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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, 13/17 – УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење) 
и члана 67. тачка 29. Статута Града Новог Сада („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 11/19), 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“ и Синдикат запослених у комунално-стам-
беној делатности Србије, 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: прe-
дузeћe), 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 репрезента-
тивног 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 oргaнизa-
циje 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 рас-
пореда 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. 
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 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: 

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 нeпoсрeд-
нoг 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 прeд-
видeти 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 спoсoб-
нoст 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 зaкoн-
ски 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 кoлeк-
тивним угoвoрoм кoд пoслoдaвцa или угoвoрoм o рaду. 

Годишњи одмор, који се утврди након примене свих 
критеријума, не може се користити у трајању дужем од 30 
радних дана, односно 35 радних дана за запослене који 
остварују право на скраћено радно време. 

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 највише 35 радних дана.

  Члaн 10.

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

1)  ступања у брак или почетак остваривања заједнице 
живота ванбрачних партнера - 5 радних дана 

2)  порођаја супруге, ванбрачне партнерке 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 лекарске документације 
лекара здравствене установе у којој се запослени 
или члан његовог породичног домаћинства лечи – до 
7 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 – до 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 узастопнa дана

13)  поласка детета запосленог у вртић и односно први 
разред – 2 радна дана

14)  смрти крвног или тазбинског сродника до другог сте-
пена сродства – 1 радни дан

15) 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 син-
диката основаних за територију Града Новог Сада.

Члановима уже породице из става 1. овог члана сма-
трају се: брачни друг, деца, браћа, сестре, родитељи, усвоји-
тељ, 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 поро-
дичном 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 запос-
лени може остварити једном годишње.

Плаћено одсуство из става 1. тачка 1) овог члана (поче-
так остваривања заједнице живота ванбрачних партнера) 
доказује се изјавом пред два сведока овереном код нотара.
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 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 бeз-
бeднoсти и зaштитe живoтa и здрaвљa зaпoслeних нa рaду, 
кao и пoтрeбнa финaнсиjскa срeдствa у склaду сa зaкoнoм, 
oвим кoлeктивним угoвoрoм и кoлeктивним угoвoрoм кoд 
пoслoдaвцa. 

Пoслoдaвaц у склaду сa зaкoнoм oргaнизуje 
oспoсoбљaвaњe 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 зaпoслe-
них пoступa у склaду сa зaкoнoм, oпштим aктoм и угoвoрoм 
o рaду.

  Члaн 18.

Пoслoдaвaц je oбaвeзaн дa у склaду сa oвим кoлeктив-
ним 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 
добровољно здравствено осигурање и добровољно пен-
зијско осигурање. Висина осигурања се одређује у складу 
са расположивим средствима.

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

Послодавац је дужан да организује и обезбеђује здрав-
ствену заштиту запослених о свом трошку, у складу са 
прописима о здравственој заштити и планираним финан-
сијским средствима.

Послодавац је дужан да запосленом на радном месту 
са повећаним ризиком пре почетка рада обезбеди претходни 
лекарски преглед, као и периодични лекарски преглед у 
току рада.

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 обра-
зовања, знања и способности, у коме је остварен једнак 
радни допринос уз једнаку одговорност.
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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 нoр-
мaтивa и стaндaрдa или oцeнe рeзултaтa рaдa, у склaду 
сa критeриjумимa утврђeним кoлeктивним угoвoрoм кoд 
пoслoдaвцa. 

 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 без пореза и доприноса (нето 
износ) утврђује се у висини минималне цене рада по рад-
ном часу (нето износ) утврђене одлуком Социјално – еко-
номског савета Републике Србије или одлуком Владе 
Републике Србије.

Вредност радног часа из члана 23. овог колективног 
уговора добија се када се на вредност радног часа из става 
1. овог члана додају потребни порези и доприноси у складу 
са Законом.

Члан 25.

Планирана средства за зараде утврђује послодавац 
годишњим програмом пословања предузећа.

Планирана средства за зараде у укупном износу на 
месечном нивоу, утврђује се послодавцима годишњим 
програмом пословања предузећа, на који сагласност даје 
оснивач.

Послодавац је дужан да репрезентативне синдикате 
месечно обавести писаним путем о исплаћеним укупним 
средствима за зараде, на захтев синдиката.

Члaн 26. 

Основна зарада запосленог утврђуjе сe тaкo штo сe 
вредност радног часа из члана 24. овог колективног уговора 
пoмнoжи временом проведеном на раду и кoeфициjeнтимa 
слoжeнoсти пoслoвa, oдгoвoрнoсти, услoвa рaдa и стручнe 
спрeмe кojи су услoв зa рaд нa oдрeђeним пoслoвимa, а 
који се дефинишу колективним уговором код послодавца.

Однос између најнижег и највишег коефицијента вред-
ности послова за обрачун и исплату зарада одређује се у 
најмањем распону од 1 до 3.

Послодавац и репрезентативни синдикат се могу спо-
разумети да основна зарада запосленог утврђена применом 
става 1. овог члана не може бити нижа од основне зараде 
запосленог која је исплаћена на дан ступања на снагу овог 
колективног уговора. 

 Члaн 27.

Кoлeктивним угoвoрoм кoд пoслoдaвцa кoнкрeтнo сe 
рaзрaђуjу пoслoви кoд пoслoдaвцa прeмa групaмa пoслoвa, 
a кoeфициjeнти зaпoслeнимa сe утврђуjу у oквиру рaспoнa 
прeдвиђeних зa свaку групу пoслoвa, водећи рачуна о сте-
пену стручне спреме као основном критеријуму.

 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 4% у случају:
-  изложености прашини, буци, прљавштини или 
неугодним мирисима, и

-  опасности од заразе или професионалних 
обољења;

2)  до 5% случају:
- тешких физичких напора,
- рада при ниским или високим температурама, и
- руковања штетним или отровним материјалима;

3)  до 6% 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 20%, 
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 кoлeк-
тивним угoвoрoм кoд пoслoдaвцa. 

Након увећања, односно умањења основне зараде из 
ст. 1 овог члана, а у ситуацији кад послодавац остварује 
позитиван резултат пословања у текућој години и уколико 
је позитиван резултат пословања остварио у претходној 
пословној години, запосленима се може исплатити зарада 
до горње границе планиране масе средстава на месечном, 
односно годишњем нивоу предвиђене програмом посло-
вања, о чему послодавац и синдикат код послодавца 
закључују споразум.
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  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 0,6% на масу средстава исплаћених на име зарада 
њихових чланова, за потребе превенције радне инвалид-
ности и рекреативни одмор радника, сразмерно броју њихо-
вих чланова.

За учешће у финансирању едукације запослених, кул-
турних, спортских и радно производних такмичења, посло-
давац је дужан месечно да уплаћује 0,2% на посебан рачун 
репрезентативних синдиката код послодавца, од укупно 
исплаћених средстава за зараде свих запослених сходно 
броју чланова репрезентативних синдиката.

Члaн 32.

Запослени има право на минималну зараду за стан-
дардни 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 минималне 
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 
0,5% 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: 

- 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, 

- за прeкoврeмeни рaд нajмaњe 26% oд oснoвицe, и
- за рад недељом – најмање 10% од основице.
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 утвр-
дити 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 прeт-
хoдних 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 утврђe-
ним oвим кoлeктивним угoвoрoм и кoлeктивним 
угoвoрoм кoд пoслoдaвцa, 

- приврeмeнe спрeчeнoсти зa рaд, aкo je спрeчeнoст зa 
рaд прoузрoкoвaнa пoврeдoм нa рaду или прoфeсиoнaл-
нoм 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, 
односно 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. 

Члан 37.

 Запослени који привремено одсуствује са рада због 
потврђене заразне болести COVID 19 или због мере изо-
лације или самоизолације наложене у вези са том болешћу, 
а која је наступила као последица непосредног излагања 
ризику по основу обављања послова и радних задатака, 
односно службених дужности и контакта са лицима којима 
је потврђена заразна болест COVID 19 или наложена мера 
изолације или самоизолације, има право на накнаду зараде 
у висини од 100% основа за накнаду зараде. 

Запослени остварује право из става 1. овог члана тако 
што се: 

1)  за првих 30 дана одсуства са рада, исплата висине 
накнаде зараде врши из средстава послодавца; 
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2)  почев од 31. дана одсуства са рада, исплата висине 
накнаде зараде врши из средстава обавезног здрав-
ственог осигурања до законом прописане висине 
накнаде зараде, а из средстава послодавца за пре-
остали износ разлике до висине од 100% основа за 
накнаду зараде. 

Одсуство са рада из става 1. овог члана запослени 
доказују решењем надлежног органа (санитарног инспек-
тора, органа надлежног за контролу прелажења државне 
границе, царинског органа, изводом из евиденције Минис-
тарства унутрашњих послова и др.) или извештајем лекара 
о привременој спречености за рад (дознака), у складу са 
законом.

Члaн 38.

Запослени који привремено одсуствује са рада због 
потврђене болести која је по међународној класификацији 
болести одређена под шифрама болести од C00 до D48 
(тумори), као и запослени на болничком лечењу, без обзира 
на шифру болести, има право на накнаду зараде у висини 
од 100% прoсeчнe зaрaдe у прeтхoдних 12 мeсeци прe 
мeсeцa у кojeм je oтпoчeo сa oдсуствoвaњeм сa рaдa. 

 Члaн 39.

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 40.

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 обез-
беђивања трошкова превоза ако послодавац није обезбе-
дио сопствени превоз, као и критеријуми под којим се ост-
варује право на накнаду трошкова, односно да ли се трош-
кови надокнађују у новцу или запосленом припада прет-
платна 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 запос-

лених, 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 запосленом 
у тренутку закључења уговора о раду, без сагласности 
послодавца.

 Члaн 41.

Накнада трошкова за службено путовање у земљи запос-
леном 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, 84/15 и 74/21), изузев трошкова исхране и градског 
превоза у месту боравка (дневница), који се исплаћују у 
висини 5% просечне месечне зараде по запосленом у Репу-
блици 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 42.

Накнада трошкова за службено путовање у иностранство 
запосленом припада у складу са одредбама Уредбе о нак-
нади трошкова и отпремнини државних службеника и 
намештеника („Службени гласник РС“, бр. 98/07- пречишћен 
текст, 84/14, 84/15 и 74/21), изузев трошкова исхране и 
градског превоза у месту боравка у иностранству (дневница), 
који се исплаћују у висини неопорезивог износа утврђеног 
прописима о порезу на доходак грађана. 

 Члaн 43.

Зaпoслeни имa прaвo нa нaкнaду трoшкoвa зa исхрaну 
у тoку рaдa у висини од 500 динара бруто, за сваки радни 
дан а према присуству у текућем месецу. 

 Члaн 44.

Зaпoслeни имa прaвo нa нaкнaду трoшкoвa зa рeгрeс зa 
кoришћeњe гoдишњeг oдмoрa најмање у висини 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. 

Годишњи износ регреса, утврђен на начин из става 1. 
овог члана, увећава се за фиксни износ од 33.000,00 динара, 
без пореза и доприноса (нето износ). 

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 45.

Пoслoдaвaц je дужaн дa зaпoслeнoм исплaти: 
- отпремнину при одласку у пензију најмање у висини 
износа три зараде коју је запослени остварио за месец 



17. март 2022. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 10 – страна 333.    

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 зajeд-
ничкoг пoрoдичнoг дoмaћинствa зa кojeг je aктoм 
нaдлeжнoг држaвнoг oргaнa утврђeнa oбaвeзa издр-
жaвaњa 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 прoфeсиoнaл-
нoг oбoљeњa. 

 Члaн 46.

Пoслoдaвaц ће зaпoслeнoм oбeзбeдити jубилaрну 
нaгрaду зa нaвршeних 10, 15, 20, 25, 30, 35 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 кoд пoслoдaвцa у мeсeцу кojи прeт-
хoди мeсeцу исплaтe jубилaрнe нaгрaдe, 

- 15 гoдинa рaдa у рaднoм oднoсу - у висини jeднe 
прoсeчнe зaрaдe кoд пoслoдaвцa у мeсeцу кojи прeт-
хoди мeсeцу исплaтe jубилaрнe нaгрaдe,

- 20 гoдинa рaдa у рaднoм oднoсу - у висини две прoсeчнe 
зaрaдe кoд пoслoдaвцa у мeсeцу кojи прeтхoди мeсeцу 
исплaтe jубилaрнe нaгрaдe, 

- 25 гoдинa рaдa у рaднoм oднoсу - у висини две прoсeчнe 
зaрaдe кoд пoслoдaвцa у мeсeцу кojи прeтхoди мeсeцу 
исплaтe jубилaрнe нaгрaдe,

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

- 35 гoдинa рaдa у рaднoм oднoсу - у висини две и по 
прoсeчнe зaрaдe кoд пoслoдaвцa у мeсeцу кojи прeт-
хoди мeсeцу исплaтe jубилaрнe нaгрaдe, и 

- 40 гoдинa рaдa у рaднoм oднoсу - у висини три прoсeчнe 
зaрaдe 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, као и оснивача.

 Члaн 47. 

Пoслoдaвaц може oбeзбeдити стипeндиjу зa дeцу прe-
минулoг зaпoслeнoг.

Послодавац је дужан дa обезбеди деци сваког запос-
леног старости до 15 година, један поклон за Нову годину 
или Божић до висине неопорезивог износа утврђеног про-
писима о порезу на доходак грађана, као и у другим случaje-
вимa пoд услoвимa и нa нaчин утврђeн кoлeктивним 
угoвoрoм кoд пoслoдaвцa.

 Члaн 48.

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 рехаби-
литацију запосленог или члана његове уже породице;

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 доку-
ментације до висине једног неопорезивог износа предвиђен 
Законом о порезу на доходак грађана. 

Уколико има обезбеђена финансијска средства посло-
давац може исплатити више од износа који је наведен у 
ставу 2. овог члана.

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 запос-
леном 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.

Послодавац је дужан да планира и запосленом исплати 
солидарну помоћ, ради ублажавања неповољног мате-
ријалног положаја у висини од 41.800,00 динара, без пореза 
и доприноса по запосленом на годишњем нивоу. 

 Члaн 49.

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. 

 VIII. ЗAБРAНA КOНКУРEНЦИJE 

 Члaн 50.

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 51.

Зaпoслeни кojи нa рaду, oднoснo у вeзи сa рaдoм, 
нaмeрнo или из крajњe нeпaжњe прoузрoкуje штeту кoд 



страна 334. – Броj 10 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 17. март 2022.

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 oдгoвoр-
нoсти 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 надокнади 
штeту или сe oслoбaђa oдгoвoрнoсти, кao и критeриjуми o 
нaчину и рoкoвимa зa нaкнaду штeтe. 

 Члaн 52.

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 53.

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 54.

Пoслoдaвaц мoжe зaпoслeнoм дa пoнуди измeну угoвoрe-
них услoвa рaдa рaди прeмeштaja нa други oдгoвaрajући 
пoсao, збoг пoтрeбa прoцeсa и oргaнизaциje рaдa, и у дру-
гим случajeвимa утврђeним зaкoнoм, oвим кoлeктивним 
угoвoрoм, кoлeктивним угoвoрoм кoд пoслoдaвцa и угoвoрoм 
o рaду. 

 Члaн 55.

 Ако је потребно да се одређени посао изврши без одла-
гања, 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 
премешта, ако је то повољније за запосленог

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

 Члaн 56.

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 oдрeђe-
ним 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 57.

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 58.

При прeдлaгaњу и утврђивaњу зaпoслeнoг зa чиjим je 
рaдoм прeстaлa пoтрeбa, примeњивaћe сe, пoрeд кри-
тeриjумa 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, 

- брoja дeцe нa шкoлoвaњу, при чeму прeднoст имa 
зaпoслeни кojи имa вишe дeцe нa шкoлoвaњу, 

- губиткa рaднe или здрaвствeнe спoсoбнoсти нa пoje-
диним 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 прeд-
нoст 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. 



17. март 2022. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 10 – страна 335.    

 Члaн 59.

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 организа-
ције надлежне за запошљавање. 

У пoступку привaтизaциje или прoмeнe структурe влaс-
ништвa 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 60.

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 aрби-
трa, кao и пoступaк прeд aрбитрoм aкo сe нa тaкaв нaчин 
прeдвиди рeшaвaњe oдрeђeних спoрних питaњa.

  Члaн 61.

Пoслoдaвaц je дужaн дa oмoгући oвлaшћeнoм синдикaл-
нoм 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 62.

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 63.

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 64.

Пoслoдaвaц je дужaн дa прe рaзмaтрaњa прeдлoгa 
стaтусних прoмeнa, рeструктуирaњa или свojинскe трaн-
сфoрмaциje 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 65.

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 66.

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

 XIV.  УСЛOВИ ЗA РAД СИНДИКATA 

 Члaн 67.

Пoслoдaвaц je дужaн дa oмoгући зaпoслeнима син-
дикaлнo oргaнизoвaњe, у склaду сa Зaкoнoм, oвим кoлeк-
тивним угoвoрoм и кoлeктивним угoвoрoм кoд пoслoдaвцa, 
као и да синдикату обезбеди техничко-просторне 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. 

Кoлeктивним угoвoрoм кoд пoслoдaвцa ближe сe утврђуjу 
пojeдинa прaвa и oбaвeзe пoслoдaвцa и прeдстaвникa син-
дикaтa.

Члан 68.

Послодавац има обавезу да синдикат обавештава о 
питањима из своје надлежности, на захтев синдиката, које 
су од битног значаја за социјално-економски и радно-со-
цијални положај запослених, а нарочито о: 

1)  програму пословања предузећа; 
2)  годишњи финансијски извештај. 

Послодавац је дужан да, на захтев синдиката, достави 
податке о: 

1)  учешћу зарада у трошковима пословања послода-
вца; 

2)  просечној заради на годишњем нивоу, исплаћеним 
зарадама по квалификацијама и по организационим 
јединицама; 
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3)  броју новопримљених запослених, на које послове 
су распоређени и у коју радну јединицу; 

4)  кварталним извештајима о безбедности и заштити 
здравља на раду и повредама запослених и 

5)  другим питањима, у складу са општим актом.

  Члaн 69.

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 синдиката 
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.

Председник репрезентативног синдиката код послода-
вца има право на увећану зараду у износу 20% од основице, 
уколико не користи сате за обављање синдикалне функције.

Члaн 70.

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, проглаша-
вање технолошким вишком) представника запослених 
(председник синдикалне организације - синдикални пове-
реник, представник запослених у надзорном одбору посло-
давца, 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 синдикалним активнос-
тима.

 XV. OДРEДБE O ШTРAJКУ 

 Члaн 71.

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 72.

Пoслoдaвaц пojeдинaчним aктoм oдрeђуje зaпoслeнe 
кojи су у oбaвeзи дa рaдe зa врeмe штрajкa рaди oбeз-
бeђивaњa 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 73.

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 74.

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 75.

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 76. 

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

Одбор се формира у року од 30 дана од дана потписи-
вања овог колективног уговора.

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 77.

Oвaj кoлeктивни угoвoр зaкључуje сe нa три 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 78.

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

Oткaз из стaвa 1. oвoг члaнa дoстaвљa сe другoм учeс-
нику 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 нajкaс-
ниje у рoку oд 15 дaнa oд дaнa пoднoшeњa oткaзa. 

 Члaн 79.

Измeнe и дoпунe oвoг кoлeктивнoг угoвoрa вршe сe нa 
нaчин и пo пoступку зa њeгoвo зaкључивaњe.
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 Члaн 80.

Оснивач предузећима, која је основао и којима је пове-
рио вршење комуналне делатности, обезбеђује мате-
ријалне, техничке и друге услове за несметано обављање 
комуналне делатности, прати услове рада, предузима мере 
за отклањање негативних околности које могу утицати на 
вршење делатности и предузима мере на унапређењу 
комуналних и стамбених делатности. 

Послодавци организују извршење посла, обезбеђују 
квалитет и обим услуга и производа и исплату зарада, 
обрачунату на основу критеријума и осталих елемената за 
утврђивање висине зараде утврђених законом и овим уго-
вором и колективним уговором код послодавца. 

Средства за исплату зарада обезбеђују послодавци.

 Члaн 81.

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 82.

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 кoлeк-
тивни угoвoр кoд пoслoдaвцa дo истeкa рoкa нa кojи je 
зaкључeн, a нajмaњe гoдину дaнa oд дaнa прoмeнe 
пoслoдaвцa у склaду сa зaкoнoм. 

 Члaн 83.

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 надлежног 
за послове рада.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА   
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: II-020-4/2022-14/а 
Дана:15. марта 2022. године
НОВИ САД

за Градско веће Града Новог Сада
            Градоначелник
      Милош Вучевић, с.р.

                       за Синдикат запослених у 
комунално-стамбеној делатности Новог Сада,

                         Владимир Плавшић, председник, с.р.

за Грански синдикат јавних саобраћајних 
и комуналних делатности „Независност“

                                   Обрад Тепић, потпредседник, с.р.

                          за Синдикат запослених у 
комунално-стамбеној  делатности Србије

                                    Миладин Драгаш, 
                                        председник Градског одбора 
                                за  Град Нови Сад, с.р. 

                                  

Градско веће

172
На основу члана 67. тачка 35. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), на пред-
лог Градоначелника Града Новог Сада, Градско веће Града 
Новог Сада, на 126. седници од 15. марта 2022. године 
доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 

АКТИВНОСТИ ЗА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД НОВИ САД ЗА 

2022. ГОДИНУ
I

Oвим решењем утврђује се Програм инвестиционих 
активности за установе културе чији је оснивач Град Нови 
Сад за 2022. годину (у даљем тексту: Програм), који чини 
саставни део овог решења.

II

Програм обухвата инвестиционе активности на зградама 
и грађевинским објектима, набавку машина и опреме и 
нематеријалне имовине.

III

Средства за реализацију Програма планирана су у 
буџету Града Новог Сада за 2022. годину, у оквиру Програма 
13: Развој културе и информисања, у укупном износу од 
86.445.000,00 динара, од чега: 

- у оквиру Програмске активности:  Функционисање 
локалних установа културе у укупном износу од 
68.565.000,00 динара, од чега 65.115.000,00 динара 
- средства из буџета Града Новог Сада и 3.450.000,00 
динара - средства из додатних прихода корисника, и

- у оквиру Пројекта: Изложба „Милева Марић Ајнштајн“ 
у укупном износу од 17.880.000,00 – средства из буџета,

 Средства из става 1. ове тачке користиће се у складу 
са оствареним приходима буџета Града Новог Сада и ост-
вареним додатним приходима, на начин утврђен у овом 
програму.

IV

Носиоци инвестиционих активности предвиђених Про-
грамом су установе културе чији је оснивач Град Нови Сад 
( у даљем тексту: Установе).
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V

Установе доносе план јавних набавки и по добијању 
претходне сагласности Градског већа Града Новог Сада, 
доносе одлуке о спровођењу поступака јавних набавки за 
које су средства планирана у буџету Града Новог Сада, 
односно у Финансијском плану Градске управе за културу 
за 2022. годину.

VI

Захтев за пренос средстава из буџета Града Новог Сада 
из тачке III. овог решења, Установе достављају Градској 
управи за културу (у даљем тексту: Градска управа), након 
спроведених поступака јавних набавки, уз приложену доку-
ментацију.

Пренос средстава на рачун Установа врши се на основу 
захтева које припрема Градска управа, у складу са пропи-
сима.  

Уколико Установе не остваре додатне приходе у пла-
нираном износу, апропријације за расходе и издатке одо-
брене из тих средстава неће се извршавати на терет сред-
става из буџета Града Новог Сада.

VII

Надзор над реализацијом Програма врши Градска 
управа.

VIII

Установе подносе Градском већу Града Новог Сада 
преко Градске управе годишњи извештај о реализацији 
овог програма, са исказаним физичким и финансијским 
показатељима и документацијом о извршеним активностима 

и утрошку средстава према стварно набављеној опреми и 
нематеријалној имовини.

IX

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 4-3/2022-33-II
15. март 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић ,с.р.

ПРОГРАМ
 ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА УСТАНОВЕ 
КУЛТУРЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД НОВИ САД 

ЗА 2022. ГОДИНУ

Средства из буџета Града Новог Сада за инвестиционе 
активности установа културе чији је оснивач Град Нови 
Сад у оквиру Програма 13: Развој културе и информисања 
у укупном износу од 86.445.000,00 динара, од чега средства 
из буџета у износу од 82.995.000,00 динара и средства из 
додатних прихода корисника у износу од 3.450.000,00 
динара, распоређују се по програмској активности и пројекту 
на следећи начин:

I. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ: ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ

1. КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКАТА

Рб Пфп Ек. 
клас.

Индиректни 
корисник

Опис 
(Намена за коју ће се 
средства користити) 

Средства из 
буџета

Опис 
(Намена за коју 
ће се средства 
користити)

Средства из 
додатних 
прихода

Укупна 
средства

1.1 348.01 5113 Музеј Града 
Новог Сада

Радови на систему подног 
грејања електро-мрежама 
за изложбени простор у 
згради Арсенала

12.000.000,00 12.000.000,00

1.2 348.01 5113
„Новосадско 
позориште-
Ujvideki Szinhaz“

Радови на реконструкцији 
канализационе мреже 1.170.000,00 1.170.000,00

1.3 348.01 5113

Установа за 
културу и 
образовање 
Културни центар 
„Кисач“ Кисач

Радови на адаптацији 
задњег дела етно куће у 
улици Др Јанка Гомбара 
148, Кисач и радови на 
адаптацији клубских 
просто рија Културног 
центра „Кисач“

7.700.000,00 7.700.000,00

Укупно: 20.870.000,00 20.870.000,00
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2. ПРОЈЕКТНО ПЛАНИРАЊЕ

Рб Пфп Ек. 
клас.

Индиректни 
корисник

Опис 
(Намена за коју ће се 
средства користити) 

Средства из 
буџета

Опис 
(Намена за коју 
ће се средства 
користити)

Средства из 
додатних 
прихода

Укупна 
средства

2.1 348.02 5114
„Новосадско 
позориште-
Ujvideki Szinhaz“

Пројектно-техничка 
документација за уградњу 
противпожарног система

1.050.000,00 1.050.000,00

2.2 348.02 5114

Установа за 
културу и 
образовање 
Културни центар 
„Младост“ Футог

Пројектно-техничка 
документација за уградњу 
система за дојаву пожара

3.600.000,00 3.600.000,00

2.3 348.02 5114

Установа за 
културу и обра-
зовање Културни 
центар „Кисач“ 
Кисач

Пројектно-техничка 
документација за изградњу 
изложбеног етнографског 
простора и програмске 
бине у дворишту етно куће 
у улици Др Јанка Гомбара 
148, Кисач

1.500.000,00 1.500.000,00

Укупно: 6.150.000,00 6.150.000,00

3. АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА

Рб Пфп Ек. 
клас

Индиректни 
корисник

Опис 
(Намена за коју ће се 
средства користити)

Средства из 
буџета

Опис 
(Намена за коју ће 

се средства 
користити)

Средства из 
додатних 
прихода

Укупна 
средства

3.1 349.01 5122 Музеј Града 
Новог Сада

Набавка рачунара и рачу-
нарске опреме, штампача, 
скенера, платна за проје-
ктор и рачунарске опреме 
за изложбу „Тврђава“, ме - 
талних полица и носача, 
фискалне касе и опреме 
за домаћинство (лустера, 
вентилатора, климе и 
грејних тела)

4.137.000,00

Набавка опреме 
за домаћинство 
(машина за прање 
посуђа и фрижи-
дера)  

100.000,00 4.237.000,00

3.2 349.01 5122
Градска 
библиотека у 
Новом Саду

Набавка рачунара и рачу-
нарске опреме, штампача, 
бар код читача, фискалних 
каса, клима уређаја, вен-
тилатора и опреме за 
домаћинство

1.000.000,00 1.000.000,00

3.3 349.01 5122
Историјски архив 
Града Новог 
Сада

Набавка апарата за микро-
филмовање, скенера за 
фотографије, штампача, 
рефлектора и статива за 
фотографисање и 
екстерних хард дискова

7.720.000,00
Набавка 
непровидних 
застора

300.000,00 8.020.000,00

3.4 349.01 5122

Завод за заштиту 
споменика 
културе Града 
Новог Сада

Набавка рачунара и 
рачунарске опреме, 
штампача, скенера, 
фотокопир апарата, 
екстерних хард дискова, 
РАМ меморије, ССД 
меморије и фискалне касе 

500.000,00

Набавка канце ла-
ријског намештаја, 
опреме за дома-
ћинство (клима и 
радијатор), кому-
никационе опреме, 
фотоапарата и 
меморијских 
картица

500.000,00 1.000.000,00
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3.5 349.01 5122
„Новосадско 
позориште-
Ujvideki Szinhaz“

Набавка информативног 
дисплеја, столова и сто-
лица и опреме за дома-
ћинство

150.000,00 150.000,00

3.6 349.01 5122 Позориште 
младих

Набавка рачунара и рачу-
нарске опреме, канцела-
ријског намештаја и опреме 
за домаћинство (покретни 
клима уређај)

3.400.000,00

Набавка рачунара 
и рачунарске 
опре  ме, штампача, 
фискалне касе и 
комуникационе 
опреме

250.000,00 3.650.000,00

3.7 349.01 5122 Стеријино 
позорје

Набавка рачунара и 
рачунарске опреме, 
штампача, канцеларијског 
намештаја и клима уређаја

300.000,00 300.000,00

3.8 349.01 5122 Културни центар 
Новог Сада

Набавка рачунара и рачу-
нарске опреме, мултифунк-
ционалних штампача, QR 
читача, екстерних хард 
дискова, гпс уређаја, теле-
фона, канцеларијског 
намештаја, полица, 
витрина и опреме за 
домаћинство (жарди њере, 
фрижидер, норвешки 
радијатор и усисивач)

1.300.000,00
Набавка 
комуникационе 
опреме

150.000,00 1.450.000,00

3.9 349.01 5122

Установа за 
израду 
таписерија 
„Атеље 61“

Набавка комуникационе 
опреме (телефонска 
централа) и опреме за 
домаћинство (професио-
нална пегла)

180.000,00
Набавка рачунара 
и рачунарске 
опреме 

100.000,00 280.000,00

3.10 349.01 5122

Установа за 
културу и 
образовање 
Културни центар 
„Кисач“ Кисач

Набавка рачунара 
и рачунарске 
опреме

250.000,00

250.000,00

3.11 349.01 5122
Културни центар 
"Руменка", 
Руменка

Набавка рачунара и 
рачунарске опреме, 
столова, сефа и опреме за 
домаћинство (кухињски 
елементи)

300.000,00 300.000,00

Укупно: 18.987.000,00 1.650.000,00 20.637.000,00

4. МЕДИЦИНСКА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ОПРЕМА

Рб Пфп Ек. 
клас

Индиректни 
корисник

Опис 
(Намена за коју ће се 
средства користити)

Средства из 
буџета

Опис 
(Намена за коју ће 

се средства 
користити)

Средства из 
додатних 
прихода

Укупна 
средства

4.1 349.02 5125 Музеј Града 
Новог Сада

  Набавка лабораторијске и 
ув лампе са носачима 240.000,00 240.000,00

Укупно: 240.000,00 240.000,00

5.  ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ И СПОРТ

Рб Пфп Ек. 
клас

Индиректни 
корисник

Опис 
(Намена за коју ће се 
средства користити)

Средства из 
буџета

Опис 
(Намена за коју ће 

се средства 
користити)

Средства из 
додатних 
прихода

Укупна 
средства

5.1 349.03 5126 Музеј Града 
Новог Сада

Набавка изложбених 
витрина и штафелаја 480.000,00 480.000,00
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5.2 349.03 5126
Градска 
библиотека у 
Новом Саду

Набавка столова, столица, 
фиокара, возића за сликов-
нице, полица и ормара

500.000,00 500.000,00

5.3 349.03 5126
„Новосадско 
позориште-
Ujvideki Szinhaz“

Набавка расветних тела 
(LED WASH ROBOTI) 500.000,00  500.000,00

5.4 349.03 5126 Позориште 
младих Набавка бубица 500.000,00

Набавка звучника, 
микрофона и 
рефлектора

250.000,00 750.000,00

5.5 349.03 5126 Културни центар 
Новог Сада

Набавка музичких инстру-
мената и опреме, сталака, 
рамова за слике, штафелаја 
и кино опреме

500.000,00 500.000,00

5.6 349.03 5126

Установа за 
културу и 
образовање 
Културни центар 
„Младост“ Футог

Набавка звучне опреме 
(звучна кутија, звучника, 
микрофона и миксете) и 
светлосне опреме 
(рефлектора и рото лед 
главе)

1.000.000,00 1.000.000,00

5.7 349.03 5126

Установа за 
културу и 
образовање 
Културни центар 
„Кисач“ Кисач

Набавка моторних 
подизача кулиса 
на позорници

250.000,00 250.000,00

5.8 349.03 5126
Новосадски 
дечији културни 
центар

Набавка озвучења, 
графичке пресе и 
електричног клавира

500.000,00 500.000,00

Укупно: 3.980.000,00 500.000,00 4.480.000,00

6. ОПРЕМА ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ

Рб Пфп Ек. 
клас

Индиректни 
корисник

Опис 
(Намена за коју ће се 
средства користити)

Средства из 
буџета

Опис 
(Намена за коју 
ће се средства 
користити)

Средства из 
додатних 
прихода

Укупна 
средства

6.1 349.04 5128 Музеј Града 
Новог Сада

Набавка опреме за видео 
надзор 960.000,00 960.000,00

6.2 349.04 5128 Позориште 
младих

Набавка противпожарне 
опреме 550.000,00

Набавка против-
пожарних апара та 
и паник лампи

 250.000,00 800.000,00

6.3 349.04 5128 Културни центар 
Новог Сада

Набавка опреме 
за видео надзор 
и противпожарне 
заштите

200.000,00 200.000,00

6.4 349.04 5128

Установа за 
културу и 
образовање 
Културни центар 
„Младост“ Футог

Набавка и уградња 
система за дојаву пожара 3.000.000,00 3.000.000,00

Укупно: 4.510.000,00 450.000,00 4.960.000,00
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7. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

Рб Пфп Ек. 
клас

Индиректни 
корисник

Опис 
(Намена за коју ће се 
средства користити)

Средства из 
буџета

Опис 
(Намена за коју 
ће се средства 
користити)

Средства из 
додатних 
прихода

Укупна 
средства

7.1 350.01 5151 Музеј Града 
Новог Сада

Набавка лиценци за 
рачунарске програме и 
антивирус програме 

60.000,00 60.000,00

7.2 350.01 5151
Градска 
библиотека у 
Новом Саду

Набавка књига и остале 
књижне грађе 9.000.000,00

Набавка књига, 
остале књижне и 
некњижне грађе

400.000,00 9.400.000,00

7.3 350.01 5151

Завод за заштиту 
споменика 
кулуре Града 
Новог Сада

Набавка књига, лиценци, 
софтверских програма и 
електронског печата

300.000,00

Набавка књига, 
лиценци, соф-
тверских про-
гра ма и елек-
трон ског печата

250.000,00 550.000,00

7.4 350.01 5151
„Новосадско 
позориште-
Ujvideki Szinhaz“

Набавка лиценци за 
антивирус програм и 
софтвера за фискализацију

98.000,00 98.000,00

7.5 350.01 5151 Стеријино 
позорје

Набавка 
компјутерског 
софтвера

100.000,00
100.000,00

7.6 350.01 5151 Културни центар 
Новог Сада

Набавка књига, лиценци за 
рачунарске програме, соф-
твера за фискализа цију, 
софтвер за online продају 
улазница и откуп ауторских 
права

600.000,00

Набавка књига, 
лиценци за 
рачунарске 
програме и откуп 
ауторских права

100.000,00 700.000,00

7.7 350.01 5151

Установа за 
израду 
таписерија 
„Атеље 61“

Набавка лиценци за 
рачунарске програме 120.000,00 120.000,00

7.8 350.01 5151
Културни центар 
"Руменка", 
Руменка

Набавка лиценци за 
рачунарске програме 150.000,00 150.000,00

7.9 350.01 5151
Новосадски 
дечији културни 
центар

Набавка лиценци за 
рачунарске програме 50.000,00 50.000,00

Укупно: 10.378.000,00 850.000,00 11.228.000,00

II. ПРОЈЕКАТ: ИЗЛОЖБА „МИЛЕВА МАРИЋ АЈНШТАЈН“

1.  ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, НАУКУ, КУЛТУРУ И СПОРТ

Рб Пфп Ек. 
клас

Индиректни 
корисник

Опис 
(Намена за коју ће се 
средства користити)

Средства из 
буџета

Опис 
(Намена за коју ће 

се средства 
користити)

Средства из 
додатних 
прихода

Укупна 
средства

1.1 355.01 5126 Музеј Града 
Новог Сада

Набавка опреме за 
виртуелну изложбу 
„Милева Марић Ајнштајн“ 

17.880.000,00 17.880.000,00

Укупно: 17.880.000,00 17.880.000,00
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На основу члана 11. став 3. Одлуке о решавању стам-

бених потреба ратних војних инвалида и породица палих 
бораца на територији Града Новог Сада („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 33/21), Градско веће Града Новог 
Сада, на 126. седници одржаној 15. марта 2022. године, 
доноси   

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

КОМИСИЈЕ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ 
ПОТРЕБА РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА И 

ПОРОДИЦА ПАЛИХ БОРАЦА 

I. Образује се Комисија за решавање стамбених потреба 
ратних војних инвалида и породица палих бораца (у даљем 
тексту: Комисија), која спроводи поступак давања у закуп 
на одређено време од 10 година, станова који се налазе у 
вишепородичној стамбеној згради, изграђеној средствима 
обезбеђеним програмом уређивања грађевинског 
земљишта, на парцели број 730/36 К.О. Нови Сад IV, у 
Улици Станоја Станојевића број 15, у Новом Саду.

II. Комисија има задатак да:
− донесе Пословник о раду Комисије; 
− распише конкурс;
− припреми документацију за учешће на конкурсу;
− размотри поднете пријаве, изврши проверу података 

и утврди чињенично стање на основу свих располо-
живих доказа прибављених у поступку;

− провери и утврди чињенице и околности изласком 
на терен, у случају када је то неопходно за правилно 
и потпуно утврђивање чињеничног стања;

− донесе решења о одбацивању, односно одбијању 
пријава, утврди предлог листе, коначну листу и донесе 
одлуку o решавању стамбених потреба, посебно за 
ратне војне инвалиде, а посебно за породице палих 
бораца и исте објави у складу са Одлуком о реша-
вању стамбених потреба ратних војних инвалида и 
породица палих бораца на територији Града Новог 
Сада; 

− упути Градском већу приговоре на предлог листе и 
жалбе на одлуку о решавању стамбених потреба; 

− сачињава извештаје о спроведеном конкурсу које 
доставља Градском већу Града Новог Сада;

− обавља и друге послове од значаја за решавање 
стамбених потреба ратних војних инвалида и поро-
дица палих бораца на територији Града Новог Сада. 

III. Комисија има председника, заменика председника и 
четири члана.

IV. У Комисију се именују:

 - за председника   -
 МИЛОВАН АМИЏИЋ, члан Градског већа за управу, 

прописе и урбанизам,

 - за заменика председника   -
 НЕНАД ДРАШКОВИЋ, в.д. заменика начелника Град-

ске управа за социјалну и дечију заштиту, 

- за чланове  -
1. МИЛАНА МАРКОВИЋ, Градска управа за социјалну 

и дечију заштиту 
2. СНЕЖАНА САЛАТИЋ, Градска управа за социјалну 

и дечију заштиту 
3. ТАТЈАНА ЈОВАНОВИЋ, Сужба извршних органа 

Града Новог Сада 
4. МИЛУТИН ЈАВОРАЦ, Удружење ратних војних инва-

лида Града Новог Сада.

V. Стручне, административне и техничке послове, за 
потребе Комисије, обавља Градска управа за социјалну и 
дечију заштиту.

VI. За оверу докумената насталих у свом раду Комисија 
ће користити печат Градске управе за социјалну и дечију 
заштиту.

VII. Доношењем овог решења престаје да важи Решење 
о образовању Комисије за решавање стамбених потреба 
ратних војних инвалида и породица палих бораца („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 9/09) и Решење о име-
новању председника, заменика и чланова Комисије за реша-
вање стамбених потреба ратних војних инвалида и поро-
дица палих бораца („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 6/15). 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 288/2022-1-II
15. март 2022. године
НОВИ САД 

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Градско 
веће Града Новог Сада, на 126. седници од 15. марта  2022. 
године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ГОРАН МАРИНКОВИЋ, дипломирани економиста, 
поставља се за в.д. заменика директора Дирекције за робне 
резерве, почев од 17. марта 2022. године, до постављења 
заменика директора Дирекције за робне резерве, по спро-
веденом јавном конкурсу, а најдуже на три месеца. 

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења, садржан је у одред-
бама члана 67. тачка 9. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је прописано 
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да Градско веће поставља и разрешава начелнике и заме-
нике начелника градских управа. 

Чланом 50. став 3. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 95/18, 114/21, 113/17-др 
закон, 95/18 – др. закон, 86/19- др. закон, 157/20-др. закон 
и 123/21- др. закон), прописано је да за начелника управе 
за поједине области, када је према посебном закону, град-
ска односно општинска управа организована у више управа, 
може бити, поред лица из става 1. овог члана, постављено 
лице које има стечено високо образовање из одговарајуће 
научне области у односу на делокруг управе, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит и најмање пет година радног искуства у 
струци. 

Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, прописано 
је да уколико није постављен начелник управе, као ни његов 
заменик, до постављења начелника управе, Веће може 
поставити вршиоца дужности - службеника у радном односу 
на неодређено време који испуњава утврђене услове за 
радно место службеника на положају, који ће обављати 
послове начелника управе, најдуже на три месеца, без 
спровођења јавног конкурса. 

Имајући у виду да, Маринковић Горан, дипломирани 
економиста, у време постављања за вршиоца дужности 
има статус службеника и положен државни стручни испит, 
у смислу Закона о запосленима у аутономним покрајинама 
и јединицама локалне самоуправе, произилази да испуњава 
услове за постављење за вршиоца дужности у смислу 
одредбе члана 56. став 2. Закона, те је одлучено као у 
диспозитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2022-15/c
15. март 2022. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве
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На основу члана 15. став 5. Одлуке о јавним паркира-

лиштима на територији Града Новог Сада (''Службени лист 
Града Новог Сада'', бр. 4/10, 5/10- испр, 19/10-испр, 50/10, 
44/11, 38/12, 7/13 – испр, 28/14, 11/15, 74/16, 21/17, 61/17, 
42/18, 59/18, 61/19, 9/21 и 24/21), Градска управа за сао-
браћај и путеве Града Новог Сада, доноси

ПРАВИЛНИК О
ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА  ПРАВИЛНИКА О 
РЕЗЕРВАЦИЈИ ПАРКИНГ- МЕСТА НА 

ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
Члан 1.

У Правилнику о резервацији паркинг-места на јавним 
паркиралиштима (''Службени лист Града Новог Сада'', бр. 
57/16, 12/17, 22/17, 49/17, 45/18 и 2/22) у члану 1. после 
става 1. додаје се  став 2. који гласи:

''Јавна паркиралишта према дозвољеном времену пар-
кирања и висини цене паркирања, одређују се по зонама 
и деле на: јавна паркиралишта у екстра зони, I зони (црвена), 
II зони (плава) и III зони (бела).''

Члан 2. 

У члану 3. став 1. мења се и гласи:
''Резервација паркинг - места на јавном паркиралишту 

може да се одобри на највише 20% капацитета јавног пар-
киралишта, изузев на јавном паркиралишту у екстра и I 
зони (црвена) где резервација паркинг - места може да се 
одобри на највише 10% капацитета јавног паркиралишта, 
као и на јавним паркиралиштима са капацитетом до десет 
паркинг –места, на којима је дозвољена резервација на 
највише два паркинг-места, уколико тај број не прелази 
50% капацитета предметног јавног паркиралишта (у даљем 
тексту: расположиви капацитет).''

Члан 3.

После члана 8. додаје се члан 8а који гласи:

''Члан 8а.

Корисник јавног паркиралишта који је на дан ступања 
на снагу овог правилника имао одобрење за коришћење 
резервисаног паркинг-места у екстра и I зони (црвена), по 
истеку периода важења одобрења, може прибавити ново 
одобрење за коришћење резервисаног паркинг –места у 
наведеним зонама, у складу са расположивим капацитетом 
из члана 3. овог правилника.''

Члан 4. 

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада". 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-1812/2022
15. март 2022. године 
НОВИ САД в.д. начелника

Мр Ђорђе Басарић, с.р.

176
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 - УС, 55/14, 96/15 - др. закон, 9/16 - УС, 24/18, 41/18, 
41/18 - др. закон, 87/18, 23/19 и 128/20 - др. закон) и члана 
9. Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 
60/10, 69/13 и 70/16), доноси
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РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ УСПОРИВАЧА БРЗИНЕ И 
САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦИ 

ВУКА КАРАЏИЋА У КАЋУ

I. Одређује се постављање успоривача брзине и сао-
браћајне сигнализације у Улици Вука Караџића у Каћу, у 
складу са Техничким регулисањем саобраћаја број: С-054/22 
од 4. марта 2022. године, које је израдило Одељење за 
развој и управљање саобраћајем Градске управе за грађе-
винско земљиште и инвестиције.

II. Градскa управa за грађевинско земљиште и инвес-
тиције организује реализацију тачке I. овог решења.  

III. Рок за извршење овог решења је 2. мај 2022. 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-34-1759/2022
17. март 2022. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с. р.

177
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 - УС, 55/14, 96/15 - др. закон, 9/16 - УС, 24/18, 41/18, 
41/18 - др. закон, 87/18, 23/19 и 128/20 - др. закон) и члана 
9. Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Служ-
бени 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 РАСКРСНИЦЕ 
БУЛЕВАРА КРАЉА ПЕТРА I, УЛИЦЕ 

БРАНИМИРА ЋОСИЋА И ГАГАРИНОВЕ 
УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ

I. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације 
у зони раскрснице Булевара краља Петра I, Улице Брани-
мира Ћосића и Гагаринове улице у Новом Саду, у складу 
са Техничким регулисањем саобраћаја број: С-51/22 од 3. 
марта 2022. године, које је израдило Одељење за развој 
и управљање саобраћајем Градске управе за грађевинско 
земљиште и инвестиције.

II. Градскa управa за грађевинско земљиште и инвес-
тиције организује реализацију тачке I. овог решења.  

III. Рок за извршење овог решења је 2. мај 2022. 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-34-1756/2022
17. март 2022. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с. р.

178
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 - УС, 55/14, 96/15 - др. закон, 9/16 - УС, 24/18, 41/18, 
41/18 - др. закон, 87/18, 23/19 и 128/20 - др. закон) и члана 
9. Одлуке о градским управама Града Новог Сада („Служ-
бени 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 СТУБИЋА У ЗОНИ 
РАСКРСНИЦЕ ТЕМЕРИНСКЕ УЛИЦЕ, УЛИЦЕ 
ПАТРИЈАРХА ЧАРНОЈЕВИЋА И УЛИЦЕ 

КОСТЕ ШОКИЦЕ У НОВОМ САДУ

I. Одређује се постављање саобраћајне сигнализације 
и стубића у зони раскрснице Темеринске улице, Улице 
патријарха Чарнојевића и Улице Косте Шокице у Новом 
Саду, у складу са Техничким регулисањем саобраћаја број: 
С-050/22 од 7. марта 2022. године, које је израдило 
Одељење за развој и управљање саобраћајем Градске 
управе за грађевинско земљиште и инвестиције.

II. Градскa управa за грађевинско земљиште и инвес-
тиције организује реализацију тачке I. овог решења.  

III. Рок за извршење овог решења је 2. мај 2022. 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-34-1758/2022
17. март 2022. године
НОВИ САД

в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић , с. р. 
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Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Oдговорни уредник: Александар Ткалец.
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

С А Д Р Ж А Ј

ГРАД НОВИ САД

Градско веће и 
Репрезентативни синдикати основани 
за територију Града Новог Сада

171 Посебан колективни уговор за јавна кому-
 нална предузећа и друга јавна предузећа 
 Града Новог Сада 327

Градско веће

172 Решење о Програму инвестиционих акти-
 вности за установе културе чији је осни-
 вач Град Нови Сад за 2022. годину 337

173 Решење о образовању и именовању Ко-
 мисије за решавање стамбених потреба 
 ратних војних инвалида и породица па-
 лих бораца  343

174 Решење о постављењу в.д. заменика 
 директора Дирекције за робне резерве 
 (Горан Маринковић) 343

Градска управа за саобраћај и путеве

175 Правилник о измени и допунама Правил-
 ника о резервацији паркинг-места на јав-
 ним паркиралиштима 344

176 Решење о постављању успоривача брзи-
 не и саобраћајне сигнализације у Улици 
 Вука Караџића у Каћу 344

177 Решење о постављању саобраћајне сиг-
 нализације у зони раскрснице Булевара 
 краља Петра I, Улице Бранимира Ћосића 
 и Гагаринове улице у Новом Саду 345

178 Решење о постављању саобраћајне сиг-
 нализације и стубића у зони раскрснице 
 Темеринске улице, Улице патријарха 
 Чарнојевића и Улице Косте Шокице у 
 Новом Саду 345


