
Одлуком о коришћењу обале и воденог простора на унутрашњим водама 
(''Службени лист Града Новог Сада'', бр. 5/91, 13/94, 10/01, 22/02, 11/03, 13/03 – 
испр. и 47/06 – др одлука) одређују се делови обале и воденог простора на 
унутрашњим водама Дунава и Канала Дунав-Тиса-Дунав, Нови Сад - Савино Село на 
којима се могу градити хидро-грађевински објекти и постављати пловни објекти, 
односно купалишта, места за превоз скелом и грађевински и други објекти на подручју 
Општине Нови Сад. Чланом 10. Одлуке  прописано је између осталог да решење којим 
се одобрава коришћење дела обале и воденог простора  чија је намена одређена  
одлуком, као и дела обале и воденог простора чија намена није одређена овом 
одлуком, доноси Градска управа Града Новог Сада - Секретаријат за саобраћај и 
путеве. Ова одлука донета је на основу Закона о унутрашњој ловидби и Статута Града 
Новог Сада. Пропис је на снази од 28.12.2006. године. 

Одлуком о локалним путевима, улицама и некатегорисаним путевима 
(''Службени лист Града Новог Сада'', бр. 5/93, 20/93, 3/94,10/01 и 47/06 – др одлука) 
уређује се одржавање, заштита, развој, управљање локалним путевима, улицама и 
некатегорисаним путевима и утврђују локални путеви на територији Града Новог Сада. 
Ова одлука је на снази од 28.12.2006. године. 

Одлуком о категоризацији општинских путева и улица на територји Града 
Новог Сада (''Службени лист Града Новог Сада'', број 55//09) одређује се 
категоризација општинских путева и улица на територији Града Новог Сада у складу са 
критеријумима за категоризацију општинских путева и улица. Ова одлука је донета на 
основу Закона о јавним путевима и Статута Град Новог Сада. Пропис је на снази од 
8.1.2010. године. 

Одлуком о критеријумима за категоризацију општинских путева и улица на 
територији Града Новог Сада (''Службени лист Града Ново Сада'', бр.55/09) се 
утврђују критеријуми за категоризацију општинских путева и улица на територији Града 
Новог Сада. Ова одлука донета је на основу Закона о јавним путевима и Статута Града 
Новог Сада, а пропис је на снази од 8.1.2010. године. 

Oдлуком о јавном превозу путника на територији Града Новог Сада 
(''Службени лист Града Новог Сад'', бр. 60/10,28/14 и 69/14)  уређују се услови и 
начин организовања и обављања јавног превоза путника, начин регистрације и овере 
реда вожње за градски и приградски превоз, као и друга питања од значаја за јавни 
превоз путника, на територији Града Новог Сада. Јавни превоз путника, у смислу ове 
одлуке, је градски и приградски линијски превоз путника. Ова одлука је донета на 
основу Закона о превозу у друмском саобраћају и Статута Града Новог Сада. Пропис је 
на снази од 20.6.2014. године. 

Одлуком о такси превозу путника (''Службени лист Града Новог Сада'', број 
63/16)  уређују се посебни услови које треба да испуни превозник за обављање такси 
превоза, карактеристике и обележја такси возила, начин обављања такси превоза 
путника, цене услуге за обављање такси превоза на територији Града Новог Сада (у 
даљем тексту: територија Града), као и друга питања од значаја за обављање такси 

превоза. Чланом 12. Одлуке између осталог је уређено да захтев за издавање 

одобрења за обављање делатности такси превоза и издавање евиденционог броја, 
такси дозволе и такси легитимације такси возила подноси се Градској управи, која када 
утврди да су испуњени услови прописани законом и овом одлуком доноси решење 
којим се одобрава обављање делатности такси превоза и додељује евиденциони број, 
издаје такси дозвола и такси легитимација такси возила. Ова одлука донета је на 
основу Закона о превозу путника у друмском саобраћају и Статута Града Новог Сада. 
Пропис је на снази од 25.10.2016. године. 



Одлука о јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада 
(''Службени лист Града Новог Сада'', бр. 4/10, 5/10,5/10 – испр, 19/10 – испр, 
50/10,44/11, 38/12, 7/13 – испр, 28/14 и 11/15) је донета на основу Закона о комуналним 
делатностима и Статута Града Новог Сада. Пропис је на снази од 3.12.2010. године. 
Овом одлуком уређује се начин обављања послова на уређивању, одржавању и 
коришћењу јавних паркиралишта, као и  начин плаћања цене услуга за коришћење 
јавних паркиралишта. Чланом 15. ове одлуке је уређено је између осталог да Градска 
управа може изузетно да одобри резервацију паркинг-места на јавним 
паркиралиштима за потребе државних органа, органа Аутономне Покрајине Војводине 
и Града, јавним службама, дипломатским и другим страним представницима, другим 
правним лицима и предузетницима, као и физичким лицима, као и да Градска управа 
прописује услове за резервацију паркинг места.  

Правилник о резервацији паркинг места на јавним паркиралиштима 
(''Службени лист Града Новог Сада'',број 57/16) је донет на основу Одлуке о јавним 
паркиралиштима на територији Града Новог Сада. Пропис је на снази од 24.9.2016. 
године. Правилником се ближе уређују начин и услови за резервацију паркинг- места 
на јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада.  

Одлукa о раскопавању површина јавне намене (''Службени лист Града 
Новог Сада'', бр. 12/11, 56/12, 13/14 и 69/14) је донета на основу Закона о јавним 
путевима, Закона о комуналним делатностима и Статута Града Новог Сада. Пропис је 
на снази од 4. јануара 2013. Овом одлуком  се уређују услови и начин организовања 
послова и врсте радова на раскопавању површина јавне намене на територији Града 
Новог Сада, као и њихово довођење у првобитно или технички исправно стање. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


