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На основу члана 28. став 1. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 119/12 и 116/13 
– аутентично тумачење), Скупштина Града Новог Сада на 
XXVII седници од 28. марта 2014. године доноси

О Д Л У К У
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА 

ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ 

СЕРВИС“ НОВИ САД

Члан 1.

Овом одлуком започиње спровођење Јавног конкурса 
за именовање директора Јавног комуналног предузећа 
„Паркинг сервис“ Нови Сад.

Члан 2.

Расписује се Јавни конкурс за избор кандидата за 
именовање директора Јавног комуналног предузећа „Пар-
кинг сервис“ Нови Сад.

Члан 3.

Јавни конкурс за именовање директора Јавног комунал-
ног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад спроводи 
Комисија за именовања Града Новог Сада.

Члан 4.

Ова одлука објављује се у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-701/2014-I
28. март 2014. године  
НОВИ САД 

Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и 

изградњи (”Службени гласник Републике Србије”, бр. 72/09, 
81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11,121/12, 42/13-УС, 50/13-
УС и 98/13-УС) и члана 24. тачка 6. Статута Града Новог 
Сада – пречишћен текст (''Службени лист Града Новог 
Сада'', број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXVII 
седници од 28. марта 2014. године доноси

О Д Л У К У
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ НА 
ПЕТРОВАРАДИНСКОЈ АДИ У 

ПЕТРОВАРАДИНУ 

Члан 1.

На основу ове одлуке израдиће се план детаљне 
регулације постројења за прераду воде на Петровара-
динској ади у Петроварадину  (у даљем тексту: план).

Члан 2.

Планом ће се обухватити грађевинско подручје у 
Катастарској општини Петроварадин унутар описане 
границе.   

За почетну тачку описа оквирне границе  плана утврђена 
је тачка на  тромеђи парцела бр. 457/6, 467/2 и 467/3. Идући 
у правцу југоистока, граница се поклапа са северном гра-
ницом парцела бр. 467/3 и 471/2, затим скреће ка југу, прати 
источну границу парцела бр. 471/2, 468/1, 469/1, 471/3, 
470/2, 471/7 и 2949/2 до пресека са северном регулацио-
ном линијом планираног канала, који је дефинисан коор-
динатама осовинских тачака канала: YТ1=7412482.32, 
XТ1=5012891.25; YТ2=7412597.47, XТ2=5012849.96; 
YТ3=7413090.89,  XТ3=5012707.24, на растојању од 2,25m. 
Од ове тачке у правцу северозапада граница прати северну 
регулациону линију планираног канала до пресека са запад-
ном границом парцеле број 2948/2, затим скреће ка северу, 
прати западну границу парцела бр. 2948/2, 2947/2, 453/2, 
455/2 и 457/6. Даље граница скреће у правцу југоистока, 
прати северну границу парцеле број 457/6 и долази до 
тачке која је утврђена за почетну тачку описа оквирне гра-
нице. 

Планом ће се обухватити површина од 4,12ha. 

Члан 3.

План ће садржати нарочито: границу плана и обухват 
грађевинског подручја плана, поделу простора на посебне 
целине и зоне, детаљну намену земљишта по зонама и 
целинама, регулационе и грађевинске линије, потребне 
нивелационе коте раскрсница улица и јавних површина, 
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коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, кому-
налну и другу инфраструктуру, мере заштите културно-
историјских споменика и заштићених природних целина, 
локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат 
односно расписује конкурс, правила уређења и правила 
грађења по целинама и зонама и друге елементе значајне 
за спровођење плана. 

Члан 4.
Рок за израду плана је шест месеци од дана ступања 

на снагу ове одлуке.

Члан 5.

Средства за израду плана обезбедило је Јавно кому-
нално предузеће ”Вододовод и канализација” Нови Сад. 

Члан 6.

План ће израдити Јавно предузеће ”Урбанизам” Завод 
за урбанизам Нови Сад.

Члан 7.

Обавеза израде стратешке процене утицаја плана на 
животну средину утврђена је Решењем о изради стратешке 
процене утицаја плана детаљне регулације постројења за 
прераду воде на Петроварадинској ади у Петроварадину 
на животну средину, које је саставни део ове одлуке.  

Члан 8. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-291/2013-I
28. март 2014. године 
НОВИ САД 

Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

Градска управа за урбанизам и стамбене послове, на 
основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, 
бр. 135/04, 88/10) и члана 3. алинеја 2. Одлуке о 
одређивању врсте планских докумената за које се израђује 
стратешка процена утицаја на животну средину („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 48/09), по прибављеном 
Мишљењу Градске управе за заштиту животне средине, 
број VI-501-1/2013-2227 од 29. октобра 2013. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ НА 

ПЕТРОВАРАДИНСКОЈ АДИ У 
ПЕТРОВАРАДИНУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја плана 
детаљне регулације постројења за прераду воде на Петро-
варадинској ади у Петроварадину на животну средину.

2. Стратешком проценом утврдиће се утицај планираног 
решења на животну средину у циљу утврђиавања смер-
ница за заштиту животне средине, којима ће се обезбедити 
заштита животне средине и унапређење одрживог развоја 
сагледавањем свих негативних промена у просторно-
функционалној организацији.

3. У оквиру стратешке процене утицаја плана на животну 
средину разматраће се постојеће стање животне средине 
на простору обухваћеном планом, значај и карактеристике 
плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на 
животну средину и друга питања и проблеми заштите 
животне средине у складу са критеријумима за одређивање 
могућих значајних утицаја на животну средину, узимајући 
у обзир планиране намене објеката и намену површина на 
овом подручју.

Циљ израде плана је стварање услова за планско 
уређење и изградњу на овом простору, а у сврху повећања 
количине прерађене воде која ће се остварити реализацијом 
постројења за прераду воде Петроварадинска ада. Осим 
овога, оствариће се и независност самосталног снабдевања 
водом потрошача на сремској страни града, што је 
представљало проблем у ексцесним ситуацијама.

У оквиру стратешке процене утицаја плана на животну 
средину разматраће се следећа питања везана за заштиту 
животне средине:

-  значај плана за заштиту животне средине и одрживи 
развој;

-  основни проблеми заштите животне средине на 
простору плана, и могућности утицаја плана на 
делове животне средине, природног и урбаног 
окружења;

-  степен утицаја плана на друге планове на различи-
тим хијерархијским нивоима.

4. Извештај о стратешкој процени утицаја плана на 
животну средину садржаће следеће:

-  полазне основе стратешке процене у оквиру којих ће 
се утврдити постојеће стање квалитета чинилаца 
животне средине;

- опште и посебне циљеве стратешке процене и избор 
индикатора;

-  процену могућих утицаја са описом мера предви-
ђених за смањење негативних утицаја;

-  смернице за израду процена утицаја пројеката на 
животну средину;

-  програм праћења стања животне средине у току 
спровођења плана;

-  приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
стратешке процене;

-  приказ начина одлучивања и начина на који су пита-
ња животне средине укључена у план, опис разлога 
одлучујућих за предложени садржај плана са 
аспекта разматраних варијантних решења;

-  закључке до којих се дошло током израде извештаја 
о стратешкој процени.

5. Извештај о стратешкој процени израдиће Јавно 
предузеће „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад, које 
ће дефинисати методологију и састав стручног тима за 
израду извештаја о стратешкој процени.
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Носилац израде извештаја о стратешкој процени дужан 
је да исти изради у року од 60 дана од дана доношења овог 
решења.

6. У току израде извештаја о стратешкој процени при-
бавиће се подаци, мишљења и извршиће се консултације 
са свим надлежним и заинтересованим органима и 
организацијама, који располажу подацима или имају неки 
интерес који се односи на заштиту животне средине.

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину биће изложен на јавни увид заједно са Нацртом плана.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ 
И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-35-291/2013
7. новембар 2013. године
НОВИ САД  

в.д. начелника
          Бране Раковић, с.р.
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На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и 

изградњи изградњи (”Службени гласник Републике Србије”, 
бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 
– УС, 50/13 – УС и 98/13 – УС) и члана 24. тачка 6. Статута 
Града Новог Сада – пречишћен текст (”Службени лист 
Града Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог 
Сада на XXVII седници од 28. марта 2014. године доноси

 
О Д Л У К У

О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА 

ДРЖАВНОГ ПУТА IБ -21 НА 
АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОДРУЧЈУ 

ГРАДА НОВОГ САДА

Члан 1.

На основу ове одлуке израдиће се план детаљне 
регулације инфраструктурног коридора Државног пута IБ-21 
на административном подручју Града Новог Сада (у  даљем 
тексту: план).

Члан 2.

Грађевинско подручје које ће се обухватити планом, 
површине од 92,48ha, налази у Kатастарској општини (у 
даљем тексту: КО) Петроварадин и КО Сремска Каменица, 
унутар описане границе.

За почетну тачку описа оквирне границе плана утврђена 
је тачка на пресеку јужне границе парцеле број 1/2 и пла-
ниране северне регулационе линије обилазнице око Петро-
варадина у КО Петроварадин. Од ове тачке у правцу југа 
граница прати наизменично планирану регулациону линију 
и регулациону линију по постојећим границама парцела 
обилазнице око Петроварадина, а затим Државног пута 
IБ-21(у даљем тексту ДП 21) све до тачке број 13 која је 
тачка разграничења КО Петроварадин и КО Сремска Каме-

ница. Даље, граница прелази у КО Сремска Каменица прати 
наизменично планирану јужну регулациону линију и регу-
лациону линију по постојећим границама парцела ДП 21 
до пресека са јужном границом парцеле број 3060, затим 
обухвата целе парцеле бр. 3058 и 3055 и  долази до тачке 
на пресеку јужне границе парцеле број 3055 и источне пла-
ниране регулационе линије  ДП 21. Од ове тачке граница 
прати источну планирану регулациону линију ДП 21, затим 
на парцели број 3550 пресеца парцелу 4014/3(поток Ско-
вина јама), прати западну постојећу регулациону линију 
потока, а затим  источну планирану регулациону линију 
потока, обухвата парцелу број 4014 (поток Сковина јама). 
Даље, граница наизменично прати источну планирану и 
постојећу регулациону линију потока до југоисточне пре-
ломне тачке на граници парцела бр. 4014(поток Сковина 
јама) и 4003(пут). Од ове тачке граница скреће ка западу 
у правцу јужне границе парцеле број 3998(пут), коју прати 
и њеним продуженим правцем долази до западне плани-
ране регулационе линије ДП 21, затим скреће ка северу, 
прати западну планирану регулациону линију ДП 21  до 
пресека са западном  границом парцеле број 4010/1( 
индустријска пруга) коју прати  до тромеђе парцела бр. 
3600,  3599 и 4010/1 (индустријска пруга). Од ове тачке 
граница прати западну границу парцеле број 3998(пут) до 
тромеђе парцела бр. 3998(пут), 2968 и 2969/1. Од ове тачке 
граница обухвата парцеле бр. 2969/1, 2969/2, 2970/2, 2970/1 
и 2971, и долази до тромеђе парцела бр. 3998, 2973 и 2971, 
затим наставља да прати западну границу парцеле бр. 
3998(пут) и 4014/3 (Новоселски поток) до пресека са про-
дуженим правцем северне границе парцеле број 3034/3. 
Даље граница скреће ка истоку, пресеца поток, прати 
северну границу парцеле број 3034/3 до пресека са запад-
ном планираном регулационом линијом  ДП 21, затим 
скреће ка северу, прати западну планирану регулациону 
линију ДП 21  до пресека са јужном границом парцела бр. 
4014/3(Новоселски поток)  и 3017. Од ове тачке граница 
скреће ка западу, пресеца парцелу број 4014/3 и долази 
до преломне тачке на граници парцела бр. 4014/3(Ново-
селски поток)  и 3013, затим скреће ка северу, прати 
западну границу парцеле број 4014/3(Новоселски поток) 
до пресека са западном планираном  регулационом линијом 
потока. Даље граница прати западну планирану регулаци-
ону линију потока до пресека са западном границом пар-
целе број 4014/3(Новоселски поток), затим прати западну 
границу парцеле број 4014/3(Новоселски поток), пресеца 
парцелу број 4014/3(Новоселски поток)  и долази до пре-
сека источне границе парцеле број 4014/3(Новоселски 
поток)  и западне планиране регулационе линије државног 
пута ДП 21. Од ове тачке граница прати  западну плани-
рану регулациону линију државног пута ДП 21 и  Државног 
пута II-119( у даљем тексту ДП 119)  до тромеђе парцела 
бр. 1427, 1429/1 и 1429/2, затим прати западну постојећу 
регулациону линију пута ДП 119 до пресека са управним 
правцем повученим из тромеђе парцела бр. 1374/1, 1374/2 
и 1373/1. Даље, у правцу истока граница пресеца ДП 119 
и долази до тромеђе парцела бр. 1374/1, 1374/2 и 1373/1, 
затим скреће ка југу,  прати источну регулациону линију 
ДП 119 до тромеђе парцела бр. 1382/1, 1382/2 и 1381, затим 
скреће ка североистоку, прати северну регулациону линију 
петље ”Парагово” и у правцу севера прати  западну пла-
нирану регулациону линију ДП 21, обухватајући парцеле 
бр, 1343, 1344 и 525. Даље, граница прати планирану регу-
лациону линију ДП 21, затим обухвата парцеле бр. 5436 и 
5809, поново прати регулациону линију државног пута ДП 
21 све до границе КО Петроварадин и КО Сремска Каме-
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ница. Даље, граница прелази у КО Петроварадин, прати 
наизменично северну и западну  планирану регулациону 
линију и регулациону линију по постојећим границама пар-
цела ДП 21, затим скреће ка северозападу, прати 
југозападну планирану регулациону линију обилазнице око 
Петроварадина и долази до тачке која је утврђена за 
почетну тачку описа оквирне границе плана. 

Члан 3.

План ће садржати нарочито: границу плана и обухват 
грађевинског подручја; намену земљишта; регулационе и 
грађевинске линије саобраћајнице и јавне површине са 
елементима за обележавање на геодетској подлози; ниве-
лационе коте, трасу, коридоре и капацитете за инфраструк-
туру, правила грађења као и друге елементе значајне за 
спровођење плана. 

Члан 4.

План ће се израдити без израде концепта плана, а на 
основу Мишљења Комисије за планове Скупштине Града 
Новог Сада. 

Члан 5.

Рок израде плана је четири месеца од дана ступања на 
снагу ове одлуке.

Члан 6.

Средства за израду плана обезбеђена су у Програму 
уређивања грађевинског земљишта.

Члан 7.

План ће израдити Јавно предузеће ”Урбанизам” Завод 
за урбанизам Нови Сад.

Члан 8.

Неприступање изради стратешке процене утицаја на 
животну средину утврђено је Решењем о неприступању 
изради стратешке процене утицаја плана детаљне 
регулације инфраструктурног коридора Државног пута IБ-21 
на административном подручју Града Новог Сада на 
животну средину, које је саставни део ове одлуке. 

Члан 9.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука 
о изради плана детаљне регулације инфраструктурног 
коридора државног пута I реда (M-21) на административ-
ном подручју Града Новог Сада (”Службени лист Града 
Новог Сада”, број 11/10).

Члан 10.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-66/2014-I
28. март 2014. године 
НОВИ САД

Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

Градска управа за урбанизам и стамбене послове, на 
основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник Републике Себије“, 
бр. 135/04 и 88/10), по прибављеном Мишљењу Градске 
управе за заштиту животне средине, број VI-501-1/2014-
101 од 21. марта 2014. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ 

КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА IБ-21 НА 
АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОДРУЧЈУ ГРАДА 
НОВОГ САДА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Не приступа се изради стратешке процене утицаја плана 
детаљне регулације инфраструктурног коридора државног 
пута IБ-21 на административном подручју Града Новог 
Сада на животну средину, којим ће бити обухваћен простор 
у границама одређеним одлуком о изради плана детаљне 
регулације инфраструктурног коридора државног пута IБ-21 
на административном подручју Града Новог Сада.

О б р а з л о ж е њ е

Законом о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину („Службени гласник Републике Србије“ бр. 135/04 и 
88/10) прописано је да се стратешка процена врши за пла-
нове, програме и основе у области просторног и урбани-
стичког планирања.

Одлуку о изради стратешке процене доноси орган над-
лежан за припрему плана по претходно прибављеном 
мишљењу органа надлежног за послове заштите животне 
средине и других заинтересованих органа и организација. 
Одлука о изради стратешке процене утицаја на животну 
средину је саставни део одлуке о изради плана и објављује 
се.

Одлуком о одређивању врсте планских докумената за 
које се израђује стратешка процена утицаја на животну 
средину („Службени лист Града Новог Сада“, број 48/09), 
одређене су врсте планских докумената у области про-
сторног и урбанистичког планирања за које се израђује 
стратешка процена утицаја на животну средину. Поред 
тога, прописано је да за измене планских докумената, орган 
надлежан за припрему плана може одлучити, по претходно 
прибављеном мишљењу органа надлежног за послове 
заштите животне средине и других заинтересованих органа 
и организација, да се не израђује стратешка процена 
утицаја на животну средину.

Просторним планом Града Новог Сада („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 11/12) постојећи коридор државног 
пута IБ-21 задржава трасу од Парагова до постојеће ста-
нице за снабдевање горива „Петрол“. Од ове станице за 
снабдевање горива планирано је његово продужење до 
државног пута IIА – 100 Хоргош – Суботица – Бачка Топола 
– Мали Иђош – Србобран – Нови Сад – Сремски Карловци 
– Инђија – Стара Пазова – Београд, а затим даље насипом 
Марија Снежна и Победа до Жељељевог моста.

Циљ доношења плана је да се на основу анализе 
постојећег стања коридора, урбанистичко–планске 
документације, „Генералног пројекта коридора“ сагледају 
релевантни параметри од утицаја на дефинисање коначног 
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коридора, пре свега са аспекта урбанистичко–планских 
параметара и њихово усаглашавање ради постизања кон-
тинуираног система, који ће задовољити све критеријуме 
за овај ранг пута, како у домену техничко-експлоатационих 
карактеристика, тако и са аспекта безбедности, заштите 
животне средине и других параметара савремених 
саобраћајница.

Предлаже се неприступање израде стратешке процене 
утицаја плана на животну средину јер је рађена Стратешка 
процена утицаја Просторног плана подручја посебне 
намене инфраструктурног коридора државног пута I реда 
број 21 Нови сад – Рума – Шабац и државног пута I реда 
број 19 Шабац – Лозница на животну средину за целу трасу 
државног пута I реда број 21, па самим тим и за део 
територије Града Новог Сада, која је у обухвату плана.

Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте 
који буду реализовани на основу овог плана детаљне 
регулације инфраструктурног коридора државног пута IБ-21 
на административном подручју Града Новог Сада, услови 
заштите животне средине, односно потреба покретања 
поступка процене утицаја на животну средину биће 
утврђени у складу са Законом о процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник Републике Србије“, бр. 135/04 
и 36/09) и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које 
је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се 
може захтевати процена утицаја на животну средину 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 114/08).

На основу свега наведеног, а по прибављеном 
Мишљењу Градске управе за заштиту животне средине, 
број VI-501-1/2014-101 од 21. марта 2014. године, одлучено 
је као у диспозитиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 
Број: V-35-66/2014
24. март 2014. године
НОВИ САД
 в.д. начелника

      Дејан Михајловић, с.р.

126
На основу члана 46. Став 1. Закона о планирању и  

изградњи (‘’Службени гласник Републике Србије’’, бр. 72/09, 
81/09 – исправка, 64/10 –УС, 24/11, 121/12, 42/13 –УС, 50/13-
УС и 98/13-УС) и члана 24. тачка 6. Статута Града Новог 
Сада – пречишћен текст (‘’Службени лист Града Новог 
Сада’’, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXVII 
седници од 28. марта 2014. године доноси

О Д Л У К У
О ИЗРАДИ  ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА 
МЕШОВИТУ НАМЕНУ ИЗМЕЂУ УЛИЦА 

ФУТОШКЕ, ХАЈДУК ВЕЉКОВЕ, РУМЕНАЧКЕ 
И СУБОТИЧКОГ БУЛЕВАРА У НОВОМ САДУ

Члан 1.

На основу ове одлуке израдиће се одлука о изменама 
и допунама Плана генералне регулације простора за мешо-
виту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руме-
начке и Суботичког булевара у Новом Саду (”Службени  
лист Града Новог Сада”, број 40/11) ( у даљем тексту: План).

Члан 2.

Одлуком о изменама и допунама Плана обухватиће се 
два локалитета у обухвату Плана.

Локалитет 1 у Катастарској општини Нови Сад I, повр-
шине 8979m2, унутар границе од почетне тачке број 1 чије 
су координате Y1=7406155.80,  X1=5012190.36. Од ове 
тачке у правцу запада граница долази до тачкe oписа број 
2 чије су координате Y2=7406100.66, X2=5012166.67. Даље 
граница скреће у правцу југа и прати тачке описа од броја 
3 до броја 11, чије су координате: 

Број тачке описа Y X
3 7406126.59 5012110.17
4 7406135.97 5012089.71
5 7406141.59     5012076.89     
6 7406148.89     5012080.06
7 7406160.03     5012054.37
8 7406185.94     5012065.60
9 7406188.62 5012059.43

10 7406186.18 5012058.42
11 7406204.88 5012013.13      

Од тачке описа број 11 граница скреће ка истоку и прати 
тачке описа од броја 12 до броја 15, чије су координате: 

Број тачке описа Y X
12 7406205.14 5012013.25
13 7406212.42 5012016.32
14 7406216.75     5012018.11
15 7406229.80 5012023.51

Од тачке описа број 15 граница скреће ка северу и преко 
тачке описа број 16, чије су координате Y16=7406206.71,  
X16=5012079.43, долази до тачке која је утврђена за 
почетну тачку описа оквирне границе. 

Локалитет 2 у Катастарској општини Нови Сад IV, повр-
шине 2465m2, обухвата целу парцелу број 731/7.

Укупна површина која ће бити обухваћена одлуком о 
изменама и допунама Плана износи 11.444 m2 .

Члан 3.

Одлука о изменама и допунама Плана садржаће део 
обухвата Плана који се мења, намену земљишта, регу-
лационe линијe и грађевинскe линијe са елементима за 
обележавање на геодетској подлози, правила уређења и 
правила грађења, и графички део у којем ће се приказати 
планирана намена земљишта и регулација и нивелација.

Члан 4.

Одлука о изменама и допунама Плана израдиће се без 
израде концепта за измене и допуне Плана, а на основу 
Мишљења Комисије за планове Скупштине Града Новог 
Сада да се ради о мањим изменама и допунама Плана.
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Члан 5.

Рок за израду одлуке о изменама и допунама Плана је 
60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 6.

Средства за израду одлуке о изменама и допунама 
Плана обезбеђена су у Програму уређивања грађевинског 
земљишта.

Члан 7.

Одлуку о изменама и допунама Плана израдиће Јавно 
предузеће ”Урбанизам” Завод за урбанизам Нови Сад.

Члан 8.

Неприступање изради стратешке процене утицаја на 
животну средину утврђено је Решењем о неприступању 
изради стратешке процене утицаја одлуке о изменама и 
допунама Плана генералне регулације простора за мешо-
виту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руме-
начке и Суботичког булевара у Новом Саду на животну 
средину, које је саставни део ове одлуке.

Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ”Службеном листу Грaда Новог Сада''.
                                             
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-8/2014-I
28. март 2014. године 
НОВИ САД
 Председник

Проф. др Синиша Севић, с.р.

Градска управа за урбанизам и стамбене послове, на 
основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, 
бр. 135/04 и 88/10), по прибављеном Мишљењу Градске 
урпаве за заштиту животне средине, број VI-501-1/2014-8 
од 14. јануара 2014. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА 

И ДОПУНАМА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА МЕШОВИТУ 
НАМЕНУ ИЗМЕЂУ УЛИЦА ФУТОШКЕ, 
ХАЈДУК ВЕЉКОВЕ, РУМЕНАЧКЕ И 

СУБОТИЧКОГ БУЛЕВАРА У НОВОМ САДУ 
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Не приступа се изради стратешке процене утицаја 
одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације 
простора за мешовиту намену између улица Футошке, 
Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом 
Саду („Службени лист Града Новог Сада“, број 40/11) на 
животну средину, којом ће бити обухваћен простор у 

границама одређеним одлуком о изради измена и допуна 
Плана генералне регулације простора за мешовиту намену 
између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и 
Суботичког булевара у Новом Саду.

О б р а з л о ж е њ е

Законом о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник Републике Србије“, бр. 135/04 
и 88/10) прописано је да се стратешка процена врши за 
планове, програме и основе у области просторног и урба-
нистичког планирања.

Одлуку о изради стратешке процене доноси орган надле-
жан за припрему плана по претходно прибављеном мишље њу 
органа надлежног за послове заштите животне средине и 
других заинтересованих органа и организација. Одлука о 
изради стратешке процене утицаја на животну средину је 
саставни део одлуке о изради плана и објављује се.

Одлуком о одређивању врсте планских докумената за 
које се израђује стратешка процена утицаја на животну 
средину („Службени лсит Града Новог Сада“, број 48/09), 
одређене су врсте планских докумената у области про-
сторног и урбанистичког планирања за које се израђује 
стратешка процена утицаја на животну средину. Поред 
тога прописано је да за измене планских докумената, орган 
надлежан за припрему плана може одлучити, по претходно 
прибављеном мишљењу органа надлежног за послвое 
заштите животне средине и других заинтересованих органа 
и организациа, да се не израђује стратешка процена утицаја 
на животну средину.

Решењем о неприступању изради стратешке процене 
утицаја планова генералне регулације за грађевинско 
подручје Града Новог Сада на животну средину („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 48/09) обухваћен је и План 
генералне регулације простора за мешовиту намену између 
улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког 
булевара у Новом Саду.

Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте 
који буду реализовани на основу ове одлуке о изменама и 
допунама Плана генералне регулације простора за мешо-
виту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руме-
начке и Суботичког булевара у Новом Саду, услови заштите 
животне средине, односно потреба покретања поступка 
процене утицаја на животну средину биће утврђени у складу 
са Законом о процени утицаја на животну средину („Служ-
бени гласник Републике Србије“, бр. 135/04 и 36/09) и Уред-
бом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна про-
цена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати 
процена утицаја на животну средину („Службени гласник 
Републике Србије“, борј 114/08).

На основу свега наведеног, а по прибављеном 
Мишљењу Градске управе за заштиту животне средине 
број VI-501-1/2014-8 од 14. јануара 2014. године одлучено 
је као у диспозитиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-35-8/2014-I
16. јануар 2014. године
НОВИ САД в.д. начелника

          Бране Раковић, с.р.
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На основу члана 93. став 4. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник Републике Србије”, бр. 72/09, 
81/09 - испр., 64/10 - Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука 
УС, 50/13-Одлука УС и 98/13- Одлука УС), члана 32. Закона 
о легализацији објеката („Службени гласник Републике 
Србије“, број 95/13) и члана 24. тачка 6. Статута Града 
Новог Сада – пречишћен текст  (”Службени лист Града 
Новог Сада” број 43/08) Скупштина Града Новог Сада на 
XXVII  седници од 28. марта  2014. године доноси

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О МЕРИЛИМА ЗА 

ОБРАЧУН ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА 
УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 1.

У Одлуци о мерилима за обрачун висине накнаде за 
уређивање грађевинског земљишта (”Службени лист Града 
Новог Сада”, бр. 60/10, 23/11, 51/11, 55/12, 26/13, 69/13 и 
”Службени гласник Републике Србије”, број 1/14-Одлука 
УС) у члану 8. став 1. мења се и гласи: 

”Накнада се утврђује на основу просечних трошкова 
уређивања грађевинског земљишта на територији Града, 
у зависности од зоне, у бодовима према следећој табели:   

НАМЕНА ОБЈЕКАТА НАКНАДА 
ЗОНА 

екстра 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

становање 

припремање 23 19 16 13 8 7 5 4 3 

магистрално опремање 28 27 19 13 9 7 6 5 3 

примарно и секундарно опремање 39 38 35 32 28 24 19 12 -  

УКУПНО БОДОВА 90 84 70 58 45 38 30 21 6 

комерцијална 
делатност 

припремање 22 20 17 12 8 7 6 5 3 

магистрално опремање 39 30 24 18 15 9 7 6 4 

примарно и секундарно опремање 39 38 35 32 28 24 19 12  - 

УКУПНО БОДОВА 100 88 76 62 51 40 32 23 7

производна делатност 

припремање 12 9 8 7 5 3 2 2 2 

магистрално опремање 19 16 12 8 7 5 4 3 2 

примарно и секундарно опремање 39 38 35 32 28 25 19 12 -  

УКУПНО БОДОВА 70 63 55 47 40 33 25 17 4 

 остале намене 

припремање 23 19 16 13 8 7 5 4 3 

магистрално опремање 28 27 19 13 9 7 6 5 3 

примарно и секундарно опремање 39 38 35 32 28 24 19 12 -  

УКУПНО БОДОВА 90 84 70 58 45 38 30 21 6 
„

Члан 2.

У члану 9. став 3. мења се и гласи: „За објекте у поступку 
легализације, накнада се обрачунава на основу пројекта 
изведеног објекта, односно на основу техничке 
документације на основу које је прибављена грађевинска 
дозвола, односно одобрење за изградњу.“

Члан 3.

У члану 22. став 2. алинеја прва после речи: „површине“ 
зарез се замењује тачком.

Алинеја друга брише се.

Члан 4.

Уговори закључени до дана ступања на снагу ове 
одлуке, којима је предвиђено плаћање накнаде у ратама, 
не усклађују се са одредбама ове одлуке.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2014-684-I
28. март  2014. године
НОВИ САД

Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу члана 87. ст. 1. и 10. Закона о заштити 

животне средине („Службени гласник Републике Србије, 
бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др. закон и 
43/11-Одлука УС) и члана 24. тачка 16. Статута Града Новог 
Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 43/08), а по прибављеном мишљењу Министар-
ства енергетике, развоја и заштите животне средине број: 
401-00-400/2013. од 27. марта 2014. године, Скупштина 
Града Новог Сада на XXVII седници од 28. марта 2014. 
године доноси

О Д Л У К У
О ПОСЕБНОЈ НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И 
УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

Члан 1.

Овом одлуком прописује се обавеза плаћања посебне 
накнаде за заштиту и унапређење животне средине на 
територији Града Новог Сада (у даљем тексту: накнада), 
као и начин коришћења средстава од накнаде.

Члан 2.

Накнаду из члана 1. ове одлуке плаћају имаоци права 
својине на непокретности, односно закупци, ако се непо-
кретност користи по основу закупа.

Обвезници, висина, рокови и начин плаћања накнаде 
из става 1. овог члана уредиће се посебном одлуком.

Члан 3.

Средства остварена од накнаде из члана 2. ове одлуке 
приход су Буџета Града Новог Сада и усмеравају се у цело-
сти на рачун Буџетског фонда за заштиту животне средине.

Средства из става 1. овог члана користе се наменски 
за заштиту и унапређење животне средине на основу 
утврђеног Програма коришћења средстава Буџетског фонда 
за заштиту животне средине (у даљем тексту: Програм), 
односно у складу са акционим и санационим плановима.

Члан 4.

Програм из члана 3. став 2. ове одлуке доноси Градо-
начелник Града Новог Сада (у даљем тексту: Градоначел-
ник) за сваку календарску годину.

Програм обухвата: подстицајне, превентивне и санаци-
оне програме и пројекте, програме и пројекте праћења 
стања животне средине (мониторинг), програме заштите 
и развоја заштићених природних добара у Граду, научно-
истраживачке програме и пројекте, образовне активности 
и јачање свести о потреби заштите животне средине, 
информисање и објављивање података о стању и квали-
тету животне средине и трошкове реализације Програма.

Члан 5.

Средства прикупљена од накнаде користиће се за 
финансирање односно суфинансирање програма из члана 
4. став 2. ове одлуке.

Члан 6.

Подстицајне, превентивне и санационе програме и 
пројекте, програме и пројекте праћења стања животне сре-
дине (мониторинг) и програме заштите и развоја зашти-
ћених природних добара на територији Града Новог Сада 
реализоваће предузећа основана за обављање делатности 
којима се обезбеђује функција заштите и унапређења 
животне средине (јавна комунална предузећа), предузећа 
којима је поверено обављање ових делатности и предузећа, 
овлашћене научне и стручне организације, установе и 
институције којима се доделе уговори, у складу са пози-
тивним прописима.

За реализацију програма и пројеката из става 1. овог 
члана Градоначелник или лице које овласти, закључује 
уговор са корисником средстава који нарочито садржи:

- садржај програма односно пројекта

- међусобна права и обавезе уговорних страна

- износ средстава и начин плаћања

- рокове за извршење уговорних обавеза

- надзор над извршавањем уговорних обавеза.

Члан 7.

Научно-истраживачки програми и пројекти и образовне 
активности и јачање свести о потреби заштите животне 
средине суфинансираће се у складу са правилником који 
доноси Градоначелник.

Члан 8.

Реализацију Програма и надзор над извршавањем уго-
ворних обавеза и реализацијом појединачних програма и 
пројеката спроводи Градска управа за заштиту животне 
средине.

Градска управа за заштиту животне средине најмање 
једанпут годишње подноси Градоначелнику и Скупштини 
Града Новог Сада извештај о реализацији Програма и 
утрошку средстава за заштиту и унапређење животне сре-
дине.

Члан 9.

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне сре-
дине на територији Града Новог Сада („Службени лист 
Града Новог Сада“, бр. 27/05, 51/08, 4/10 и 52/13).

Члан 10.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 501-2/2014-22-I
28. март 2014. године 
НОВИ САД

Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу члана 87. Закона о заштити животне средине 

(„Службени гласник Републике Србије, бр. 135/04, 36/09, 
36/09-др. закон, 72-09-др. закон и 43/11- Одлука УС) и члана 
24. тачка 16. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), а по 
прибављеном мишљењу Министарства енергетике, развоја 
и заштите животне средине број: 401-00-400/2013 од 27. 
марта 2014. године, Скупштина Града Новог Сада на XXVII 
седници од 28. марта 2014. године доноси

О Д Л У К У
О ОБВЕЗНИЦИМА, ВИСИНИ, РОКОВИМА 
И НАЧИНУ ПЛАЋАЊА ПОСЕБНЕ НАКНАДЕ 
ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
НОВОГ САДА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се обвезници, висина, рокови и 
начин плаћања посебне накнаде за заштиту и унапређење 
животне средине (у даљем тексту: накнада) на територији 
Града Новог Сада.

Накнада из става 1. овог члана прописује се по основу 
коришћења стамбених и пословних зграда, станова и 
пословних просторија за становање, односно обављање 
пословне делатности.

II ОБВЕЗНИЦИ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ

Члан 2.

Обвезници плаћања накнаде су имаоци права својине 
на непокретности, односно закупци ако се непокретности 
користе по основу права закупа.

Накнаду не плаћају државни органи и организације, 
органи и организације територијалне аутономије и органи 
и организације јединице локалне самоуправе.

III ВИСИНА НАКНАДЕ

Члан 3.

Висина накнаде одређује се, према површини и износи:
1. 1,00 динара по m2 за коришћење стамбених зграда 

и станова, намењених и подобних за становање,
2. 3,00 динара по m2 за коришћење пословних зграда 

и пословних просторија за обављање пословне делатно-
сти.

Под стамбеним простором, у смислу ове одлуке сматра 
се простор у стану, у породичној стамбеној згради, односно 
кући, намењен и подобан за становање.

Под пословним простором у смислу ове одлуке, сматра 
се површина простора у коме се обавља пословна 
делатност.

Накнада из става 1. овог члана плаћа се месечно.

IV РОКОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.

Обвезник који накнаду плаћа по основу обављања 
пословне делатности (правно лице и предузетник), дужан 
је да Градској пореској управи (у даљем тексту: Управа), 
поднесе пријаву за утврђивање обавезе плаћања накнаде 
у року од 15 дана од дана почетка коришћења непокрет-
носи, за коју је овом одлуком предвиђено плаћање накнада.

Обвезник накнаде из става 1. овог члана, дужан је да 
сваку насталу промену, која је од утицаја на висину 
утврђене накнаде, пријави Управи у року од 30 дана од 
дана настанка промене.

Образац пријаве за утврђивање обавезе плаћања 
накнаде, утврдиће Управа.

Решење о висини накнаде доноси Управа.
У случају да обвезник не поднесе пријаву у року 

утврђеном у ставу 1. овог члана, Управа ће донети решење 
на основу података надлежних органа који врше упис у 
регистар непокретноси и на основу података којима рас-
полаже Управа.

Члан 5.

Против решења о утврђивању накнаде из члана 4. став 
4. ове одлуке, може се изјавити жалба.

Жалба се подноси у року од 15 дана од дана пријема 
решења.

Жалба се подноси надлежном другостепеном пореском 
органу, а предаје се непосредно или препорученом поштом 
Управи.

Жалба из става 1. овог члана не одлаже извршење 
решења.

Члан 6.

Обвезник из члана 4. став 1. ове одлуке дужан је да 
накнаду плаћа до 15. у месецу за претходни месец.

До доношења решења о утврђивању накнаде за текућу 
годину, накнада се плаћа аконтационо у висини последње 
аконтације која претходи години за коју се утврђује и плаћа 
накнада.

Разлика између износа накнаде утврђене решењем и 
аконтационо уплаћеног износа накнаде, обвезник је дужан 
да уплати у року од 15 дана од дана достављања решења 
о утврђивању обавезе за текућу годину.

Члан 7.

Обвезници накнаде – власници породично стамбених 
зграда и власници станова у колективним стамбеним згра-
дама, носиоци станарског права и закупци станова (физичка 
лица) плаћају накнаду преко обједињене наплате стам-
бено-комуналних услуга.

Члан 8.

Послове вођења базе и аутоматске обраде података 
ради обрачуна и наплате накнаде за физичка лица обавља 
Јавно комунално предузеће „Информатика“ Нови Сад, док 
послове обраде података, утврђивања, наплате и контроле 
наплате накнаде за правна лица и предузетнике обавља 
Управа.
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Члан 9.
У погледу начина и рокова плаћања камата, повраћаја 

накнаде, застарелости наплате и осталог што није посебно 
регулисано овом одлуком, примењује се закон којим се 
уређује порески поступак и пореска администрација.

V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.

Новчаном казном у износу од 50.000,00 до 100.000,00 
динара казниће се за прекршај правно лице ако:

-  Управи не подносе пријаву за утврђивање обавезе 
плаћања накнаде;

-  Управи не пријави или не пријави у прописаном року 
сваку насталу промену.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одго-
ворно лице у правном лицу новчаном казном од 5.000,00 
до 50.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и пред-
узетник новчаном казном у најмањем износу од 10.000,00 
до 20.000,00 динара.

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.

За предузетнике и правна лица, накнаду ће у 2014. 
години, Управа утврдити на основу евиденције и података 
преузетих од Јавног комуналног предузаћа „Информатика“ 
Нови Сад.

Члан 12.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-10/2014-379-I
28. март 2014. године 
НОВИ САД Председник

Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу члана 7. став 1. и члана 19. Закона о 

финансирању локалне самоуправе („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 62/06, 47/11, 93/12 и 99/13 – 
усклађени дин. изн.), члана 104.Закона о туризму („Служ-
бени гласник Републике Србије“, бр. 36/09, 88/10, 99/11-др. 
закон и 93/12) и члана 24. тачка 16. Статута Града Новог 
Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXVII 
седници од 28. марта 2014. године доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ

Члан 1.

У Одлуци о боравишној такси („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 51/11), у члану 13. ст. 2. и 3. мењају се 
и гласе:

„За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузет-
ник новчаном казном у износу од 10.000,00 динара до 
250.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно 
лице у правном лицу које пружа услуге смештаја и физичко 
лице које пружа услуге смештаја у домаћој радиности, нов-
чаном казном у износу од 5.000,00 до 75.000,00 динара.“

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 434-22/2014-I
28. март 2014. године 
НОВИ САД

Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу члана 13. став 1. Закона о комуналним делат-

ностима („Службени гласник Републике Србије“, број 88/11) 
и члана 24. тачка 23. Статута Града Новог Сада – печишћен 
текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скуп-
штина Града Новог Сада на XXVII  седници од 28. марта  
2014. године доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОБАВЉАЊУ 

ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ

Члан 1.

У Одлуци о обављању делатности зоохигијене („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 65/13) у члану 36. став 
4. мења се и гласи:

„За прекршаје прописане овом одлуком комунални 
инспектор овлашћен је да поднесе захтев за покретање 
прекршајног поступка и изда прекршајни налог.“

Члан 2.

У члану 37. став 1. мења се и гласи:
„Комунални полицајац у обављању комунално-поли-

цијских послова, поред законом утврђених овлашћења, 
овлашћен је да поднесе захтев за покретање прекршајног 
поступка и изда прекршајни налог за прекршаје прописане 
овом одлуком.“

Члан 3.

Члан 39. мења се и гласи:

„Члан 39.

Новчаном казном од 5.000,00 до 75.000,00 динара или 
казном рада у јавном интересу у трајању од 20 до 240 сати 
казниће се за прекршај физичко лице ако поступа са 
животињама супротно члану 33. ове одлуке.
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За прекршај из става 1. ово члана казниће се правно 
лице новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара.

За прекршај из става 1. ово члана казниће се одговорно 
лице у правном лицу новчаном казном од 5.000,00 до 
75.000,00 динара или казном рада у јавном интересу у 
трајању од 20 до 240 сати.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузет-
ник новчаном казном од 10.000,00 до 250.000,00 динара 
или казном рада у јавном интересу у трајању од 20 до 240 
сати.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно 
лице код предузетника новчаном казном од 5.000,00 до 
75.000,00 динара или казном рада у јавном интересу у 
трајању од 20 до 240 сати.“

Члан 4.

Члан 40. мења се и гласи:

„Члан 40.

Физичко лице казниће се за прекршај новчаном казном 
у износу од 8.000,00 динара, ако:

1. одбије да плати трошкове збрињавања напуштене 
животиње смештене у прихватилиште (члан 24), и

2. не поступи у складу са одредбом члана 26. став 1. 
ове одлуке.

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се правно 
лице новчаном казном у износу од 50.000,00 динара.

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одго-
ворно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 
10.000,00 динара.

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се преду-
зетник новчаном казном од 30.000,00 динара.

За прекршаје из става 1. ово члана казниће се одговорно 
лице код предузетника новчаном казном од 9.000,00 
динара.“

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2014-348-I
28. март  2014. године 
НОВИ САД

Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу члана 13. став 1. Закона о комуналним 

делатностима („Службени гласник Републике Србије“, број 
88/11) и члана 24. тачка 23. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXVII  седници од 
28. марта  2014. године доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О УРЕЂИВАЊУ И 

ОДРЖАВАЊУ ДЕПОНИЈЕ

Члан 1.

У Одлуци о уређивању и одржавању депоније („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, бр. 6/03 и 47/06 – др. одлука) 
члан 6. мења се и гласи:

„Члан 6.

На депонији није дозвољено спаљивање отпада ван 
постројења предвиђеног за ту намену.“

Члан 2.

У члану 18. ст. 4. и 5. мењају се и гласе:
„Сагласност на план из става 1. овог члана, даје Град-

ско веће Града Новог Сада (у даљем тексту: Градско веће).
Предузеће је дужно да поднесе Градском већу годишњи 

извештај о раду депоније (у даљем тексту: извештај).“

Члан 3.

У члану 24. речи: „Градске управе Града Новог Сада – 
Секретаријата за комуналне послове (у даљем тексту: 
Секретаријат)“ замењују се речима: „Градске управе за 
комуналне послове (у даљем тексту: Градска управа).“

Члан 4.

У члану 27. став 1. тачка 3. реч: „Секретаријат“ замењује 
се речима: „Градску управу“, а у тачки 4. речи: „Извршни 
одбор“ замењују се речима: „Градско веће“.

У ставу 2. речи: „Извршни одбор“ замењују се речима: 
„Градско веће“.

Члан 5.

У члану 28. речи: „Секретаријат је дужан“ замењују се 
речима: „Градска управа је дужна“.

Члан 6.

У члану 29. став 3. мења се и гласи:
„Ценовник доноси Надзорни одбор предузећа, уз прет-

ходну сагласност Градског већа.“

Члан 7.

Члан 30. мења се и гласи:

„Члан 30.

Надзор над применом ове одлуке и над законитошћу 
рада предузећа врши Градска управа.

Послове инспекцијског надзора над применом ове 
одлуке врши Градска управа за инспекцијске послове, путем 
комуналног инспектора.

За прекршаје прописане овом одлуком комунални 
инспектор овлашћен је да поднесе захтев за покретање 
прекршајног поступка и изда прекршајни налог.

Комунални полицајац у обављању комунално-полиц иј-
ских послова, поред законом утврђених овлашћења, 
овлашћен је да поднесе захтев за покретање прекршајног 
поступка и изда прекршајни налог за прекршаје прописане 
овом одлуком.“
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Члан 8.

Члан 31. мења се и гласи:

„Члан 31.

Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара 
казниће се за прекршај предузеће ако се:

1.  на депонији одлажу опасне материје и спаљују отпад 
ван постројења предвиђеног за ту намену (члан 5. 
став 1),

2.  на депонији спаљује отпад ван постројења предви-
ђеног за ту намену (члан 6),

3.  не врши обрада филтрата у складу са чл. 10. и 11. 
ове одлуке,

4.  не ангажује овлашћена, односно лиценцирана орга -
низација за одређивање квалитета филтрата из 
члана 12. став 2. ове одлуке,

5.  не изгради мрежа отворених канала (члан 13),
6.  не прати редовно ниво и квалитет подземних вода 

(члан 14.),
7.  не одржавају редовно сталне саобраћајнице и не 

обезбеђује њихова проходност током целе године 
(члан 15. став 4),

8.  не обезбеди техничка вода за противпожарну заштиту 
и за потребе прања возила и објеката(члан 16),

9.  депонија не огради, не осветли интерном расветом 
и физички не обезбеди 24 часа дневно (члан 17),

10.  не обезбеде потребне резерве дневне прекривке 
(члан 20. став 1),

11.  не изврши завршно затрпавање депоније према 
пројекту рекултивације (члан 21),

12.  не врши узорковање и анализа отпада (члан 22),
13.  не поступи по налогу Градске управе из члана 24. 

ове одлуке,
14.  не обезбеди сакупљање, евакуација и анализа 

издвојених гасова (члан 25),
15.  не обезбеди прописан квалитет и обим услуга (члан 

26. став 1), и 
16.  редовно не одржавају и ремонтују објекти, мреже 

цевовода, сопствени извори водоснабдевања (бунари 
и сл.), као и машине и опрема неопходна за нормалан 
рад депоније (члан 26. став 2).

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одго-
ворно лице у предузећу новчаном казном од 5.000,00 до 
75.000,00 динара или казном рада у јавном интересу у 
трајању од 20 до 240 сати.“

Члан 9.

Члан 32. мења се и гласи:

„Члан 32.

Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара 
казниће се за прекршај правно лице ако не одлаже 
индустријски отпад у складу са чланом 5. став 2. ове одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно 
лице у правном лицу новчаном казном од 5.000,00 до 
75.000,00 динара или казном рада у јавном интересу у 
трајању од 20 до 240 сати.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузет-
ник новчаном казном од 10.000,00 до 250.000,00 динара 
или казном рада у јавном интересу у трајању од 20 до 240 
сати.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно 
лице код предузетника новчаном казном од 5.000,00 до 
75.000,00 динара или казном рада у јавном интересу у 
трајању од 20 до 240 сати.“

Члан 10.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2014-350-I
28. март  2014. године 
НОВИ САД

Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу члана 13. став 1. Закона о комуналним делат-

ностима („Службени гласник Републике Србије“, број 88/11) 
и члана 24. тачка 23. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXVII  седници од 
28. марта  2014. године доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О УРЕЂИВАЊУ 

И ОДРЖАВАЊУ ПИЈАЦА

Члан 1.

У Одлуци о уређивању и одржавању пијаца („Службени 
лист Града Новог Сада“, бр. 28/00 и 4/10) у члану 4. тачка 
1. речи: „правна и физичка лица“ замењују се речима: 
„правна лица, предузетници и физичка лица“.

Члан 2.

У члану 12. став 1. мења се и гласи:
„Ближи услови и начин пружања пијачних услуга корис-

ницима и други услови за коришћење пијаца уређују се 
Пијачним редом који доноси Предузеће уз претходно 
прибављену сагласност Градског већа Града Новог Сада 
(у даљем тексту: Градско веће).“

Члан 3.

У члану 13. став 4. речи: „Управног одбора“ замењују 
се речима: „Надзорног одбора“.

Члан 4.

У чл. 18. и 19. рачи: „Извршни одбор“ у одређеном 
падежу замењују се речима: „Градско веће“ у одговарајућем 
падежу.



28. март 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 13 – Страна 153.    

Члан 5.

Члан 20. мења се и гласи:

„Члан 20.

Надзор над применом ове одлуке и над законитошћу 
рада Предузећа, врши Градска управа за комуналне 
послове.“

Члан 6.

Члан 21. мења се и гласи.

„Члан 21.

Послове инспекцијског надзора над применом ове 
одлуке и прописа донетих на основу ове одлуке, врши Град-
ска управа за инспекцијске послове путем комуналног 
инспектора.

За прекршаје прописане овом одлуком комунални 
инспектор овлашћен је да поднесе захтев за покретање 
прекршајног поступка и изда прекршајни налог.

Комунални полицајац у обављању комунално-
полицијских послова, поред законом утврђених овлашћења, 
овлашћен је да поднесе захтев за покретање прекршајног 
поступка и изда прекршајни налог за прекршаје прописане 
овом одлуком.“

Члан 7.

Члан 22. мења се и гласи:

„Члан 22.

Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара 
казниће се за прекршај Предузеће ако се:

1.  пијаца не уреди у складу са чланом 5. ове одлуке,
2.  дозволи уношење и промет робе која се не може 

продавати на одређеној врсти пијаце (чл. 7. и 8),
3.  не обезбеде кавези и не одреде места за продају 

стоке, живе живине, голубова, птица и зечева (члан 
9. став 1),

4.  дозволи промет робе на кванташкој пијаци супротно 
условима прописаним у члану 10. ове одлуке,

5.  не изврши контрола примљене робе и не изда 
потврда о пријему робе (члан 11. став 1),

6.  не поступи у складу са чланом 12. ове одлуке,
7.  не обезбеде просторије за рад надлежних инспе-

кцијских и других надзорних и контролних органа 
(члан 16. тачка 2),

8.  не обезбеде службене просторије са санитарним 
чвором за запослене у Предузећу (члан 16. тачка 3),

9.  не обезбеде чесме са водом за пиће, хидранте и воду 
за прање пијаца (члан 16. тачка 4),

10.  не обезбеде санитарни чвор (члан 16. тачка 5),
11.  не обзебеди одржавање санитарно-хигијенских 

услова на пијацама и јавним површинама у складу 
са чланом 16. тачка 6. ове одлуке,

12.  не утврди накнаду у складу са чланом 18. ове одлуке, 
и 

13.  не донесе Програм из члана 19. ове одлуке.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се и 

одговорно лице у Предузећу новчаном казном од 5.000,00 
до 75.000,00 динара или казном рада у јавном интересу у 
трајању од 20 до 240 сати.“

Члан 8.

Члан 23. брише се.

Члан 9.

Члан 24. мења се и гласи:

„Члан 24.

Новчаном казном од 5.000,00 до 75.000,00 динара или 
казном рада у јавном интересу у трајању од 20 до 240 сати 
казниће се за прекршај физичко лице ако уноси и обавља 
промет робе која се не може продавати на одређеној врсти 
пијаца (чл. 7. и 8).

За прекршај из става 1. овог члана казниће се правно 
лице новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно 
лице у правном лицу новчаном казном од 5.000,00 до 
75.000,00 динара или казном рада у јавном интересу у 
трајању од 20 до 240 сати.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузет-
ник новчаном казном од 10.000,00 до 250.000,00 динара 
или казном рада у јавном интересу у трајању од 20 до 240 
сати.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно 
лице код предузетника новчаном казном од 5.000,00 до 
75.000,00 динара или казном рада у јавном интересу у 
трајању од 20 до 240 сати.“

Члан 10.

Члан 25. мења се и гласи.

„Члан 25.

Новчаном казном у износу од 8.000,00 динара, казниће 
се за прекршај физичко лице ако:

1.  не поседује уверење из члана 9. ове одлуке или га 
не стави на увид ветеринарском инспектору,

2.  не понаша се у складу са Пијачним редом (члан 12. 
став 3),

3.  баца отпатке ван корпи, односно посуда за 
сакупљање смећа (члан 17. тачка 1),

4.  уводи псе и друге животиње на пијацу (члан 17. тачка 
2),

5.  нарушава ред и чистоћу на пијаци (члан 17. тачка 
3.),

6.  улази у пијачни простор превозним средствима (члан 
17. тачка 4) и

7.  не понаша се у складу са чланом 17. тач. 5. и 6. ове 
одлуке.

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се правно 
лице новчаном казном у износу од 50.000,00 динара.

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одго-
ворно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 
10.000,00 динара.

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се преду-
зетник новчаном казном у износу од 30.000,00 динара.

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одго-
ворно лице код предузетника новчаном казном у износу 
од 9.000,00 динара.“
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Члан 11.

Члан 26. брише се.

Члан 12.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2014-411-I
28. март  2014. године 
НОВИ САД

Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу члана 13. Закона о комуналним делатностима 

(„Службени гласнике Републике Србије“, број 88/11) и члана 
24. тач. 24. и 26. Статута Града Новог Сада – пречишћен 
текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скуп-
штина Града Новог Сада на XXVII  седници од 28. марта  
2014. године доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О РАСКОПАВАЊУ 

ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Члан 1.

У Одлуци о раскопавању површина јавне намене („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, бр. 12/11 и 56/12) у члану 
19. став 2. реч: „дужан“ замењује се речју: „овлашћен“.

У ставу 2. алинеја прва, брише се.
У алинеји другој речи: „као и да покрене поступак за 

наплату трошкова“, бришу се.

Члан 2.

У члану 20. став 2. мења се и гласи:
„Комунални полицајац у обављању комунално-полициј-

ских послова, поред законом утврђених овлашћења, 
овлашћен је да поднесе захтев за покретање прекршајног 
поступка за прекршаје прописане овом одлуком.“

Члан 3.

У члану 21. број: „50.000,00“ замењује се бројем: 
„100.000,00“.

Став 2. мења се и гласи:
„За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко 

лице, односно одговорно лице у правном лицу новчаном 
казном у износу од 5.000,00 до 75.000,00 динара или каз-
ном рада у јавном интересу у трајању од 20 сати до 240 
сати.“

Члан 4.

Члан 22. брише се.

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-637/2014-I
28. март  2014. године 
НОВИ САД

Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

135
На основу члана 24. тачка 20. Статута Града Новог Сада 

– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXVII  седници 
од 28. марта  2014. године доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О РАДНОМ 

ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА 
И ОБЈЕКАТА ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА 

ЗА ЗАБАВУ И ИГАРА НА СРЕЋУ
Члан 1.

У Одлуци о радном времену угоститељских објеката и 
објеката за приређивање игара за забаву и игара на срећу 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 7/08 и 39/10) у 
члану 13. став 1 мења се и гласи:

„Предузетник, одговорно лице у правном лицу и код 
предузетника морају дабуду присутни у објекту из члана 
3. ове одлуке на почетку и на крају радног времена.“

Члан 2.

Члан 15. мења се и гласи:

„Члан 15.
Надзор над спровођењем одредаба ове одлуке врши 

Градска управа за привреду.
Послове инспекцијског надзора над применом ове 

одлуке обавља Градска управа за инспекцијске послове 
путем комуналног инспектора, који је овлашћен да подноси 
захтев за покретање прекршајног поступка и издаје 
прекршајни налог за прекршаје за које је овом одлуком 
прописана новчана казна у фиксном износу.

Комунално-полицијске послове обавља комунални 
полицајац, који поред законом утврђених овлашћења, под-
носи захтев за покретање прекршајног поступка и издаје 
прекршајни налог за прекршаје за које је овом одлуком 
прописана новчана казна у фиксном износу.

Уколико комунални инспектор, односно комунални 
полицајац, у обављању својих послова уоче повреду про-
писа из надлежности другог органа, обавестиће одмах о 
томе писаним путем надлежни орган.“

Члан 3.

Члан 17. мења се и гласи:
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„Члан 17.
Новчаном казном у износу од 50.000,00 до 1.000.000,00 

динара казниће се за прекршај правно лице ако:
1. почне са радом пре или ради дуже од утврђеног рад-

ног времена и
2. лице из члана 13. став 1. ове одлуке не буду присутна 

у објекту на почетку и на крају радног времена.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се преду-

зетник у износу од 10.000,00 до 250.000,00 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одго-

ворно лице у правном лицу и код предузетника новчаном 
казном у износу од 5.000,00 до 75.000,00 динара.“

Члан 4.
Члан 17а мења се и гласи:

„Члан 17а
Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара 

казниће се за прекршај правно лице ако:
1. одреди радно време супротно овој одлуци и
2. не истакне распоред, почетак и завршетак радног 

времена у складу са чланом 11. ове одлуке.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се преду-

зетник новчаном казном у фиксном износу од 20.000,00 
динара.

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одго-
ворно лице у правном лицу и код предузетника новчаном 
казном у фиксном износу од 10.000,00 динара.“

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 3-29/2014-I
28. март  2014. године 
НОВИ САД Председник

Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу члана 54. став 2. Закона о добробити 

животиња („Службени гласник Републике Србије“, број 
41/09), члана 20. тачка 26. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/07) и члана 
24. тачка 7. а у вези са чланом 13. став 1. тачка 31. Статута 
Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог 
Сада на XXVII  седници од 28. марта  2014. године доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 
ДРЖАЊУ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА

Члан 1.

У Одлуци о држању домаћих животиња („Службени лист 
Града Новог Сада“, бр. 60/10, 12/11, 17/11 – испр., 1/12 и 
65/13 – др. одлука) члан 1. мења се и гласи:

„Члан 1.

Овом одлуком уређују се услови и начин држања и 
заштита домаћих животиња на територији Града Новог 
Сада (у даљем тексту: Град).“

Члан 2.

У члану 51. додаје се нова тачка 3. која гласи.
„3. држање копитара, папкара, кунића, живине и пчела 

у непроизводне сврхе на подручју месних заједница из 
члана 12. ове одлуке.“

Досадашње тач. 3. и 4. постају тач. 4. и 5.

Члан 3.

У члану 52. став 3. мења се и гласи:
„За прекршаје прописане овом одлуком комунални 

инспектор овлашћен је да поднесе захтев за покретање 
прекршајног поступка и изда прекршајни налог.“

Члан 4.

У члану 53. став 1. мења се и гласи.
„Комунални полицајац у обављању комунално-полициј-

ских послова, поред законом утврђених овлашћења, 
овлашћен је да поднесе захтев за покретање прекршајног 
поступка и изда прекршајни налог за прекршаје прописане 
овом одлуком.“

Члан 5.

Члан 54. мења се и гласи:

„Члан 54.
Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара 

казниће се за прекршај правно лице ако не одржава чистоћу 
и хитијену на јавним зеленим површинама из члана 22. 
став 1. ове одлуке (члан 23).

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се одговорно 
лице у правном лицу новчаном казном од 5.000,00 до 
75.000,00 динара или казном рада у јавном интересу у 
трајању од 20 до 240 сати.

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се предузет-
ник новчаном казном од 10.000,00 до 250.000,00 динара 
или казном рада у јавном интересу у трајању од 20 до 240 
сати.

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се одговорно 
лице код предузетника новчаном казном од 5.000,00 до 
75.000,00 динара или казном рада у јавном интересу у 
трајању од 20 до 240 сати.“

Члан 6.

Члан 55. мења се и гласи:

„Члан 55.

Новчаном казном од 5.000,00 до 75.000,00 динара или 
казном рада у јавном интересу у трајању од 20 до 240 сати, 
казниће се за прекршај физичко лице као власник, односно 
држалац домаће животиње, ако:

1.  у објектима породичног становања из члана 4. став 
2. тач. од 2. до 4. ове одлуке, држи домаће животиње 
супротно одредбама чл. од 6. до 9. ове одлуке,

2.  не поступи у складу са одредбом члана 11. став 2. 
ове одлуке,
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3.  држи копитаре, папкаре, куниће, живину и пчеле на 
подручју месних заједница на којима то није 
дозвољено (члан 12),

4.  у објектима вишепородичног становања држи псе и 
мачке супротно одредбама чл. 13. и 14. ове одлуке,

5.  у дворишту објекта породичног становања из члана 
4. став 2. тач. од 2. до 4. ове одлуке, држи псе или 
мачке супротно одредбама чл. 15. и 16. ове одлуке,

6.  као власник или држалац пса не спречи лице млађе 
од 18 година да изводи пса у шетњу (члан 20),

7.  не поступи у складу са одредбом члана 26. ове 
одлуке,

8.  не поступи у складу са чланом 28. ове одлуке,
9.  држи украсне птице, супротно одредби члана 29. ове 

одлуке,
10.  држи голубове, супротно одредбама чл. од 31. до 35. 

ове одлуке,
11.  држи копитаре и папкаре, супротно одредбама чл. 

37. и 38. ове одлуке,
12.  држи куниће, супротно одредби члана 39. ове одлуке,
13.  држи живину, супротно одредби члана 40. ове одлуке,
14.  држи пчеле, супротно одредби члана 41. ове одлуке,
15.  не поступи по решењу комуналног инспектора (члан 

52. став 1. тач. 1. и 3), и
16.  спречава комуналног инспектора и комуналног 

поли цајца да изврши надзор у складу са одредбама 
ове одлуке.“

Члан 7.

Члан 56. мења се и гласи:

„Члан 56.

Физичко лице као власник, односно држалац домаће 
животиње казниће се за прекршај новчаном казном у износу 
од 8.000,00 динара, ако:

1.  у објектима вишепородичног становања држи домаће 
животиње супротно одредби члана 11. став 1. ове 
одлуке,

2.  не обавести председника органа управљања у 
објектима вишепородичног становања о броју и врсти 
паса и мачака које држи у стану (члан 14а),

3.  не прибави сагласност свих корисника заједничког 
дворишта за држање паса (члан 17),

4.  изводи и шета пса супротно одредби члана 18. ове 
одлуке,

5.  не истакне натпис „чувај се пса“ на месту одређеном 
у члану 19. ове одлуке,

6.  изводи пса на јавне зелене површине супротно 
одредби члана 24. ове одлуке,

7.  приликом извођења пса или мачке код себе нема 
потврде о извршеном обележавању пса, о 
вакцинацији пса или мачке, као и PVC кесе за измет 
пса и мачке (члан 27) и

8.  поступа са домаћим животињама супротно члану 49. 
ове одлуке.

Правно лице казниће се за прекршај новчаном казном 
у износу од 30.000,00 динара, ако се:

1.  у пословним просторијама и пословним објектима из 
члана 4. став 2. тачка 5. ове одлуке, држе домаће 
животиње супротно члану 10. став 2. ове одлуке и

2.  у пословним просторијама држе домаће животиње 
супротно одредби члана 11. став 1. ове одлуке.

За прекршаје из става 2. овог члана казниће се одго-
ворно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 
10.000,00 динара.

За прекршаје из става 2. овог члана казниће се преду-
зетник новчаном казном у износу од 15.000,00 динара.

За прекршаје из става 2. овог члана, казниће се одго-
ворно лице код предузетника новчаном казном у износу 
од 9.000,00 динара.“

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-101/2014-I
28. март  2014. године 
НОВИ САД

Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу члана 13. став 1. Закона о комуналним делат-

ностима („Службени гласник РС“, број 88/11) и члана 24. 
тачка 23. Статута Града Новог Сада-пречишћен текст 
(“Службени лист Града Новог Сада”, број 43/08), Скупштина 
Града Новог Сада на XXVII  седници од 28. марта  2014. 
године доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 

О ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ

Члан 1.

У Одлуци о одржавању чистоће („Службени лист Града 
Новог Сада“, бр. 25/10, 37/10-испр., 3/11-испр. и 21/11) члан 
21. мења се и гласи: 

„Члан 21.

Корисник је дужан да од Предузећа преузме без накнаде 
одговарајућу канту за сакупљање отпада у року од 30 дана 
од дана почетка коришћења услуге одржавања чистоће.

Ако корисник не поступи у року из става 1. овог члана, 
Предузеће ће обезбедити одговарајућу канту за сакупљање 
отпада, на терет корисника.

Корисник је дужан да у року од 30 дана од дана пре-
станка коришћења услуге одржавања чистоће Предузећу 
врати канту за сакупљање отпада.“

Члан 2.

У члану 35. додаје се став 3. који гласи:
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„За прекршаје прописане овом одлуком комунални 
инспектор овлашћен је да поднесе захтев за покретање 
прекршајног поступка и изда прекршајни налог.“

Члан 3.
 У члану 37. став 2. мења се и гласи:
„Комунални полицајац у обављању комунално-полициј-

ских послова, поред законом утврђених овлашћења, овла-
шћен је да поднесе захтев за покретање прекршајног 
поступка и изда прекршајни налог за прекршаје прописане 
овом одлуком.“

Члан 4.

У члану 38. став 2. мења се и гласи:
„За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одго-

ворно лице у Предузећу новчаном казном од 5.000,00 до 
75.000,00 динара или казном рада у јавном интересу у 
трајању од 20 до 240 сати.“

Члан 5.

Члан 39. мења се и гласи:

„Члан 39.

Нoвчaнoм кaзнoм oд 50.000,00 дo 1.000.000,00 динaрa 
кaзнићe сe зa прeкршaj прaвнo лицe aкo се:

1.  нe oдлaжe oтпaд у склaду сa члaнoм 19. тaчкa 1. oвe 
oдлукe,

2.  нe дoнoсе пoсудe дo мeстa кудa прoлaзи вoзилo зa 
трaнспoрт oтпaдa у склaду сa Прaвилникoм (члaн 19. 
тaчкa 2),

3.  oмeтaју зaпoслeни у Прeдузeћу у oбaвљaњу пoслoвa 
нa oдржaвaњу чистoћe (члaн 19. тaчкa 3),

4.  нe врши сeлeкциjа oтпaдa укoликo су пoсудe oбeлe-
жeнe (члaн 19. тaчкa 4),

5.  нe oбeзбeди дa прoстoр нa кoмe сe нaлaзe пoсудe 
будe приступaчaн тaкo дa je oмoгућeнo сaкупљaњe 
oтпaдa (члaн 19. тaчкa 5),

6.  нe oдлaжe oтпaд у oдгoвaрajућу пoсуду нa нaчин  
кo  jим сe зaузимa нajмaњa зaпрeминa пoсудe (члaн 
19. тaчкa 6),

7.  oдлaжe у пoсуду отпад, кojи пo свojoj вeличини нe 
мoжe дa стaнe у пoсуду (члaн 19. тaчкa 7),

8.  бaцa жeрaвица или сипa вoду у пoсуду (члaн 27. тaчкa 
4),

9.  не поступи по решењу комуналног инспектора из 
члана 36. став 1. ове одлуке, и

10.  спречава комуналног инспектора да изврши надзор 
у складу са одредбама ове одлуке.

Зa прeкршaje из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe 
oдгoвoрнo лицe у прaвнoм лицу нoвчaнoм кaзнoм oд 
5.000,00 дo 75.000,00 динaрa или казном рада у јавном 
интересу у трајању од 20 до 240 сати.

Зa прeкршaje из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe 
прeдузeтник нoвчaнoм кaзнoм oд 10.000,00 дo 250.000,00 
динaрa или казном рада у јавном интересу у трајању од 20 
до 240 сати.

Зa прeкршaje из стaвa 1. oвoг члaнa, кaзнићe сe 
oдговорно лице код прeдузeтника нoвчaнoм кaзнoм oд 
5.000,00 до 75.000,00 динaрa или казном рада у јавном 
интересу у трајању од 20 до 240 сати. 

Зa прeкршaje из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe физичкo 
лицe нoвчaнoм кaзнoм oд 5.000,00 дo 75.000,00 динaрa 
или казном рада у јавном интересу у трајању од 20 до 240 
сати.“

Члан 6.

Члан 40. мења се и гласи:

„Члан 40.

Нoвчaнoм кaзнoм oд 50.000,00 дo 1.000.000,00 динaрa 
кaзнићe сe зa прeкршaj прaвнo лицe кao извoђaч рaдoвa 
aкo:

1.  нe пoступa у склaду сa члaнoм 24. oвe oдлукe, и
2.  нe oбaвeсти Прeдузeћe o плaнирaним грaђeвинским 

и другим рaдoвимa и врeмeну њихoвoг извoђeњa у 
склaду сa члaнoм 25. oвe oдлукe.

Зa прeкршaje из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe 
oдгoвoрнo лицe у прaвнoм лицу нoвчaнoм кaзнoм oд 
5.000,00 дo 75.000,00 динaрa или казном рада у јавном 
интересу у трајању од 20 до 240 сати.

Зa прeкршaje из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe 
прeдузeтник нoвчaнoм кaзнoм oд 10.000,00 дo 250.000,00 
динaрa или казном рада у јавном интересу у трајању од 20 
до 240 сати.

Зa прeкршaje из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe одго-
ворно лице код прeдузeтника нoвчaнoм кaзнoм oд 5.000,00 
дo 75.000,00 динaрa или казном рада у јавном интересу у 
трајању од 20 до 240 сати.

Зa прeкршaje из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe физичкo 
лицe нoвчaнoм кaзнoм oд 5.000,00 дo 75.000,00 динaрa 
или казном рада у јавном интересу у трајању од 20 до 240 
сати.“

Члан 7.

Члан 41. мења се и гласи:

„Члан 41.

Физичко лице казниће се за прекршај новчаном казном 
у износу од 8.000,00 динара, ако: 

1.  нe пoступи у склaду сa члaнoм 21. oвe oдлукe,
2.  бaцa хaртиjу и другe oтпaткe вaн пoсудa или нa други 

нaчин ствaрa нeчистoћу (члaн 27. тaчкa 1),
3.  пeрe вoзилa, цeпa дрвa и сл. (члaн 27. тaчкa 2),
4.  пaли oтпaд (члaн 27. тaчкa 3),
5.  вaди или рaзбaцуje oтпaд из пoсудe (члaн 27. тaчкa 

5), и
6.  изливa oтпaднe вoдe и другe нeчистoћe, држи oтпaднe 

мaтeриjaлe, зeмљу и сличнo (члaн 27. тaчкa 6).“

Члан 8.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-349/2014-I
28. март  2014. године
НОВИ САД Председник

Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу члана 13. став 1. Закона о комуналним делат-

ностима (”Службени гласник РС”, број 88/11), члана 21. 
Закона о сахрањивању и гробљима (”Службени гласник 
СРС”, бр. 20/77, 24/85 и 6/89 и ”Службени гласник РС”, бр. 
53/93, 67/93, 48/94, 101/05-др. закон, 120/12-одлука УС и 
84/13-одлука УС) и члана 24. тачка 23. Статута Града Новог 
Сада-пречишћен текст (”Службени лист Града Новог Сада”, 
број 43/08), Скупштина Града Новог Сада, на XXVII  сед-
ници од 28. марта  2014. године доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ  
УПРАВЉАЊЕ ГРОБЉИМА И ПОГРЕБНЕ 

УСЛУГЕ

Члан 1.

У Одлуци о обављању комуналне делатности упра-
вља ње гробљима и погребне услуге („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 34/13) у члану 62. после става 2. додаје 
се нови став 3. који гласи:

„За прекршаје прописане овом одлуком комунални 
инспектор овлашћен је да поднесе захтев за покретање 
прекршајног поступка и изда прекршајни налог.“  

У досадашњем ставу 3. који постаје став 4. тачка 1. 
брише се.

Досадашње тач. 2. до 5. постају тач. 1. до 4. 

Члан 2.

У члану 63. став 1. речи: „из члана 62. став 3. тач. 2. до 
4.ове одлуке“ замењују се речима: „из члана 62. став 4. 
тач. 1. до 3. ове одлуке“.

Члан 3.

У члану 64. став 2. мења се и гласи:
„Комунални полицајац у обављању комунално-полициј-

ских послова, поред законом утврђених овлашћења, 
овлашћен је да поднесе захтев за покретање прекршајног 
поступка и изда прекршајни налог за прекршаје прописане 
овом одлуком.“  

Члан 4.

У члану 65. став 2. мења се и гласи:
„За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одго-

ворно лице у установи новчаном казном у износу од 
5.000,00 до 75.000,00 динара или казном рада у јавном 
интересу у трајању од 20 до 240 сати.“

Члан 5.

У члану 66. став 2. мења се и гласи:
„За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одго-

ворно лице у Предузећу новчаном казном у износу од 
5.000,00 до 75.000,00 динара или казном рада у јавном 
интересу у трајању од 20 до 240 сати.“

Члан 6.

Члан 67. мења се и гласи:

„Члан 67.

Нoвчaнoм кaзнoм oд 50.000,00 дo 1.000.000,00 динaрa 
кaзнићe сe правно лице aкo пoсмртнe oстaткe умрлoг 
прeвoзи дo грaдскe мртвaчницe супрoтнo члaну 11. oвe 
oдлукe. 

Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe oдгoвoрнo 
лицe у правном лицу нoвчaнoм кaзнoм oд 5.000,00 дo 
75.000,00 динaрa или казном рада у јавном интересу у 
трајању од 20 до 240 сати. 

Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe 
прeдузeтник нoвчaнoм кaзнoм oд 10.000,00 дo 250.000,00 
динaрa или казном рада у јавном интересу у трајању од 20 
до 240 сати.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно 
лице код предузетника новчаном казном од 5.000,00 дo 
75.000,00 динaрa или казном рада у јавном интересу у 
трајању од 20 до 240 сати.“ 

Члан 7.

Члан 68. мења се и гласи:

„Члан 68.

Нoвчaнoм кaзнoм oд 50.000,00 дo 1.000.000,00 динaрa 
кaзнићe сe зa прeкршaj правно лице aкo: 

1.  нe извoди рaдoвe у склaду сa прojeктoм грoбљa и нe 
извoди рaдoвe у склaду сa oдoбрeњeм oвлaшћeнoг 
лицa Прeдузeћa (члaн 44. стaв 1), 

2.  нe прибaви oдoбрeњe oвлaшћeнoг лицa Прeдузeћa 
или нe пoступи у склaду сa прибaвљeним oдoбрeњeм 
(члaн 46), 

3.  нe извoди рaдoвe у рaднe дaнe, у врeмe кoje oдрeди 
Прeдузeћe (члaн 47. тaчкa 2), 

4.  нe пoступи пo нaлoгу oвлaшћeнoг лицa Прeдузeћa, 
нe oтклoни уoчeнe нeдoстaткe и у дaтoм рoку рaдoвe 
нe усaглaси сa нaцртoм-скицoм нaдгрoбнoг спoмe-
никa, oднoснo других спoмeн oбeлeжja, кoja чини 
сaстaвни дeo oдoбрeњa и тeхничким нoрмaтивимa 
(члaн 47. тaчкa 3), 

5.  се грaђeвински мaтeриjaл (пeсaк, шљунaк и сл.) 
дeпoнуje дужe oд врeмeнa у кojeм сe извoдe рaдoви 
тaкo дa oмeтa приступ и крeтaњe пoсeтилaцa 
грoбaљa, a у случajу прeкидa и пoслe зaвршeткa 
рaдoвa нe уклoни мaтeриjaл и нe дoвeдe мeстo 
извoђeњa рaдoвa бeз oдлaгaњa у првoбитнo стaњe 
(члaн 47. тaчкa 4), 

6.  зa прeвoз мaтeриjaлa пoтрeбнoг зa извoђeњe зaнaт-
ских рaдoвa нa грoбљимa нe кoристи сaoбрaћajнe 
пoвршинe кoje oдрeди Прeдузeћe (члaн 47. тaчкa 5), 

7.  се приликoм извoђeњa рaдoвa прoнaђу дeлoви 
сaн дукa, кoсти и сличнo и oдмaх нe oбустaве рaдoви 
и o тoмe бeз oдлaгaњa нe oбaвeсти Прeдузeћe (члaн 
47. тaчкa 6), 

8.  се приликoм извoђeњa рaдoвa нaђу прeдмeти oд 
врeднoсти и бeз oдлaгaњa их нe прeдaју Прeдузeћу 
(члaн 47. тaчкa 7), и

9.  се чeсмe пoслe упoтрeбe нe зaтвoре и aлaт пeрe нa 
чeсми (члaн 47. тaчкa 8). 

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одго-
ворно лице у правном лицу новчаном казном од 5.000,00 
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до 75.000,00 динара или казном рада у јавном интересу у 
трајању од 20 до 240 сати.

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се преду-
зетник новчаном казном од 10.000,00 до 250.000,00 динара 
или казном рада у јавном интересу у трајању од 20 до 240 
сати.

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одго-
ворно лице код предузетника новчаном казном од 5.000,00 
до 75.000,00 динара или казном рада у јавном интересу у 
трајању од 20 до 240 сати.“

Члан 8.

Члан 69. мења се и гласи:

„Члан 69.

Нoвчaнoм кaзнoм oд 5.000,00 дo 75.000,00 динaрa или 
казном рада у јавном интересу у трајању од 20 до 240 сати 
кaзнићe сe зa прeкршaj физичкo лицe или oдгoвoрнo лицe 
у правном лицу aкo: 

1.  пoстaви нaдгрoбни спoмeник, oднoснo другo спoмeн 
oбeлeжje и другу oзнaку, кojи нису у вeзи сa 
сaхрaњeним лицимa нa грoбљу (члaн 60. тaчкa 1), 

2.  пoстaви oзнaку нa грoбницaмa, нaдгрoбним спoмe-
ницимa и другим спoмeн oбeлeжjимa кoja изглeдoм, 
знaцимa или нaтписoм врeђajу пaтриoтскa, вeрскa, 
нaциoнaлнa или другa oсeћaњa грaђaнa (члaн 60. 
тaчкa 2), 

3.  нaнoси штeту нaдгрoбним спoмeницимa и другим 
спoмeн oбeлeжjимa нa грoбним мeстимa (члaн 60. 
тaчкa 3), 

4. oштeћуje грoбoвe, грoбницe, урeђeнe пaрцeлe, кaсeтe 
зa похрањивање урни и oбjeктe кojи служe зa 
oдржaвaњe и кoришћeњe грoбљa (члaн 60. тaчкa 4), 

5.  нaрушaвa мир нa грoбљу (члaн 60. тaчкa 5), 
6.  извoди дoдaтнe грaђeвинскe рaдoвe у рoзaриjуму и 

кoлумбaриjуму (импрoвизoвaнe жaрдинијeрe, кaмeнe 
плoчe сa сликaмa, кaндилa и др.) и сaди биљкe oкo 
кaсeтa рoзaриjумa (члaн 60. тaчкa 6), 

7.  мoнтирa жaрдиниjeрe, клупe, кaндилa, кућиштa зa 
свeћe, oгрaдe и др. нa пaтoсу грoбa, oднoснo 
грoбницe, укoликo тo ниje прeдвиђeнo нaцртoм - 
скицoм спoмeникa (члaн 60. тaчкa 8), 

8.  сaди oкo грoбoвa и грoбницa свe дрвeнaстe врстe 
лишћaрa, чeтинaрa, шибљa и другoг рaстињa бeз 
oдoбрeњa Прeдузeћa (члaн 60. тaчкa 9), 

9.  прeскaчe oгрaду, гaзи зeлeнe пoвршинe, лoми дрвeћe, 
кидa цвeћe и другe зaсaдe (члaн 60. тaчкa 10), 

10.  гaзи, прљa и скрнaви грoбнa мeстa (члaн 60. тaчкa 
11), 

11.  вoзи бицикл, мoтoцикл и другo мoтoрнo вoзилo, 
укoликo зa тo ниje издaтo пoсeбнo oдoбрeњe 
Прeдузeћa (члaн 60. тaчкa 13), 

12.  извoди рaдoвe кojи нису у склaду сa прojeктoм грoбљa 
и oдoбрeњeм Прeдузeћa (члaн 60. тaчкa 17), 

13.  улaзи у кaпeлу вaн врeмeнa oдрeђeнoг зa сaхрaну 
(члaн 60. тaчкa 18),

14.  не поступи по решењу комуналног инспектора из 
члана 63. став 3. ове одлуке, и

15.  спречава комуналног инспектора да врши надзор у 
складу са одредбама ове одлуке.

Зa прeкршajе из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe прeду-
зeтник нoвчaнoм кaзнoм oд 10.000,00 дo 250.000,00 динaрa 
или казном рада у јавном интересу у трајању од 20  до 240 
сати.

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одго-
ворно лице код предузетника новчаном казном од 5.000,00 
дo 75.000,00 динaрa  или казном рада у јавном интересу у 
трајању од 20 до 240 сати.“

Члан 9.

Члан 70. мења се и гласи:

„Члан 70.

Физичко лице казниће се за прекршај новчаном казном 
у износу од 8.000,00 динара, ако: 

1.  увoди живoтињe (члaн 60. тaчкa 12), 
2.  ствaрa нeчистoћу нa сaoбрaћajним и зeлeним 

пoвршинaмa, бaцa увeлo цвeћe и другe прeдмeтe 
вaн зa тo oдрeђeнoг мeстa (члaн 60. тaчкa 14), 

3.  фoтoгрaфишe у виду зaнaтa бeз oдoбрeњa Прeдузeћa 
(члaн 60. тaчкa 15), и

4.  пoступи супрoтнo oдрeдби члaнa 60. тaчкa 16.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се правно 

лице новчаном казном у износу од 30.000,00 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одго-

ворно лице у правном лицу  новчаном казном у износу од 
10.000,00 динара.

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се преду-
зетник новчаном казном у износу од 15.000,00 динара. 

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одго-
ворно лице код предузетника новчаном казном у износу 
од 9.000,00 динара.“ 

Члан 10.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2014-351-I
28. март  2014. године
НОВИ САД Председник

Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу члана 13. став 1. Закона о комуналним делат-

ностима (”Службени гласник РС”, број 88/11) и члана 24. 
тачка 23. Статута Града Новог Сада-пречишћен текст 
(”Службени лист Града Новог Сада”, број 43/08), Скупштина 
Града Новог Сада на XXVII  седници од 28. марта  2014. 
године доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ 

ПОВРШИНА
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Члан 1.

У Одлуци о обављању комуналне делатности одржа-
ва ње јавних зелених порвшина („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 69/13) у члану 53. став 6. мења се и гласи:

„За прекршаје прописане овом одлуком кoмунaлни 
инспeктoр oвлaшћeн je дa пoднoсe зaхтeв зa покретање 
прeкршajнoг пoступкa и изда прекршајни налог.“

Члан 2.

У члану 54. став 2. мења се и гласи:
„Кoмунaлни пoлицajaц у oбaвљaњу кoмунaлнo-пoлициj-

ских пoслoвa, пoрeд зaкoнoм утврђeних oвлaшћeњa, 
овлашћен је да поднесе захтев за покретање прeкршajнoг 
пoступкa и изда прекршајни налог зa прeкршaje прoписaнe 
oвoм oдлукoм.“

Члан 3.

У члану 55. став 2. мења се и гласи:
„Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe нoвчaнoм 

кaзнoм у износу oд 5.000,00 дo 75.000,00 динaрa или каз-
ном рада у јавном интересу у трајању од 20 до 240 сати и 
одговорно лице у Прeдузeћу. “

Члан 4.

У члану 56. став 2. мења се и гласи:
„Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe нoвчaнoм 

кaзнoм у износу oд 5.000,00 дo 75.000,00 динaрa или каз-
ном рада у јавном интересу у трајању од 20 до 240 сати и 
oдгoвoрнo лицe у прeдузeћу из стaвa 1. oвoг члaнa.“

Члан 5.

Члан 57. мења се и гласи:

„Члaн 57.

Нoвчaнoм кaзнoм oд 50.000,00 дo 1.000.000,00 динaрa 
кaзнићe сe зa прeкршaj прaвнo лицe aкo:

1.  не сузбија и не уништава амброзију на парцели чији 
је власник, односно корисник применом мера из 
члана 14. ове одлуке (члан 16. став 2),

2.  се нe кoристе jaвнe зeлeнe пoвршинe у склaду сa 
њихoвoм нaмeнoм (члaн 41. стaв 1. тaчкa 1),

3.  нe oбaвeсти у писaнoj фoрми Прeдузeћe дa дрвo или 
другo зeлeнилo прeдстaвљa oпaснoст пo живoт, 
здрaвљe или имoвину (члaн 41. стaв 1. тaчкa 2),

4.  нe oдржaвa зeлeнилo пoсeбнe нaмeнe (члaн 41. стaв 
1. тaчкa 3),

5.  нe прибaви прeтхoдну сaглaснoст Прeдузeћa прe 
сaдњe других зaсaдa (шибљe, живe oгрaдe, цвeтни 
пaртeри и др.) (члaн 41. стaв 1. тaчкa 4),

6.  нe одржава друге засаде (члaн. 41. стaв 1. тaчкa 5),
7.  не поступи у складу са условима прописаним актом 

из члана 25. ове одлуке (члан 41. став 1. тачка 6),
8.  не омогући улазак радника Предузећа у заједничко 

двориште у циљу одржавања елемената зеленила 
(члaн. 41. стaв 1. тaчкa 7),

9.  се оштећује дрвеће и други засади (члaн 49. став 1. 
тaч. 2),

10.  се копа и износи земља, камен, песак и други састојци 
земљишта (члaн 49. став 1. тaчкa 5),

11.  се oштeћуjу стaзe, клупe, пoсудe зa сaкупљaњe oтпa дa, 
oгрaдe, сaнитaрнe урeђaje и сл. (члaн 49. став 1.
тaчкa 8),

12.  се зaдржaвa на Штранду пoслe истeкa рaднoг врe мeнa 
(члaн 49. став 2. тaчкa 4),

13.  се улaзи на Штранд извaн oдрeђeних улaзa (члaн 49. 
став 2. тaчкa 5),

14.  се лoжи вaтра на Штранду (члaн 49. став 2. тaчкa 8),
15.  се нeнaмeнски кoристи и изaзивa нeрeд на Штранду 

(члaн 49. став 2. тaчкa 9),
16.  се пали ватра и употребљава отворени пламен на 

Штранду (члaн 49. став 2. тaчкa 10),
17.  се неовлашћено уклања и поставља уређај, као и 

неовлашћено продаје роба на Штранду (члaн 49. 
став 2. тaчкa 11),

18.  се узнeмирaвaју кoрисници и нaрушaвa њихoва 
бeзбeднoст на Штранду нa билo кojи нaчин (члaн 49. 
став 2. тaчкa 12), 

19.  се омета ред на Штранду (члaн 49. став 2. тaчкa 13),
20.  се не користе Штранд и базени у складу са њиховом 

наменом (члaн 50),
21.  не поступи по решењу комуналног инспектора из 

члана 53. став 1. ове одлуке, и 
22.  се спречава комунални инспектор да врши надзор у 

складу са одредбама ове одлуке.
Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe oдгoвoрнo 

лицe у прaвнoм лицу нoвчaнoм кaзнoм oд 5.000,00 дo 
75.000,00 динaрa или казном рада у јавном интересу у 
трајању од 20 до 240 сати.

Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe 
прeдузeтник нoвчaнoм кaзнoм oд 10.000,00 дo 250.000,00 
динaрa или казном рада у јавном интересу у трајању од 20 
до 240 сати.

Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe одговорно 
лице код предузетника нoвчaнoм кaзнoм oд 5.000,00 дo 
75.000,00 динaрa или казном рада у јавном интересу у 
трајању од 20 до 240 сати.“

Члан 6.

После члана 57. додаје се нови члан 57а који гласи:

„Члан 57а

Новчаном казном од 5.000,00 до 75.000,00 динара или 
казном рада у јавном интересу у трајању од 20 до 240 сати 
казниће се за прекршај физичко лице ако:

1. води и орезује дрвеће (члан 49. став 1. тачка 1) и
2. прља, премешта, мења или уклања предмете или 

ознаке које су постављене на копну или у води на Штранду 
(члан 49. став 2. тачка 1).“

Члан 7.

Члан 58. мења се и гласи:

„Члан 58.

Физичко лице казниће се за прекршај новчаном казном 
у износу од 8.000,00 динара, ако:

1.  скида плодове и цветове са дрвећа, шибља и цветних 
гредица (члан 49. став 1. тачка 4),
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2.  баца и пали отпад (члан 49. став 1. тачка 6),
3.  скида, уништава или оштећује путоказе, знакове, 

натписне плочице и сл. (члан 49. став 1. тачка 7),
4.  вози, зауставља, оставља и пере возило (члан 49. 

став 1. тачка 9),
5.  премешта клупе, посуде за сакупљање отпада и 

реквизите са дечијих игралишта (члан 49. став 1. 
тачка 10),

6.  ложи ватру, пали стабла или лишће, истовара 
материјал, робу, амбалажу и слично на травњацима, 
травним теренима и стазама и смешта их поред 
дрвореда и других засада (члан 49. став 1. тачка 11),

7.  урезује имена или знакове на стаблима, клупама, 
зидовима или осталим објектима, закива рекламне 
паное, лепи плакате на стаблима, оградама или 
помера граничне белеге, закива клинове у стабло 
(члан 49. став 1. тачка 12),

8.  ненаменски користи или оштећује јавну зелену 
површину (члан 49. став 1. тачка 13),

9.  уводи домаће животиње на Штранд (члан 49. став 2. 
тачка 2),

10.  пере рубље и друге ствари на Штранду (члан 49. став 
2. тачка 3),

11.  лови рибу, вози и пристаје чамцима на местима која 
нису за то одређена (члан 49. став 2. тачка 6), и

12.  се игра лоптом на Штранду ван простора који су за 
то одређени (члан 49. став 2. тачка 7),

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се правно 
лице новчаном казном у износу од 50.000,00 динара.

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одго-
ворно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 
10.000,00 динара.

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се преду-
зетник новчаном казном у износу од 30.000,00 динара.

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одго-
ворно лице код предузетника новчаном казном у износу 
од 9.000,00 динара.“

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2014-383-I
28. март  2014. године
НОВИ САД Председник

Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу члана 13. став 1. Закона о комуналним делат-

ностима („Службени гласник РС“, број 88/11) и члана 24. 
тачка 23.  Статута Града Новог Сада-пречишћен текст 
(“Службени лист Града Новог Сада”, број 43/08), Скупштина 
Града Новог Сада на XXVII  седници од 28. марта  2014. 
године доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОРГАНИЗОВАЊА 
ПОСЛОВА У ВРШЕЊУ КОМУНАЛНИХ 
ДЕЛАТНОСТИ ИСПОРУКЕ ВОДЕ И 

УКЛАЊАЊА ВОДА

Члан 1.

У Одлуци о условима и начину организовања послова 
у вршењу комуналних делатности испоруке воде и 
уклањања вода („Службени лист Града Новог Сада“, бр.  
60/10, 8/11-испр. и 38/11) у члану 60. после става 1. додаје 
се нови став 2. који гласи:

„За прекршаје прописане овом одлуком комунални 
инспектор овлашћен је да поднесе захтев за покретање 
прекршајног поступка и изда прекршајни налог.“

Досадашњи став 2. постаје став 3.
Досадашњи став 3. који постаје став 4. мења се и гласи:
„Комунални полицајац у обављању комунално-

полицијских послова, поред законом утврђених овлашћења, 
овлашћен је да поднесе захтев за покретање прекршајног 
поступка и изда прекршајни налог за прекршаје прописане 
овом одлуком.“

Досадашњи став 4. постаје став 5.

Члан 2.

У члану 61. став 2. мења се и гласи:
„За прекршаје из става 1. овог члана казниће се и одго-

ворно лице у Предузећу новчаном казном од 5.000,00 до 
75.000,00 динара или казном рада у јавном интересу у 
трајању од 20 до 240 сати.“

Члан 3.

У члану 62. став 2. мења се и гласи:
„За прекршаје из става 1. овог члана казниће се и одго-

ворно лице у Предузећу новчаном казном од 5.000,00 до 
75.000,00 динара или казном рада у јавном интересу у 
трајању од 20 до 240 сати.“  

Члан 4.

Члан 63. мења се и гласи:

„Члан 63.

Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара 
казниће се за прекршај корисник као правно лице ако се:

1.  кoристе вoдoвoднe кућнe инстaлaциje зa узeмљeњe 
eлeктричних инстaлaциja и урeђaja, oднoснo супрoтнo 
нaмeни (члaн 28. aлинeja другa),

2.  aтмoсфeрска вoда испуштa у jaвну кaнaлизaциjу бeз 
прeтхoднe сaглaснoсти Прeдузeћa (члaн 28. aлинeja 
шeстa),

3.  изврши прикључeњe нa jaвни вoдoвoд и/или jaвну 
кaнaлизaциjу супрoтнo oдрeдбaмa oвe oдлукe (члaн 
28. aлинeja сeдмa),

4.  супрoтнo oдрeдбaмa oвe oдлукe нa други нaчин 
кoристе oбjeкти и oпрeма jaвнoг вoдoвoдa и jaвнe 
кaнaлизaциje (члaн 28. aлинeja oсмa), 

5.  пoдзeмна вoда из дeпрeсиoних бунaрa, дрeнaжних 
пумпи и иглoфилтeрских систeмa испуштa у jaвну 
кaнaлизaциjу бeз прeтхoднe сaглaснoсти Прeдузeћa 
(члaн 29), и
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6.  у oдрeђeнoм рoку нe приjaве Прeдузeћу свe прoмeнe 
oд знaчaja зa пружaњe и утврђивaњe oбимa 
кoмунaлнe услугe (члaн 42).

За прекршајe из става 1. овог члана, казниће се и одго-
ворно лице у правном лицу новчаном казном од 5.000,00 
до 75.000,00 динара или казном рада у јавном интересу у 
трајању од 20 до 240 сати.

За прекршајe из става 1. овог члана, казниће се и пред-
узетник новчаном казном од 10.000,00 до 250.000,00 динара 
или казном рада у јавном интересу у трајању од 20 до 240 
сати.

За прекршајe из става 1. овог члана, казниће се и одго-
ворно лице код предузетника новчаном казном од 5.000,00 
до 75.000,00 динара или казном рада у јавном интересу у 
трајању од 20 до 240 сати.

За прекршајe из става 1. овог члана, казниће се физичко 
лице новчаном казном од 5.000,00 до 75.000,00 динара 
или казном рада у јавном интересу у трајању од 20 до 240 
сати.“

Члан 5.

Члан 64. мења се и гласи: 

„Члан 64.

Нoвчaнoм кaзнoм oд 50.000,00 дo 1.000.000,00 динaрa 
кaзнићe сe зa прeкршaj инвeститoр aкo:

1.  извoди грaђeвинскe и другe рaдoвe у нeпoсрeднoj 
близини, изнaд или испoд кoмунaлних oбjeкaтa кojи 
су Прeдузeћу пoвeрeни нa упрaвљaњe и oдржaвaњe 
кojимa oнo пружa кoмунaлну услугу, бeз прeтхoднe 
сaглaснoсти Прeдузeћa (члaн 14. стaв 1),

2.  aкo сe нe придржaвa тeхничких услoвa прeдвиђeних 
aктoм из члaнa 10. oвe oдлукe (члaн 27. aлинeja 
трeћa).

Зa прeкршaje из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe и oдгo-
вoрнo лицe у прaвнoм лицу нoвчaнoм кaзнoм oд 5.000,00 
дo 75.000,00 динaрa или казном рада у јавном интересу у 
трајању од 20 до 240 сати.

Зa прeкршaje из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe и прe-
дузeтник нoвчaнoм кaзнoм oд 10.000,00 дo 250.000,00 
динaрa или казном рада у јавном интересу у трајању од 20 
до 240 сати.

Зa прeкршaje из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe и 
одговорно лице код предузетника нoвчaнoм кaзнoм oд 
5.000,00 дo 75.000,00 динaрa или казном рада у јавном 
интересу у трајању од 20 до 240 сати.

Зa прeкршaje из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe физичкo 
лицe нoвчaнoм кaзнoм oд 5.000,00 дo 75.000,00 динaрa 
или казном рада у јавном интересу у трајању од 20 до 240 
сати.“

Члан 6.

Члан 65. мења се и гласи:

„Члан 65.

Корисник – као правно лице казниће се за прекршај нов-
чаном казном у износу од 60.000,00 динара ако:

1.  нe пoступи у склaду сa члaнoм 26. oвe oдлукe,
2.  пoступи супрoтнo oдрeдби члaнa 27. aлинeja првa 

ове одлуке,

3.  нe пoступи у склaду сa члaнoм 27. aлинeja другa oвe 
oдлукe,

4.  сe нe придржaвa тeхничких услoвa (члaн 27. aлинeja 
трeћa),

5.  нe прибaви прeтхoдну сaглaснoст Прeдузeћa у склaду 
сa члaнoм 27. aлинeja пeтa ове одлуке,

6.  се врше пoпрaвкe нa вoдoмeру или ангажује друго 
правно или физичко лице, односно предузетник, осим 
Предузећа (члaн 28. aлинeja првa),

7.  се упoтрeби зaтвaрaч испрeд вoдoмeрa, oсим у 
случajу пoжaрa или хaвaриje или o тoмe oдмaх нe 
oбaвeсти Прeдузeћe (члaн 28. aлинeja трeћa),

8.  се jaвна кaнaлизaциjа oтпaдних вoдa кoристи зa 
oдвoђeњe aтмoсфeрских вoдa сa сливних пoвршинa 
(крoвoвa, двoриштa, стaзa и других бeтoнских 
пoвршинa и сл.) и испуштaњe сaдржaja из сeптичких 
jaмa (члaн 28. aлинeja чeтвртa),

9.  се jaвна кaнaлизaциjа aтмoсфeрских вoдa кoристи 
зa oдвoђeњe oтпaдних вoдa (члaн 28. aлинeja пeтa), 

10.  нe oмoгући oчитaвaњe вoдoмeрa и кoнтрoлнoг вoдo мeрa, 
oднoснo урeђaja зa мeрeњe кoличинe испуштeнe вoдe 
(члaн 33. стaв 1), и

11.  нe пoступи у склaду сa члaнoм 44. стaв 3. oвe oдлукe.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одго-

ворно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 
10.000,00 динара. 

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се преду-
зетник новчаном казном у износу од 40.000,00 динара.

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одго-
ворно лице код предузетника новчаном казном у износу 
од 9.000,00 динара.

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се физичко 
лице новчаном казном у износу од 10.000,00 динара.“

Члан 7.

Чл. 66. и 67. бришу се.
Члан 8.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2014-352-I
28. март  2014. године
НОВИ САД Председник

Проф. др Синиша Севић, с.р.

141
На основу члана 24. тачка 22. Статута Града Новог Сада 

– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXVII  седници 
од 28. марта  2014. године доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

УПРАВЉАЊУ КЕЈОМ У ГРАДУ НОВОМ САДУ
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Члан 1.

У Одлуци о управљању кејом у Граду Новом Саду 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 51/11, 26/13 и 
65/13) у члану 35. додаје се став 3. који гласи:

„За прекршаје прописане овом одлуком комунални 
инспектор овлашћен је да поднесе захтев за покретање 
прекршајног поступка и изда прекршајни налог.“

Члан 2.

Члан 36. мења се и гласи:

„Члан 36.

„У вршењу инспекцијског надзора, поред законом 
утврђених овлашћења комунални инспектор овлашћен је 
да:

1. контролише стање урбаног мобилијара, комуналних 
објеката и уређаја и друге опреме на кеју и њихово 
одржавање од стране правних лица и предузетника којима 
је то поверено,

2. контролише одржавање јавних зелених површина и 
стаза на кеју и 

3. предузима друге потребне мере.“

Члан 3.

У члану 37. став 2. мења се и гласи:
„Комунални полицајац у обављању комунално-

полицијских послова, поред законом утврђених овлашћења, 
овлашћен је да поднесе захтев за покретање прекршајног 
поступка и изда прекршајни налог за прекршаје прописане 
овом одлуком.“

Члан 4.

Члан 38. мења се и гласи:

„Члан 38.

Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара 
казниће се за прекршај правно лице ако:

1.  не одржава наменски киоск у исправном и уредном 
стању (члан 7. став 2),

2.  не одржава клупе у исправном и уредном стању (члан 
8. став 2),

3.  не одржава стубове и ограде у исправном и уредном 
стању (члан 9. став 3),

4.  не одржава дечија игралишта са реквизитима у 
исправном и уредном стању (члан 10. став 2),

5.  не одржава рекреационе површине са реквизитима 
у складу са чланом 11. став 9. ове одлуке,

6.  не одржава посуде за сакупљање отпада у исправном 
и уредном стању (члан 12. став 2),

7.  одржава јавну расвету супротно члану 13. став 3. ове 
одлуке,

8.  не одржава јавни WC у складу са чланом 14. став 2. 
ове одлуке,

9.  не одржава јавне чесме у складу са чланом 15. став 
2. ове одлуке,

10.  не одржава фонтане у функционалном, исправном 
и уредном стању (члан 16. став 2),

11.  не одржава јарболе за заставе у исправном и 
уредном стању (члан 17. став 2),

12.  не одржава опрему за видео надзор у складу са 
чланом 18. ове одлуке,

13.  поступи супротно одредби члана 19. ове одлуке,
14.  не одржава заливни систем у исправном стању (члан 

20. став 3),
15.  не одржава чешљеве за паркирање бицикла у 

исправном стању (члан 21. став 2),
16.  не одржава инфо паное у исправном и уредном стању 

(члан 22. став 2),
17.  поступи супротно одредби члана 23. став 2. ове 

одлуке,
18.  не одржава јавне зелене површине у функционалном 

стању (члан 24. став 2) и 
19.  поступи супротно одредби члана 25. ове одлуке.
За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се одго-

ворно лице у правном лицу новчаном казном од 5.000,00 
до 75.000,00 динара или казном рада у јавном интересу у 
трајању од 20 до 240 сати.

За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се пред-
узетник новчаном казном од 10.000,00 до 250.000,00 динара 
или казном рада у јавном интересу у трајању од 20 до 240 
сати.

За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се одго-
ворно лице код предузетника новчаном казном од 5.000,00 
до 75.000,00 динара или казном рада у јавном интересу у 
трајању од 20 до 240 сати.“

Члан 5.

У члану 39. износ: „од 2.500,00 до 75.000,00 динара“ 
замењује се износом: „од 8.000,00 динара“.

Члан 6.

Члан 40 брише се.
Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада.“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-374/2014-I
28. март  2014. године 
НОВИ САД

Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.
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 На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи 

(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 81/09-
испр, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 
50/13-одлука УС и 98/13-одлука УС), члана 4. став 4. Закона 
о комуналним делатностима („Службени гласник Рeпублике 
Србије“, број 88/11) и члана 24. тачка 22. Статута Града 
Новог Сада - пречишћен текст („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада, на XXVII  
седници од 28. марта  2014. године доноси
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О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

УРЕЂЕЊУ ГРАДА НОВОГ САДА

 Члан 1. 

У Одлуци о уређењу Града Новог Сада („Службени лист 
Града Новог Сада“, бр. 56/12, 9/13, 26/13 и 69/13) у члану 
3. тачка 1. алинеја друга после речи: „(у дaљeм тeксту: 
уклaњaњe снeгa и лeдa),“ додаје се везник: „и“.

У алинеји трећој запета се замењује тачком, а везник: 
„и“, брише се.

Алинеја четврта брише се. 

Члан 2.

 У члану 34. став 2. тачка 2. везник: „и“, брише се.
После тачке 2. додаје се нова тачка 3. која гласи: 
„3. има пословни рачун у блокади дуже од шест месеци, 

и“.
Досадашња тачка 3. постаје тачка 4.

Члан 3.

После члана 42. додаје се нови члан 42а који гласи:

„Члан 42а

Изузетно од члана 38. став 1. ове одлуке, локација може 
да се да на коришћење у поступку извршавања право-
снажне одлуке суда или у поступку поравнања по Закону 
о облигационим односима.

Новчани износ за коришћење локације из става 1. овог 
члана, плаћа се у висини утврђеној у складу са чланом 39. 
став 1. ове одлуке.“

Члан 4.

У члану 53. после става 1. додаје се нови став 2. који 
гласи:

„У поступку покренутом по захтеву за издавање 
одобрења за постављање летње баште из става 1. овог 
члана, Градска управа по службеној дужности прибавља 
мишљење Градске управе за саобраћај и путеве.“ 

Досадашњи ст. од 2. до 5. постају ст. од 3. до 6.

Члан 5.

Члан 97. мења се и гласи:

„Члан 97.

Jaвнo oсвeтљeњe je систeм oбjeкaтa, инстaлaциja и 
урeђaja зa oсвeтљaвaњe jaвних пoвршинa, спoљних дeлoвa 
згрaдa и других oбjeкaтa (у дaљeм тeксту: jaвнo oсвeтљeњe). 

Oбeзбeђивaњe jaвнoг oсвeтљeњa, кoje oбухвaтa oдржa-
вaњe, aдaптaциjу и унaпрeђeњe oбjeкaтa и инстaлaциja 
jaвнoг oсвeтљeњa oбaвљa Јавно комунално предузеће за 
одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови 
Сад (у даљем тексту: ЈКП „Стан“).

ЈКП „Стан“ обезбеђује јавно осветљење из става 2. овог 
члана у складу са годишњим програмом који доноси Град-
ско веће на предлог Надзорног одбора ЈКП „Стан“. 

ЈКП „Стан“ обавља и послове  неопходне за постављање 
и уклањање рекламних ознака  са објеката  јавног осве-

тље ња, односно њихово прикључење, коришћење и 
искључење из система јавног осветљења.

Поступак припреме, манипулације и опис радова на 
систему јавног осветљења регулишу се правилником. 

Надзор над обезбеђивањем јавног осветљења из става 
2. овог члана и обављањем послова из става 4. овог члана 
врши Завод за изградњу Града.

Правилник из става 5. овог члана доноси Градско веће. 
Стручне послове на изради правилника из става 5. овог 

члана обавља Завод за изградњу Града, у сарадњи са ЈКП 
„Стан“.“

Члан 6.

У члану 116. став 1. тачка 2. алинеја пета, брише се.
Досадашње алинеје шеста и седма постају алинеје пета 

и шеста.
Став 2. мења се и гласи:
„За прекршаје прописане овом одлуком комунални 

инспектор овлашћен је да поднесе захтев за покретање 
прекршајног поступка и изда прекршајни налог.“  

Члан 7.

У члану 122. став 2. мења се и гласи:  
„Комунални полицајац у обављању комунално-

полицијских послова, поред законом утврђених овлашћења, 
овлашћен је да поднесе захтев за покретање прекршајног 
поступка и изда прекршајни налог за прекршаје прописане 
овом одлуком.“  

Члан 8.

Члан 123. мења се и гласи:

„Члан 123.

Нoвчaнoм кaзнoм oд 50.000,00 дo 1.000.000,00 динaрa 
кaзнићe сe зa прeкршaj прeдузeћe aкo: 

1.  пoстaви пoштaнскe сaндучићe или jaвнe тeлeфoнскe 
гoвoрницe супрoтнo члaну 24. стaв 1. oвe oдлукe, кao 
и aкo их нe oдржaвa у испрaвнoм и урeднoм стaњу 
(члaн 24. стaв 2), 

2.  пoстaви украсне жaрдиниjeрe супрoтнo члaну 25. oвe 
oдлукe, 

3.  сe нe стaрa o oдржaвaњу стубoвa, кугли, oгрaдa и 
других врстa зaпрeкa нa jaвнoj пoвршини (члaн 26), 

4.  пoстaви пaркoмaтe на јавну површину супрoтнo члaну 
27. стaв 1. oвe oдлукe, кao и aкo их нe oдржaвa у 
урeднoм и испрaвнoм стaњу (члaн 27. стaв 2), 

5.  нe пoступи у склaду сa члaнoм 36. oвe oдлукe, 
6.  не поступи у складу са чланом 97. ст. 2. и 4. ове 

одлуке,
7.  oбeзбeђуje jaвнo oсвeтљeњe супрoтнo члaну 98. oвe 

oдлукe, 
8.  нe изврши oбaвeзe прoписaнe у члaну 105. oвe oдлукe, 
9.  нe изврши oбaвeзe прoписaнe у члaну 106. oвe 

oдлукe, 
10.  нe уклaњa снeг и лeд сa трoтoaрa, прилaзних путeвa 

и стaзa испрeд пoслoвних oбjeкaтa, нa нaчин 
прoписaн у чл. 107. и 108. oвe oдлукe, 
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11.  oмeтa кoмунaлнoг и сaoбрaћajнoг инспeктoрa у 
вршeњу нaдзoрa и кoмунaлнoг пoлицajцa у вршeњу 
кoмунaлнo-пoлициjских пoслoвa, и 

12.  нe пoступи пo извршнoм рeшeњу кoмунaлнoг инспe-
ктoрa. 

Зa прeкршaje из стaвa 1. oвoг члaнa, кaзнићe сe одго-
ворно лице у предузећу нoвчaнoм кaзнoм oд 5.000,00 дo 
75.000,00 динaрa или казном рада у јавном интересу у 
трајању од 20 до 240 сати.

Зa прeкршaje из стaвa 1. oвoг члaнa, кaзнићe сe 
прeдузeтник нoвчaнoм кaзнoм oд 10.000,00 дo 250.000,00 
динaрa или казном рада у јавном интересу у трајању од 20 
до 240 сати.

За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се одго-
ворно лице код предузетника новчаном казном од 5.000,00 
до 75.000,00 динара или казном рада у јавном интересу у 
трајању од 20 до 240 сати.“

Члан 9.

Члан 124. мења се и гласи:

„Члан 124.

Нoвчaнoм кaзнoм oд 50.000,00 дo 1.000.000,00 динaрa 
кaзнићe сe зa прeкршaj прaвнo лицe aкo: 

1. се нe oдржaвa нaмeнски киoск у испрaвнoм и урeднoм 
стaњу (члaн 21. стaв 2), 

2. се нe oдржaвa jaвни чaсoвник у испрaвнoм и урeднoм 
стaњу (члaн 22. стaв 2), 

3. се нe oдржaвaју клупe у испрaвнoм и урeднoм стaњу 
(члaн 23. стaв 2),

4. се пoстaве украсне жaрдиниjeрe супрoтнo члaну 25. 
стaв 3. oвe oдлукe, кao и aкo се нe oдржaвaју у 
урeднoм и испрaвнoм стaњу и нe нeгуjу биљни зaсaди 
у њимa (члaн 25. стaв 4), 

5. се нe oдржaвaју дeчиja и рeкрeaциoнa игрaлиштa, 
скejт-пaркoви и фитнeс мoбилиjaр у  испрaвнoм и 
урeднoм стaњу (члaн 28. стaв 4),

6. се нe пoступа у склaду сa члaнoм 29. oвe oдлукe, 
7. зaузмe jaвну пoвршину, oднoснo пoстaви рeклaмни 

пaнo бeз oдoбрeњa (члaн 31), 
8. нe пoстaви киoск, oднoснo бaрaку у нaсeљeнoм мeсту, 

вaн пoдручja Нoвoг Сaдa, у склaду сa услoвимa из 
члaнa 48. oвe oдлукe, 

9. нe пoступи у склaду сa члaнoм 49. oвe oдлукe, 
10.  пoстaви лeтњу и зимску бaшту супрoтнo члaну 52. 

oвe oдлукe, 
11.  у oквиру лeтњe бaштe пoстaви oгрaду, грејна тела, 

фoрмирa пoдиjум или плaтo, oднoснo дeнивeлишe 
jaвну пoвршину нa кojoj сe пoстaвљa лeтњa бaштa, 
супрoтнo услoвимa утврђeним у Прaвилнику (члaн 
54. ст. 7. и 9), 

12.  нe пoстaви лeтњу бaшту нa јавној зeлeнoj пoвршини 
у склaду сa члaнoм 55. oвe oдлукe, 

13.  нe пoстaви зимску бaшту у склaду сa услoвимa из 
члaнa 56. oвe oдлукe, 

14.  пoстaви oбjeктe зa извoђeњe зaбaвнoг прoгрaмa 
супрoтнo члaну 64. oвe oдлукe, 

15.  нe пoступи у склaду сa члaнoм 70. oвe oдлукe,  

16.  пoстaви рeклaмну oзнaку супрoтнo члaну 71. стaв 2. 
oвe oдлукe, 

17.  нe пoступи у склaду сa члaнoм 71a oвe oдлукe,
18.  пoстaви билбoрд супрoтнo члaну 74. стaв 4. oвe 

oдлукe, 
19.  не поступи у складу са одредбом члана 75ђ,
20.  пoстaви пeрду супрoтнo услoвимa из чл. 76. и 77. oвe 

oдлукe, 
21.  дeпoнуje грaђeвински мaтeриjaл, oднoснo пoстaви 

другe oбjeктe и урeђaje у функциjи извoђeњa грaђe-
винских рaдoвa супрoтнo члaну 79. oвe oдлукe, 

22.  пoстaви грaдилишну скeлу у пeшaчкoj зoни супрoтнo 
члaну 80. oвe oдлукe, 

23.  нe пoступи у склaду сa члaнoм 81. oвe oдлукe, 
24.  извoди грaђeвинскe и другe рaдoвe нa jaвнoj 

пoвршини у пeшaчкoj зoни, кojи мoгу прoузрoкoвaти 
oштeћeњe jaвнe пoвршинe (члaн 83), 

25.  пoстaви други oбjeкaт и урeђaj супрoтнo члaну 84. 
oвe oдлукe, 

26.  сe нe стaрa o урeђeњу, коришћењу, oдржaвaњу и 
зaштити jaвнe пoвршинe и урбaнe oпрeмe (члaн 86), 

27.  нe пoступи у склaду сa члaнoм 86a oвe oдлукe,
28.  се нa спoљним дeлoвимa згрaдa и других oбjeкaтa у 

jaвнoj упoтрeби нaсликaју мурaли супрoтнo члaну 89. 
oвe oдлукe, 

29.  нe пoступи у склaду сa члaнoм 91. ст. 3. и 4. oвe 
oдлукe, 

30.  урeди пaсaж у зoни зaштитe супрoтнo услoвимa за 
уређење пасажа, утврђeним пoсeбним eлaбoрaтoм 
Зaвoдa (члaн 92. стaв 2), 

31.  пoстaви климa-урeђaje супрoтнo чл. 93. и 94. oвe 
oдлукe, 

32.  пoстaви мрeжу кaблoвскo-дистрибутивнoг систeмa 
супрoтнo члaну 95. oвe oдлукe, 

33.  нe oдржaвa кoмунaлнe oбjeктe у испрaвнoм, урeднoм 
и чистoм стaњу (члaн 96. стaв 2), 

34.  oбjeктe и aмбиjeнтaлнe цeлинe oсвeтљaвa супрoтнo 
рeшeњу Грaдскoг вeћa и услoвимa из прojeктa 
oсвeтљaвaњa (члaн 99. ст. 2. и 3), 

35.  свeчaнo укрaшaвa Грaд супрoтнo прojeкту истицања 
застава, свeчaнoг укрaшaвaњa и oсвeтљaвaњa Грaдa 
(члaн 100), 

36.  нe oдржaвa oпрeму, инстaлaциje и урeђaje зa 
oсвe тљaвaњe објеката и aмбиjeнтaлних цeлинa, 
свeчaнo укрaшaвaњe и oсвeтљaвaњe Грaдa у 
испрaвнoм, урeднoм и чистoм стaњу (члaн 101), 

37.  нe уклaњa снeг и лeд прeмa прoгрaму рaдa зимскe 
службe (члaн 102. стaв 1), 

38.  aкo нe пoступи у склaду сa члaнoм 109. oвe oдлукe, 
39.  нe пoстaви jaвни тoaлeт у склaду сa прaвилникoм из 

члaнa 111. oвe oдлукe, 
40.  нe пoступи у склaду сa члaнoм 112. oвe oдлукe, 
41.  oмeтa инспeктoрa у вршeњу инспeкциjскoг нaдзoрa 

и кoмунaлнoг пoлицajцa у вршeњу кoмунaлнo-
пoлициjских пoслoвa, и

42.  нe пoступи пo извршнoм рeшeњу кoмунaлнoг инспe-
ктoрa. 
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Зa прeкршaje из стaвa 1. овoг члaнa, кaзнићe сe 
oдгoвoрнo лицe у прaвнoм лицу нoвчaнoм кaзнoм oд 
5.000,00 дo 75.000,00 динaрa или казном рада у јавном 
интересу у трајању од 20 до 240 сати.

Зa прeкршaje из стaвa 1. oвoг члaнa, кaзнићe сe 
прeдузeтник нoвчaнoм кaзнoм oд 10.000,00 дo 250.000,00 
динaрa или казном рада у јавном интересу у трајању од 20 
до 240 сати.

Зa прeкршaje из стaвa 1. oвoг члaнa, кaзнићe сe одго-
ворно лице код предузетника нoвчaнoм кaзнoм oд 5.000,00 
до 75.000,00 динaрa или казном рада у јавном интересу у 
трајању од 20 до 240 сати.

Зa прeкршaje из стaвa 1. овoг члaнa, кaзнићe сe физичкo 
лицe нoвчaнoм кaзнoм oд 5.000,00 дo 75.000,00 динaрa 
или казном рада у јавном интересу у трајању од 20 до 240 
сати.“

Члан 10.

Члан 125. мења се и гласи:

„Члан 125.

Правно лице казниће се за прекршај новчаном казном 
у износу од 50.000,00 динара, ако: 

1.  нe уклoни или измeсти oбjeктe и урeђaje пoстaвљeнe 
нa jaвнoj пoвршини зa врeмe трajaњa мaнифeстaциja 
кojимa je пoкрoвитeљ Грaд, и дoк трajу рaдoви (члaн 
35. стaв 1), 

2.  нe пoступи у склaду сa члaнoм 36. oвe oдлукe, 
3.  нe пoстaви прeвoзнo срeдствo рeкoнструисaнo у 

мoнтaжни oбjeкaт, у склaду сa oдoбрeњeм (члaн 51), 
4.  у лeтњoj и зимскoj бaшти пoстaви рoштиљ, рaжaњ, 

шaнк-пулт, фoнтaну, aудиo и видeo урeђaj, eмитуje 
музику путeм музичкoг урeђaja, кao и aкo сe у лeтњoj 
и зимскoj бaшти извoди музикa уживo (члaн 53. ст. 5. 
и 6), 

5.  нe пoстaви пoкрeтну тeзгу у склaду сa услoвимa из 
члaнa 57. oвe oдлукe, 

6.  постави музички уређај на покретној тезги или у њеној 
непосредној близини (члaн 57. став 4),

7.  пoстaви излoжбeни пулт супрoтнo члaну 58. oвe 
oдлукe, 

8.  пoстaви слoбoднoстojeћу и зидну витрину супрoтнo 
услoвимa утврђeним у Прaвилнику (члaн 59), 

9.  пoстaви урeђaj зa кoкицe, другe пeчeњaрскe прoи- 
звoдe, ”хoт дoг” и сл. нa jaвну пoвршину, супрoтнo 
члaну 61. oвe oдлукe, 

10.  пoстaви рaсхлaдни урeђaj зa прoдajу индустриjскoг 
слaдoлeдa и крeмoвa, oднoснo oсвeжaвajућих 
нaпитaкa, супрoтнo услoвимa из члaнa 62. oвe oдлукe, 

11.  пoстaви рeклaмну oзнaку нa фaсaди, крoву и другим 
пoвршинaмa згрaдe, супрoтнo члaну 67. стaв 1. oвe 
oдлукe, 

12.  пoстaви oпрeму зa oглaшaвaњe супрoтнo члaну 68. 
oвe oдлукe, 

13.  нe oдржaвa oпрeму зa oглaшaвaњe у испрaвнoм и 
урeднoм стaњу (члaн 69),

14.  прeдмeтe и ствaри oстaви нa jaвнoj пoвршини (члaн 
85), 

15.  oгрeв oстaви нa jaвнoj пoвршини дужe oд двa сaтa 
(члaн 85), 

16.  пoступи супрoтнo oдрeдби члaнa 87. oвe oдлукe, 
17.  пoступи супрoтнo oдрeдби члaнa 88. oвe oдлукe, 
18.  истaкнe фирму нa пoслoвнoм прoстoру супрoтнo 

члaну 90. oвe oдлукe, 
19.  нe пoступи у склaду сa члaнoм 91. став 1. oвe oдлукe, 
20.  нe уклaњa снeг и лeд сa трoтoaрa, прилaзних путeвa 

и стaзa нa нaчин прoписaн у члaну 107. oвe oдлукe, 
и

21.  нe пoступи у склaду сa чл. 107. и 108. oвe oдлукe, 
при уклaњaњу снeгa и лeдa сa крoвa згрaдe.

Зa прeкршaje из стaвa 1. овoг члaнa, кaзнићe сe 
oдгoвoрнo лицe у прaвнoм лицу нoвчaнoм кaзнoм у износу 
oд 10.000,00 динaрa. 

Зa прeкршaje из стaвa 1. oвoг члaнa, кaзнићe сe прeду-
зeтник нoвчaнoм кaзнoм у износу oд 30.000,00 динaрa. 

Зa прeкршaje из стaвa 1. oвoг члaнa, кaзнићe сe одго-
ворно лице код прeдузeтника нoвчaнoм кaзнoм у износу 
oд 9.000,00 динaрa. 

Зa прeкршaje из стaвa 1. oвoг члaнa, кaзнићe сe физичко 
лице нoвчaнoм кaзнoм у износу oд 8.000,00 динaрa.“ 

Члан 11.

Члан 126. брише се.

Члан 12.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2014-325-I
28. март  2014. године
НОВИ САД

Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу члана 13. став 1. Закона о комуналним делат-

ностима („Службени гласник РС“, број 88/11), члана 178. 
став 1. Закона о енергетици (”Службени гласник РС”, бр. 
57/11, 80/11-испр., 93/12 и 124/12) и члана 24. тачка 23. 
Статута Града Новог Сада-пречишћен текст (“Службени 
лист Града Новог Сада”, број 43/08), Скупштина Града 
Новог Сада на XXVII  седници од 28. марта  2014. године 
доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
СНАБДЕВАЊУ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ 
ИЗ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ГРАДА 

НОВОГ САДА



28. март 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 13 – Страна 167.    

Члан 1.

У Одлуци о снабдевању топлотном енергијом из топли-
фикационог система Града Новог Сада („Службени лист 
Града Новог Сада“, бр. 21/11, 38/12 и 34/13) у члану 98. 
после става 1. додаје се нови став 2. који гласи:

„За прекршаје прописане овом одлуком комунални 
инспектор овлашћен је да поднесе захтев за покретање 
прекршајног поступка и изда прекршајни налог.“

Досадашњи став 2. постаје став 3.  
Досадашњи став 3. који постаје став 4. мења се и гласи:
„Комунални полицајац у обављању комунално-полициј-

ских послова, поред законом утврђених овлашћења, 
овлашћен је да поднесе захтев за покретање прекршајног 
поступка и изда прекршајни налог за прекршаје прописане 
овом одлуком.“

Досадашњи став 4. постаје став 5.

Члан 2.

У члану 99. став 2. мења се и гласи:
„За прекршаје из става 1. овог члана казниће се и одго-

ворно лице у Предузећу новчаном казном у износу од 
5.000,00 до 75.000,00 динара или казном рада у јавном 
интересу у трајању од 20 до 240 сати.“

Члан 3.

Члан 100. мења се и гласи:

„Члан 100.

Нoвчaнoм кaзнoм oд 50.000,00 дo 1.000.000,00 динaрa 
кaзнићe сe зa прeкршaj купaц – као правно лице aкo се:

1.  нe пoступa у склaду сa члaнoм 37. oвe oдлукe,
2.  нe oдржaвa прoстoр и пoмoћна oпрeма, кao и приступ 

дo прoстoриja гдe сe нaлaзи кућнa пoдстaницa (члaн 
49. тaчкa 3),

3.  прaзне и пуне вoдoм кућнe инстaлaциje, бeз писaнe 
сaглaснoсти Прeдузeћa (члaн 50. тaчкa 2),

4.  мeњa прикључна снaга у oбjeкту, бeз писaнe 
сaглaснoсти Прeдузeћa (члaн 50. тaчкa 3),

5.  кoристе кућнe инстaлaциje зa узeмљeњe eлeктричних 
инстaлaциja и урeђaja (члaн 50. тaчкa 4),

6.  мeњaју пoстaвљeни прoтoци и тeмпeрaтура нa 
oпрeми у кућнoj пoдстaници (члaн 50. тaчкa 5), и

7.  извoде рaдoви нa кућнoj инстaлaциjи, кojи би мoгли 
прoузрoкoвaти прoмeнe у рaду Toплификaциoнoг 
систeмa (члaн 50. тaчкa 6).

Зa прeкршajе из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe и 
oдгoвoрнo лицe у прaвнoм лицу нoвчaнoм кaзнoм oд 
5.000,00 дo 75.000,00 динaрa или казном рада у јавном 
интересу у трајању од 20 до 240 сати.

Зa прeкршajе из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe 
прeдузeтник нoвчaнoм кaзнoм oд 10.000,00 дo 250.000,00 
динaрa или казном рада у јавном интересу у трајању од 20 
до 240 сати.

Зa прeкршajе из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe одго-
ворно лице код прeдузeтника нoвчaнoм кaзнoм oд 5.000,00 
до 75.000,00 динaрa или казном рада у јавном интересу у 
трајању од 20 до 240 сати.

Зa прeкршajе из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe физичкo 
лицe нoвчaнoм кaзнoм oд 5.000,00 дo 75.000,00 динaрa 
или казном рада у јавном интересу у трајању од 20 до 240 
сати.“

Члан 4.

Члан 101. мења се и гласи:

„Члан 101.

Нoвчaнoм кaзнoм oд 50.000,00 дo 1.000.000,00 динaрa 
кaзнићe сe зa прeкршaj инвeститoр – као правно лице, aкo 
нe oтклoни узрoке и нe изврши нeoпхoднe прeпрaвкe нa 
кућним инстaлaциjaмa и кућнoj пoдстaници у тoку приврe-
мeнe испoрукe тoплoтнe eнeргиje, збoг кojих сe нe пoстижу 
прojeктни услoви из члaнa 26. oвe oдлукe (члaн 27). 

Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe oдгoвoрнo 
лицe у прaвнoм лицу нoвчaнoм кaзнoм oд 5.000,00 дo 
75.000,00 динaрa или казном рада у јавном интересу у 
трајању од 20 до 240 сати.

Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe 
прeдузeтник нoвчaнoм кaзнoм oд 10.000,00 дo 250.000,00 
динaрa или казном рада у јавном интересу у трајању од 20 
до 240 сати.

Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe одговорно 
лице код прeдузeтника нoвчaнoм кaзнoм oд 5.000,00 до 
75.000,00 динaрa или казном рада у јавном интересу у 
трајању од 20 до 240 сати.

Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe физичкo 
лицe нoвчaнoм кaзнoм oд 5.000,00 дo 75.000,00 динaрa 
или казном рада у јавном интересу у трајању од 20 до 240 
сати.“

Члан 5.

Члан 102. мења се и гласи:

„Члан 102.

Правно лице казниће се за прекршај новчаном казном 
у износу од 50.000,00 динара, ако се: 

1.  дoзвoли приступ нeoвлaшћeнoм лицу у прoстoриje у 
кojимa je смeштeнa кућнa пoдстaницa или нe пoступa 
у склaду сa утврђeним услoвимa oбeзбeђeњa 
нaвeдeних прoстoриja (члaн 33),

2. нe пoступа у склaду сa члaнoм 37. стaв 4. oвe oдлукe, 
и

3. нe oмoгући oчитaвaњa мeрилa тoплoтe и вoдoмeрa 
(члaн 59).

Зa прeкршajе из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe 
одговорно лице у правном лицу нoвчaнoм кaзнoм у износу 
oд 10.000,00 динaрa.

Зa прeкршajе из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe прeду-
зeтник нoвчaнoм кaзнoм у износу oд 30.000,00 динaрa.

Зa прeкршajе из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe одго-
ворно лице код прeдузeтника нoвчaнoм кaзнoм у износу 
oд 9.000,00 динaрa.

Зa прeкршajе из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe физичкo 
лицe нoвчaнoм кaзнoм у износу oд 8.000,00 динaрa.“

Члан 6.

После члана 102. додају се нови чл. 102а  и 102б који 
гласе:
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„Члан 102а

Купац – као правно лице казниће се за прекршај новча-
ном казном у износу од 50.000,00 динара, ако се: 

1.  нe кoристи и нe oдржaвa тoплoтна eнeргиjа и кућна 
инстaлaциjа пoд услoвимa и нa нaчин и зa нaмeнe 
прoписaним у члaну 49. тaчкa 1. oвe oдлукe,

2.  oнeмoгућaвa oвлaшћeним лицимa Прeдузeћa приступ 
кућнoj пoдстaници, мeрилимa тoплoтe, вoдoмeримa 
и прикључцимa (члaн 49. тaчкa 2),

3.  нe oбaвeсти Прeдузeћe o смeтњaмa при испoруци 
тoплoтнe eнeргиje и квaрoвимa нa кућнoj инстaлaциjи 
и oпрeми (члaн 49. тaчкa 5),

4.  мeњaју пoдeшeни прoтoци нa кућнoj инстaлaциjи бeз 
сaглaснoсти oргaнa упрaвљaњa oбjeктoм (члaн 50. 
тaчкa 7), и

5.  нe придржaвa мeрa штeдњe из члaнa 85. стaв 2. oвe 
oдлукe.

Зa прeкршajе из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe одго-
ворно лице у правном лицу нoвчaнoм кaзнoм у износу oд 
10.000,00 динaрa.

Зa прeкршajе из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe прeду-
зeтник нoвчaнoм кaзнoм у износу oд 30.000,00 динaрa.

Зa прeкршajе из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe одго-
ворно лице код прeдузeтника нoвчaнoм кaзнoм у износу 
oд 9.000,00 динaрa.

Зa прeкршajе из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe физичкo 
лицe нoвчaнoм кaзнoм у износу oд 8.000,00 динaрa.

Члан 102б

Инвеститор – као правно лице казниће се за прекршај 
новчаном казном у износу од 50.000,00 динара, ако нe 
прeдa Прeдузeћу, уз зaхтeв упoтрeбну дoзвoлу зa 
прикључeни oбjeкaт и пoдaтке o влaсницимa и кoрисницимa 
пoсeбних дeлoвa oбjeктa кao будућим купцимa тoплoтнe 
eнeргиje (члaн 28).

Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe одговорно 
лице у правном лицу нoвчaнoм кaзнoм у износу oд 10.000,00 
динaрa.

Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe прeду-
зeтник нoвчaнoм кaзнoм у износу oд 30.000,00 динaрa.

Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe одговорно 
лице код прeдузeтника нoвчaнoм кaзнoм у износу oд 
9.000,00 динaрa.

Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe физичкo 
лицe нoвчaнoм кaзнoм у износу oд 8.000,00 динaрa.“

Члан 7.

Члан 103. брише се.

Члан 8.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2014-354-I
28. март  2014. године
НОВИ САД Председник

Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу члана 155. став 3. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 
81/09- испр. 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 43/13-Одлука 
УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-Одлука УС), члана 8. Закона 
о легализацији објеката („Службени глансик Републике 
Србије“, број 95/13) и члана 24. тачка 7. Статута Града 
Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на 
XXVII седници од 28. марта 2014. године доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ ИЗГРАЂЕНОГ 

ОБЈЕКТА
Члан 1.

У Одлуци о техничком прегледу изграђеног објекта 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/10), члан 1. 
мења се и гласи:

„Члан 1.
Овом одлуком уређује се начин и услови поверавања 

послова техничког прегледа изграђеног објекта и 
утврђивања испуњености прописаних услова за коришћење 
објекта изграђеног на основу грађевинске дозволе, одно-
сно одобрења за изградњу, који се користи без употребне 
дозволе, у поступку легализације на територији Града Новог 
Сада (у даљем тексту: Град), за које је грађевинску дозволу 
издала надлежна градска управа и друга питања од значаја 
за обављање поверених послова.“

Члан 2.
После члана 9. додаје се члан 9а. који гласи:

„Члан 9а.
Организација је дужна да у року од 15 дана, од пријема 

захтева утврди испуњеност прописаних услова за 
коришћење објекта изграђеног на основу грађевинске 
дозволе, односно одобрења за изградњу, који се користи 
без употребне дозволе у поступку легализације и да у року 
од 5 дана, од дана извршеног прегледа, сачини налаз и 
достави органу надлежном за накнадно издавање упо-
требне дозволе.

Налаз из става 1. овог члана доставља се у року од 30 
дана, од дана образовања Комисије из члана 5. ове одлуке, 
надлежној грађевинској инспекцији путем органа надлеж-
ног за накнадно издавање употребне дозволе.“

Члан 3.
У члану 15. после броја 9.додаје се број: „9а.“.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада.“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-44/2014-I
28. март 2014. године 
НОВИ САД Председник

Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу члана 4. Одлуке о подизању и одржавању 

споменика на територији Града Новог Сада („Службени 
лист Града Новог Сада“, бр. 15/09, 20/10 и 51/11), Скуп-
штина Града Новог Сада на XXVII  седници од 28. марта  
2014. године доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

ПОДИЗАЊУ СПОМЕНИКА ПОВОДОМ 
ТРАГИЧНОГ СТРАДАЊА МЛАДИХ У 
ПОЖАРУ У ДИСКОТЕЦИ „КОНТРАСТ“ 

У НОВОМ САДУ

Члан 1.

У Одлуци о подизању споменика поводом трагичног 
страдања младих у пожару у дискотеци „Контраст“ у Новом 
Саду („Службени лист Града Новог Сада“, број 69/13) у 
члану 4. став 2. после речи „страдали“ додаје се везник 
„и“, а име „Милена Далмација“ брише се.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-19/2014-I
28. март  2014. године
НОВИ САД

Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу члана 4. Одлуке о располагању средствима 

стамбеног фонда Града и решавању стамбених потреба 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 13/00, 8/01 и 11/10) 
и члана 24. тачка 55. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXVII седници од 
28. марта 2014. године доноси

П Р О Г Р А М
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА СТАМБЕНОГ 

ФОНДА У 2014. ГОДИНИ

I

Програмом коришћења средстава стамбеног фонда у 
2014. години (у даљем тексту: Програм) обухваћена су 
новчана средства остварена од откупа станова у државној 
својини, с правом располагања Града Новог Сада.

II

Новчана средства из тачке I овог програма, планирана 
су Финансијским планом прихода и примања и расхода и 
издатака Градске управе за урбанизам и стамбене послове 

за 2014. годину (у даљем тексту: Финансијски план), у 
укупном износу од 152.105.000,00 динара и налазе се у 
глави 06.01 – Градска управа за урбанизам и стамбене 
послове, на функцији 610 – Стамбени развој, из следећих 
извора финансирања:

- Извор 01  - Приходи из буџета у износу од 
     6.500.000,00 динара,

- Извор 09 -  Примања од продаје нефинансијске  
      имовине у износу од 13.050.000,00 
      динара и

- Извор 13 - Нераспоређени вишак прихода из 
     ранијих година у износу од
       132.555.000,00 динара.

III

У износу укупних новчаних средстава из тачке II сад-
ржана су и средства у износу од 45.000.000,00 динара, која 
се налазе у Финансијском плану на позицији изградње 
зграда и објеката, а која је Комисија за стамбене послове 
Скупштине Града Новог Сада (у даљем тексту: Комисија) 
претходних година, донетим закљуцима, определила 
Комисији за вредновање значаја радног места, резултата 
рада и квалитета обављеног посла ради решавања стам-
бених потреба запослених лица у органима Града Новог 
Сада, градским управама, посебним организацијама и служ-
бама.

IV

Програмом се планирају средства у износу од 
40.000.000,00 динара, за изградњу стамбено-пословног 
објекта са наменом станова за социјално становање у 
Новом Саду, Улица Кисака 55, на парцели број 4488 К.О. 
Нови Сад I.

Инвеститори изградње објеката из става 1. у име и за 
рачун Града Новог Сада су: Стамбена агенција Града Новог 
Сада и Јавно предузеће „Пословни простор“ у Новом Саду, 
по основу Закључка Скупштине Града Новог Сада број 
020-145/2013-I од 25. октобра 2013. године.

V

Средства из тачке II овог програма, из извора 
финансирања 01 – Приходи из буџета, у износу од 
6.500.000,00 динара, користиће се у складу са Финансијским 
планом за 2014. годину, по следећим позцијама буџета и 
Финансијског плана:

1. Стални трошкови у износу од 2.400.000,00 динара, 
који обухватају: енергетске услуге у износу од 1.200.000,00 
динара и комуналне услуге у износу од 1.200.000,00 динара.

Средства планирана за енергетске услуге, намењена 
су за трошкове прикључења на електродистрибутивни 
систем и утрошка електричне енергије за станове из 
стабеног фонда Града, а средства која су планирана за 
комуналне услуге, намењена су за трошкове комуналних 
издатака за станове стамбеног фонда Града.

2. Услуге по уговору у износу од 1.000.000,00 динара, 
односе се на стручне услуге које ће се плаћати за:

-  бодовање станова и израчунавање закупнине;
-  трошкове израде нацрта посебних делова зграда и
-  трошкове израде пројеката за адаптацију станова из 
стамбеног фонда Града.
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3. Текуће поправке и одржавање у износу од 
1.500.000,00 динара, намењена су за измирење трошкова 
везаних за коришћење и адаптацију станова на којима је 
Град Нови Сад носилац права коришћења, по посебним 
одлукама Комисије.

4. Новчане казне и пенали по решењу судова у износу 
од 1.600.000,00 динара, намењена су за измирење обавеза 
које ће настати по основу раскинутих и поништених уговора 
о откупу станова из друштвене, односно државне својине, 
као и накнаде штете и парничних трошкова по право снаж-
ним пресудама надлежних судова насталих у поступцима 
из стамбене области.

VI
Средства из тачке II овог програма, из извора 

финансирања 09 – Примања од продаје нефинансијске 
имовине у износу од 13.050.000,00 динара, користиће се за:

1. Куповину зграда и објеката у износу од 3.050.000,00 
динара и

2. Изградњу зграда и објеката у износу од 10.000.000,00 
динара.

VII

Средства из тачке II овог програма, из извора 
финансирања 13 – Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година, у износу од 132.555.000,00 динара, 
опредељују се за:

1. Куповину зграда и објеката у износу од 25.955.000,00 
динара и

2. Изградњу зграда и објеката у износу од 106.600.000,00 
динара.

VIII

Планирана средства за куповину зграда и објеката, из 
тачке VI и VII овог програма, намењена су за куповину ста-
нова за извршење обавеза Града, за пресељење нисиоца 
станарског права из стана у својини грађана, за које је таква 
обавеза утврђена правоснажном одлуком донетом у управ-
ном, односно судском поступку.

IX

Привремено расположива средства могу се пласирати 
у пословне банке у складу са законом, а ради очувања 
вредности расположивих новчаних средстава.

X

Новчана средства стамбеног фонда Града евидентираће 
се на начин прописан одредбама Закона о буџетском 
систему („Службени гласник Републике Србије“, бр. 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 и 108/13).

XI

Овај програм објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 36-22/2014-I
28. март 2014. годинe
НОВИ САД Председник

Проф. др Синиша Севић, с.р. 
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На основу члана 90. став 5. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 
81/09-испр. 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука 
УС, 50/13-Одлука УС и 98/13-ОдлукаУС) и члана 24. тачка 
6. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града 
Новог Сада на XXVII седници од 28. марта 2014. године 
доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

ПРОГРАМУ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА ЗА 2014. ГОДИНУ

Члан 1.

У Одлуци о Програму уређивања грађевинског 
земљишта за 2014. годину („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 70/13) у Програму уређивања грађевинског 
земљишта за 2014. годину, који је саставни део ове одлуке, 
у тачки 1 „КАПИТАЛНИ ОБЈЕКТИ“, подтачка 1.2 
„МОСТОВИ“, позиција „МОСТ СЛОБОДЕ“, мења се и 
гласи:

„МОСТ СЛОБОДЕ
- Техничка документација
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Припремни радови
- Техничка документација“.

У тачки 3 „ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ“, 
позиција „СТАДИОН КАРАЂОРЂЕ“, мења се и гласи:

„СТАДИОН КАРАЂОРЂЕ
- Изградња објеката инфраструктуре
- Остале специјализоване услуге
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Остале специјализоване услуге“.

У тачки 4 „ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ“, подтачка 4.2 
„ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ И СВЕТЛОСНА СИГНАЛИ-
ЗАЦИЈА“, позиција „ШКОЛЕ – ПЕШАЧКИ ПРЕЛАЗИ“, 
после алинеје прве додаје се алинеја друга, која гласи:

„- Техничка документација“.

У тачки 6 ”ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИЈА“, 
позиција „ЗАЈЕДНИЧКИ ТРОШКОВИ“, мења се и гласи:

„ЗАЈЕДНИЧКИ ТРОШКОВИ
- Порез на додату вредност
- Премије и осигурања објеката инфраструктуре
- Административне таксе
- Накнада за коришћење земљишта
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Трошкови превода докумената
- Премије и осигурања објеката инфраструктуре
- Административне таксе“.
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Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2014-1463-I
28. март  2014. године 
НОВИ САД

Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу члана 24. тачка 55. Статута Града Новог Сада 

– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 43/08), а у вези са чланом 20. тачка 19. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Србије“, број 129/07) и чланом 21. Закона о заштити од 
пожара („Службени гласник Републике Србије“, број 111/09), 
Скупштина Града Новог Сада на XXVII  седници од 28. 
марта  2014. године доноси

О Д Л У К У
О ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 

ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА ЗА 2014. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се Програм коришћења сред-
става за заштиту од пожара за 2014. годину (у даљем тек-
сту: Програм), који чини саставни део ове одлуке.

Члан 2.

Програм обухвата набавку ватрогасног возила-аутоци-
стерне – наставак реализације из 2013. године и набавку 
ватрогасне опреме – наставак реализације из 2013. године.

Члан 3.

Средства за реализацију Програм обезбеђују се из 
буџета Града Новог Сада за 2014. годину у износу од 
25.048.342,00 динара из извора финансирања 13 – 
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година.

Члан 4.

Опрема из члана 2. ове одлуке уступиће се на 
коришћење Министарству унутрашњих послова – Сектор 
за ванредне ситуације – Управа за ванредне ситуације у 
Новом Саду (у даљем тексту: Корисник) у складу са зако-
ном.

Ближи услови за уступање опреме из става 1. овог 
члана, као и међусобна права и обавезе уређују се угово-
ром који закључују Градоначелник Града Новог Сада или 
лице које он овласти и Корисник.

Члан 5.

Програм реализује Градска управа за комуналне 
послове (у даљем тексту: Градска управа).

Градска управа подноси Скупштини Града Новог Сада 
годишњи извештај о реализацији Програма.

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2014-871-I
28. март  2014. године
НОВИ САД

Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

П Р О Г Р А М
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ ОД 

ПОЖАРА ЗА 2014. ГОДИНУ

у динарима

Ред. 
бр. ОПРЕМА ПЛАН 2014

1.
Ватрогасно возило-аутоцистерна 
– наставак реализације из 2013. 
године

22.500.000,00

2. Ватрогасна опрема – наставак 
реализације из 2013. године 2.548.342,00

Укупно 1-2 25.048.342,00

149
На основу  члана  11. став 2.  Одлуке о усклађивању 

Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Пословни простор“ 
у Новом Саду  (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
9/13) и члана 24. тачка 7. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXVII седници од 
28. марта 2014. године доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ 

ИЗГРАДЊЕ И  ОДРЖАВАЊА ПОСЛОВНОГ 
ПРОСТОРА У 2014. ГОДИНИ

Члан 1. 

У Одлуци о Програму изградње и одржавања пословног 
простора у 2014. години („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 70/13) у члану 3.  став 1. табела мења се и 
гласи:
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„

Прог. тачка Позиције расхода по наменама у динарима % 
удео

Расходи који се финансирају из прихода буџета Града 910.139.768,00 100,00
1. Расходи на изградњи пословних објеката 379.700.000,00 41,71

1.1. Изградња пословних објеката - простора за производно-услужно занатство 
(нова хала - I фаза и гасни прстен) 40.000.000,00 4,40

1.2. Изградња Архива Града Новог Сада (IV фаза) Филипа Вишњића 2а у Новом 
Саду 123.200.000,00 13,54

1.3. Изградња прихватилишта и прихватне станице за децу са поремећајем у 
друштвеном понашању 40.000.000,00 4,40

1.4. Изградња и капитално одржавање објеката од интереса локалне самоуправе 62.000.000,00 6,81

1.5. Куповина пословног простора 5.000.000,00 0,55

1.6. Изградња и капитално одржавање објеката – пословних простора 33.000.000,00 3,62

1.7. Изградња пословног простора у сарадњи са другим инвеститорима – Кисачка 55 9.000.000,00 0,98

1.8. Реконструкција Београдске капије (наставак уговорених радова) 17.500.000,00 1,92

1.9. Изградња пословно стамбених објеката путем уговора о заједничком улагању 
са суинвеститорима 50.000.000,00 5,49

2. Расходи на адаптацији, реконструкцији, санацији и  одржавању 
пословних објеката – простора 40.000.000,00 4,39

2.1. Јавни објекти од интереса локалне самоуправе 5.000.000,00 0,55

2.2. Пословни објекти - пословни простори 11.000.000,00 1,21

2.3. Одржавање и сервисирање уређаја и опреме у пословним и спортским 
објектима са уградњом резервних делова 10.000.000,00 1,10

2.4. Хитне интервенције у пословним објектима - пословним просторима 5.000.000,00 0,55

2.5. Остали објекти од интереса локалне самоуправе и реконструкција фасада 8.000.000,00 0,88

2.6. Подграђе Петроварадинске тврђаве 1.000.000,00 0,10

3. Расходи на изради пројектне документације 16.000.000,00 1,75

3.1. Пројектна документација за реконструкцију, адаптацију пословних објеката - 
пословних простора 3.000.000,00 0,33

3.2. Пројектна документација за изградњу пословних објеката - пословних 
простора 11.000.000,00 1,21

3.3. Израда елабората – студија изводљивости 2.000.000,00 0,21

(Свега 1 + 2 + 3) 435.700.000,00 47,85

4. Расходи (издаци) на  реализацији програма 474.439.768,00 52,15

4.1. Трошкови осигурања 13.900.000,00 1,54

4.2. Порез на добит предузећа (аконтација) 1.000.000,00 0,10

4.3. Порез на додату вредност (ПДВ) 148.000.000,00 16,26

4.4. Порез на имовину 10.000.000,00 1,10

4.5. Издаци - трошкови  Предузећа 199.453.548,00 21,93

4.5.0. Материјални трошкови (ел. енергија, вода, грејање, хигијена, обезбеђење,
платни промет,таксе, вештачење,...) 145.334.046,00 15,97

4.5.1. Издаци за коришћење Спортске хале у Футогу 12.119.502,00 1,34

4.5.2. Издаци за коришћење Спортског центра ”Слана бара” (Хала) 15.000.000,00 1,65

4.5.3. Издаци за коришћење Спортског центра ”Слана бара” (Базен) 20.000.000,00 2,20

4.5.4. Издаци за коришћење ел. енергије на Градском стадиону,,Карађорђе” 7.000.000,00 0,78

4.6. Издаци за легализацију објеката 3.000.000,00 0,33
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4.7. Плате за запослене и накнаде за  Надзорни одбор 92.313.720,00 10,14
4.7.1. Плате и додаци запослених са порезима и доприносима 90.879.696,00 9,99

4.7.2. Накнаде члановима  Надзорног одбора 1.434.024,00 0,15

4.8. Издаци за маркетинг 2.972.500,00 0,32

4.9. Дотације  осталим непрофитним институцијама 3.800.000,00 0,43
4.9.1. ДаНС за штампање часописа 1.200.000,00 0,14

4.9.2. Фонд ”Меланија Бугариновић” 2.600.000,00 0,29

Укупно: 910.139.768,00 100
“

Члан 2.

Програм изградње и одржавања пословног простора у 2014. години који је саставни део ове одлуке, мења се и гласи:
 

”ПРОГРАМ
ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У 2014. ГОДИНИ

Сагласно члану 3. Одлуке о Програму изградње и одржавања пословног простора у 2014. години, овим Програмом 
дефинишу се објекти, односно пословни простори на којима ће се вршити улагања и то су: 

Прог. тачка Позиције расхода по наменама у динарима % 
удео

Расходи који се финансирају из прихода буџета Града 910.139.768,00 100,00
1. Расходи на изградњи пословних објеката 379.700.000,00 41,71

1.1. Изградња пословних објеката - простора за производно-услужно занатство 
(нова хала - I фаза и гасни прстен) 40.000.000,00 4,40

1.2. Изградња Архива Града Новог Сада (IV фаза) Филипа Вишњића 2а у Новом 
Саду 123.200.000,00 13,54

1.3. Изградња прихватилишта и прихватне станице за децу са поремећајем у 
друштвеном понашању 40.000.000,00 4,40

1.4. Изградња и капитално одржавање објеката од интереса локалне самоуправе 62.000.000,00 6,81

1.5. Куповина пословног простора 5.000.000,00 0,55

1.6. Изградња и капитално одржавање објеката – пословних простора 33.000.000,00 3,62

1.7. Изградња пословног простора у сарадњи са другим инвеститорима – Кисачка 55 9.000.000,00 0,98

1.8. Реконструкција Београдске капије (наставак уговорених радова) 17.500.000,00 1,92

1.9. Изградња пословно стамбених објеката путем уговора о заједничком улагању 
са суинвеститорима 50.000.000,00 5,49

2. Расходи на адаптацији, реконструкцији, санацији и  одржавању 
пословних објеката – простора 40.000.000,00 4,39

2.1. Јавни објекти од интереса локалне самоуправе 5.000.000,00 0,55

2.2. Пословни објекти - пословни простори 11.000.000,00 1,21

2.3. Одржавање и сервисирање уређаја и опреме у пословним и спортским 
објектима са уградњом резервних делова 10.000.000,00 1,10

2.4. Хитне интервенције у пословним објектима - пословним просторима 5.000.000,00 0,55

2.5. Остали објекти од интереса локалне самоуправе и реконструкција фасада 8.000.000,00 0,88

2.6. Подграђе Петроварадинске тврђаве 1.000.000,00 0,10

3. Расходи на изради пројектне документације 16.000.000,00 1,75

 3.1. Пројектна документација за реконструкцију, адаптацију пословних објеката - 
пословних простора 3.000.000,00 0,33

3.2. Пројектна документација за изградњу пословних објеката - пословних 
простора 11.000.000,00 1,21
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3.3. Израда елабората – студија изводљивости 2.000.000,00 0,21

(Свега 1 + 2 + 3) 435.700.000,00 47,85
4. Расходи (издаци) на  реализацији програма 474.439.768,00 52,15

4.1. Трошкови осигурања 13.900.000,00 1,54

4.2. Порез на добит предузећа (аконтација) 1.000.000,00 0,10

4.3. Порез на додату вредност (ПДВ) 148.000.000,00 16,26

4.4. Порез на имовину 10.000.000,00 1,10

4.5. Издаци - трошкови  Предузећа 199.453.548,00 21,93

4.5.0. Материјални трошкови (ел. енергија, вода, грејање, хигијена, обезбеђење,
платни промет,таксе, вештачење,...) 145.334.046,00 15,97

4.5.1. Издаци за коришћење Спортске хале у Футогу 12.119.502,00 1,34

4.5.2. Издаци за коришћење Спортског центра ”Слана бара” (Хала) 15.000.000,00 1,65

4.5.3. Издаци за коришћење Спортског центра ”Слана бара” (Базен) 20.000.000,00 2,20

4.5.4. Издаци за коришћење ел. енергије на Градском стадиону,,Карађорђе” 7.000.000,00 0,78

4.6. Издаци за легализацију објеката 3.000.000,00 0,33

4.7. Плате за запослене и накнаде за  Надзорни одбор 92.313.720,00 10,14
4.7.1. Плате и додаци запослених са порезима и доприносима 90.879.696,00 9,99

4.7.2. Накнаде члановима  Надзорног одбора 1.434.024,00 0,15

4.8. Издаци за маркетинг 2.972.500,00 0,32
4.9. Дотације  осталим непрофитним институцијама 3.800.000,00 0,43

4.9.1. ДаНС за штампање часописа 1.200.000,00 0,14

4.9.2. Фонд ”Меланија Бугариновић” 2.600.000,00 0,29

Укупно: 910.139.768,00 100

Расходи за капитална улагања (тач. 1, 2. и 3.):
Јавно предузеће „Пословни простор“ планира капитална 

улагања у укупном износу од 400.000.000,00 динара, од 
чега се:

-  95,63% односно 382.500.000,00 динара финансира 
из средстава буџета Града,

-  4,37% односно 17.500.000,00 динара финансира од 
стране других нивоа власти и то:

-  7.500.000,00 динара из буџета Аутономне Покрајине 
Војводине и

-  10.000.000,00 динара из буџета Републике Србије.
Средства у износу од 17.500.000,00 динара која се 

остварују од стране других нивоа власти, а на основу пот-
писаног протокола, планирана су за завршетек радова на 
реконструкцији Београдске капије.

Планирани расходи на изградњи пословних објеката 
износе 262.200.000,00 динара без ПДВ-а и представљају 
капиталне издатке. У оквиру наведених средстава приори-
тетни издаци за изградњу су:

-  40.000.000,00 динара који се планирају за изградњу 
производно-услужне радионице (хале – I фаза, 
темељи) и гасификацију на локацији Радне зоне 
„Римски шанчеви“. Израдом Главног пројекта гасног 
прстена комплетираће се инфраструктура у Радној 
зони. Изградња нове хале директно подиже ниво 
конкурентности и проширује капацитете Радне зоне,

-  123.200.000,00 динара који се планирају за заврше-
так радова на изградњи Архива Града Новог Сада. 
Завршетком радова на изградњи Архива Града 
Новог Сада обезбедиће се адекватно чување архив-
ске грађе Града и Јужно Бачког округа, а уједно ће 
се ослободити простор на Петроварадинској тврђави 
за комерцијалне намене,

-  40.000.000,00 динара који се планирају за изградњу 
Прихватилишта и прихватне станице за децу са 
поремећајем у друштвеном понашању, што ће 
обезбедити привремено и целовито збрињавање 
деце и омладине оба пола, узраста од 7 до 18 
година, коју упуте органи правосуђа, органи МУП-а и 
надлежни центар за социјални рад,

-  11.000.000,00 динара који се планирају за пројектну 
документацију за изградњу послвоних објеката – 
пословних простора.

За израду пројектне документације за реконструкцију и 
адаптацију пословних објеката – пословних простора, 
планирају се расходи у износу од 3.000.000,00 динара.

Такође се планирају расходи у износу од 2.000.000,00 
динара за израду елабората – студија изводљивости.

За изградњу и капитално одржавање објеката од инте-
реса локалне самоуправе планирају се средства у износу 
од 95.000.000,00 динара и то:

-  12.000.000,00 динара који се планирају за рекон-
струкцију МЗ Шангај,
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-  50.000.000,00 динара који се планирају за изградњу 
дома културе у Футогу,

-  20.000.000,00 динара који се планирају за радове на 
поспешивању енергетске ефикасности,

-  13.000.000,00 динара који се планирају за рекон-
струкцију Рукометног стадиона „Железничар“.

За куповину пословног простора планирају се средства 
у износу од 5.000.000,00 динара.

За изградњу пословног простора за објекат у Кисачкој 
55 планира се 9.000.000,00 динара.

За набавку административне опреме (канцеларијске, 
рачунарске, комуникационе и електронске), као и за 
одржавање компјутерског софтвера, планирају се средства 
у износу од 4.300.000,00 динара.

Расходи на изградњи пословно-стамбених објеката 
путем Уговора о заједничком улагању са суинвеститорима, 
угао улица Максима Горког 14 и Стражиловске, планирани 
су у износу од 46.000.000,00 динара.

Такође се планирају расходи на изградњи пословно-
стамбених објеката путем Уговора о заједничком улагању 
са суинвеститорима на локацијама за које послови још увек 
нису уговорени. Реч је о следећим локацијама:

- Шафарикова 4,
- Стражиловска 12-14,
- Косовска 22,
- Ласла Гала 32,
- Филипа Вишњића 2а,
- Сентандрејски пут бб,
- Футошки пут 63,
- Димитрија Туцовића 3.
Расходи који се односе на трошкове припреме 

документације за напред наведене локације планирају се 
у износу од 4.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Заједничка изградња објеката реализоваће се путем 
тендера и одабира најповољнијег суинвеститора.

Расходи за реализацију Програма (тачка 4.):
Тачка 4. „Расходи на реализацији Програма који се 

финансирају из средстава буџета Града за 2014. 
годину“:

4.1. Трошкови осигурања
Како управљање пословним просторима - пословним 

зградама и опремом подразумева осигурање од основних 
ризика и накнаду евентуалних штета које на њима настају, 
осигурање простора и опреме ће се вршити на 
сваковремену стварну вредност, као и обавезно осигурање 
запослених за шта се плански опредељују средства у 
износу од 13.900.000,00 динара.

4.2, 4.3 и  4.4.  Законске обавезе (порез на добит 
предузећа, порез на додату вредност, порез на имо-
вину)

На име пореских обавеза Јавног предузећа „Пословни 
простор“  (порез на добит предузећа, порез на додату 
вредност – ПДВ, порез на имовину) планирају се средства 
у износу од 159.000.000,00 динара.

4.5. Издаци – трошкови Предузећа
На име издатака -  трошкова Јавно предузеће „Пословни 

простор планирана су средства у износу од 199.453.548,00 
динара, од чега:

-  на име материјалних трошкова (електрична енергија, 
вода, грејање, одржавање хигијене, обезбеђење, 
платни промет, таксе, вештачење, канцеларуски 
материјал, ПТТ, уговори о делу, административна 
опрема) износ од 145.334.046,00 динара (тачка 
4.5.0),

-  за коришћење Спортске хале у Футогу (електрична 
енергија, вода, одржавање хигијене, грејање, обез-
беђење, одржавање објекта, потрошни материјал) 
износ од 12.119.502,00 динара (тачка 4.5.1.),

-  за коришћење Спортског центра „Слана бара“ – хала 
(електрична енергија, вода, одржавање хигијене, 
грејање, обезбеђење, одржавање објекта, потрошни 
материјал) износ од 15.000.000,00 динара (тачка 
4.5.2),

-  за коришћење Спортског центра „Слана бара“ – ба  зен 
(електрична енергија, вода, грејање, одржавање 
објекта) износ од 20.000.000,00 динара (тачка 4.5.3),

-  за коришћење електричне енергије на Градском 
стадиону „Карађорђе“ износ од 7.000.000,00 динара 
(тачка 4.5.4).

4.6. Издаци за легализацију објеката планирани су у 
износу од 3.000.000,00 динара,

4.7. Плате за запослене и накнаде за Надзорни одбор 
планиране су у износу од 92.313.720,00 динара, од чега:

-  плате и додаци за 58 запослених у Јавном предузећу 
„Пословни простор“ и пословодство (директор), 
планирани на нивоу масе средстава планиране за 
2013. годину увећане за 2%, износе 90.879.696,00 
динара (тачка 4.7.1),

-  накнаде члановима Надзорног одбора износ од 
1.434.024,00 динара (тачка 4.7.2).

4.8. Издаци за маркетинг планирани су у износу од 
2.972.500,00 динара, а средства ће се користити за 
оглашавање пословног простора којим управља Јавно 
предузеће „Пословни простор“ ради издавања у закуп и за 
рекламне и пропагандне активности и промоцију пословних 
простора којим управља Јавно предузеће „Пословни 
простор“.

4.9. Дотације осталим непрофитним институцијама 
планиране су у износу од 3.800.000,00 динара и односе се 
на:

-  Друштво архитеката Новог Сада за издавање часо-
писа ДаНС – износ од 1.200.000,00 динара без 
ПДВ-а (тачка 4.9.1),

-  Фонд „Меланије Бугариновић“ – од закупнине легата 
у Београду који се издаје у закуп, а закупнина 
преноси у целокупном годишњем износу без ПДВ – 
износ од 2.600.000,00 динара (тачка 4.9.2).“

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у ”Службеном листу Града Новог Сада”

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-26/2014-I
28. март 2014. године 
НОВИ САД Председник

Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу члана 24. тачка 23. Статута Града Новог Сада 

– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 43/08), а у вези са чланом 7. Споразума о сарадњи 
Града Новог Сада и општина Бачка Паланка, Бачки Петро-
вац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас у 
формирању региона за управљање комуналним отпадом 
од 27. маја 2010. године са Анексом Споразума од 1. децем-
бра 2010. године, Скупштина Града Новог Сада на XXVII 
седници од 28. марта 2014. године доноси

О Д Л У К У
О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 

АКТИВНОСТИ НА ИЗГРАДЊИ РЕГИОНАЛНОГ 
ЦЕНТРА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 

У 2014. ГОДИНИ
Члан 1.

Овом одлуком утврђује се Програм инвестиционих актив-
ности на изградњи регионалног центра за управљање отпа-
дом у 2014. години (у даљем тексту: Програм), који чини 
саставни део ове одлуке.

Члан 2.

Програм обухвата израду пројектно техничке документа-
ције за изградњу регионалног центра за управљање отпа-
дом (идејно решење, идејни пројекат са студијом оправда-
ности и стручни надзор), прибављање сагласности Реви-
зионе комисије и дозвола и сагласности за изградњу.

Члан 3.

Реализација Програма финансираће се из буџета Града 
Новог Сада за 2014. годину у износу од 37.000.000,00 
динара.

Члан 4.

Програм ће реализовати Градска управа за комуналне 
послове (у даљем тексту: Градска управа), у складу са про-
писима који регулишу јавне набавке.

Члан 5.

Стручни надзор над Програмом ће се вршити у складу 
са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник 

Републике Србије“, бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-Одлука 
УС, 24/11, 121/12, 42/13-Олука УС, 50/13-Одлука УС и 
98/13-Одлука УС).

Градска управа подноси Скупштини Града Новог Сада 
полугодишњи и годишњи извештај о реализацији Програма.

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2014-472-I
28. март  2014. године 
НОВИ САД

Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

П Р О Г Р А М
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ НА ИЗГРАДЊИ 

РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ОТПАДОМ У 2014. ГОДИНИ

У динарима      

Р. 
бр. АКТИВНОСТИ ПЛАН 2014.

1.

Пројектно техничка документација 
за изградњу регионалног центра 
(Идејно решење, идејни пројекат 
са студијом оправданости и 
стручни надзор)

33.000.000,00

2. Сагласност Ревизионе комисије 1.500.000,00

3. Прибављање дозвола и 
сагласности за изградњу 2.500.000,00

Укупно 1-3 37.000.000,00
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ УЗ:

– ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА 
ПРЕРАДУ ВОДЕ НА ПЕТРОВАРАДИНСКОЈ АДИ У ПЕТРОВАРАДИНУ 

–  ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ 
КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА IБ -21 НА АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОДРУЧЈУ 
ГРАДА НОВОГ САДА

–  ОДЛУКУ О ИЗРАДИ  ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА МЕШОВИТУ НАМЕНУ ИЗМЕЂУ УЛИЦА 
ФУТОШКЕ, ХАЈДУК ВЕЉКОВЕ, РУМЕНАЧКЕ И СУБОТИЧКОГ БУЛЕВАРА 
У НОВОМ САДУ
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С А Д Р Ж А Ј
Рег. бр.         Предмет        Страна Рег. бр.         Предмет        Страна

ГРАД НОВИ САД

Скупштина Града

123 Одлука о спровођењу Јавног конкурса 
 за именовање директора Јавног кому-
 налног предузећа „Паркинг сервис“ 
 Нови Сад 141

124 Одлука о изради плана детаљне регу-
 лације постројења за прераду воде на 
 Петроварадинској ади у Петроварадину,
 са  Решењем о изради стратешке про-
 цене утицаја плана детаљне регула-
 ције на животну средину 141

125 Одлука о изради плана детаљне регу-
 лације инфраструктурног коридора 
 Државног пута IБ -21 на администра-
 тивном подручју Града Новог Сада, 
 са  Решењем о неприступању изради 
 стратешке процене утицаја плана де-
 таљне регулације на животну средину 143

126 Одлука о изради  измена и допуна 
 Плана генералне регулације простора 
 за мешовиту намену између улица 
 Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке 
 и Суботичког Булевара у Новом Саду,
 са  Решењем о неприступању изради 
 стратешке процене утицаја измена и до-
 пуна плана генералне регулације на 
 животну средину 145

127 Одлука о изменама Одлуке о мерили-
 ма за обрачун висине накнаде за уре-
 ђивање грађевинског земљишта 147

128 Одлука о посебној накнади за заштиту 
 и унапређење животне средине на 
 територији Града Новог Сада 148

129 Одлука о обвезницима, висини, роко-
 вима и начину плаћања посебне накна-
 де за заштиту и унапређење животне 
 средине на територији Града Новог 
 Сада 149

130 Одлука о измени Одлуке о боравишној 
 такси 150

131 Одлука о изменама Одлуке о обавља-
 њу делатности зоохигијене 150

132 Одлука о изменама Одлуке о уређива-
 њу и одржавању депоније 151

133 Одлука о изменама Одлуке о уређи-
 вању и одржавању пијаца 152

134 Одлука о изменама Одлуке о раско-
 павању површина јавне намене 154

135 Одлука о изменама Одлуке о радном 
 времену угоститељских објеката и об-
 јеката за приређивање игара за забаву 
 и игара на срећу 154

136 Одлука о изменама и допуни Одлуке 
 о држању домаћих животиња 155

137 Одлука о изменама и допуни Одлуке 
 о одржавању чистоће 156

138 Одлука о изменама и допуни Одлуке 
 о обављању комуналне делатности  
 управљање гробљима и погребне 
 услуге 158

139 Одлука о изменама и допуни Одлуке 
 о обављању комуналне делатности 
 одржавање јавних зелених површина 159

140 Одлука о изменама и допуни Одлуке 
 о условима и начину организовања 
 послова у вршењу комуналних делат-
 ности испоруке воде и уклањања вода 161

141 Одлука о изменама и допуни Одлуке 
 о управљању кејом у Граду Новом Саду 162

142 Одлука о изменама и допунама Одлуке 
 о уређењу Града Новог Сада 163

143 Одлука о изменама и допунама Одлу-
 ке о снабдевању топлотном енергијом 
 из топлификационог система Града 
 Новог Сада 166

144 Одлука о изменама и допунама Одлуке 
 о техничком прегледу изграђеног објекта 168

145 Одлука о измени и допуни Одлуке о 
 подизању споменика поводом траги-
 чног страдања младих у пожару у 
 дискотеци „Контраст“ у Новом Саду 169
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Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Oдговорни уредник: Златко Буцало.
Уредништво: Градска управа за прописе Града Новог Сада,

21000 Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, Телефон: 021/451-726.
Годишња претплата: 3.500,00 динара. Уплатни рачун број: 840-742341843-24;

По моделу 97 са позивом на број 20-511, Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Нови Сад.
Прималац: Приходи градских органа управе

Сврха плаћања: За “Службени лист Града Новог Сада”.
Рачунарска обрада и штампа:

Служба за заједничке послове Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, 21000 Нови Сад, телефон: 021/4882-700

Рег. бр.         Предмет        Страна Рег. бр.         Предмет        Страна

146 Програм коришћења средстава Стам-
 беног фонда у 2014. години 169

147 Одлука о изменама и допуни Одлуке 
 о Програму уређивања грађевинског 
 земљишта за 2014. годину 170

148 Одлука о Програму коришћења 
 средстава за заштиту од пожара за 
 2014. годину 171

149 Одлука о изменама Одлуке о Програ-
 му изградње и одржавања пословног 
 простора у 2014. години 171

150 Одлука о Програму инвестиционих 
 активности на изградњи Регионалног 
 центра за управљање отпадом у 
 2014. години 176


