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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

ПЛАН СИСТЕМСКЕ ЗАМЕНЕ НЕИСПРАВНИХ СИЈАЛИЦА

Назив реона/насеља

Термин I

Термин II

ЦЕНТАР

мај

децембар

ТВРЂАВА

јун

новембар

БАНАТИЋ, ГРБАВИЦА

фебруар

август

ДЕТЕЛИНАРА

фебруар

септембар

ПОДБАРА

март

септембар

САЛАЈКА

април

октобар

КЛИСА

април

септембар

фебруар

октобар

април

новембар

НОВО НАСЕЉЕ

фебруар

септембар

ТЕЛЕП

фебруар

децембар

АДИЦЕ

март

децембар

ШАНГАЈ

април

октобар

КАЋ

фебруар

август

БУДИСАВА

фебруар

новембар

мај

децембар

СРЕМСКА КАМЕНИЦА

април

децембар

БУКОВАЦ

март

август

ЛЕДИНЦИ

мај

септембар

ВЕТЕРНИК

април

новембар

ФУТОГ

март

новембар

БЕГЕЧ

март

септембар

фебруар

август

КИСАЧ

март

октобар

СТЕПАНОВИЋЕВО

април

октобар

фебруар

септембар

ПЕТРОВАРАДИН
ЛИМАН

КОВИЉ

РУМЕНКА

ЧЕНЕЈ

ПЛАН СИСТЕМСКЕ ЗАМЕНЕ СВИХ СИЈАЛИЦА

Назив улице/реона/насеља

Термин

БУЛЕВАР ЕВРОПЕ – II ФАЗА

фебруар-април

ВЕТЕРНИК

март

БЕГЕЧ

април

МИШЕЛУК

април

ЛИМАНИ И КАМПУС - II ФАЗА
ЛИМАНСКИ ПАРК

април-јун
мај
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ХАЈДУК ВЕЉКОВА

мај

ПЕТРОВАРАДИНСКА ТВРЂАВА

мај

РУМЕНКА

јун

ФУТОШКИ ПУТ

јун

РЕОН КОД ХОТЕЛА „ПАРК“

јун

ФУТОШКИ ПАРК

јул

ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПАРК

јул

БУКОВАЦ, БЕОГРАДСКИ КЕЈ

август

МОСТ СЛОБОДЕ

август

БУЛЕВАР ЦАРА ЛАЗАРА - II ФАЗА

септембар

РУМЕНАЧКА УЛИЦА

септембар

ТЕМЕРИНСКА УЛИЦА - II ФАЗА

октобар

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2022-11-II
21. јануар 2022. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 13. став 3. 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), Градско веће Града
Новог Сада, на 114. седници од 21. јануара 2022. године,
доноси

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗА
КОРИШЋЕЊЕ ПАРКИНГ МЕСТА ЗА ВОЗИЛА
ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Члан 1.
Овим правилником ближе се уређују услови, начин и
поступак за коришћење паркинг-места за возила особа са
инвалидитетом на територији Града Новог Сада.
Члан 2.
Паркинг-место за возила особа са инвалидитетом (у
даљем тексту: паркинг место) могу да користе лица која
имају оштећење или губитак екстремитета битних за управљање возилом најмање 70%, лица оболела од дистрофије,
параплегије, квадриплегије, церебралне парализе и мултипле склерозе, лица која имају оштећење вида најмање
90%, ратни и мирнодопски војни инвалиди, цивилни инвалиди рата од I до IV групе инвалидности и лица на дијализи.
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Члан 3.

Члан 7.

Подносилац захтева за коришћење паркинг места може
да буде особа са инвалидитетом или лице које живи у
заједничком домаћинству са особом са инвалидитетом (у
даљем тексту: члан заједничког домаћинства).

Уколико захтев подноси члан заједничког домаћинства,
прилаже доказе за себе као подносиоца захтева и за особу
са инвалидитетом.

Под чланом заједничког домаћинства, у смислу овог
правилника, сматра се: родитељ, брачни друг, ванбрачни
партнер, дете, усвојилац, старатељ, хранитељ особе са
инвалидитетом, као и друго лице које живи у заједничком
домаћинству са особом са инвалидитетом и има пребивалиште на истој адреси.
Члан 4.
Право на коришћење паркинг-места подносилац захтева
може да оствари под следећим условима:
- да има пребивалиште на територији Града Новог Сада,
- да је власник или корисник возила на основу уговора
о лизингу или на основу пуномоћи,
- да је возило регистровано на особу са инвалидитетом
или на члана заједничког домаћинства.
Члан 5.
Захтев за коришћење паркинг места подноси се Градској
управи за социјалну и дечију заштиту (у даљем тексту:
Градска управа), путем Писарнице Градске управе за опште
послове, путем електронске поште pisarnica@uprava.
novisad.rs или путем портала еУправе https://euprava.gov.
rs/usluge/7075.

1) За себе као подносиоца захтева прилаже:
1. фотокопија личне карте;
2. фотокопија саобраћајне дозволе, уговор о лизингу
или пуномоћ;
3. фотокопија возачке дозволе;
4. доказ да је члан заједничког домаћинства: фотокопија личне карте или пријава пребивалишта за
малолетно дете, фотокопија извода из матичне
књиге рођених односно венчаних, решење о
стављању детета под старатељство или решење
о смештају детета у хранитељску породицу.
2) За особу са инвалидитетом прилаже:
1. фотокопија личне карте;
2. један од доказа наведених у члану 6. тачка 4. овог
правилника.
Члан 8.
Посебно обележена паркинг-места могу да користе и
установе, организације и удружења особа са инвалидитетом, за једно возило.
Уз захтев за коришћење паркинг-места из става 1. овог
члана прилаже се:

Члан 6.

- копија решења о оснивању односно регистрацији установе, организације односно удружења, и

Уколико захтев подноси особа са инвалидитетом прилаже следеће доказе:

- фотокопија саобраћајне дозволе или уговора о лизингу,
односно пуномоћ.

1. фотокопију личне карте;
2. фотокопију саобраћајне дозволе, уговор о лизингу
или пуномоћ;

Члан 9.

3. фотокопију возачке дозволе;

О захтевима за коришћење паркинг-места решава у
првом степену Градска управа, у року од осам дана од дана
пријема уредног захтева са документацијом.

4. доказ о телесном оштећењу, болести или инвалидитету:

По жалби против решења Градске управе решава Градско веће Града Новог Сада.

4.1.

за лица која имају оштећење или губитак екстремитета битних за управљање возилом најмање
70%, лица оболела од дистрофије, параплегије,
квадриплегије, церебралне парализе и мултипле
склерозе, и лица која имају оштећење вида најмање 90%:
- решење или потврду Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање или центра за
социјални рад којим је утврђен степен телесног
оштећења;

4.2.

за лица на дијализи:
- налаз лекара специјалисте у коме се недвосмислено описује стање подносиоца захтева и наводи
врста инвалидитета/болести;

4.3.

за ратне и мирнодопске војне инвалиде, цивилне
инвалиде рата од I до IV групе инвалидности:
- решење управе надлежне за послове борачко-инвалидске заштите којим је утврђено одговарајуће
својство.

Члан 10.
Примерак решења којим се признаје право на коришћење
паркинг-места Градска управа доставља Јавном комуналном предузећу „Паркинг сервис“ Нови Сад, које кориснику
издаје налепницу за означавање возила особе са инвалидитетом, односно члана заједничког домаћинства (у даљем
тексту: паркинг-налепница).
Паркинг-налепница се може преузети непосредно у
просторијама Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад, или се доставља поштом, уколико се приликом подношења захтева лице тако определило.
Члан 11.
Захтев за остваривање права на коришћење паркинг-места за текућу годину подноси се најкасније до 31.
марта текуће године.
Решење о признавању права на коришћење паркинг-места важи за текућу годину.
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Градска управа води евиденцију о корисницима којима
је на основу решења у текућој години издата паркинг-налепница.

У подтачки 3. у табели Назив програма под редним
бројем 2 мења се и гласи: „Центар за бескућнике и бескућнице“.

Члан 12.

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

Подносилац захтева који је остварио право на паркинг-налепницу у складу са овим правилником дужан је да
о свакој промени која је од утицаја на остваривање права
обавести Градску управу, у року од 15 дана од дана настале
промене.
Подносилац захтева који оствари право на основу неистинитих или нетачних података, или непријављивањем
промена које утичу на престанак права, дужан је да надокнади штету, у складу са законом.
Члан 13.
Изузетно, за 2022. годину лица из члана 6. тачка 4.1.
алинеја прва овог правилника, као доказ достављају налаз
лекара специјалисте у коме се недвосмислено описује
стање подносиоца захтева и наводи врста телесног
оштећења, инвалидитета односно болести, или решење
односно потврду Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање или центра за социјални рад којим је
утврђен степен телесног оштећења.
Члан 14.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 53/2022-II
21. јануар 2022. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 41. став 2. Одлуке о социјалној заштити
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
38/11, 10/12, 34/17 – др. одлука, 42/18, 55/19, 5/21, 9/21 и
56/21), Градско веће Града Новог Сада на 114. седници
одржаној 21. јануара 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА УНАПРЕЂЕЊА
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ГРАДА НОВОГ
САДА У 2022. ГОДИНИ
I. У Програму унапређења социјалне заштите Града
Новог Сада у 2022. години („Службени лист Града Новог
Сада“, број 1/22), у тачки V. подтачка 1. у табели Назив
програма под редним бројем 9 мења се и гласи: „Сервис
подршке деци и младима са психолошким и психијатријским тешкоћама и њиховим породицама“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 5-35/2022-II
21. јануар 2022. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 13. став 3. Одлуке о одржавању чистоће
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 25/10, 37/10 – испр.,
3/11 – испр., 21/11, 13/14, 34/17, 16/18, 31/19 и 59/19), Градско веће Града Новог Сада на 114. седници од 21. јануара
2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ
I. Даје се сагласност на Програм јавне хигијене за 2022.
годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа
„Чистоћа“ Нови Сад, донео на 32. седници одржаној 4.
јануара 2022. године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2022-3-II
21. јануар 2022. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 9. став 2. Одлуке о обављању комуналне делатности одржавање јавних зелених површина
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 69/13, 13/14, 28/14,
63/14, 74/16, 16/18, 31/19 и 59/19), Градско веће Града
Новог Сада на 114. седници од 21. јануара 2022. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ
ПОВРШИНА ЗА 2022. ГОДИНУ

