализације програма укаже потреба 
за његовом изменом, недобитне организације су дужне да 
о томе обавесте Управу и затраже сагласност.

У захтеву за добијање сагласности може се тражити 
само прерасподела или пренамена одобрених средстава, 
евентуалне статусне промене и промене назива програма.

Члан 6.

Пријава на Јавни конкурс сaдржи следеће:
1.  Пријава - Образац 1. (потписана од стране овлашћеног 

лица за заступање и оверена печатом организације). 
 Садржи податке о учеснику на конкурсу, као и о пред-

метном програму у складу са овим правилником.
2.  Буџет програма - Образац 2. (потписан од стране 

овлашћеног лица за заступање и оверен печатом 
организације).

 Садржи податке о буџету програма, по ставкама, са 
износима у динарима као и изворима финансирања 
потребним за реaлизацију програма. 

3.  Изјава подносиоца пријаве - Образац 3. (потписана 
од стране овлашћеног лица за заступање и оверена 
печатом организације).

Уз наведене обрасце подноси се и следећа документација:
1.  Оверен ОП образац;
2.  Картон депонованих потписа и број наменског рачуна 

у Управи за трезор или изјава о непоседовању намен-
ског рачуна - Образац 5. како би исти био отворен.

3.  Потврда да су претходно одобрена средства од 
стране Управе наменски утрошена (ако су недобитној 
организацији претходно одобравана буџетска сред-
ства за реализацију програма).

4.  Друга документација коју недобитна организација 
или Управа сматра одговарајућом за предложени 
програм, што се ближе дефинише Јавним конкурсом.

Документација за пријаву на Јавни конкурс подноси се 
у два истоветна примерка. 

Пријава се подноси у року који не може бити краћи од 
15 дана од дана објављивања Јавног конкурса.

Члан 7.

Управа расписује Јавни конкурс за доделу средстава 
за реализацију програма из члана 3. став 3. овог правил-
ника уз сагласност Градоначелника Града.

Члан 8.

Јавни конкурс из члана 3. став 3. овог правилника 
објављује се на интернет презентацијама из члана 4. став 
3. овог правилника.

Члан 9.

Јавни конкурс нарочито садржи:
- право и начин учешћа на конкурсу
- услове које недобитне организације морају да испуне 
као учесници у Јавном конкурсу;

- прихватљиве и неприхватљиве трошкове
- документацију коју је потребно приложити уз пријаву 
на Јавни конкурс;

- рок и начин достављања предлога програма;
- обрасце и документацију из члана 6. овог правилника;
- мерила и критеријуме за доделу средстава;
-  рок за доношење одлуке о додели средстава за ода-
бране програме;

- начин објављивања одлуке о избору програма;
- начин закључења уговора и контроле реализације 
програма

Члан 10.

Јавни конкурс спроводи комисија коју, на предлог начел-
ника Управе, образује и именује Градоначелник Града (у 
даљем тексту: Комисија).

Састав, број чланова, као и друга питања од значаја за 
рад Комисије утврђује се за сваки Јавни конкурс.

Члан 11.

Комисија има задатак:
-  да испита благовременост и уредност поднетих пријава;



21. фебруар 2018. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 7 – Страна 177.    

-  да прегледа и оцени све предлоге програма пријав-
љених на Јавни конкурс;

-  да утврди листу вредновања и рангирања пријављених 
програма;

-  да сачини записник са предлогом одлуке о избору 
програма и износом средстава;

Члан 12.

Комисија утврђује Листу вредновања и рангирања 
пријављених програма, са предлогом одобрених средстава 
у року који не може бити дужи од 60 дана од дана истека 
рока за подношење пријава узимајући у обзир следеће 
критеријуме:

- референце програма: дужина трајања програма са 
описом активности током реализације програма, инди-
катори (квантитативни и/или квалитативни), број лица 
који је потребан за извођење програм, могућност 
развоја програма;

- циљеви који се постижу: задовољавањe јавног инте-
реса, степен унапређења стања у области у којој се 
програм спроводи;

- да су раније коришћена средства (сопствени приходи, 
буџета Републике Србије, АПВ, локалне самоуправе, 
фондови Европске уније, поклони, донације, легати, 
кредити и друго) успешно реализована и да су намен-
ски утрошена;

- оперативни, технички и кадровски капацитет: струк-
тура, стручност, искуство програмског тима у складу 
са потребама програма и поседовање техничког капа-
цитета за реализацију програма.

Листа из става 1. овог члана објављује се на интернет 
презентацијама из члана 4. став 3. овог правилника. 

На листу из става 1. овог члана учесници конкурса имају 
право приговора у року од три дана од дана њеног 
објављивања.

Одлуку о приговору Комисија доноси у року од три дана 
од дана пријема приговора.

Члан 13.

Извештај о спроведеном поступку Jавног конкурса са 
записником и предлогом листе из члана 12. став 1. овог 
правилника, Комисија доставља Градоначелнику Града у 
року од 15 дана од дана њеног коначног утврђивања.

Градоначелник Града даје сагласност на листу из члана 
12. став 1. овог правилника.

Члан 14.

Средства која се, у складу са овим правилником, одо-
бре за реализацију програма јесу наменска средства и могу 
да се користе искључиво за реализацију конкретног про-
грама у складу са уговором који се закључује између Управе 
и недобитне организације.

Уговором се уређују међусобна права, обавезе и одго-
ворности уговорних страна, а нарочито: 

-  предмет уговора, односно назив програма који се 
суфинансира у оквиру Јавног конкурса;

-  висина одобрених средстава за реализацију програма 
која обезбеђује Град путем Управе и утврђује начин 
обезбеђења и преноса средстава;

-  обавеза недобитне организација на трошење сред-
става додељених овим уговором у складу са Буџетом 
програма, уз примену прописа којима се уређују 
буџетски систем и јавне набавке;

-  обавеза недобитне организација да по захтеву Управи 
пружи доказе о динамици реализације и наменском 
утрошку средстава;

-  обавеза недобитне организације да по реализацији 
програма, у одређеном року достави извештај на про-
писаном обрасцу - Образац 4. чије елементе утврђује 
Управа у оквиру услова дефинисаних Јавним конкур-
сом;

-  начин, рок и поступак враћања додељених средстава 
у случају да недобитна организација добијена сред-
ства не утроши наменски за реализовање одобреног 
програма;

-  начин и поступак подношења захтева за измену про-
грама у току рeализације (пре и након потписивања 
уговора);

-  друга питања која су од значаја за реализацију иза-
браног програма удружења;

Члан 15.

Управа прати реализацију и врши контролу програма.

Ако се приликом контроле утврди ненаменско трошење 
одобрених средстава Управа је у обавези да затражи 
повраћај пренетих средстава, а недобитне организације 
су у обавези да средства врате са законском каматом.

Члан 16.

Недобитне организације су у обавези да Управи под-
несу наративни и финансијски извештај о наменском 
утрошку одобрених средстава у складу са Буџетом про-
грама, који је саставни део програма са свом потребном 
документацијом (рачуни, уговори, фактуре, изводи), у року 
од 30 дана од дана реализације програма, у писаној форми 
на прописаном обрасцу Извештаја - Образац 4. у два исто-
ветна примерка.

Уколико су средства по Јавном конкурсу додељена након 
реализације програма недобитне организације су у оба-
вези да извештај из става 1. овог члана поднесу у року од 
30 дана од дана преноса средстава на наменски рачун у 
Управи за трезор.

Уколико недобитне организације не испуне обавезе из 
ст. 1. и 2. овог члана у предвиђеним роковима, Управа је 
у обавези да затражи повраћај пренетих средстава, а недо-
битне организације су у обавези да  изврше повраћај одо-
брених средстава са законском затезном каматом.

Члан 17.

 Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 
Правилник о условима и критеријумима за доделу 
средстава-дотација из буџета Града Новог Сада за 
реализацију програма манифестација и догађаја из обла-
сти привреде од значаја за Град Нови Сад ("Службени лист 
Града Новог Сада" број 12/17). 
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Члан 18.

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
Број: 3-16/2018-II 
13. фебруар 2018. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р
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На основу члана 48. Одлуке о социјалној заштити Града 

Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 38/11, 
10/12 и 34/17-др. одлука), Градско веће Града Новог Сада, 
на 144 седници од 13. фебруара године, доноси

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ 

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

Члан 1.

Овим правилником уређује се начин и поступак доделе 
средстава из буџета Града Новог Сада за финансирање 
или суфинансирање програма удружења грађана у обла-
сти социјалне заштите који су од интереса за Град Нови 
Сад. 

 Члан 2.

Програми удружења грађана у области социјалне 
заштите који су од интереса за Град Нови Сад су програми 
чији основни циљеви доприносе развоју иновативних услуга, 
унапређењу постојећих услуга или утичу на већи обухват 
корисника у систему социјалне заштите Града Новог Сада. 

Програми из става 1. овог члана су: 
-  програми удружења грађана које реализују  удружења 
слепих, слабовидих и глувих особа, особа оболелих 
од параплегије, дистрофије, церебралне и дечије 
парализе и мултипле склерозе, ментално недовољно 
развијених особа, особа оболелих од аутизма и дау-
новог синдрома, инвалида рада, бораца, цивилних 
инвалида рата, ратних војних инвалида и ратних и 
мирнодопских војних инвалида,  

-  програми дневне подршке у заједници који имају за 
циљ унапређење положаја особа са инвалидитетом, 
особа оболелих од ретких и тешких хроничних боле-
сти и чланова њихових породица, старих особа, лече-
них зависника, особа лечених од психоза и особа обо-
лелих од ХИВ-а, и свих осталих социјално угрожених 
група,

-  програми подршке за самосталан живот у друштву 
особа са инвалидитетом, 

-  програми подршке породици са децом којима се 
унапређују капацитети породице и обезбеђују услови 
да деца редовно похађају наставу у школи, заштита 
деце од злостављања, занемаривања и трговине 
људима, 

- програми саветодавно-терапијске, социјално-едука-
тивне и рехабилитационо-терапијске подршке ради 
побољшања квалитета живота или ублажавања 
неповољних животних околности различитих социјално 
угрожених група или појединаца, и програми заштите 
и унапређења положаја свих осталих социјално угро-
жених група и појединаца у складу са Законом, 
сензибилизација јавности, послодаваца и потенци-
јалних донатора за проблеме наведених социјалних 
група, као и програми који доприносе реализацији 
Акционог плана приступачности Града Новог Сада.

 Члан 3.

Избор програма из члана 2. овог правилника врши се 
путем јавног конкурса (у даљем тексту: конкурс). 

Конкурс, у зависности од средстава обезбеђених у буџету 
Града Новог Сада за ову намену, најмање једном годишње, 
расписује Градска управа за социјалну и дечију заштиту (у 
даљем тексту: Градска управа), уз претходну сагласност 
Градоначелника Града Новог Сада (у даљем тексту: Гра-
доначелник). 

Право учешћа на конкурсу имају удружења чије је 
седиште регистровано на територији Града Новог Сада и 
чији крајњи корисници програмских активности имају пре-
бивалиште или боравиште на територији Града Новог Сада. 

 Члан 4.

Конкурс се објављује у "Службеном листу Града Новог 
Сада" и на званичној интернет презентацији Града Новог 
Сада. 

Конкурс садржи: 
-  приоритете, намену и износ средстава за које се спро-
води конкурс, 

-  могуће учеснике конкурса, 
-  услове које удружење мора да испуњава као учесник 
на конкурсу, 

-  критеријуме за избор програма, 
-  период реализације програма, 
-  рокове за подношење пријаве на конкурс, 
-  образац пријаве на конкурс, 
-  документацију коју је потребно приложити уз пријаву 
на конкурс, и 

-  рок и начин објављивања коначне одлуке о избору 
програма. 

 Члан 5.

Конкурс спроводи Комисија за стручну процену про-
грама удружења грађана у области социјалне заштите који 
су од интереса за Град Нови Сад коју образује и именује 
Градоначелник (у даљем тексту: Комисија). 

Решењем о образовању Комисије утврђују се задаци, 
састав и број чланова, као и друга питања од значаја за 
рад Комисије. 
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 Члан 6.

Пријава на конкурс се подноси Градској управи на посеб-
ном обрасцу који је саставни део конкурса. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс, 
Комисија неће разматрати. 

 Члан 7.

Образац пријаве на конкурс за доделу средстава из 
буџета Града Новог Сада за програм садржи: 

- назив, седиште, матични број, порески идентифика-
циони број и шифру делатности удружења и назив 
шифре делатности и податке о одговорном лицу за 
реализацију програма, 

- опште и конкретне циљеве програма, 
- податке о циљној групи, 
- критеријуме за одабир корисника програма, 
- број корисника програма и структура корисника по 
полу,

- опис конкретних активности на спровођењу програма, 
- финансијски план са спецификацијом трошкова и 
извора средстава, 

- податке о партнерима у програму, њиховом учешћу 
и доприносу реализацији програма, 

- начин праћења и процене успешности програма, оче-
киване резултате и показатеље успешности програма, 
процену ризика, и 

- друге податке од значаја за реализацију програма. 

 Члан 8.

Конкурсна документација садржи: 
- образац пријаве из члана 7. овог правилника, 
- фотокопију решења о упису удружења у регистар, 
- фотокопију оснивачког акта (статута) у коме је утврђено 
да се циљеви удружења остварују у области у којој 
се програм реализује,  и 

- другу потребну документацију наведену у јавном кон-
курсу. 

 Члан 9.

Комисија разматра пријаве и врши стручну процену сва-
ког програма на основу следећих критеријума: 

- очекиваних резултата у погледу побољшања квали-
тета живота корисника и социјалних група,  

- одрживости програма на дужи рок имајући у виду 
изворе финансирања и суфинансирања у трошковима 
програма, 

- кадровских и материјално-финансијских ресурса и 
искуства за реализацију програма,

- остваривост планираних резултата и мерљивост инди-
катора,

- усаглашеност буџета програма са програмским актив-
ностима,

- партнерство и укљученост волонтера у активности 
програма,

- значај програма за развој система социјалне заштите 
у Граду.  

Комисија оцењује критеријуме из става 1. овог члана 
оценом од 1 до 10.

 Члан 10.

На основу стручне процене програма из члана 9. овог 
правилника Комисија утврђује предлог програма од инте-
реса за Град Нови Сад у области социјалне заштите, који 
садржи, износ средстава за финансирање или за 
суфинансирање сваког појединачног програма, и објављује 
га на званичној интернет презентацији Града Новог Сада 
(www.novisad.rs). 

Учесници конкурса имају право да, у року од три дана 
од дана објављивања предлога програма из става 1. овог 
члана, изврше увид у поднете пријаве на јавни конкурс, 
односно имају право приговора. 

Одлуку о приговору доноси Комисија, у року од 15 дана 
од дана истека рока из става 2. овог члана и одлука Комисије 
је коначна. 

 Члан 11.

Комисија је дужна да у року од 30 дана од дана истека 
рока за подношење пријава на конкурс, достави Градској 
управи извештај о спроведеном поступку конкурса. 

Извештај из става 1. овог члана садржи предлог про-
грама за чију реализацију би се одобрила средства из буџета 
Града Новог Сада, са износом средстава за финансирање 
или суфинансирање сваког појединачног програма. 

 Члан 12.

Након разматрања извештаја из члана 11. овог правил-
ника, Градска управа доставља Градском већу Града Новог 
Сада (у даљем тексту: Градско веће) предлог програма за 
чију реализацију се одобравају средства из буџета Града 
Новог Сада, са износом средстава за финансирање или 
суфинансирање сваког појединачног програма. 

На основу предлога из става 1. овог члана, Градско веће 
доноси акт о утврђивању програма за чију реализацију се 
одобравају средства из буџета Града Новог Сада, са изно-
сом средстава за финансирање или суфинансирање сва-
ког појединачног програма. 

Акт из става 2. овог члана објављује се на сајту Града 
Новог Сада и у „Службеном листу Града Новог Сада“.

Уколико се износ који је актом Градског већа додељен 
удружењу разликује од износа који је удружење навело у 
пријави за конкурс, удружење је дужно да усклади актив-
ности и буџет пројекта са износом додељених средстава. 

 Члан 13.

Средства из члана 12. став 2. овог правилника преносе 
се на основу уговора о преносу средстава, који са 
удружењем, за сваки појединачни програм, закључује начел-
ник Градске управе, у року од 15 дана од доношења одлуке 
о избору програма од стране Градског већа. 

Текст уговора из става 1. овог члана, који припрема 
Градска управа, садржи: утврђен програм који се финан-
сира или суфинансира, време реализације програма, оба-
везе уговорних страна, износ средстава и начин обезбеђења 
и преноса средстава и друга питања од значаја за 
реализацију програма. 



180. страна – Броj 7 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 21. фебруар 2018.

 Члан 14.

Удружење са којим је закључен уговор из члана 13. овог 
правилника, дужно је да Градској управи, омогући контролу 
реализације програма, контролу наменског трошења сред-
става и увид у сву потребну документацију о реализацији 
програма. 

Ако се приликом контроле утврди ненаменско трошење 
средстава, начелник Градске управе ће раскинути уговор 
и затражити повраћај пренетих средстава, а удружење је 
дужно да средства врати са законском каматом. 

 Члан 15.

Удружење је дужно да у року од 30 дана од дана 
реализације програма за који су одобрена средства из 
буџета Града Новог Сада, поднесе Градској управи писани 
извештај са финансијским извештајем о реализацији про-
грама. 

 Члан 16.

Доношењем овог правилника престаје да важи Правил-
ник о начину и поступку доделе 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). 

 Члан 17.

Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у 
"Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 189/2018-II 
13. фебруар 2018. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р
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 На основу члана 16. став 2. Одлуке о уређењу Града 

Новог Сада ("Службени лист Грaдa Нoвoг Сaдa", број 67/17) 
Градско веће Града Новог Сада, на 144. седници од 13. 
фебруара 2018. године,  доноси

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О 
ОДРЕЂИВАЊУ МЕСТА ЗА ПРИВРЕМЕНО 

ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА И БАРАКА

Члaн 1.

У Рeшeњу o oдрeђивaњу мeстa зa приврeмeнo 
пoстaвљaњe киoскa и бaрaкa  („Службени  лист Града Новог 
Сада“, број 36/17), члан 1. мења се и гласи:

„Члан 1.

Oвим рeшeњeм oдрeђуjу сe мeстa зa приврeмeнo 
пoстaвљaњe киoскa и бaрaкa, и то:

У НОВОМ САДУ 
Ред. 
број 

Диспо-
зиција Адреса локалитета Делатност Површина 

м2 Тип 

1. 1/1 Улица Модене 2X дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

6 А 

2. 1/1 Улица Модене 2X дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

6 Правоугаони 

3. 1/1 Улица Модене 2X лутрија 6 Правоугаони 

4. 1/2 Булевар Михајла Пупина 5X производња и продаја пецива и пекарско 
посластичарских производа 

12; 30 Е; Пост. барака 

5. 1/2 Булевар Михајла Пупина 5X цвећара 12 Е; Правоугаони

6. 1/6 Улица Његошева 7X дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

8,5 Правоугаони 

7. 1/6 Пролаз Милоша Хаџића кокице, пециво и пекарски производи 6 Правоугаони; 
Пост. 

8. 1/6 Пролаз Милоша Хаџића 
дуван, штампа, прехрамбена и непрехрамбена 
роба у оригиналном паковању, галантерија и 
лутрија

6 
Правоугаони. 

9. 1/8 Улица Максима Горког 6X цвећара 12; 13 Ф; Пост. 

10. 1/8 Улица Максима Горког 6X дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

10,5 Правоугаони 

11. 1/8 Улица Максима Горког 6X фотокопирница и мењачница 12; 16 Е; Пост. 

12. 1/8 Улица Максима Горког 6X пекарски производи 25; 36 2Ф; Пост. 
барака 

13. 1/8 Улица Максима Горког 6X 
дуван, штампа, прехрамбена и непрехрамбена 
роба у оригиналном паковању, галантерија и 
лутрија

6 
А1 
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14. 1/9 Улица Максима Горког 
испред броја 30X штампа и дуван 6 Правоугаони 

15. 1/9 Улица Максима Горког 
испред броја 30X штампа и дуван 6 Правоугаони 

16. 1/10 Угао Улице Максима Горког 
и Кеја жртава рације 

дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

6 Правоугаони 

17. 1/11 Улица стражиловска 1X дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

6 Правоугаони

18. 1/12 Улица пионирска 10X 
дуван, штампа, прехрамбена и непрехрамбена 
роба у оригиналном паковању, галантерија и 
лутрија

6 
А1 

19. 1/14 Булевар Михајла Пупина 
број 23X 

дуван, штампа, прехрамбена и непрехрамбена 
роба у оригиналном паковању, галантерија и 
лутрија

6 
А1 

20. 1/15 Улица Масарикова 1X цвећара 12; 19 Ф; Пост. 
21. 1/17 Житни трг штампа и дуван 6 Правоугаони 
22. 1/18 Улица Модене 7X дуван и штампа 8,5 Правоугаони 

23. 1/18 Угао улица Модене и Игњата 
Павласа хамбургерија, мешовита роба 12 Ф; Правоугаони 

24. 1/25 Бул. ослобођења 53X цвећара 25 2Ф; Пост. 

25. 1/25 Бул. ослобођења 53X 
дуван, штампа, прехрамбена и непрехрамбена 
роба у оригиналном паковању, галантерија и 
лутрија

6 
А1 

26. 1/25 Бул. ослобођења 53X дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

6 Правоугаони 

27. 1/29 Улица железничка 23X лутрија, непрехрамбена и прехрамбена роба у 
оригиналном паковању 

6 А 

28. 1/30 Бул. ослобођења 115X 
дуван, штампа, прехрамбена и непрехрамбена 
роба у оригиналном паковању, галантерија и 
лутрија

6 
А1 

29. 1/30-И Бул. ослобођења 115X дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

6 Правоугаони 

30. 1/32 Улица јеврејска 23X непрехрамбена и прехрамбена роба у 
оригиналном паковању 

8,5 Правоугаони

31. 1/32 Улица јеврејска 23X 
дуван, штампа, прехрамбена и непрехрамбена 
роба у оригиналном паковању, галантерија и 
лутрија

6
С;А1.

32. 1/33 Улица јеврејска 35X продаја свећа 12; 10 Ф; Пост. 
33. 1/33 Улица јеврејска 35X пекарски производи 12; Ф; Пост. 

34. 1/33 Улица јеврејска 35X 
дуван, штампа, прехрамбена и непрехрамбена 
роба у оригиналном паковању, галантерија и 
лутрија

6 
А1 

35. 1/34 Улица јеврејска 38X 
дуван, штампа, прехрамбена и непрехрамбена 
роба у оригиналном паковању, галантерија и 
лутрија

6 
А1; Пост. 

36. 1/34 Улица јеврејска 38X 
дуван, штампа, и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 
и мењачки послови 

6 Правоугаони; 
Пост.

37. 1/34-I 
Угао Булевара ослобо ђења 
и Улице јеврејске, код 
Футошке пијаце 

дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

6,5 
Правоугаони 

38. 1/37 Бул. ослобођења 133X штампа и дуван 6 А1; А 
39. 1/38 Улица фрушкогорска 21X рибарница 25; 24 2Ф; Пост. 
40. 1/38 Улица фрушкогорска 21X цвећара 12 Ф 
41. 1/38 Улица фрушкогорска 21X кокице 5; 18 ПП; Пост. 
42. 1/38 Улица фрушкогорска 21X прехрамбена роба и кафа 10,5 Правоугаони 
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43. 1/38 Улица фрушкогорска 21X 
дуван, штампа, прехрамбена и непрехрамбена 
роба у оригиналном паковању, галантерија и 
лутрија

6 
А1 

44. 1/38 Угао улица Народног фронта 
И Фрушкогорске 

дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

8,5 Правоугаони 

45. 1/39 Улица Милице Стојади новић 
Српкиње 2X штампа и дуван 6 А1 

46. 1/39 Улица Милице Стојади новић 
Српкиње 2X 

дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

6 Правоугаони 

47. 1/40 Улица Народног фронта 19X дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

6 Правоугаони 

48. 1/40 Улица Народног фронта 19X 
дуван, штампа, прехрамбена и непрехрамбена 
роба у оригиналном паковању, галантерија и 
лутрија

6 
А1 

49. 1/41 Бул. ослобођења 127X штампа и дуван 10,5 Правоугаони 

50. 1/41 Бул. ослобођења 127X 
хлеб и пекарско-посласт. производи (припрема 
сланих пец., сендвича, једноставних хладних 
јела од меса и хот-дог) 

25 
2Ф; Нови 

51. 1/48 Бул. ослобођења 115X хамбургерија 12; 18 Ф; Пост. 
52. 1/48 Бул. ослобођења 115X цвећара 25 2Ф; Пост. 
53. 1/48 Бул. ослобођења 115X хамбургерија 12; 22 Ф; Пост. 

54. 1/52 Булевар Михајла Пупина 7X дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

6 Д 

55. 1/52 Булевар Михајла Пупина 7X дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

6 А1 

56. 1/52 Булевар Михајла Пупина 7X лутрија 6 А1 

57. 1/52 Булевар Михајла Пупина 7X 
дуван, штампа, прехрамбена и непрехрамбена 
роба у оригиналном паковању, галантерија и 
лутрија

6 
А1 

58. 1/52 Булевар Михајла Пупина 7X штампа и дуван 6 А1 
59. 1/52 Булевар Михајла Пупина 7X пекарско-посластичарски производи 12 Е; Правоугаони

60. 1/60 Улица Максима Горког 50X дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

6 Правоугаони 

61. 1/65 Угао Бул. ослобођења и 
Улице Аугуста Цесарца 

дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

10,5 Правоугаони 

62. 2/1 Улица футошка 35X штампа и дуван 8,5 Правоугаони 

63. 2/1 Улица футошка 35X 
дуван, штампа, прехрамбена и непрехрамбена 
роба у оригиналном паковању, галантерија и 
лутрија

6 
А1

64. 2/5 Улица Народног фронта 22X израда кључева 12 Пост.; 
Правоугаони

65. 2/7 Улица Балзакова 2X дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

6 А1 

66. 2/8 Улица Балзакова 23X дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

6 Правоугаони 

67. 2/9 Бул. цара Лазара 47X 
дуван, штампа, прехрамбена и непрехрамбена 
роба у оригиналном паковању, галантерија и 
лутрија

6 
А1 

68. 2/9 Бул. цара Лазара 47X цвећара 22; 25 Пост.; 2Ф 
69. 2/11 Улица Балзакова 29X ресторан-хамбургерија 25; 12 2Ф; Пост. 
70. 2/11 Улица Балзакова 29X прехрамбена роба и кафа 12 Ф 
71. 2/11 Улица Балзакова 29X пекарски произв. са терм. обрадом 25; 20 2Ф; Пост. 

72. 2/11 Улица Балзакова 29X трговина на мало рибом, љускарима и 
мекушцима у спец. прод. и услужно печење 

12 Ф 

73. 2/11 Улица Балзакова 29X дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

12 Ф 
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74. 2/11 Улица Балзакова 29X дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

6 Правоугаони 

75. 2/12 Улица футошка 15X штампа и дуван 6 А1 
76. 2/12 Улица футошка 15X хамбургерија 12 Б 
77. 2/12 Улица футошка 15X хамбургерија 10 Ц; Пост. 

78. 2/15 Улица Ласла Гала 25X непрехрамбена и прехрамбена роба у ориги-
налном паковању, мењачница и фотокопирница 

12 Ф 

79. 2/17 Улица футошка 123X штампа и дуван 8,5 Правоугаони 
80. 2/18 Трг 27. марта 3X хамбургерија 12; 9 Ф; Пост. 

81. 2/18 Трг 27. марта 3X 
дуван, штампа, прехрамбена и непрехрамбена 
роба у оригиналном паковању, галантерија и 
лутрија

6 
А1 

82. 2/18 Трг 27. марта 3X пециво, пекарски и посласт. производи 25; 20 2Ф; Пост. 
83. 2/20 Улица Народног фронта 83X пекарски производи 25 2Ф; Пост. 

84. 2/20 Улица Народног фронта 83X дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

6 Правоугаони 

85. 2/21 Бул. цара Лазара 85X дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

6 Правоугаони 

86. 2/21 
Угао Улице Иве Андрића и 
Булевара цара Лазара код 
броја 85 

цвећара 
25; 35 2Ф; Пост. 

барака 

87. 2/21 Бул. цара Лазара 85X 
дуван, штампа, прехрамбена и непрехрамбена 
роба у оригиналном паковању, галантерија и 
лутрија

6 
А1; Пост. 

88. 2/27 Булевар деспота Стефана 
2X 

дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

6 Правоугаони 

89. 2/28 Улица Толстојева 19X 

продаја брзе хране (роштиљ, сендвичи, гирос, 
палачинке) и прехрамбене робе у оригиналном 
паковању (сокови, слаткиши, грицкалице, 
сладолед)

25

Правоугаони 

90. 2/28 Улица Толстојева 19X дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

5 Правоугаони; 
Пост.

91. 2/29 Бул. цара Лазара 52X мешовита роба, припрема и продаја рибе 
(печене и пржене) 

12 Ф; Пост. 

92. 2/29 Бул. цара Лазара 52X дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

4 С 

93. 2/33 Улица Народног фронта 28X прехрамбена и непрехрамбена роба 12; 35 Ф; барака 
94. 2/33 Улица Народног фронта 28X фотограф 12; 15 Ф; Пост. 
95. 2/33 Улица Народног фронта 28X прехрамбена и непрехрамбена роба, кафа 12; 19 Ф; Пост. 

96. 2/33 Угао улица Народног фронта 
и Шекспирове 

дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

10,5 Правоугаони 

97. 2/34 Бул. цара Лазара 71X цвећара 25 2Ф;Пост. 

98. 2/34 Бул. цара Лазара 71X дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

6 Правоугаони 

99. 2/35 Улица Балзакова 67X дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

6 Правоугаони 

100. 2/35 Улица Балзакова 67X 
припрема и продаја меса и месних прерађевина 
на електричном роштиљу и гиросу, пекарско-
посласт. и млечни производи 

25; 15 
2Ф; Пост. 

101. 2/35 Улица Балзакова 67X непрехрамбена и прехрамбена роба у 
оригиналном паковању 

25,18 2Ф; Пост. 

102. 2/36 Улица подгоричка 8X продаја пекарских производа-хлеба 25; 43 2Ф; Пост. 
барака 

103. 2/37 Улица Иве Андрића 16X аутобуске карте 6 А 

104. 3/1 Бул. Јована Дучића код 
маркета Рода 

дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

10,5 Правоугаони 
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105. 3/3 Улица Партизанских база 9X дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

6; 5 С; Пост. 

106. 3/4 Улица Стевана Хладног код 
Сателитске пијаце 

дуван, штампа, прехрамбена и непрехрамбена 
роба у оригиналном паковању, галантерија и 
лутрија

6 
А; Пост. 

107. 3/4 Футошки пут 38Д 
дуван, штампа, прехрамбена и непрехрамбена 
роба у оригиналном паковању, галантерија и 
лутрија

6 
А1 

108. 3/4 Футошки пут 38Д штампа и дуван 6 А1 
109. 3/4 Футошки пут 38Д штампа и дуван 6 А1 

110. 3/6 Булевар кнеза Милоша број 
26X 

штампа, дуван и сл. непрехрамбена роба у 
оригиналном паковању 

5 Правоугаони; 
Пост. 

111. 3/12 Бул. Слободана Јовановића 
21X 

дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

6 Правоугаони 

112. 3/15 Футошки пут 14а дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

6 Правоугаони 

113. 3/21 Улица Бате Бркића 32X дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

6 Правоугаони 

114. 3/23 Бул. Слободана Јовановића 
26X хамбургерија 25 2Ф 

115. 3/23 Бул. Слободана Јовановића 
26X штампа и дуван 10,5 Правоугаони 

116. 3/30 Улица Стевана 
Момчиловића 2X мешовита роба 25; 22 2Ф; Пост. 

117. 3/30 Улица Стевана 
Момчиловића 2X 

хлеб, пецива и пекарско посластичарски 
производи 

25 2Ф; Пост. 

118. 3/30 Улица Стевана 
Момчиловића 2X мешовита роба 25; 17 2Ф; Пост. 

119. 3/30 Улица Стевана 
Момчиловића 2X 

дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

6 Правоугаони 

120. 3/33 Бул. Јована Дучића 19X дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

6 Правоугаони 

121. 3/35 Футошки пут 16цX дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

6 Правоугаони 

122. 3/36 Угао Футошког пута и Бул. 
Слободана Јовановића 

дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

6 Правоугаони 

123. 3/38 Улица Сељачких буна 51X прехрамбена и непрехрамбена роба 12 Ф; Пост. 

124. 3/39 Улица Сељачких буна 15X мешовита роба 25; 49 2Ф; Пост. 
барака 

125. 3/41 Угао улица Хероја Пинкија и 
Морнарске 

дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

6 Правоугаони 

126. 4/1 Улица Новосадског сајма 
29аX 

продаја брзе хране (роштиљ, сендвичи, гирос, 
палачинке) и прехрамбене робе у оригиналном 
паковању (сокови, слаткиши, грицкалице, 
сладолед)

12 
Правоугаони; 

Е-Пост.

127. 4/2 Улица футошка 52X 
дуван, штампа, прехрамбена и непрехрамбена 
роба у оригиналном паковању, галантерија и 
лутрија

6 
А1

128. 4/3 Улица руменачка 98X дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

6 Правоугаони 

129. 4/3 Улица руменачка 98X 
дуван, штампа, прехрамбена и непрехрамбена 
роба у оригиналном паковању, галантерија и 
лутрија

6 
А; А1 

130. 4/4 Улица Омладинског покрета 
10X мешовита роба 25 2Ф; 

Правоугаони 

131. 4/4 Улица Омладинског покрета 
10X прехрамбена роба 12; 19 Ф; Пост. 
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132. 4/4-I Угао Улице Париске комуне 
и Булевара Јаше Томића 

дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

6 Правоугаони 

133. 4/5 Улица Гагаринова 16X дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

6 А1 

134. 4/5 Улица Гагаринова 16X прехрамбена роба 25 2Ф 

135. 4/6 Бул. краља Петра I 30X пециво и пекарски производи са термичком 
дорадом 

12; 25 2Ф; Пост.

136. 4/6 Бул. краља Петра I 30X воће и поврће и мешовита роба 25; 30 2Ф; барака 

137. 4/7 Улица Филипа Филиповића 
8X 

дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

6 Правоугаони 

138. 4/7 Улица Филипа Филиповића 
8X 

дуван, штампа, прехрамбена и непрехрамбена 
роба у оригиналном паковању, галантерија и 
лутрија

6; 5 
А; А2; Пост. 

139. 4/8 Улица Миленка Грчића 8X воће и поврће 12; 33 Ф; барака 
140. 4/8 Улица Миленка Грчића 8X трговина на мало воћем и поврћем 12; 13 Ф; Пост. 
141. 4/8 Улица Миленка Грчића 8X воће и поврће 12; 15 Ф; Пост. 

142. 4/8 Улица Миленка Грчића 8X трговина на мало у неспецијализованим про дав-
ницама, претежно храном, пићима и дуваном

12; 19 Ф; Пост. 

143. 4/8 Улица Миленка Грчића 8X дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

10,5 Правоугаони 

144. 4/8-I Улица Миленка Грчића 11X 
трговина на мало хлебом, тестенином, 
колачима и слаткишима у специјализованим 
продавницама 

25; 20 
2Ф; Пост. 

145. 4/8-I Улица Миленка Грчића 11X непрехрамбена роба 12 Ф 

146. 4/8-I Улица Миленка Грчића 11X дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

12; 14 Ф; Пост. 

147. 4/10 Улица Јанка Чмелика 87X продаја прехрамбених производа у 
оригиналном паковању 

12 Ф; Пост. 

148. 4/11 Улица Јанка Чмелика 108X воће и поврће и мешовита роба 25 2Ф 

149. 4/11 Улица Јанка Чмелика 108X дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

6 Правоугаони 

150. 4/11 Улица Јанка Чмелика 108X дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

6 Правоугаони 

151. 4/11 Улица Јанка Чмелика 108X дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

6 Правоугаони 

152. 4/15 Улица руменачка 106X дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

6 Правоугаони 

153. 4/17 Улица Веселина Маслеше 
136X мешовита роба 25; 46 2Ф; барака 

154. 4/20 Бул. краља Петра 2 I 44X хот-дог; хамбургерија 12; 17 Ф; Пост. 
155. 4/20 Бул. краља Петра I 44X цвећара 12; 25 Ф; Пост. 

156. 4/20 Бул. краља Петра I 44X ресторани 25; 29 2Ф; Пост. 
барака

157. 4/23 Плато испред Железничке 
станице прехрамбена и непрехрамбена роба 5; 7 А2; Пост. 

158. 4/23 Плато испред Железничке 
станице 

дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

6 А 

159. 4/23 Плато испред Железничке 
станице мешовита роба 12 Ф; Пост. 

160. 4/24 
Угао улица Бошка 
Вребалова и Николе 
Миркова 

прехрамбена и непрехрамбена роба 
25 

2Ф 

161. 4/29 Угао Улице Бранимира 
Ћосића и Бул. краља Петра I израда кључева 12 Ф 

162. 4/30 Бул. ослобођења 12-16X пециво уз термичку дораду-форнети 12; 40 Ф; Пост. 
барака 



186. страна – Броj 7 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 21. фебруар 2018.

163. 4/30 Бул. ослобођења 12-16X мешовита роба 25 2Ф 

164. 4/30 Бул. ослобођења 12-16X угоститељство 25 2Ф;Четвoрo-
угаони 

165. 4/32 Бул. ослобођења 18X 
дуван, штампа, прехрамбена и непрехрамбена 
роба у оригиналном паковању, галантерија и 
лутрија

6 
А1 

166. 4/34 Бул. ослобођења 32X дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

10,5 Правоугаони 

167. 4/36 Угао улица Хајдук Вељкове и 
Мичуринове хамбургерија 12; 25 Ф; Пост. 

168. 4/36 Угао улица Хајдук Вељкове и 
Мичуринове 

дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

6 Правоугаони 

169. 4/36 Угао улица Хајдук Вељкове и 
Мичуринове 

дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

6 Правоугаони 

170. 4/36 Угао улица Хајдук Вељкове и 
Мичуринове 

дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

6 Правоугаони 

171. 4/39 Бул. ослобођења 2X штампа и дуван 10,5 Правоугаони 

172. 4/41 Улица авијатичарска код 
окретнице 

дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

6 Правоугаони 

173. 4/44 Улица Стевана Мокрањца 
30X штампа и дуван 12 Ф 

174. 4/46 Улица браће Поповић преко 
пута броја 8 хамбургерија 25 2Ф 

175. 4/46 Улица браће Поповић преко 
пута броја 8 

дуван, штампа и сл. непрехрамбена и прехрам-
бена роба у оригиналном паковању и мењачница 

12 Ф 

176. 4/46 Улица браће Поповић преко 
пута броја 8 ресторан са 25 2Ф 

177. 4/46 Улица браће Поповић преко 
пута броја 8 ресторан са хамбургеријом 25 2Ф 

178. 4/51 Бул. Јаше Томића плато 
Железничке станице 

дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

6 С 

179. 4/51-I 
Булевар Јаше Томића, плато 
Жел. станице, код 
локомотиве 

дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

6 
С 

180. 4/52 Бул. ослобођења 48-50X дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

8,5 Правоугаони 

181. 4/53 Бул. ослобођења испред 
Хипо Алпе Адрија банке 

дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

10,5 Правоугаони 

182. 4/54 Угао Бул. ослобођења и 
Улице Новосадског сајма 

дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

8,5 Правоугаони 

183. 5/2 Улица шајкашка 34X прехрамбена роба 25;5 2Ф;Пост. 
184. 5/2 Улица шајкашка 34X штампа и дуван 6 Правоугаони

185. 5/5 Насеље Шангај у Улици 1 дуван, штампа, непрехрамбена и прехрамбена 
роба у оригиналном паковању 

6 Правоугаони 

186. 5/6 Улица Душана Васиљева 
15X 

дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

6 Правоугаони 

187. 5/6 Улица Душана Васиљева 
15X 

дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

6 Правоугаони 

188. 5/6 Улица Душана Васиљева 
15X 

хамбургерија, хлеб, пецива и пекарско 
посластичарски производи 

11; 12 Пост.; Ф 

189. 5/6 Улица Душана Васиљева 
15X прехрамбена роба у оригиналном паковању 12; 16 Ф; Пост. 

190. 5/8 Улица Краљевића Марка, 
између броја 55-57 

дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

6 Правоугаони 

191. 5/12 Улица темеринска 33X 
дуван, штампа, прехрамбена и непрехрамбена 
роба у оригиналном паковању, галантерија и 
лутрија

6 
А1 
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192. 5/13 Улица темеринска 89X 
дуван, штампа, прехрамбена и непрехрамбена 
роба у оригиналном паковању, галантерија и 
лутрија

6 
А1 

193. 5/14 Угао улице Савске и 
Змајевачког пута мешовита роба 12; 11 Ф; Пост. 

194. 5/17 Улица задружна 33X 
дуван, штампа, прехрамбена и непрехрамбена 
роба у оригиналном паковању, галантерија и 
лутрија

6 
А1 

195. 5/18 Улица Јована Андрејевића 
2бX штампа и дуван 6; 5 А1; А2 

196. 5/18 Улица Јована Андрејевића 
2бX лутрија, штампа, дуван и галантерија 6; 5 А1; А2 

197. 5/24 Угао Бул. Јаше Томића и 
Улице Саве Ковачевића 

трговина на мало у неспецијализованим 
продавницама претежно, храном, пићима и 
дуваном

25; 54 2Ф; Пост. 
барака 

198. 5/28 Улица Саве Ковачевића 5X дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

6 Правоугаони 

199. 5/30 Бул. ослобођења 5X дуван, штампа, дечје играчке и слична 
непрехрамбена роба 

10,5 Правоугаони 

200. 5/31 Угао Пута Шајкашког одреда 
и Улице Текелијине хамбургерија и угоститељство 25; 34 2Ф; Пост. 

барака 

201. 5/32 Угао Бул. ослобођења и Бул. 
краља Петра I 

дуван, штампа, прехрамбена и непрехрамбена 
роба у оригиналном паковању, галантерија и 
лутрија

6 
А1 

 У ПЕТРОВАРАДИНУ 
202. 6/1 Улица Прерадовићева 13X штампа и дуван 6 А; Пост. 

203. 6/1 Улица Прерадовићева 13X дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

10,5 Правоугаони 

204. 6/2 Улица Прерадовићева 160X дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

6 Правоугаони 

205. 6/4 Улица Прерадовићева 30X дуван, штампа, школски прибор, прехрамбена 
роба у оригиналном паковању и фотокопирање 

25; 27 2Ф; Пост. 
барака 

206. 6/4 Улица Прерадовићева 30X дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

6 Правоугаони 

207. 6/5 Угао улица Божидара Аџије 
и Прерадовићеве 

дуван, штампа, прехрамбена и непрехрамбена 
роба у оригиналном паковању, галантерија и 
лутрија

6 
А1 

208. 6/7 Улица Фрање Штефановића 
3X 

дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

6 Правоугаони 

209. 6/9 Улица Прерадовићева 127X дуван, штампа и непрехрамбена роба 12 Правоугаони 

210. 6/20 Улица Прерадовићева преко 
пута Роковог потока 

дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

6 Правоугаони 

 У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ 

211. 6/14 Улица железничка 27X мешовита роба 12; 27 Ф; Пост. 
барака 

212. 6/14 Улица железничка дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

6 Правоугаони 

213. 6/18 Улица Моше Пијаде 24X дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

6 Правоугаони 

 У ВЕТЕРНИКУ 

214. 3/101 Улица Краља Александра, 
код старе пијаце цвећара и даротека 25 2Ф; 

Правоугаони 

215. 3/101 Улица Краља Александра, 
код старе пијаце 

дуван, штампа, прехрамбена и непрехрамбена 
роба у оригиналном паковању, галантерија и 
лутрија

6 
А1; Пост. 
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 У ФУТОГУ 

216. 3/201 Угао улица Цара Лазара и 
Уроша Предића 

дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

6 Правоугаони 

217. 3/201 Угао улица Цара Лазара и 
Уроша Предића 

дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

6 Правоугаони 

218. 3/202 Улица цара Лазара 39X трговина обућом 25; 18 2Ф; Пост. 

219. 3/202 Улица цара Лазара 39X 
дуван, штампа, прехрамбена и непрехрамбена 
роба у оригиналном паковању, галантерија и 
лутрија

6; 9 
А1; Пост. 

220. 3/204 Улица царице Милице 1X рибарница и печењара 25 2Ф 

221. 3/205 Угао улица Фрушкогорске и 
Царице Милице прехрамбена роба и хамбургерија 25 2Ф 

222. 3/205 Угао улица Фрушкогорске и 
Царице Милице хамбургерија 25; 18 2Ф; Пост. 

223. 3/205 Угао улице Фрушкогорске и 
Царице Милице мешовита роба 25; 12 2Ф; Пост. 

224. 3/205 Угао улица Фрушкогорске и 
Царице Милице мешовита роба 25; 10 2Ф; Пост. 

225. 3/205 Угао улица Фрушкогорске и 
Царице Милице 

дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

6 Правоугаони 

226. 3/205-I Улица цара Лазара 202X цвеће, свеће, венци и даротека 25 2Ф 

227. 3/205- 
II 

Улица цара Лазара - поред 
комплекса монтажних објеката берберница 15; 25 Пост.; 2Ф 

228. 3/206 Улица омладинска 28X 
дуван, штампа, прехрамбена и непрехрамбена 
роба у оригиналном паковању, галантерија и 
лутрија

6 
А1 

229. 3/206 Улица омладинска 28X цвећара и даротека 25; 2Ф;

230. 3/208 Угао улица Цара Лазара и 
Браће Бошњак мешовита роба 25; 15 2Ф; Пост. 

231. 3/210 Улица Бранка Радичевића 
бб мешовита роба 25; 45 2Ф; Пост. 

барака 

 У БЕГЕЧУ 

232. 3/302 Улица Бранка Радичевића 8 дуван, штама и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

6 Правоугаони 

233. 3/304 Угао улица Партизанске и 
Ослобођења прехрамбена роба 12; 24 Ф; Пост. 

 У РУМЕНКИ 

234. 4/106 Улица Народне војске 33X дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

6 Правоугаони 

 У КИСАЧУ 

235. 4/201 Улица др Јанка Гомбара 91X дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

6 Правоугаони 

236. 4/204 Улица железничка бб дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

6 Правоугаони 

 У СТЕПАНОВИЋЕВУ 

237. 4/301 Угао улица Војводе Путника 
и Војводе Степе Степановића 

дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

6 Правоугаони 

238. 4/301 Угао улица Војводе Путника 
и Војводе Степе Степановића 

дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

6 Правоугаони 
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239. 4/301 Угао улица Војводе Путника 
и Војводе Степе Степановића 

дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

6 Правоугаони 

 НА ЧЕНЕЈУ 

240. 5/101 Улица Вука Караџића 289X дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

6 Правоугаони 

 У КАЋУ 

241. 5/206 Угао улица Светосавске и 
Виноградарске прехрамбена роба 25; 17 2Ф; Пост. 

242. 5/207 Угао улица Радничке и Моше 
Пијаде мешовита роба 25; 46 2Ф; Пост. 

барака 

243. 5/207-I 
Угао улица краља Петра И и 
Војина Палексића (код 
објекта Универекспорт) 

мењачница 
12 

Пост. 

 У БУДИСАВИ 

244. 5/301 Улица војвођанска 105X дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

6 Правоугаони 

245. 5/301 Улица војвођанска 105X дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

6 Правоугаони 

246. 5/303 Улица школска 6X мешовита роба 25; 16 2Ф; Пост. 

247. 5/303 Улица школска 6X хлеб и пекарски производи и мешовита роба, 
хамбургерија 

25; 39 2Ф, Пост. 
барака 

 У КОВИЉУ 

248. 5/401 Трг ослобођења бб дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

6 Правоугаони 

249. 5/401 Трг ослобођења бб дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

6 Правоугаони 

 У ЛЕДИНЦИМА 

250. 6/101 Улица Змај Јовина 19X дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

6 Правоугаони 

 У БУКОВЦУ 

251. 6/201 Партизански пут код 
амбуланте 

дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

6 Правоугаони 

252. 6/201 Партизански пут код 
амбуланте текстил, прехрамбена и непрехрамбена роба 25; 23 2Ф; Пост. 

253. 6/201 Партизански пут код 
амбуланте 

дуван, штампа и сл. непрехрамбена и 
прехрамбена роба у оригиналном паковању 

25; 9 2Ф; Пост. 

254. 6/201 Партизански пут код 
амбуланте 

прехрамбена роба, хлеб, пецива и пекарски 
производи 

25; 32 2Ф; Пост. 
барака „ 

 Члaн 2.

Oвo рeшeњe ступa нa снaгу осмог дaнa oд дaнa 
oбjaвљивaњa у „Службeнoм листу Грaдa Нoвoг Сaдa“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2018-82-II 
13. фебруар 2018. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р

166
На основу члана 11. Одлуке о правима на финансијску 

подршку породица са децом („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 68/17) Градско веће Града Новог Сада, на 144. 
седници од 13. фебруара 2018. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСА НОВЧАНЕ 
ПОМОЋИ ЗА ПРВО ДЕТЕ, НОВЧАНЕ 

ПОМОЋИ ЗА ТРОЈКЕ, НОВОГОДИШЊЕ 
НОВЧАНЕ ПОМОЋИ, НОВОГОДИШЊЕГ 
ПОКЛОНА И НОВЧАНОГ ПОКЛОНА 

ПОВОДОМ ДАНА ГРАДА, ЗА 2018. ГОДИНУ



190. страна – Броj 7 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 21. фебруар 2018.

I. Овим решењем утврђују се номинални износи нов-
чане помоћи за прво дете, новчане помоћи за тројке, 
новогодишње новчане помоћи, новогодишњег поклона и 
новчаног поклона поводом Дана Града.

II. Новчана помоћ за прво дете из тачке I. овог решења 
износи 35.000,00 динара.

III. Новчана помоћ за тројке из тачке I. овог решења 
износи 150.000,00 динара.

IV. Новогодишња новчана помоћ из тачке I. овог решења 
износи 50.000,00 динара.

V. Новогдишњи поклон из тачке I. овог решења износи 
200.000,00 динара.

VI. Новчани поклон поводом Дана Града из тачке I. овог 
решења износи 200.000,00 динара.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 169/2018-II 
13. фебруар 2018. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р

167
На основу члана 106. став 2. Статута Града Новог Сада 

– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 43/08) и члана 10. став 4. Одлуке о оснивању Фондације 
„Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“, број 1017 
од 21. децембра 2016. године, Градско веће Града Новог 
Сада, на 144. седници одржаној 13. фебруара 2018. године, 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Даје се сагласност на План рада Фондације „Нови 
Сад 2021 – Европска престоница културе“ за 2018. годину, 
коју је Управни одбор Фондације донео на 23. седници 
одржаној 30. јануара 2018. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-3/2018-30-II 
13. фебруар 2018. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р

168
На основу члана 14. ст. 1. и 3. Одлуке о остваривању 

потреба и интереса грађана у области спорта на територији 
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 81/16), а у вези са чланом 138. став 1. и чланом 121. 
ст. 1. и 2. Закона о спорту („Службени гласник Републике 
Србије“, број 10/16), Градско веће Града Новог Сада, на 
144. седници од 13. фебруара 2018. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ГОДИШЊИХ И 

ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

I. МАЈА БАТЕЗ разрешава се дужности члана Комисије 
за оцену годишњих и посебних програма у области спорта 
на територији Града Новог Сада.

II. ТАТЈАНА ТРИВИЋ именује се за члана Комисије за 
оцену годишњих и посебних програма у области спорта на 
територији Града Новог Сада.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 66-1/2018-24-II 
13. фебруар 2018. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р

Градоначелник

169
На основу члана 47. став 1. тачка 15. Статута Града 

Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 43/08), а у вези са чланом 5. Уговора о 
сарадњи, закљученим између Комесаријата за избеглице 
и миграције Републике Србије и Града Новог Сада, под 
бројем 9-9/1550 од 20. новембра 2017. године, Градона-
челник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА 
И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР 

КОРИСНИКА ПОМОЋИ НАМЕЊЕНЕ ЗА 
ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ПОРОДИЧНИХ 

ДОМАЋИНСТАВА ИЗБЕГЛИЦА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА, 
КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ
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I. Образује се Комисија за избор корисника помоћи 
намењене за економско оснаживање породичних дома-
ћинстава избелица на територији Града Новог Сада, кроз 
доходовне активности (у даљем тексту: Комисија), као радно 
тело Градоначелника Града Новог Сада.

II. Задатак Комисије је да:

-  донесе правилник о раду Комисије, који мора бити 
усклађен са предлогом правилника о раду Комисије 
објављеним на интернтет страници Комесаријата;

-  објави јавни позив избеглим лицима на територији 
Града Новог сада за доделу помоћи намењене еко-
номском оснаживању породица избеглица, кроз дохо-
довне активности;

-  након истека рока за подношење захтева, изврши 
проверу докумената, утврди чињенично стање на 
терену и утврди испуњеност услова, за сваког подно-
сиоца захтева;

-  утврди и објави предлог листе реда првенства по под-
нетим захтевима, на огласној табли Градске управе 
за социјалну и дечију заштиту – Одсека за избегла, 
прогнана и расељена лица, Улица краља Александра 
14, Нови Сад;

-  утврди коначну листу и донесе одлуку о додели 
помоћи, са износом појединачне помоћи;

-  сачини записник о испоруци набављених добара 
(пакети доходовних активности из области повртар-
ства у заштићеној средини и на отвореном, сточар-
ства, пчеларства, пољопривредне механизације, алата 
и додатне опреме за пољопривредне, занатске и 
услужне делатности и др.), изабраном кориснику 
помоћи;

-  достави Градској управи записнике о раду Комисије 
и записник о испоруци набављених добара, изабра-
ном кориснику помоћи.

III. У Комисију се именују:

- за председника
 НЕНАД ДРАШКОВИЋ – Градска управа за социјалну 
и дечију заштиту,

- за заменика председника
 МИХАЈЛО КНЕЗИ, Служба извршних органа Града 
Новог Сада,

- за чланове

1.  ДРАГАН ШАРАЦ, Црвени крст Новог Сада – Градска 
организација,

2.  ТАМАРА МИЛАНОВИЋ, повереник за избеглице – 
Градска управа за социјалну и дечију заштиту,

3.  РУЖИЦА ЗЕЋИРОВИЋ СРБЉИН, Центар за 
социјални рад Града Новог Сада.

IV. Стручне, административне и техничке послове, за 
потребе Комисије обављаће Градска управа за социјалну 
и дечију заштиту – Одсек за избегла, прогнана и расељена 
лица.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2018-537 
8. фебруар 2018. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р

 
170

На основу члана 16. став 2. Статута Града Новог Сада 
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 43/08) и члана 12. став 12. Закона о инспекцијском 
надзору („Службени гласник Републике Србије“, број 36/15), 
Градоначеллник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ 

И ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ 

НАДЗОРА НАД ПОСЛОВИМА ИЗ ИЗВОРНЕ 
НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА НОВОГ САДА

I. У Решењу о образовању и именовању Комисије за 
координацију инспекцијског надзора над пословима из 
изворне надлежности Града Новог Сада („Службени лист 
Града Новог Сада“, бр. 22/16 и 69/16) тачка V. мења се и 
гласи:

„V. У Комисију се именују:

- За председника:

 ВЛАДИМИР СТОЈКОВИЋ – члан Градског већа за 
комуналне послове

- За заменика председника:

 МИЛАН ЂУРИЋ – члан Градског већа за управу и 
прописе

- За чланове:

1.  МИРОСЛАВ ЛАКЕТИЋ – в.д. начелника Градске 
управе за инспекцијске послове

2.  СИНИША ВУЈИНОВИЋ – в.д. заменика начелника 
Градске управе за инспекцијске послове

3.  МИЛОРАД КОВАЧ – помоћник начелника за 
координацију рада Сектора комуналне полиције и 
области из надлежности Градске управе за 
инспекцијске послове

4.  ЈАСМИНА РАКИЋ – помоћник начелника за правне 
и опште послове и принудна извршења у Градској 
управи за инспекцијске послове

5.  РАДЕ ИЛИЋ – шеф Одсека за контролу друмског 
саобраћаја и контролу обале и воденог простора – 
Сектор инспекције за саобраћај и путеве у Градској 
управи за инспекцијске послове
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6.  ИЛИЈА РОСИЋ – шеф Одсека за контролу комунал-
них система – Сектор комуналне инспекције у Градској 
управи за инспекцијске послове

7.  КАТАРИНА НИКОЛИЋ – помоћник начелника за поре-
ску контролу физичких лица, предузетника и правних 
лица и процену тржишне вредности непокретности 
у Градској пореској управи

8.  МИРЈАНА БЈЕЛИЦА – шеф Службе за буџетску 
инспекцију Града Новог Сада

9.  ЗОРАН СТАНОЈЕВИЋ – в.д. начелника Градске 
управе за комуналне послове

10.  САША БИЛИНОВИЋ – в.д. начелника Градске управе 
за привреду

11.  ДЕЈАН МИХАЈЛОВИЋ – в.д. начелника Градске 
управе за урбанизам и стамбене послове

12.  ЂОРЂЕ БАСАРИЋ – в.д. начелника Градске управе 
за саобраћај и путеве

- За заменике чланова:

1.  СЛОБОДАН КАЛАБА – шеф Одсека комуналне 
хигијене и зоохигијене – Сектор комуналне инспекције 
у Градској управи за инспекцијске послове

2.  МИРКО ГАЈИЋ – шеф Одсека за контролу и заштиту 
јавних зелених површина – Сектор комуналне 
инспекције у Градској управи за инспекцијске послове

3.  ЉИЉА ЗЕКАНОВИЋ – шеф Одсека за контролу 
трговине – Сектор комуналне инспекције у Градској 
управи за инспекцијске послове

4.  НАТАША РАШЕТА – шеф Одсека за правне и опште 
послове у Градској управи за инспекцијске послове

5.  МЛАДЕН БАШИЋ – шеф Одсека за контролу путева 
– Сектор инспекције за саобраћај и путеве у Градској 
управи за инспекцијске послове

6.  ВЛАДИМИР ДЕЛИЋ – шеф Одсека за контролу кому-
налних објеката и уређаја на јавној површини – Сек-
тор комуналне инспекције у Градској управи за 
инспекцијске послове

7.  ИВАНА СВОРЦАН – шеф Одсека за наплату у Градкој 
пореској управи

8.  МИЛОШ ЋУЛУМ – заменик шефа Службе за буџетску 
инспекцију Града Новог Сада

9.  МИРОСЛАВ ОБРАДОВИЋ – помоћник начелника за 
управне послове у Градској управи за комуналне 
послове

10.  СЛАВКА ДУКИЋ – в.д. заменика начелника у Градској 
управи за привреду

11.  ВЛАДАН БУМБИЋ – помоћник начелника у Градској 
управи за урбанизам и стамбене послове

12.  РАДИВОЈ ПАВЛОВ – в.д. заменика начелника у 
Градској управи за саобраћај и путеве.“

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 021-1/2018-115-1-II 
14. фебруар 2018. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р
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На основу члана 106. став 2. Статута Града Новог Сада 

– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 43/08) и тачке III. став 3. Решења о образовању Савета 
за младе на територији Града Новог Сада („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 47/17), Градоначелник Града Новог 
Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА 
МЛАДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

I. У Савет за младе на територији Града Новог Сада, 
као радног саветодавног тела Градоначелника Града Новог 
Сада, именују се:

- за председника:

 ОГЊЕН ЦВЈЕТИЋАНИН, члан Градског већа за спорт 
и омладину;

- за заменика председника:

 ВЛАСТИМИР МАСТИЛОВИЋ, в.д. начелника Град-
ске управе за спорт и омладину;

- за чланове:

1.  Мр ДРАГАНА КОЈАДИНОВИЋ, в.д. начелника Град-
ске управе за здравство;

2.  ВЕРА ГРКАВАЦ, в.д. начелника Градске управе за 
социјалну и дечију заштиту;

3.  ВЕСНА СРДАНОВ, в.д. начелника Градске управе 
за културу;

4.  ТАТЈАНА КАШИЋ, в.д. начелника Градске управе за 
заштиту животне средине;

5.  САША БИЛИНОВИЋ, в.д. начелника Градске управе 
за привреду;

6.  ДУШАН ПОПОВИЋ, председник Савета за безбед-
ност;
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7.  ШАЈТОШ МИЛОМИР, заједнички представник савета 
националних мањина;

8.  ЉИЉАНА МАШИРЕВИЋ, стручњак за област мла-
дих;

9.  ВАЊА КАЛАБА, Новосадски омладински Форум;

10.  МИЛАН КРИЛОВИЋ, Новосадски омладински Форум;

11.  АЛЕКСАНДАР КОБИЛАРОВ, Новосадски омладин-
ски Форум;

12.  БОГДАН РАШИЋ, Новосадски омладински Форум;

13.  СОЊА ХУДАК, Новосадски омладински Форум.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 66-2/2018-7-II 
14. фебруар 2018. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р

172
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), Гра-
доначелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. СИНИША ТЕШАНОВИЋ, дипл. економиста-менаџер 
у трговини, разрешава се дужности помоћника начелника 
за комуналну инспекцију – Главног комуналног инспектора 
у Градској управи за инспекцијске послове Града Новог 
Сада, са 31. јануаром 2018. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                       
ГРАД НОВИ САД                                                                    
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 021-1/2018-150-II 
31. јануар 2018. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р. 

Градска управа за саобраћај и путеве

173
На основу тачке 2. став 2. Решења о образовању 

Комисије о познавању прописа који регулишу такси превоз 
и о познавању Града Новог Сада („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 69/16), Градска управа за саобраћај и 
путеве Града Новог Сада, дана 19. фебруара 2018. године, 
доноси

П Р А В И Л Н И К
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 

О НАЧИНУ ПОЛАГАЊА ИСПИТА О 
ПОЗНАВАЊУ ПРОПИСА КОЈИ РЕГУЛИШУ 
ТАКСИ ПРЕВОЗ И О ПОЗНАВАЊУ ГРАДА 

НОВОГ САДА
Члан 1.

У Правилнику о начину полагања испита о познавању 
прописа који регулишу такси превоз и о познавању Града 
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 76/16) 
у члану 10. став 2. мења се и гласи:

„Кандидат је дужан да за поновно полагање усменог 
дела испита уплати новчани износ који износи 50% од 
висине уплаћених средстава на име трошкова за полагање 
испита.“

Члан 2.

У члану 11. после става 2. додаје се нови став 3. који 
гласи:

„Уколико кандидат не приложи доказе из става 2. овог 
члана дужан је да се писаним путем обрати Градској управи 
за повраћај уплаћених средстава из члана 3. став 4. овог 
правилника.“

Члан 3.

У члану 13. после става 2. додаје се нови став 3. који 
гласи:

„На решење Комисије кандидат може поднети жалбу 
Градском већу Града Новог Сада у року од 15 дана од дана 
када је обавештен о решењу.“

Члан 4.

Овај правилник објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број:IV-34-656/2018
19. фебруар 2018. године 
НОВИ САД

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

163 Правилник о условима и критеријумима 
 за доделу средстава путем дотација из 
 буџета Града Новог Сада за реализацију 
 програма манифестација и догађаја из 
 области привреде од значаја за Град 
 Нови Сад 175

164 Правилник о начину и поступку доделе 
 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 178

165 Решење о измени Решења о одређива-
 њу места за привремено постављање 
 киоска и барака 180

166 Решење о утврђивању износа новчане 
 помоћи за прво дете, новчане помоћи за 
 тројке, новогодишње новчане помоћи, 
 новогодишњег поклона и новчаног покло-
 на поводом Дана Града, за 2018. годину 189

167 Решење о давању сагласности на План 
 рада Фондације „Нови Сад 2021 – Европ-
 ска престоница културе“ за 2018. годину 190

168 Решење о разрешењу и именовању члана 
 Комисије за оцену годишњих и посебних 
 програма у области спорта на територији 
 Града Новог Сада 190

Градоначелник

169 Решење о образовању и именовању 
 председника, заменика председника и 
 чланова Комисије за избор корисника 
 помоћи намењене за економско оснажи-
 вање породичних домаћинстава избе-
 глица на територији Града Новог Сада, 
 кроз доходовне активности 190

170 Решење о измени решења о образовању 
 и именовању Комисије за координацију 
 инспекцијског надзора над пословима из 
 изворне надлежности Града Новог Сада 191

171 Решење о именовању председника, 
 заменика председника и чланова Са-
 вета за младе на територији Града 
 Новог Сада 192

172 Решење о разрешењу дужности помоћ-
 ника начелника за комуналну инспекцију 
 – Главног комуналног инспектора у Град-
 ској управи за инспекцијске послове 
 Града Новог Сада (Синиша Тешановић)  193

Градска управа за саобраћај и путеве

173 Правилник о изменама и допунама Пра-
 вилника о начину полагања испита о 
 познавању прописа који регулишу такси 
 превоз и о познавању Града Новог Сада 193


