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ГРАД НОВИ САД

Градско веће
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На основу члана 94. став 4. Закона о превозу путника у 

друмском саобраћају (''Службени гласник Републике 
Србије'', бр. 68/15, 41/18, 44/18 – др. закон и 83/18) и члана 
67. тачка 33. Статута Града Новог Сада (''Службени лист 
Града Новог Сада'', број 11/19) Градско веће Града Новог 
Сада, на 235. седници од 25. априла 2019. године, доноси 

 РЕШЕЊЕ 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ 
ДОЗВОЉЕНОГ БРОЈА ВОЗИЛА ЗА 
ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

I. У Решењу о утврђивању дозвољеног броја возила за 
обављање такси превоза на територији Града Новог Сада  
(''Службени лист Града Новог Сада'', број 56/18) тачка II.  
мења се и гласи: 

’’II. Задужује се Градско веће Града Новог Сада да до 
1. октобра 2019. године прибави анализу стања такси 
превоза на територији Града Новог Сада, од старне стручних 
институција на основу које ће се донети акти и утврдити 
број такси возила из тачке I.  став 2. овог решења.

Поступци који нису окончани до дана ступања на снагу 
овог решења решаваће се по доношењу аката из става 1. 
ове тачке.’’

II. Ово решење 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: 34-1898/2019-II
25. април 2019. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градски одбор за пронаталитетну популациону 
политику 

341
На основу члана 55. став 2. Правилника о начину и 

поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада 
за програме и пројекте из области здравства ("Службени 
лист Града Новог Сада", бр. 9/12, 3/14, 27/14 и 9/19), Град-
ски одбор за пронаталитетну популациону политику 
расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 
НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА 

ПРОНАТАЛИТЕТНЕ ПОПУЛАЦИОНЕ 
ПОЛИТИКЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

I. Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава из 
буџета Града Новог Сада за реализацију пројеката прона-
талитетне популационе политике за 2019. годину.

II. Средства за реализацију пројеката из тачке I. овог 
јавног конкурса обезбеђена су Одлуком о буџету Града 
Новог Сада за 2019. годину ("Службени лист Града Новог 
Сада", број 58/18.), у укупном износу од 2.000.000,00 динара.

III. Пројекти пронаталитетне популационе политике који 
ће се финансирати из буџета Града Новог Сада у 2019. 
години су: 

1) пројекти едукације младих о репродуктивном 
 здрављу 

Пројекти едукација младих имају за циљ усвајање здра-
вих стилова живота, очување здравља и правилан развој 
младих путем изградње позитивних ставова према поро-
дици и рађању, њихово информисање о променама које 
се дешавају у пубертету у циљу едукације о безбедном 
сексуалном понашању и заштити репродуктивног здравља, 
као и мотивисање младих за одговорно и безбедно сексу-
ално понашање.

2) пројекти заштите репродуктивног здравља

Пројекти заштите репродуктивног здравља имају за циљ 
унапређење репродуктивног здравља како би се свакој 
трудници, породиљи и новорођенчету обезбедио највиши 
могући степен здравствене заштите.
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IV. Право учешћа на Јавном конкурсу имају здравствене 
установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна 
Покрајина Војводина или Град Нови Сад и чије је седиште 
на територији Града Новог Сада.

V.  Пријава на Јавни конкурс се може преузети са интер-
нет презентације Града Новог Сада (www.novisad.rs) или 
у Градској управи за здравство, Нови Сад, Жарка Зрењанина 
2, канцеларија 46, II спрат.

VI. Учесник Јавног конкурса, на обрасцу пријаве, под-
носи пројекат који садржи:

- назив пројекта,
- назив, седиште, матични број и порески идентифи-
кациони број учесника конкурса,

- циљ пројекта,
- опис пројекта (значај пројекта, место, време, начин 
реализације активности и очекивани резултати 
пројекта), као и буџет пројекта и финансијски план 
(преглед појединачних материјалних и нематеријалних 
трошкова који се предвиђају пројектом са износом 
средстава неопходних за реализацију активности и 
спецификацијом износа средстава из сопствених 
прихода, средстава из буџета Града Новог Сада и 
других извора), 

- податке о одговорној особи за реализацију пројекта и 
ангажовање средстава, и

- друге податке у складу са обрасцем пријаве на јавни 
конкурс.

VII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе у Градској 
управи за здравство, Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, 
канцеларија 46, II спрат.

VIII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе од 6. маја до 
17. маја 2019. године.

IX. Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве 
упућене факсом или електронском поштом, као и пријаве 
које нису оверене печатом и потписом овлашћеног лица и 
које нису у складу са конкурсном документацијом неће се 
разматрати.

X.   Конкурсна  документација се не враћа.

XI. Поступак Јавног конкурса спровешће Градски одбор 
за пронаталитетну популациону политику. 

XII. Средствима обезбеђеним у буџету Града Новог 
Сада за реализацију пројеката из тачке III. овог јавног кон-
курса неће се финансирати набавка основних средстава 
за рад учесника конкурса.

XIII. Градски одбор за пронаталитетну популациону 
политику може учеснику Јавног конкурса предложити да 
изврши одређене измене поднетог пројекта, у делу буџета 
пројекта или у делу активности планираних у пројекту, 
уколико сматра да буџет пројекта не одговара планираним 
активностима и резултатима реализације пројекта.

XIV. Градски одбор за пронаталитетну популациону 
политику је дужан да у року од 30 дана од дана истека рока 
из тачке VIII. овог јавног конкурса утврди листу пројеката, 
применом следећих критеријума:

- област у којој се реализује пројекат, дужина трајања 
пројекта, број корисника пројекта и одрживост пројекта,

- циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног 
интереса, степен унапређења стања области у којој 
се пројекат спроводи,

- суфинансирање пројекта из других извора: сопствених 
прихода, буџета Републике Србије, аутономне 
покрајине или јединице локалне самоуправе, фондова 
Европске уније, поклона, донација, легата, кредита и 
друго, у случају недостајућег дела средстава за 
финансирање пројекта,

- законитост и ефикасност коришћења средстава из 
буџета Града Новог Сада и одрживост ранијих 
пројеката,

- постојање јасно формулисаних циљева и циљне групе,
- постојање повезаности циљева и активности,
- постојање капацитета и искуства учесника конкурса 
за реализацију активности пројекта,

- економичност буџета пројекта,
- усклађеност предложеног буџета пројекта са 
планираним активностима.

Листа пројеката ће се објавити на званичној интернет 
презентацији Града Новог Сада (www.novisad.rs).

Учесници конкурса имају право да у року од три дана 
од дана објављивања листе пројеката изврше увид у под-
нете пријаве на јавни конкурс, а право приговора у року од 
осам дана од дана њеног објављивања.

Одлуку о приговору доноси Градски одбор за проната-
литетну популациону политику у року од 15 дана од дана 
његовог пријема и одлука Градског одбора је коначна.

XV. Градски одбор за пронаталитетну популациону 
политику, у року од седам дана од дана доношења одлуке 
о приговору доставља Градоначелнику Града Новог Сада 
предлог акта о утврђивању пројеката за чију реализацију 
се одобравају средства из буџета Града Новог Сада, са 
износом средстава за реализацију сваког појединачног 
пројекта.

Градоначелник Града Новог Сада доноси акт о 
утврђивању пројеката за чију реализацију се одобравају 
средства из буџета Града Новог Сада, са износом сред-
става за реализацију сваког појединачног пројекта, који ће 
се објавити на званичној интернет презентацији Града 
Новог Сада (www.novisad.rs).

XVI. Градски одбор за пронаталитетну популациону 
политику писаним путем ће обавестити учеснике Јавног 
конкурса који нису остварили право на средства из буџета 
Града Новог Сада.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градски одбор за пронаталитетну
популациону политику 
Број: XII-51-25/2019
11. април 2019. године     
НОВИ САД        

Председник
Проф. др Вук Секулић, с.р.   
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Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ 
Нови Сад

342
На основу члана 107. став 2. Закона о накнадама за 

коришћење јавних добара  („Службени гласник РС”, брoj 
95/18) и члана 30. Статута Јавног комуналног предузећа 
„Градско зеленило” Нови Сад од 19. октобра 2016. године 
и 17. децембра 2018. године, Надзорни одбор Јавног 
комуналног предузећа „Градско зеленило” Нови Сад, на 
202. седници од 8. априла 2019. године, доноси

О Д Л У К У
О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ 

ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА СПОМЕНИКА 
ПРИРОДЕ „ДУНАВСКИ ПАРК” У НОВОМ САДУ

Члан 1.

Овом одлуком одређујe се и утврђује висина и начин 
обрачуна и плаћања накнада за коришћење заштићеног 
подручја Споменика природе „Дунавски парк“ у Новом Саду 
(у даљем тексту: заштићено подручје).

Члан 2.

Привредно друштво или друго правно лице, предузетник 
и грађани  (у даљем тексту: Kорисници) који на заштићеном 
подручју обављају послове или располажу непокретностима 
и другим стварима на заштићеном подручју, посећују 
заштићено подручје ради одмора, спорта, рекреације и 
сличних потреба и на други начин користе зашићено 
подручје, Јавном комуналном предузећу „Градско зеленило“, 
Нови Сад, (у даљем тексту: Управљач) плаћају накнаду, и 
то за:

1)  обављање делатности у заштићеном подручју (делат-
ност путничких агенција, тур-оператора, услуге 
резервације и пратеће активности; делатности ресто-
рана и покретних угоститељских објеката; делатност 
трговине, занатских услуга; и др.); 

2)  одржавање туристичких, рекреативних, спортских и 
других манифестација и активности; 

3)  коришћење имена и знака заштићеног подручја; 
4)  посету заштићеном подручју.

Члан 3.

Накнада се утврђује и плаћа по тарифи из следеће 
табеле :

ПРЕДМЕТ И ОБВЕЗНИК НАКНАДЕ ОСНОВИЦА ВИСИНА У 
РСД

I ДЕЛАТНОСТИ

1. УГОСТИТЕЉСТВО

1.1. Услуге исхране и пића

1.1.1. Власници, односно правна или физичка лица којима је 
поверено управљање над сталним и стационарним, 
привременим и покретним угоститељским објектима за 
пружање услуга исхране и пића: ресторан, кафана, 
бар, бифе, објекат брзе хране и др. 

по m2 површине на којој се пружа 
услуга, укључујући и површину 
припадајуће  терасе односно баште/
годишње

1.005

2. ТРГОВИНА

2.1. Продаја сувенира и друге робе

2.1.1. Власници, односно правна или физичка лица којима је 
поверено управљање над  објектима за продају 
штампе, дувана и сл. робе 

2.1.2. Покретне тезге за продају разних роба 

по киоску/годишње 

 по  m2 / дневно

4.500

330

3. СНИМАЊЕ

3.1. Снимање филмова (играних, рекламних, документарних и др.), звучних записа и фотографисање у 
       комерцијалне сврхе

3.1.1. Правна и физичка лица која снимају филмове, и то:

3.1.1.1. Снимање играних филмова

3.1.1.2. Снимање документарних филмова

3.1.1.3. Снимање рекламних филмова

3.1.1.4. Снимање звучних записа

3.1.1.5. Фотографисање

по започетом дану снимања

12.250

5.000

20.000

2.000

2.000
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4. ПОСТАВЉАЊЕ РЕКЛАМА

4.1. Рекламне и информативне ознаке, постављене на заштићеном подручју, осим ознака саобраћајне и 
       туристичке сигнализације

4.1.1.  Власник ознаке табле, рекламе, паноа и друге ознаке по m2 површине/годишње 15.750  

II КОРИШЋЕЊЕ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА ЗА СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНЕ АКТИВНОСТИ, 
ОДРЖАВАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈА

5. СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА

5.1. Коришћење земљишта за спорт и рекреацију

5.1.1. Власници односно правна или физичка лица којима је 
поверено управљање над игралиштима,  тениским 
теренима, и сл.

по m2 површине/годишње 35

5.2. Коришћење земљишта заштићеног подручја за спортске, туристичке и културне манифестације

5.2.1. Организатор манифестације (културни догађај, праз-
ник, филмске пројекције и др.)

по догађају/дневно 14.000 

III КОРИШЋЕЊЕ ИМЕНА И ЗНАКА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА

6. КОРИШЋЕЊЕ ИМЕНА И ЗНАКА 

6.1. Коришћење имена и знака заштићеног подручја 

6.1.1. Правно лице или предузетник који користи име и  знак 
заштићеног добра у пословном имену правног лица и 
предузетника, пословним актима, ознаци производа, 
реклами и друго

Споразумно по уговору, а у случају 
несагласности воља 1% годишњег 
износа  укупног прихода оствареног 
коришћењем имена и знака

по уговору/

1%

IV ПОСЕТА ЗАШТИЋЕНОМ ПОДРУЧЈУ

7. ПОСЕТА ЗАШТИЋЕНОМ ПОДРУЧЈУ

7.1. Вођење посетилаца ради разгледања и фотографисања заштићеног подручја

7.1.1. Посетилац, односно појединац или организатор 
путовања:

- за пунолетног посетиоца, по 
посетиоцу/дан 

100

- за децу  од 8 до 18 година/дан 50

Члан 4.

Обрачун накнаде дефинисан тачком 5.2. се врши од 
момента почетка активности на припреми манифестације, 
а завршетком се сматра час изношења опреме, реквизита 
и осталог.

Члан 5.

Утврђивање накнаде за коришћење заштићеног подручја 
врши Управљач заштићеног подручја решењем за кален-
дарску годину, односно сразмерно периоду коришћења, 
када је период коришћења краћи од календарске године. 

Утврђена обавеза из става 1. овог члана за календар-
ску годину, плаћа се тромесечно, у року од 15 дана по 
истеку тромесечја. 

Утврђена обавеза из става 1. овог члана за период 
коришћења краћи од календарске године, плаћа се месечно, 
у року од 15 дана по истеку месеца. 

Изузетно од ст. 1. до 3. овог члана, накнаде за коришћење 
заштићеног подручја које се плаћају дневно, обвезник 
накнаде плаћа овлашћеном лицу Управљача заштићеног 
подручја, приликом уласка у заштићено подручје, на основу 

издатог одговарајућег рачуна, односно улазнице на улаз-
ним местима, односно информативним пунктовима, инфор-
мативним центрима или на други начин. 

Обвезнику који отпочиње обављање делатности у 
заштићеном подручју утврђује се аконтациона обавеза, у 
року од 15 дана од дана почетка обављања делатности, а 
плаћање се врши у року из става 2. овог члана. 

На решење из става 1. овог члана може се изјавити 
жалба органу у чијој су надлежности послови заштите 
животне средине аутономне покрајине. 

Начин и рок плаћања накнаде за привремене активно-
сти из табеле наведене у члану 3. ове одлуке, одређују се 
приликом закључивања уговора, односно издавања 
решења.

Члан 6.

Накнаде за коришћење заштићеног подручја ослобађају 
се: 

1) деца предшколског узраста,
2) физичка лица са инвалидитетом и посебним 

потребама,
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3) пензионери са најнижим износом пензије у смислу 
закона којим се уређује пензијско и инвалидско 
осигурање уз подношење доказа (последњи примљен 
чек од пензије),

4) корисници чије активности непосредно доприносе 
унапређењу стања, презентацији и промоцији 
вредности заштићеног подручја,

5) корисници код којих су услед елементарне непогоде 
или других разлога наступиле околности које битно 
отежавају услове рада и пословања за време трајања 
тих околности,

6) корисници ствари у јавној својини који обављају 
активности од општег интереса који за обављање 
тих активности користе непокретности посебне 
намене које су у посебном режиму у складу са 
законом.

  Члан 7.

Накнаде утврђене овом одлуком уплаћују се на посе-
бан рачун Управљача, а средства остварена од накнада 
по овој одлуци користе се за заштиту, развој и унапређење 
заштићеног подручја, односно за спровођење плана и про-
грама управљања заштићеним подручјем.

Члан 8.

Обвезнику накнаде, који у целости или делимично, није 
платио накнаду у року прописаном овом одлуком, Управљач 
заштићеног подручја, шаље опомену. 

Опомена из става 1. овог члана садржи врсту накнаде, 
износ накнаде који је доспео за наплату, друге трошкове, 
налог да доспели износ са обрачунатом каматом плати 
одмах, а најкасније у року од пет дана од дана пријема 
опомене, са обрачунатом каматом од дана издавања 
опомене до дана уплате доспеле накнаде. 

Опомена из става 1. овог члана садржи и поуку обвезнику 
накнаде да у року од пет дана може са лицем надлежним 
за утврђивање и наплату да расправи спорна питања у 
вези са  доспелим износом накнаде за наплату. 

Члан 9.

Лице надлежно за утврђивање и наплату накнаде може, 
на образложени захтев обвезника накнаде, у целости или 

делимично, одложити плаћање дуговане накнаде, односно 
одобрити плаћање доспеле, а неизмирене обавезе на рате, 
под условом да плаћање дуговане накнаде за обвезника 
представља непримерено велико оптерећење, односно 
обвезнику наноси битну економску штету. 

О одлагању плаћања дуговане накнаде, по испуњењу 
услова из става 1. овог члана, одлучује овлашћено лице у 
лицу које је надлежно за утврђивање и наплату конкретне 
накнаде. 

Актом из става 2. овог члана може се одобрити одлагање 
плаћања дуговане накнаде на рате, најдуже до 24 месеца. 

Одлагање плаћања дуговане накнаде врши се 
потписивањем споразума са обвезником накнаде, односно 
доношењем решења лица надлежног за утврђивање и 
наплату накнаде. 

Ако се обвезник накнаде не придржава рокова из спо-
разума, односно решења о одлагању плаћања дуговане 
накнаде, или уколико у периоду за који је одложено плаћање 
дуговане накнаде не измири текућу обавезу, лице над-
лежно за утврђивање и плаћање накнаде ће по службеној 
дужности поништити споразум, односно укинути решење 
и доспели, а неплаћени дуг наплатити у поступку принудне 
наплате. 

Члан 10.

Ова одлука објављује се у „Службеном листу Града 
Новог Сада” и ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука 
о накнадама за коришћење заштићеног подручја Споме-
ника природе „Дунавски парк“ у Новом Саду, број 01-7477/3 
од 2. октобра 2012. године.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
Број: 014.1-3821/2
8. април 2019. године
НОВИ САД

Председник Надзорног одбора
Дина Курбатвински Вранешевић, с.р.
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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

Рег. бр.         Предмет        Страна

С А Д Р Ж А Ј

ГРАД НОВИ САД

Градско веће

340 Решење о измени Решења о утврђи-
 вању дозвољеног броја возила за 
 обављање такси превоза на терито-
 рији Града Новог Сада 647

Градски одбор за пронаталитетну популациону 
политику 

341 Јавни конкурс за доделу средстава из 
 буџета Града Новог Сада за реализа-
 цију пројеката пронаталитетне попула-
 ционе политике за 2019. годину 647

Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ 
Нови Сад

342 Одлука о накнадама за коришћење 
 заштићеног подручја Споменика при-
 роде „Дунавски парк” у Новом Саду 649


