17. јануар 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

савеза на територији Града Новог Сада за 2022. годину (у
даљем тексту: Комисија).
2. Задатак Комисије је да спроведе јавни конкурс за
финансирање програма који подстичу развој добровољног
ватрогаства и рад добровољних ватрогасних друштава и
савеза на територији Града Новог Сада у 2022. години, да
размотри и стручно оцени приспеле пријаве на јавни конкурс, да утврди листу вредновања и рангирања пријављених програма и објави је на званичној интернет страници
Града Новог Сада, да омогући увид у поднете пријаве и
приложену документацију, решава по пристиглим приговорима на листу вредновања и рангирања пријављених
програма и путем Градске управе за комуналне послове
достави предлог Градском већу Града Новог Сада са нацртом одлуке о избору програма који подстичу развој добровољног ватрогаства и рад добровољних ватрогасних
друштава и савеза на територији Града Новог Сада, а који
ће се финансирати из буџета Града Новог Сада у 2022.
години.
3. Комисија има председника и два члана.
У Комисију именују се:
- за председника:
Љубица Савић, самостални саветник у Градској управи
за комуналне послове,
- за чланове:
Оливера Милојковић, самостални саветник у Градској
управи за комуналне послове,
Јелена Рис, самостални саветник у Градској управи
за комуналне послове.
4. Стручне и административно - техничке послове за
потребе Комисије обављаће Градска управа за комуналне
послове.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 352-1/2021-509-II
11. јануар 2022. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Број 2 – страна 39.

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА 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, 49/17и 45/18) члан 6. мења се и гласи:
''Члан 6.
Подносилац захтева је обавезан да уз захтев за привремену резервацију паркинг- места поднесе:
- фотокопију решења Агенције за привредне регистре,
односно оснивачки акт, са седиштем пословног простора у непосредној близини јавног паркиралишта,
- пројекат привремене саобраћајне сигнализације, којим
је дефинисан изглед паркинг - места (облик, димензије,
као и саобраћана сигнализација), односно положај
паркинг места у односу коловоз, тротоар, бициклистичке стазе, пешачке прелазе, стамбено пословне
објекте и остала паркинг места на јавном паркиралишту,
- фотокопију уговора о купопродаји или закупу пословног
простора, или фотокопију личне карте када је подносилац захтева физичко лице, и
- фотокопију саобраћајне дозволе.''
Члан 2.
У члану 7. став 2. мења се и гласи:
''Изузетно, коришћење резервисаног паркинг-места се
може одобрити према расопреду радног времена по сменама, односно у временском периоду до 24 часа дневно,
државним органима, органима Аутономне Покрајине Војводине и Града.''
Члан 3.
Члан 8. мења се и гласи:
''Члан 8.
Резервација паркинг - места на јавном паркиралишту
може да се одобри у временском периоду од три месеца
до годину дана.
У временском периоду из става 1. овог члана могућа је
резервација паркинг - места на јавним паркиралиштима
минимално пет дана у недељи.''
Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".

Градска управа за саобраћај и путеве
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На основу члана 15. став 5. Одлуке о јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада (''Службени лист
Града Новог Сада'', бр. 4/10, 5/10- испр, 19/10-испр, 50/10,
44/11, 38/12, 7/13 – испр, 28/14, 11/15, 74/16, 21/17, 61/17,
42/18, 59/18, 61/19, 9/21 и 24/21), Градска управа за саобраћај и путеве Града Новог Сада, доноси

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број:IV-34-7829/21
26. новембар 2021. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Мр Ђорђе Басарић, с.р.

PRAVILNIK
O REZERVACIJI PARKING-MESTA NA JAVNIM
PARKIRALIŠTIMA
("Sl. list Grada Novog Sada", br. 57/2016, 12/2017, 22/2017, 24/2017 i 49/2017)
Član 1
Ovim pravilnikom bliže se uređuju način i uslovi za rezervaciju parking-mesta na javnim parkiralištima, na
teritoriji Grada Novog Sada (u daljem tekstu: javna parkirališta).

Član 2
Pravo na rezervaciju parking-mesta na javnom parkiralištu određenom za parkiranje putničkih vozila mogu
da ostvare državni organi, organi Autonomne Pokrajine Vojvodine i Grada, javne službe, diplomatska i
druga strana predstavništva, druga pravna lica, preduzetnici, i fizička lica.

Član 3
Rezervacija parking-mesta na javnom parkiralištu može da se odobri na najviše 20% kapaciteta javnog
parkirališta, izuzev na javnom parkiralištu sa kapacitetom do deset parking mesta, na kojem je dozvoljena
rezervacija na najviše dva parking mesta, ukoliko taj broj ne prelazi 50% kapaciteta predmetnog javnog
parkirališta (u daljem tekstu: raspoloživi kapacitet).
Kapacitet javnog parkirališta se određuje ukupnim brojem parking mesta koje predstavljaju jednu
građevinsku, odnosno prostornu celinu.
Ukupan kapacitet javnog parkirališta u ulici predstavlja zbir pojedinačnih kapaciteta javnih parkirališta iz
stava 2. ovog člana.

Član 4
Podnosilac zahteva iz člana 2. ovog pravilnika može da ostvari pravo na rezervaciju parking-mesta pod
uslovom da:
1. je u saobraćajnoj dozvoli upisano kao vlasnik, odnosno kao korisnik po osnovu ugovora o lizingu ili
ugovora o zakupu,
2. se javno parkiralište nalazi u neposrednoj blizini objekta u kome se nalazi poslovni prostor, odnosno
prebivalište fizičkog lica, a koje sa objektom čini zasebnu prostorno-vizuelnu celinu, i
3. je ispunjen uslov iz člana 3. ovog pravilnika.

Član 5
Rezervacija parking-mesta u skladu sa članom 3. stav 1. ovog pravilnika može da se odobri:
- državnim organima, organima Autonomne Pokrajine Vojvodine i Grada, javnim službama, diplomatskim i
drugim stranim predstavništvima do 70% raspoloživog kapaciteta,
- drugim pravnim licima i preduzetnicima do 4 (četiri) parking-mesta i
- fizičkim licima 1 (jedno) parking-mesto.

Izuzetno, državnim organima, organima Autonomne Pokrajine i Grada, može da se odobri rezervacija
parking mesta na javnim parkiralištima iz stava 1. alineja prva ovog člana, bez naplate cene parkiranja.
Državnim organima, organima Autonomne Pokrajine i Grada, može izuzetno da se odobri rezervacija
parking mesta na javnim parkiralištima bez ograničenja iz stava 1. alineja prva ovog člana, ali uz naplatu
cene parkiranja.

Član 6
Podnosilac zahteva je obavezan da uz zahtev za privremenu rezervaciju parking mesta podnese:
fotokopiju rešenja Agencije za privredne registre, odnosno osnivački akt, sa sedištem poslovnog prostora u
neposrednoj blizini javnog parkirališta,
fotokopiju ugovora o kupoprodaji ili zakupu poslovnog prostora, ili fotokopiju lične karte kada je podnosilac
zahteva fizičko lice, i
fotokopiju saobraćajne dozvole.

Član 7
Korišćenje rezervisanog parking-mesta se može odobriti u vremenskom periodu od 9 časova dnevno.
Izuzetno, korišćenje rezervisanog parking-mesta se može odobriti državnim organima, organima
Autonomne Pokrajine Vojvodine i Grada u vremenskom periodu od 24 časa dnevno.

Član 8
Minimalno trajanje vremenskog perioda na koji se može izdati odobrenje o rezervaciji parking mesta na
javnom parkiralištu jeste 3 (tri) meseca, dok maksimalan vremenski period iznosi godinu dana.

Član 9
Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o rezervaciji parking mesta na javnim
parkiralištima ("Službeni list Grada Novog Sada", br. 2/11, 11/11, 49/12, 6/13, 26/13 i 57/14).

Član 10
Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Grada Novog
Sada".

