SLU@BENI LIST
GRADA NOVOG SADA
Godina XXIX - Broj 45

NOVI SAD, 1. novembar 2010.

ГРАД НОВИ САД

primerak 160,00 dinara

да који ће се прихватати односно отпремати између
Града Новог Сада и општина учесница Споразума;
циљеве које треба остварити у погледу поновне употребе и рециклаже отпада у области која је обухваћена
регионалним планом; као и друге податке, циљеве и
мере од значаја за ефикасно управљање отпадом.

Скупштина

Члан 4.

693
На основу члана 12. Закона о управљању отпадом
(“Службени гласник Републике Србије”, број 36/09) и
члана 7. Споразума о сарадњи Града Новог Сада и општина Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас о формирању региона
за управљање комуналним отпадом, на који је Скупштина Града Новог Сада на XXVI седници, дана 27. маја
2010. године дала сагласност, Скупштина Града Новог
Сада на XXXI седници 29. октобра 2010. године доноси

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ РЕГИОНАЛНОГ ПЛАНА
УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ЗА ГРАД НОВИ
САД И ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА, БАЧКИ
ПЕТРОВАЦ, БЕОЧИН, ЖАБАЉ, СРБОБРАН,
ТЕМЕРИН И ВРБАС
Члан 1.
Приступа се изради регионалног плана управљања
отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка,
Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и
Врбас (у даљем тексту: регионални план).
Члан 2.
Носилац активности на изради регионалног плана је
Град Нови Сад, у складу са Споразумом о сарадњи Града Новог Сада и општина Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас о
формирању региона за управљање комуналним отпадом (у даљем тексту: Споразум).
Послове у вези припреме регионалног плана обавља
Градска управа за комуналне послове.
Члан 3.
Регионални план ће садржати: очекиване врсте, количине и порекло укупног отпада на територији Града
Новог Сада и општина Бачка Паланка, Бачки Петровац,
Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас (у даљем
тексту: општине учеснице Споразума); очекиване врсте,
количине и порекло отпада који ће бити искоришћен
или одложен у оквиру територије обухваћене регионалним планом; очекиване врсте, количине и порекло отпа-

Град Нови Сад ће по ступању на снагу ове одлуке започети активности у циљу израде регионалног плана, а
општине учеснице Споразума ће је потврдити.
Члан 5.
Средства за израду регионалног плана обезбеђују
се у буџету Града Новог Сада и из донација преко Републичког фонда за заштиту животне средине у складу
са законом.
Члан 6.
Неприступање изради стратешке процене утицаја
регионалног плана на животну средину утврђено је Решењем Градске управе за комуналне послове, број: III352-1/2010-1404 од 26. 10. 2010. године, које је саставни
део ове одлуке.
Члан 7.
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: 352-2669/2010-I
29. октобар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

Градска управа за комуналне послове, на основу
члана. 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину ("Службени гласник Републике Србије", број 135/04), по прибављеном Мишљењу Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине и
одрживог развоја, број: 119 - 501 -2249/2010 - 04 од 26.
10. 2010. године, Мишљењу Градске управе за заштиту
животне средине, број: VI -501-1/2010-783 од 26. 10.
2010. године и Мишљењу Јавног комуналног предузећа
"Чистоћа" Нови Сад, број 11980 од 20. 10. 2010. године,
доноси
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Р Е Ш ЕЊ Е
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА РЕГИОНАЛНОГ ПЛАНА
УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ЗА ГРАД НОВИ
САД И ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА, БАЧКИ
ПЕТРОВАЦ, БЕОЧИН, ЖАБАЉ, СРБОБРАН,
ТЕМЕРИН И ВРБАС НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Не приступа се изради стратешке процене утицаја
регионалног плана управљања отпадом за Град Нови
Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас на животну
средину.

Образложење
Законом о стратешкој процени утицаја на животну
средину ("Службени гласник Републике Србије", број
135/04), прописано је да орган надлежан за припрему
регионалног плана може одлучити да се не израђује
стратешка процена утицаја на животну средину, о чему
претходно прибавља мишљење органа надлежног за
послове заштите животне средине и других заинтересованих органа и организација, као и његова обавеза
да у припреми одлуке о неприступању изради стратешке процене затражи мишљење органа надлежног за
послове заштите животне средине и других заинтересованих органа и организација.
Разлози за доношење ове одлуке садржани су у следећим чињеницама:
1) донети су правни акти виши од регионалног плана,
и то Стратегија управљања отпадом за период 20102019. године ("Службени гласник Републике Србије",
број 29/10) (у даљем тексту: Стратегија) и Студија просторног размештаја регионалних депонија и трансфер
станица на подручју Аутономне Покрајине Војводине
израђена од стране Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине (у даљем тексту: Студија).
2) стратешка процена утицаја на животну средину
биће израђена у поступку израде одговарајућег планског документа, као и пројектно-техничке документације
за изградњу регионалне депоније, на основу процене
надлежног органа, у складу са законом.
Стратегија и Студија представљају основне документе који обезбеђују услове за рационално и одрживо
управљање отпадом на нивоу Републике Србије, као и
очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће бити искоришћен, третиран или одложен у Аутономној
Покрајини Војводини; циљеве које треба остварити у
погледу превенције и смањења производње, смањења
отпада чији се настанак не може избећи, поновног искоришћења или одлагања таквог отпада са роковима достизања циљева; приоритете, мере или програме за
управљање отпадом са проценом трошкова и изворима
финансирања, као и роковима за њихово извршење; и
друге циљеве и мере од значаја за управљање отпадом.
Циљеви дефинисани регионалним планом биће усаглашени са циљевима утврђеним Стратегијом и Студијом, као вишим правним актима.
Критеријуми за утврђивање локације регионалне депоније биће утврђени регионалним планом.

1. novembar 2010.

Обавеза израде стратешке процене утицаја на животну средину за регионалну депонију биће утврђена у
складу са планом детаљне регулације за регионалну
депонију.
Критеријуми за утврђивање могућности значајних
утицаја на животну средину, у складу са Законом о
стратешкој процени утицаја на животну средину су:
1) значај за заштиту животне средине и одрживи развој;
2) проблеми заштите животне средине и могућност
утицаја на различите факторе (ваздух, вода, земљиште, становништво и здравље);
3) степен утицаја на друге планове и програме,
укључујући и оне у различитим хијерархијским структурама; и
4) степен којим се успоставља оквир за реализацију
пројеката у погледу локације, природе, обима и услова
функционисања.
Критеријуми из тач. 1), 2) и 4) става 7. овог образложења утврдиће ће се мерама дефинисаним у поступку
израде плана детаљне регулације за регионалну депонију, а критеријум из тачке 3) става 7. дефинисан је у
Стратегији и Студији, као и у плану детаљне регулације
за регионалну депонију.
На основу свега изнетог, а по претходно прибављеном Мишљењу Покрајинског секретаријата за заштиту
животне средине и одрживог развоја, број: 119-5012249/2010-04 од 26.10.2010. године, Мишљењу Градске
управе за заштиту животне средине, број: VI -5011/2010-783 од 26. 10. 2010. године и Мишљењу Јавног
комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад, број 11980
од 20. 10. 2010. године, одлучено је као у диспозитиву.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Број: III-352-1/2010-1404
26. октобар 2010. године
Нови Сад
Начелник
Лидија Томаш, с.р.
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На основу члана 9. став 4. и члана 25. став 2. Закона
о финансијској подршци породици са децом ("Службени
гласник Републике Србије", бр. 16/02, 115/05 и 107/09) и
члана 24. тачка 7. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст (''Службени лист Града Новог Сада'', број
43/08), Скупштина Града Новог Сада, на XXXI седници
29. октобра 2010. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРАВИМА НА
ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ
СА ДЕЦОМ
Члан 1.
У Одлуци о правима на финансијску подршку породици са децом („Службени лист Града Новог Сада“, број
30/10) у члану 3. став 1. алинеја трећа брише се.

1. novembar 2010.
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Члан 2.

У члану 9. став 1. мења се и гласи:
„Када се у порођају роди двоје и више деце, износ
родитељског додатка, новогодишње новчане помоћи и
новогодишњег поклона припада за свако дете.“
Члан 3.
У члану 10. став 1. тачка 4. брише се.
Члан 4.
У члану 20. тачка 3. мења се и гласи:
„3. децу из породица са троје и више деце,“
Члан 5.
У члану 21. став 2. мења се и гласи:
„Уз захтев из става 1. овог члана прилаже се решење
о оствареном праву на дечији додатак, односно, решење о оствареном праву на материјално обезбеђење,
за децу из породица са троје и више деце, извод из матичне књиге рођених за сву децу из породице, за децу
без родитељског старања, потврда центра за социјални
рад о смештају детета у хранитељску, односно, старатељску породицу, а за дете са смењама у развоју потврда изабраног лекара да дете има сметње у развоју.“

ног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 29/05 – пречишћен текст и 53/08), члан 5.
мења се и гласи:
“Члан 5.
Претежна делатност Јавног предузећа је:
- 36.00 Скупљање, пречишћавање и дистрибуција
воде.
Поред делатности из става 1. овог члана Јавно предузеће обавља и делатност:
- 37.00 Уклањање отпадних вода.
Поред делатности из ст. 1. и 2. овог члана Јавно предузеће обавља и:
- 42.21 Изградња цевовода,
- 42.91 Изградња хидротехничких објеката,
- 43.12 Припремна градилишта,
- 43.22 Постављање водоводних, канализационих,
грејних и климатизационих система,
- 49.41 Друмски превоз терета,
- 62.01 Рачунарско програмирање,
- 63.11 Обрада података, хостинг и сл.,

Члан 6.

- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање,

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

- 74.90 Остале стручне, научне и техничке делатности,

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 5-218/2010-I
29. октобар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.
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На основу члана 4. став 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 25/2000,
25/02, 107/05, 108/05-исправка и 123/07-др. закон) и члана 24. тачка 9. Статута Града Новог Сада – пречишћен
текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08),
Скупштина Града Новог Сада на XXXI седници 29. октобра 2010. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ
КОМУНАЛНЕ РАДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ У НОВОМ
САДУ КАО ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА
Члан 1.
У Одлуци о организовању Комуналне радне организације „Водовод и канализација“ у Новом Саду као јав-

- 56.10 Делатност ресторана и покретних угоститељских објеката,
- оправку и баждарење мерних и контролних инструмената водомера,
- оправку и одржавање електричних машина, хидромашинске и електро-опреме, цевовода и осталих електротехничких апарата и уређаја,
- одржавање објеката за сакупљање, пречишћавање и дистрибуцију воде, одвођење отпадних и
атмосферских вода, пречишћавање отпадних вода и чишћење септичких јама,
- испитивање квалитета санитарне и отпадних вода са издавањем атеста,
- изградња кућних прикључака водовода и канализације и извршење прикључења,
- израду техничке документације и стручне послове инвеститора у изградњи инвестиционих објеката, које ће користити за обављање своје делатности и стурчни надзор у току грађења објеката,
односно извођења радова,
- истраживање и развој техничких система водовода и канализације,
- одржавање сопственог возног парка и опреме,
- инжењеринг,
- сервисирање хидро-машинске опреме.
Делатност и послове из става 3. овог члана Јавно
предузеће може да повери другом предузећу или предузетнику на начин и по поступку утврђеном посебном
одлуком Скупштине Града Новог Сада.“
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1. novembar 2010.
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Члан 2.
Јавно предузеће је дужно да Статут усклади са овом
одлуком у року од 30 дана од дана ступања на снагу
ове одлуке.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

На основу члана 9. став 2. Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Пословни простор“ у Новом Саду
("Службени лист Града Новог Сада" бр. 29/05 – пречишћен текст и 53/08) и члана 24. тачка 7. Статута Града
Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града
Новог Сада" број 43/08), Скупштина Града Новог Сада
на XXXI седници 29. октобра 2010. године доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ
ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА У 2010. ГОДИНИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-2593/2010-1-I
29. октобар 2010. године
НОВИ САД

Члан 1.

Председник
Александар Јовановић, с.р.

“Прог.
тачка

Позиције расхода по наменама

1

2

У Одлуци о Програму изградње и одржавања пословног простора у 2010. години (“Службени лист Града
Новог Сада”, бр. 54/09, 4/10 и 30/10) у члану 3. став 1.
табела и текст после табеле мењају се и гласе:

у динарима
3

% удео
4

А

Расходи који се финансирају из прихода буџета Града

863.500.000,00

84,33

1.

Расходи на изградњи пословних објеката

409.000.000,00

39,94

1.1.

Изградња објекта за образовање (Нови Сад, угао улица Бате
Бркића - Сељачких буна - наставак из 2009. године)

290.000.000,00

28,32

1.2.

Реконструкција на Петроварадинској тврђави (уградња електро и
безбедносне опреме, постављање ограде, реконструкција фасада
и тоалета)

61.000.000,00

5,96

1.3.

Уградња покретних степеница у Подземном пролазу (Нови Сад Краља Александра 9)

12.000.000,00

1,17

1.4.

Изградња пословних објеката - простора за производно-услужно
занатство ( I фаза)

44.000.000,00

4,30

1.5.

Изградња Дома пензионера у Бегечу (I фаза)

2.000.000,00

0,19

117.459.560,00

11,47

2.

Расходи на адаптацији, реконструкцији, санацији и
одржавању пословних објеката – простора

2.1.

Јавни објекти од интереса локалне самоуправе

57.000.000,00

5,56

2.2.

Пословни објекти - пословни простори

10.000.000,00

0,98

2.3.

Одржавање и сервисирање уређаја и опреме у пословним и
спортским објектима са уградњом резервних делова

3.000.000,00

0,29

2.4.

Хитне интервенције у пословним објектима - пословним
просторима

16.459.560,00

1,61

4.000.000,00

0,39

12.459.560,00

1,22

5.000.000,00

0,49

15.000.000,00

1,46

2.4.1.

Хитне интервенције у пословним објектима – пословним
просторима

2.4.2.

Хитне интервенције у објектима од интереса локалне
самоуправе

2.5.

Пренете нереализоване обавезе из 2009. године

2.6.

Остали објекти од интереса локалне самоуправе и реконструкција
фасада
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2.7.

Реконструкција свечаних салона на Петроварадинској тврђави
(наставак радова из 2009. године)

2.8.

Подграђе Петроварадинске тврђаве

3.

Расходи на изради пројектне документације

3.1.

Пројектна документација за реконструкцију, адаптацију пословних
објеката - пословних простора

3.2.

Пројектна документација за изградњу пословних објеката пословних простора
(Свега 1 + 2 + 3)

4.

Расходи (издаци) на реализацији програма
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10.000.000,00

0,98

1.000.000,00

0,10

14.000.000,00

1,37

4.000.000,00

0,39

10.000.000,00

0,98

540.459.560,00

52,78

323.040.440,00

31,55

11.000.000,00

1,07

600.000,00

0,06

135.000.000,00

13,18

4.1.

Трошкови осигурања

4.2.

Порез на добит предузећа (аконтација)

4.3.

Порез на додату вредност (ПДВ)

4.4.

Издаци - трошкови Јавног предузећа

81.977.750,00

8,01

Материјални трошкови (струја, вода, грејање, хигијена,
обезбеђење, платни промет,таксе, вештачење, набавка опреме,...)

47.977.750,00

4,69

4.4.1. Издаци за коришћење Спортске хале у Футогу

7.000.000,00

0,68

4.4.2. Издаци за коришћење Спортског центра “Слана бара” (Хала)

10.000.000,00

0,98

4.4.3. Издаци за коришћење Спортског центра “Слана бара” (Базен)

17.000.000,00

1,66

3.000.000,00

0,29

4.5.

Издаци за легализацију објеката

4.6.

Плате за запослене и накнаде за Управни и Надзорни одбор

84.452.690,00

8,25

4.6.1. Плате и додаци запослених са порезима и доприносима у
складу су са Законом о Буџету Републике Србије за 2010. годину,
Закључком Владе Републике Србије број 400-8141/2009 од
10.12.2009. године и Закључком Градског већа Града Новог Сада од
21. јануара 2010. године. Плате и додаци умањени су за 15% што
износи 13.180.790,00 динара

77.720.460,00

7,59

4.6.2. Накнаде члановима Управног и Надзорног одбора

6.732.230,00

0,66

4.7.

Издаци за маркетинг

3.210.000,00

0,31

4.8.

Дотације осталим непрофитним институцијама

3.800.000,00

0,37

4.8.1. ДаНС за штампање часописа

1.200.000,00

0,12

4.8.2. Фонд “Меланија Бугариновић”

2.600.000,00

0,26

160.500.000,00

15,67

87.300.000,00

8,53

500.000,00

0,05

Б

Расходи који се финансирају из додатних активности
буџетског корисника – сопствени приходи

1.

Изградња пословно-стамбених објеката путем Уговора о
заједничком улагању са саинвеститором (I фаза)

2.

Издаци за трошкове платног промета

3.

Издаци -трошкови који се плаћају преко Предузећа , а
наплаћују се од закупаца у ПЦ”Аполо”, Потходнику,
Матичарском здању, Дому културе Ветерник, Војвођанских
бригада 17, Жељезничка 28, Булевар М. Пупина 1, Ковиљ- Лазе
Костића 119

42.411.553,12

4,14

4.

Порез на додату вредност

24.400.000,00

2,38

5.

Стручне услуге

500.000,00

0,05

6.

Стипендије

1.400.000,00

0,13

7.

Енергетске услуге

1.988.446,88

0,19
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Комуналне услуге

9.
10.
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1. novembar 2010.
1.200.000,00

0,12

Помоћ у медицинском лечењу запослених

600.000,00

0,06

Услуге образовања и усавршавања запослених

200.000,00

0,02

1.024.000.000,00

100,00”

Свега А + Б:

Pасходи на изградњи пословних објеката из програмске тачке А-1.1, А-1.2, А-1.3, А-1.4, A-1.5, А-2.4.2, А-3.2 и Б-1.
овог члана су капиталне инвестиције.
Члан 2.
У Програму изградње и одржавања пословног простора у 2010. години који је саставни део ове одлуке, у ставу 1.
табела се мења и гласи:
“Прог.
Позиције расхода по наменама
тачка
1.
Расходи на изградњи пословних објеката
1.1.
1.2.

у динарима
409.000.000,00

Изградња објекта за образовање (Нови Сад, угао улица Бате Бркића - Сељачких
буна - наставак из 2009. године)
Реконструкција на Петроварадинској тврђави (уградња електро и безбедносне
опреме, постављање ограде, реконструкција фасада и тоалета)

290.000.000,00
61.000.000,00

1.3.

Уградња покретних степеница у Подземном пролазу (Нови Сад - Краља Александра 9)

12.000.000,00

1.4.

Изградња пословних објеката - простора за производно-услужно занатство ( I фаза)

44.000.000,00

1.5.

Изградња Дома пензионера у Бегечу (I фаза)

2.

2.000.000,00

Расходи на адаптацији, реконструкцији, санацији и одржавању пословних
објеката – простора

117.459.560,00

2.1.

Јавни објекти од интереса локалне самоуправе

57.000.000,00

2.2.

Пословни објекти - пословни простори

10.000.000,00

2.3.

Одржавање и сервисирање уређаја и опреме у пословним и спортским објектима са
уградњом резервних делова
Хитне интервенције у пословним објектима - пословним просторима

2.4.

2.4.1.

Хитне интервенције у пословним објектима – пословним просторима

2.4.2. Хитне интервенције у објектима од интереса локалне самоуправе

3.000.000,00
16.459.560,00
4.000.000,00
12.459.560,00

2.5.

Пренете нереализоване обавезе из 2009. године

2.6.
2.7.

Остали објекти од интереса локалне самоуправе и реконструкција фасада
Реконструкција свечаних салона на Петроварадинској тврђави (наставак радова из
2009. године)
Подграђе Петроварадинске тврђаве

15.000.000,00
10.000.000,00

3.

Расходи на изради пројектне документације

14.000.000,00

3.1.

Пројектна документација за реконструкцију, адаптацију пословних објеката пословних простора
Пројектна документација за изградњу пословних објеката - пословних простора

2.8.

3.2
4.

5.000.000,00

1.000.000,00
4.000.000,00
10.000.000,00
87.300.000,00

4.1.

Изградња пословно-стамбених објеката из додатне активности буџетског
корисника путем Уговора о заједничком улагању са саинвеститором (I фаза)
Угао Максима Горког 14 и Стражиловске у Новом Саду

67.300.000,00

4.2.

Шафарикова 4 у Новом Саду

10.000.000,00

4.3.

Кисачка 55 у Новом Саду

10.000.000,00
Свега 1+2+3+4:

627.759.560,00”

1. novembar 2010.
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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: 020-372/2010-I
29. октобар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

697
На основу члана 24. тачка 23. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог
Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада, на
XXXI седници 29. октобра 2010. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ЧИСТОЋА"
НОВИ САД И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА
ЧИСТОЋЕ ЗА 2010. ГОДИНУ

„ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ
СУБВЕНЦИЈЕ
Број
позиПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА
Кол.
Вредност
ције
1. ОПРЕМА
Набавка и уградња линије за
секундарну сепарацију отпада
1.1.
1
54.350.000,00
са ротационим ситом са тргачем кеса
Камион сандучар за сакупљање
крупног (кабастог) отпада из до1
3.650.000,00
1.2.
маћинстава – наставак радова
по уговору
2. РАДОВИ
Пројекат
30.000.000,00
2.1.
„Изградња рециклажног дворишта“
УКУПНО: 88.000.000,00“

Табела РЕКАПИТУЛАЦИЈА мења се и гласи:

„РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ –
КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

88.000.000,00

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ– ТЕКУЋЕ
СУБВЕНЦИЈЕ

188.000.000,00

УКУПНО:

Члан 3.

Члан 1.
У Одлуци о Програму инвестиционих активности
Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад и текућег одржавања чистоће за 2010. годину ("Службени
лист Града Новог Сада", бр. 54/09, 4/10, 20/10 и 30/10),
члан 3. мења се и гласи:
"Члан 3.
За реализацију Програма планирана су средства у
буџету Града Новог Сада за 2010. годину у износу од
276.000.000,00 динара, и то за:
- капиталне субвенције (инвестиционе активности)
у износу од 88.000.000,00 динара и
- текуће субвенције (текуће одржавање чистоће) у
износу од 188.000.000,00 динара."
Члан 2.
Програм инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад и текућег одржавања
чистоће за 2010. годину, који је саставни део ове одлуке, табела ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ мења се и гласи:

276.000.000,00”

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: 352-2555/2010-I
29. октобар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

698
На основу члана 24. тачка 55. а у вези са чланом 13.
став 1. тачка 38. Статута Града Новог Сада - пречишћен
текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08),
Скупштина Града Новог Сада, на XXXI седници 29. октобра 2010. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ГРАДСКИ ИНФОРМАТИВНИ
ЦЕНТАР „АПОЛО“ НОВИ САД
ЗА 2010. ГОДИНУ

1242. strana – Broj 45

SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA

1. УВОД

Члан 1.
У Одлуци о Програму инвестиционих активности
Јавног предузећа Градски информативни центар „Аполо“ Нови Сад за 2010. годину („Службени лист Града
Новог Сада“, број 54/09 и 39/10), Програм инвестиционих активности Јавног предузећа Градски информативни центар „Аполо“ Нови Сад за 2010. годину, који је
саставни део ове одлуке, мења се и гласи:

„П Р О Г Р А М
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ГРАДСКИ ИНФОРМАТИВНИ
ЦЕНТАР "АПОЛО" НОВИ САД
ЗА 2010. ГОДИНУ
Ред.
Опис
број

Ком.

Вредност
(динара)

ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И
ЕМИТОВАЊЕ ПРОГРАМА

1.

1. novembar 2010.

Опрема за снимање на терену
(ЕНГ) комплета са додатном
орпемом за складиштење записа

3

2.400.000,00

Опрема за видео и тонску обраду
материјала и опрема за
реализацију програма

1

800.000,00

Опрема за монтажу програма

3

Укупно вредност планираних
инвестиција

800.000,00
4.000.000,00„

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: 6-1/2010-1007-I
29. октобар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

699
На основу члана 35. став 10. Закона о планирању и
изградњи ("Службени гласник Републике Србије", бр.
72/2009, 81/2009 - исправка и 64/2010 - одлука 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 XXXI седници
29. октобра 2010. године, доноси

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
БЛОКА НА КЛИСИ УЗ УЛИЦУ РАДОСЛАВА
ПРОДАНОВИЋА У НОВОМ САДУ

1.1. Положај, место и карактеристике
грађевинског подручја обухваћеног
планом
Према Генералном плану града Новог Сада до 2021.
године – пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 39/2006) (у даљем тексту: Генерални план)
простор који је обухваћен планом детаљне регулације
блока на Клиси уз Улицу Радослава Продановића у Новом Саду (у даљем тексту: план), намењен је породичном становању.
Површина грађевинског подручја износи 2,54 ha.
Грађевинско подручје припада северном делу града
чије је окружење планирано за породично становање и
специјалну намену.
Границу плана са севера представља Ковиљска улица, са истока планирана улица са подручја Клисе, која
носи назив Клиса VI, са југа Улица Драгише Лапчевића
док је са запада планиран продужетак Улице професора Грчића, који се улива у Пролетерску улицу, једну од
главних улица у окружењу.
На простору у оквиру границе плана изграђени су
објекти на парцелама које нису у складу са важећим
планским документом, а започета је изградња и неколико нових објеката.
Унутар границе грађевинског подручја нема изведених улица. Постојећи прилази објектима се задржавају
и планирају као нове улице, уз дефинисање одговарајуће регулационе ширине у односу на диспозицију изведених објеката.

2. ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
План је израђен на основу Одлуке о изради плана
детаљне регулације блока на Клиси уз Улицу Радослава Продановића у Новом Саду (“Службени лист Града
Новог Сада”, број 29/2009) коју је донела Скупштина
Града Новог Сада на XV седници 25. јуна 2009. године.
Плански основ за израду плана је Генерални план
који је утврдио смернице и критеријуме за уређење просторних целина и зона.

3. ОБУХВАТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
СА ОПИСОМ ГРАНИЦЕ ПЛАНА
Грађевинско подручје обухваћено планом налази се
у Катастарској општини (у даљем тексту: КО) Нови Сад
I и КО Нови Сад IV, унутар описане границе.
За почетну тачку описа границе грађевинског подручја утврђена је тачка на граници КО Нови Сад I и КО
Нови Сад IV на тромеђи парцела бр. 75/3 КО Нови Сад
I, 73/3 КО Нови Сад I, и 835/2 КО Нови Сад IV. Од ове
тачке граница скреће у правцу југоистока, прелази у КО
Нови Сад I, прати северну границу парцела бр. 75/3 и
75/5 до пресека са осовином Улице Клиса VI, затим
скреће у правцу југозапада, прати осовину Улице Клиса
VI и долази до осовинске тачке број 8204. Даље, граница скреће у правцу северозапада, прати осовину Улице
Драгише Лапчевића, прелази у КО Нови Сад IV и дола-
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зи до осовинске тачке број 8199. Од ове тачке граница
скреће у правцу севера, прати осовину продужетка Улице професора Грчића до пресека са продуженим правцем северне границе парцеле број 858/2, затим скреће
у правцу истока, прати продужени правац и северну
границу парцеле број 858/2, и долази до границе КО Нови Сад I и КО Нови Сад IV. Даље граница скреће у правцу североистока, прати границу КО Нови Сад I и КО Нови Сад IV, и долази до тачке која је утврђена за почетну
тачку описа границе грађевинског подручја.
Површина обухваћена планом је 2,54 ha.
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5.2. Нивелација простора
Грађевинско подручје обухваћено планом налази се
на надморској висини од 81,20 m до 82,95 m са генералним падом од запада према истоку. Планиране саобраћајнице су прилагођене терену, са падовима испод
2,5%.
Планом нивелације дати су следећи елементи:
- кота прелома нивелете осовине саобраћајнице,
- интерполоване коте,
- нагиб нивелете.

4. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ЗЕМЉИШТА
4.1. Концепт уређења простора
Концепт просторне организације се заснива на елементима дефинисаним Генералним планом и затеченим стањем.
Постојећа изграђеност породичним стамбеним објектима као и улице које су настале интерном парцелацијом, условиле су да се прихвати фактичко стање на
терену.
Постојећим колским прилазима дефинишу се регулационе ширине у зависности од положаја изведених
објеката који диктирају могући профил улице.
Из Пролетерске улице се пешачким пролазом улази
у унутрашњост блока, односно Улицу Радослава Продановића која се због изграђених објеката планира
“слепа”.
Пешачки пролаз ће бити колско-пешачки до реализације продужетка Улице професора Грчића и Улице
Драгише Лапчевића.

5. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ
НАМЕНЕ СА НИВЕЛАЦИЈОМ
5.1. Површине јавне намене
Планом су утврђене површине јавне намене. Од целих и делова постојећих парцела образоваће се парцеле јавних површина, према графичком приказу ‘’План
регулације површина јавне намене” у Р 1:1000.
Јавне површине:
- саобраћајнице: целе парцеле у КО Нови Сад I:
75/3, 75/6, 76/11, 78/2, делови парцела у KO Нови
Сад I: 75/4, 75/5, 76/3, 76/4, 76/5, 76/7, 76/9, 78/1,
78/3, 81/6, 81/7, 81/10, 81/11, 85/1, 85/2, 85/3,
10398/1, 10398/2, и делови парцела у KO Нови
Сад IV: 220/2, 855/36, 859/2, 859/4;
- пешачки пролаз: делови парцела у KO Нови Сад I:
78/1, 81/7, 10398/1.
У случају неусаглашености бројева наведених парцела и бројева парцела на графичком приказу “План
регулације површина јавне намене” у Р 1:1000 важи графички приказ. Планиране регулационе линије дате су у
односу на осовине саобраћајница или у односу на постојеће границе парцела. Осовине саобраћајница дефинисане су координатама осовинских тачака које су дате
на графичком приказу.

6. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ
ИНФРАСТРУКТУРЕ
6.1. Саобраћајна инфраструктура
Подручје обухваћено овим планом ограничено је: са
севера Ковиљском улицом, са југа Улицом Драгише
Лапчевића, са истока Улицом Клиса VI, и са запада продужетком Улице професора Грчића.
Саобраћајна веза овог подручја са градском уличном мрежом града Новог Сада остварује се преко Пролетерске улице ка северу, а изградњом планиране саобраћајнице, која се налази уз западну границу овог
простора, оствариће се саобраћајна веза ка југу.
Тренутно ниједна саобраћајница нема савремени коловозни застор, па се стога у улицама профила 7 и 8 m
планира изградња коловоза ширине 5 m, као и тротоара одговарајуће ширине.
Паркирање возила планира се унутар парцеле.

6.2. Водна инфраструктура
6.2.1. Снабдевање водом
Снабдевање водом вршиће се делом преко постојеће, а делом преко планиране водоводне мреже у
оквиру водоводног система Града Новог Сада.
У улицама Ковиљској и Радослава Продановића постоји водоводна мрежа профила Ø 150 mm и Ø 80 mm.
Изградња водоводне мреже планира се у Улици Драгише Лапчевића, у деловима улица Радослава Продановића и Клиса VI, као и у продужетку Улице професора Грчића. Планирана мрежа биће профила Ø 100 mm и
повезаће се на постојећу мрежу.
Постојећа и планирана мрежа својим капацитетом
задовољиће потребе за водом корисника простора.
Положај постојеће и планиране водоводне мреже
дат је у графичком приказу “План инфраструктуре” у Р
1:1000.

6.2.2. Одвођење отпадних и атмосферских вода
Одвођење отпадних и атмосферских вода вршиће
се делом преко постојеће, а делом преко планиране канализационе мреже сепаратног типа у оквиру канализационог система Града Новог Сада.
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У Ковиљској улици постоји секундарна канализациона мрежа отпадних вода профила Ø 250 mm.
Атмосферска канализација не постоји. Атмосферске
воде делом се упијају у земљиште, а делом се гравитационо сливају према нижим теренима.
Отпадне воде ће се преко планиране канализационе
мреже профила Ø 250 mm, одвести према планираној
канализационој мрежи која је оријентисана на планирани колектор у продужетку Улице Паје Радосављевића.
Изградња канализационе мреже отпадних вода планира се у улицама Клиса VI, Радослава Продановића,
Драгише Лапчевића и у продужетку Улице професора
Грчића.
До изградње планиране канализационе мреже, одвођење отпадних вода решаваће се преко водонепропусних септичких јама на парцелама корисника.
Атмосферске воде ће се преко планиране канализационе мреже одвести према постојећој атмосферској
канализацији у оближњим улицама. Планирана атмосферска канализација изградиће се као отворена улична
каналска мрежа. Планом се оставља могућност делимичног или потпуног зацевљења отворене уличне каналске мреже, а у зависности од просторних и хидрауличких услова.
Положај постојеће и планиране канализационе мреже дат је у графичком приказу “План инфраструктуре” у
Р 1:1000.

6.2.3. Подземне воде

Меродавни нивои подземних вода су:
- максимални ниво подземних вода од око 78,00 m н.в.,
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6.3.2. Снабдевање топлотном енергијом
Ово подручје снабдеваће се топлотном енергијом из
градског гасификационог система. Цело подручје северно од Канала Дунав-Тиса-Дунав снабдева се гасом
са средњепритисног гасовода који допрема гас из магистралне гасоводне мреже, путем главне мерно регулационе станице (ГМРС) “Нови Сад 1” која се налази у
радној зони “Север IV”. ГМРС преко разделне гасоводне
мреже средњег притиска снабдева гасом мернорегулационе станице (МРС) “Клиса 1” и МРС “Клиса 2”.
Од ових МРС полази дистрибутивна гасна мрежа на
коју ће бити прикључени сви постојећи и планирани
објекти.
За снабдевање планираних садржаја потребно је
проширити дистрибутивну мрежу до објеката који још
нису прикључени у гасификациони систем. Препоручује
се и употреба обновљивих и алтернативних извора
енергије (соларне, геотермалне итд.).

6.3.3. Телекомуникације
Ово подручје ће бити прикључено у телекомуникациони систем града. Корисници са овог простора биће повезани на аутоматску телефонску централу (АТЦ) на
Клиси. Да би се то омогућило потребно је до свих објеката изградити подземну мрежу цеви кроз које ће пролазити будућа телефонска инсталација, односно инсталација кабловског дистрибутивног система. У попречним
профилима улица резервисани су независни коридори
за инсталације телекомуникационог система.
Приликом постављања антенских система и базних
станица потребно је придржавати се препоруке Светске
здравствене организације да се антенски системи не
постављају на удаљености мањој од 300 m од школа,
предшколских установа и здравствених установа.

- минимални ниво подземних вода од око 74,80 m н.в.
Правац пада водног огледала просечног нивоа подземних вода је запад-исток са смером пада према истоку.

7. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
7.1. Услови и опремање простора
инфраструктуром

6.3. Енергетска инфраструктура
6.3.1. Снабдевање електричном енергијом
Ово подручје ће се снабдевати електричном енергијом из јединственог електроенергетског система. Основни објекат за снабдевање биће трансформаторска
станица (ТС) 110/20 kV “Римски Шанчеви”. Oва ТС ће
преко 20 kV надземних и кабловских водова напајати
постојеће дистрибутивне ТС 20/0.4 kV које се налазе у
близини овог подручја. Од дистрибутивних ТС ће полазити дистрибутивна 0.4 kV мрежа до потрошача.
За снабдевање планираних објеката електричном
енергијом потребно је изградити прикључак од постојеће мреже до објеката. Део постојеће мреже која је
изграђена надземно потребно је изградити кабловски
унутар планираних регулација саобраћајница. Две постојеће трансформаторске станице које се налазе у близини овог подручја имају довољно капацитета за снабдевање свих постојећих и планираних садржаја.

7.1.1. Услови за изградњу саобраћајних
површина
Приликом пројектовања објеката, саобраћајних и пешачких површина применити Правилник о условима за
планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица (“Службени гласник РС”, број 18/97).
Прикључење објеката на уличну саобраћајну мрежу,
планира се једним колским прилазом по катастарској
парцели. Колски прилази морају бити минималне ширине 3 m.
Саобраћајне површине, на којима се не налазе коловози и тротоари, обавезно озеленити.
Ширина коловоза у уличној мрежи насеља износи од
5,0 m до 6,0 m. Радиjусе кривина на раскрсницама путева преко којих се одвија саобраћај не пројектовати испод 6 m, а на местима где то услови дозвољавају, препоручује се 8 m.
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7.1.2. Услови за прикључење на водоводну
мрежу
Услови су следећи:
- прикључење објеката на уличну водоводну мрежу
планира се једним прикључком;
- водомер сместити у одговарајући шахт;
- водомерни шахт планирати на удаљености највише 0,5 m од регулационе линије.
Одређена одступања од наведених услова могућа
су уз сагласност ЈКП ‘’Водовод и канализација’’ Нови
Сад.

7.1.3. Услови за прикључење на канализациону
мрежу
Услови су следећи:
- прикључење објеката на уличну канализацију
планира се једним прикључком;
- прикључни канализациони шахт планирати на
парцели корисника, а на удаљености највише 0,5
m од регулационе линије;
- канализациони прикључак планирати са гравитационим прикључењем;
- прикључење сутеренских и подрумских просторија није могуће осим ако се обезбеди аутономни
систем за препумпавање;
- водонепропусну септичку јаму поставити минимум 3 m од границе суседне парцеле.
Одређена одступања од наведених услова могућа
су уз сагласност ЈКП ‘’Водовод и канализација’’ Нови
Сад.

7.1.4. Услови за прикључење на
електроенергетску мрежу
Снабдевање електричном енергијом објеката решити прикључењем на постојећу електроенергетску мрежу. Прикључак извести преко кабловске прикључне кутије. Положај прикључног ормара прилагодити
условима Електродистрибуције “Нови Сад” тако да буде на фасади објекта или у специјалним случајевима
на другим местима.

7.1.5. Услови прикључења на гасоводну мрежу
Снабдевање објеката топлотном енергијом решити
прикључењем на постојећу или планирану дистрибутивну гасоводну мрежу. Прикључак и положај мернорегулационог сета испројектовати и изградити према
условима ДП “Нови Сад-Гас”.
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7.2. Услови и мере заштите од елементарних
непогода,несрећа и ратних дејстава
Заштита од елементарних непогода
У циљу заштите грађевинских објеката и осталих садржаја у обухваћеном подручју потребно је при њиховом
пројектовању и извођењу узети у обзир меродавне параметре, који се односе на заштиту од елементарних непогода (врста и количина атмосферских падавина, дебљина снежног покривача, јачина ветра, носивост терена,
висина подземних вода и сл.), у складу са важећим прописима.
Заштита од земљотреса
Подручје Града налази се у зони сеизмичке угрожености од 8º MCS скале и изложено је опасностима од
елементарних и других непогода.
Мере заштите од елементарних непогода обухватају
превентивне мере за спречавање непогода или ублажавање њиховог дејства, мере које се предузимају у
случају непосредне опасности од елементарних непогода, мере заштите када наступе непогоде и мере ублажавања и отклањања непосредних последица насталих дејством непогода или удеса.
Објекте пројектовати и градити у складу са чланом
4. Правилника о техничким нормативима за изградњу
објекта високоградње у сеизмичким подручјима ("Службени лист СФРЈ" бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90).
Заштита од пожара
Заштита од пожара обезбеђена је погодним распоредом појединачних објеката и њиховом међусобном
удаљеношћу, коришћењем незапаљивих материјала за
њихову градњу, одговарајућом противпожарном хидрантском мрежом, проходношћу терена, односно обезбеђењем приступа свим објектима у случају потребе, у
складу са Законом о заштити од пожара ("Службени
гласник РС", број 111/2009), Правилником о техничким
захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле
од пожара и експлозија ("Службени лист СЦГ", број
31/2005) и Правилником о техничким нормативима за
хидрантску мрежу за гашење пожара ("Службени лист
СФРЈ", број 30/91).
Заштита од удара грома
Заштита од удара грома треба да се обезбеди изградњом громобранске инсталације, која ће бити правилно распоређена и правилно уземљена.
Заштита од ратних дејстава
Склоништа ће се градити као мања кућна склоништа
за потребе склањања становника према важећим критеријумима у погледу капацитета и отпорности склоништа.
Склоништа градити у сутерену, подруму или приземљу објекта, а препоручује се да се граде као двонаменска.

7.1.6. Услови прикључења на
телекомуникациону мрежу
Прикључак на телекомуникациону мрежу извести
преко типског ТТ прикључка на приступачном месту на
фасади објекта. Прикључак на кабловски дистрибутивни
систем извести према условима локалног дистрибутера.

7.3. Заштита градитељског наслеђа
Завод за заштиту споменика културе Града Новог
Сада није за ово подручје дефинисао услове за заштиту градитељског наслеђа.
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У складу са Законом о културним добрима ("Службени гласник Републике Србије", број 71/94), извођач радова је обавезан да, ако у току грађевинских и других
радова наиђе на археолошко налазиште, у свему поступи према члану 109. наведеног закона, да се налаз не
уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен.

7.4. Заштита животне средине
Мерама заштите и уређења простора обезбедиће се
очување квалитета животне средине, усаглашавање
решења инфраструктуре и потенцијалних извора загађивања са постојећим прописима, како би се обезбедила заштита ваздуха, земљишта и подземних вода.
Изградња планираних стамбених објеката и пословних садржаја у оквиру њих, могућа је уз поштовање степена искоришћености земљишта и степена изграђености, при чему се мора обезбедити задовољавајућа
међусобна удаљеност суседних објеката. На парцелама породичног становања, на којима ће се реализовати
делатности компатибилне са основном наменом, мора
се задовољити потребна удаљеност од суседне парцеле или намене, и обезбедити одвођење отпадних вода
према санитарно-хигијенским захтевима.
Основни услови за изградњу објеката, односно лоцирање делатности из терцијарног сектора зависиће од
специфичности делатности, величине простора за
обављање делатности, техничке опремљености, режима рада и положаја суседних објеката.
Заштиту од пожара треба обезбедити у складу са
Законом о заштити од пожара ("Службени гласник Републике Србије", број 111/2009) и Правилником о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење
пожара ("Службени лист СФРЈ", број 30/91), што подразумева обезбеђење ватропреградних површина, употребу незапаљивих материјала приликом изградње објеката, изградњу противпожарне хидрантске мреже и
приступ свим објектима.
Приликом изградње објеката треба водити рачуна о
обезбеђивању заштите од буке, а нарочито применити
изолационе материјале који ће онемогућити продор буке у животни и радни простор. Сви будући корисници
простора, који у складу са планираном наменом на
сопственим парцелама обављају услужне делатности,
свој рад морају обављати у складу са Правилником о
дозвољеном нивоу буке у животној средини ("Службени
гласник Републике Србије", број 54/92).
Смеће се одлаже у типизиране посуде. Приступ возилима ЈКП “Чистоћа” омогућен је ободним улицама
изузев Улице Радослава Продановића која је “слепа”
(није могуће окретање возила), што је последица бесправне изградње.
На простору обухваћеном планом нема регистрованих заштићених природних добара.
Пронађена геолошка и палеонтолошка документа
(фосили, минерали, кристали и др.), која би могла представљати заштићену природну вредност налазач је дужан да пријави надлежном министарству у року од осам
дана од дана проналаска, и предузме мере заштите од
уништења, оштећивања или крађе, у складу са одред-

1. novembar 2010.

бама Закона о заштити природе (‘’Службени гласник
РС’’, број 36/2009).

7.5. Услови за несметано кретање и приступ
особама са инвалидитетом, деци и старим
особама
Јавне површине (тротоари, пешачке стазе, пешачки
прелази, прилази објектима и сл.) морају обезбедити
услове за несметано кретање деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица. Приликом пројектовања објеката, саобраћајних и пешачких површина неопходно је
применити Правилник о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица (“Службени гласник РС”, број 18/97).

8. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
8.1. Утврђивање регулационе
и грађевинске линије
Планом су утврђене регулационе линије свих саобраћајница и то као планиране и регулационе линије по
постојећој граници парцеле. Сви технички елементи су
дефинисани на графичком приказу “План намене земљишта, регулације, нивелације и саобраћаја” у Р 1 : 1000.
У граници грађевинског подручја остало је мало слободног простора за изградњу нових објеката, свега неколико празних парцела, па ће се за њих грађевинска
линија дефинисати у сваком конкретном случају, у зависности од положаја суседних објеката.

8.2. Услови за формирање грађевинске парцеле
Услови су следећи:
- минимална површина парцеле је 300 m2;
- не условљава се максимална величина парцеле;
- ширина уличног фронта парцеле је минимум 12 m;
- за двојне објекте минимална површина парцеле
је 200 m2, а ширина уличног фронта парцеле је 16
m (2 х 8 m).

8.3. Правила изградње објеката
На парцели се планира изградња једног породичног
стамбеног објекта. Објекат се може градити слободностојећи или двојни.
Максимална дозвољена спратност је три корисне
етаже, односно П+1+Пк уз могућност коришћења сутеренске (подрумске) етаже, ако не постоје сметње геотехничке или хидротехничке природе.
Нивелета приземља се утврђује у односу на јавни
пут, тако да се објекат прилагоди терену. Максимална
кота пода приземља је до 1,2 m у односу на планирану
нивелету терена.
У складу са Генералним планом, у једном стамбеном
објекту могућа је изградња четири стана, односно четири јединице (стамбене и пословне).

1. novembar 2010.
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Максимална развијена корисна површина објекта износи 480 m2 нето.
У зависности од површине парцеле, на парцели се
уз породични стамбени објекат могу градити гараже,
оставе и радни простор, не прелазећи при том дозвољени степен заузетости и индекс изграђености, при
чему максимална развијена површина свих објеката не
може прећи 480 m2 нето. По положају, наведени објекти
могу бити у саставу стамбеног објекта, анекс или слободностојећи објекат. Планирају се као приземни са
плитким косим кровом.
Паркирање и гаражирање возила за сопствене потребе мора се обезбедити на парцели (за један стан
обезбедити једно паркинг-место).
Уколико се на парцели гради чисто пословни објекат,
примењују се услови утврђени за породични стамбени
објекат.
Дозвољени степен заузетости за парцеле до 800 m2
је 40%.
За парцеле веће од 800 m степен заузетости се ограничава на 40%, рачунајући на максимално 800 m2.
2

Код обрачуна заузетости рачунају се сви објекти на
парцели.
Индекс изграђености парцеле је до 1,2.

8.4. Нумерички показатељи
Површина у оквиру границе плана је 2,54 ha.
Планирани број становника је 115.
Планирана густина становања бруто је 45 ст/ha.
Табела: Биланс површина
Намена површина
Јавне површине
- саобраћајнице
- пешачки пролаз
Остале површине
- породично становање
Укупно:

Површина – m2

Проценат

8.391
204

33,00
0,80

16.834
25.429,00

66,20
100

9. ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА
УЛАГАЊА ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА
У циљу обезбеђења одговарајућих саобраћајних и
инфраструктурних услова за функционисање садржаја
на простору који је обухваћен планом потребно је извршити радове на уређивању грађевинског земљишта. У
табели која следи дат је оквирни приказ планираних радова и потребних количина, као и појединачних и укупних трошкова планираних радова на уређивању грађевинског земљишта.

Тaбела: Процена улагања из јавног сектора
Редни
брoj
1.

Јед.
мере

Oпис радова

Количина

Цена по јед.
мере у дин.

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

Укупна
цена
19.516.400

1.1.

Коловоз 2-СТВ

m

2

2.485

5.820

14.462.700

1.2.

Пешачки пролази

m

2

200

3.880

776.000

1.3.

Тротоари

m

2

1.260

3.395

2.

ХИДРОТЕХНИКА

4.277.700
8.398.260

2.1.

Канализациони вод Ø 250 mm

m

630

10.670

6.722.100

2.2.

Водоводна мрежа Ø 100 mm

m

480

3.492

1.676.160

m2

3.235

1.740

3.
3.1.

ПРИПРЕМА ЗЕМЉИШТА

5.628.900

Трошкови прибављања земљишта

4.

УКУПНО

5.628.900
33.543.560

Процена средстава дата је по ценама за јануар 2010. године.
Финансирање уређивања грађевинског земљишта
обезбедиће се из средстава остварених од:
- накнаде за уређивање грађевинског земљишта,
- закупнинe за грађевинско земљиште,
- отуђења грађевинског земљишта,
- конверзије права коришћења, односно права закупа у складу са Законом,
- других извора у складу са законом.

10. ПРИМЕНА ПЛАНА
Доношење овог плана омогућава издавање извода
из плана који садржи правила уређења и правила
грађења.

Саставни део плана су следећи графички прикази:
1.

Извод из Генералног плана града
Новог Сада до 2021. године ............................. A4

2.

План намене земљишта, регулације,
нивелације и саобраћаја .....................Р = 1 : 1000

3.

План регулације површина јавне
намене ..................................................Р = 1 : 1000

4.

План инфраструктуре .........................Р = 1 : 1000

5.

Попречни профили улица ..................... Р = 1 : 100

План детаљне регулације блока на Клиси уз Улицу
Радослава Продановића у Новом Саду израђен је у четири примерака у аналагном и у пет примерака у диги-
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талном облику који ће се, после потписивања и овере,
чувати у Скупштини Града Новог Сада, Градској управи
за урбанизам и стамбене послове, министарству надлежном за послове урбанизма, и у Јавном предузећу
“Урбанизам” Завод за урбанизам Нови Сад.
Ступањем на снагу овог плана престаје да важи
План парцелације индивидуалног становања “Клисански пут” у Новом Саду (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 13/97 и 17/2003).
План 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: 35-466/2009-I
29. октобар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

700
На основу члана 35. став 10. Закона о планирању и
изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', бр.
72/09 и 81/09 – испр.) и члана 24. тачка 6. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст (''Службени лист Града Новог Сада'', број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXXI седници 29. октобра 2010. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКОВА
ОКО ЖЕЛЕЗНИЧКЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ
Члан 1.
Овом одлуком мења се и допуњава ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКОВА ОКО ЖЕЛЕЗНИЧКЕ УЛИЦЕ У НОВОМ
САДУ (“Службени лист Града Новог Сада’’, број 23/07) (у
даљем тексту: План), у делу обухвата Плана, и то за три локалитета.
Локалитет број 1 обухвата подручје у KO Нови Сад
II, у граници чија је почетна тачка на пресеку северне
границе парцеле број 435 и источне регулационе линије
планиране улице. Од ове тачке у правцу југоистока граница прати северну границу парцеле број 435 до пресека са западном планираном регулационом линијом Железничке улице. Од ове тачке у правцу југоистока
граница прати западну планирану регулациону линију
Железничке улице и долази до тромеђе парцела бр.
427/1, 425/1 и 425/2, затим прати источну границу парцела бр. 425/2 и 423/1, и долази до тромеђе парцела бр.
423/1, 423/2 и 418/2. Даље граница скреће ка северзападу, прати јужну границу парцеле број 423/1 до пресека
са источном регулационом линијом планиране улице,
затим скреће ка североистоку, прати источну регулациону линију планиране улице, и долази до тачке која је
утврђена за почетну тачку описа границе.
Локалитет број 2 обухвата парцелу број 575 КО Нови Сад II.

1. novembar 2010.

Локалитет број 3 обухвата парцелу број 500 КО Нови Сад II.
Члан 2.
У Плану одељак ''3. ПРОСТОРНА ОРГАНИЗАЦИЈА'' пододељак ''3.3. Мрежа инфраструктуре'' подтачка ''3.3.3. Енергетска инфраструктура'' део ''3.3.3.1. Снабдевање електричном енергијом'' став 3. мења се и гласи:
''Изградња нових трафо- станица могућа је и на другим парцелама, поред планом предвиђених, као и у оквиру пословних и пословно-стамбених објеката и гаража, у приземном делу објекта.''
После става 3. додаје се нови став 4. који гласи:
'' Урбанистички услови за локацијску дозволу не могу се издавати док се не изгради трафо- станица потребна за снабдевање електричном енергијом планираних објеката у блоку број 3.''
Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 5. и 6.
У одељку ''5. УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА''
пододељак "5.1. Услови грађења и уређења простора" подтачка ''5.1.3. Специфични услови дефинисани
за просторне целине - урбане блокове'' део ''Блок
број 3'' у ставу 10. друга реченица мења се и гласи:
''Није дозвољена изградња назитка, као ни препуста
и еркера на уличним странама објеката.''
Став 11. мења се и гласи:
''Формирају се три нове грађевинске парцеле: обједињавањем дела парцеле број 435 (Железничка улица
број 14), делова парцела бр. 433 и 434 (Железничка
улица број 16) и дела парцеле број 432 (Железничка
улица број 18) у једну грађевинску парцелу; обједињавањем целих парцела бр. 427/2 и 427/7, односно делова
парцела бр. 427/1, 427/2, 427/3, 427/5 и 427/6 (Железничка улица број 20) и целе парцеле број 425/1, односно
делова парцела бр. 425/2 и 426 (Железничка улица број
22) у једну грађевинску парцелу. Од делова парцела бр.
423/1, 423/2 и 424 (Железничка улица број 24) формираће се самостална грађевинска парцела, са могућношћу обједињавања са целим парцелама бр. 427/2 и
427/7, деловима парцела бр. 427/1, 427/2, 427/3, 427/5 и
427/6 (Железничка улица број 20) и целом парцелом
број 425/1 и деловима парцела бр. 425/2 и 426 (Железничка улица број 22). У случају неусаглашености бројева наведених парцела са парцелама на графичким приказима бр. 4.1. и 4.1.1. у размери 1: 1000, важе графички
прикази.''
У ставу 14. у трећој реченици, после речи: “зелене
површине и” реч: ‘’морају’’ замењује се речју: ‘’могу’’.
У делу ‘’Блок број 4’’ у ставу 2. после прве реченице
додаје се нова реченица која гласи:
‘’Планира се надоградња објекта на парцели број
500 у улици Васе Стајића број 34а до спратности
П+5+Пк за намену становања.’’
У делу ‘’Блок број 5’’ у ставу 2. у првој реченици,
после речи: “број 3” додају се речи: ‘’и у улици Васе
Стајића број 1а’’, и додаје се нова реченица која гласи:
‘’Зона за изградњу гараже у улици Васе Стајића број
1а, због свог положаја може се планирати једино за подужно паркирање возила, па се препоручује да објекат
буде у виду надстрешнице.’’
После става 2. додаје се нови став 3 који гласи:
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‘’Могућа је надоградња објекта на парцели број 575 у
улици Васе Стајића број 1а до спратности П+1+Пк уз задржавање нагиба и облика кровних равни постојећег
објекта. Поткровна етажа се може формирати са назитком од 1,6 m у складу са Правилником. У случају да висина поткровне етаже то дозволи, могуће је формирање још једног нивоа који ће са поткровном етажом
чинити јединствену функционалну целину.’’
Досадашњи став 3. постаје став 4.
У пододељку ‘’5.2. Услови за опремање простора
инфраструктуром’’ подтачка ‘’5.2.1. Услови за изградњу саобраћајних површина’’ у ставу 1. у другој
реченици скраћеница ‘’ЈУС У.А9.204’’ земењује се
скраћеницом ‘’SRPS U.A9.204’’.
Члан 3.
Саставни део ове одлуке су следећи графички прикази:
1. Извод из Генералног плана града
Новог Сада до 2021. године ............................... A4
2. Катастарска подлога са означеном
границом измене плана ........................... Р1 : 1000
3. Извод из плана – План намене површина,
саобраћаја, нивелације и регулације –
са означеном границом измене плана ... Р1 : 1000
4.1. План намене земљишта, саобраћаја,
нивелације и регулације- Локалитет 1 .... Р1 : 1000
4.1.1. План парцелације јавних површина
са условима за формирање грађевинских парцела- Локалитет 1 ............. Р1 : 1000
4.1.2. План енергетске инфраструктуре –
Локалитет 1……… ................................…Р1 : 1000
4.2. План намене земљишта, саобраћаја, нивелације и регулацијеЛокалитет 2 ............................................ Р 1 : 1000
4.3.1 План намене земљишта, саобраћаја, нивелације и регулацијеЛокалитет 3 .......................................... Р 1 : 1000
Одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације блокова око Железничке улице у Новом Саду
израђена је у четири примерка у аналогном и у пет примерака у дигиталном облику, који ће се, после потписивања и овере, чувати у Скупштини Града Новог Сада,
Градској управи за урбанизам и стамбене послове, министарству надлежном за послове урбанизма и у Јавном предузећу "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови
Сад.
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На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и
изградњи (''Службени гласник Републике Србијe'', бр.
72/09, 81/09 - исправка и 64/10 – одлука 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 XXXI седници 29. октобра
2010. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКОВА ИЗМЕЂУ
УЛИЦА МИЛОША БАЈИЋА, БЕОГРАДСКОГ
КЕЈА, МАРКА МИЉАНОВА И БЛОКОВА
ЗАПАДНО ОД КОСОВСКЕ УЛИЦЕ
У НОВОМ САДУ
Члан 1.
На основу ове одлуке израдиће се одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације блокова између улица Милоша Бајића, Београдског кеја, Марка
Миљанова и блокова западно од Косовске улице у Новом Саду (‘’Службени лист Града Новог Сада’’, број
18/10) (у даљем тексту: План).
Члан 2.
Циљ доношења одлуке о изменама и допунама Плана је да се за део обухвата Плана утврде намена
земљишта, правила уређења и правила грађења у
складу са Генералним планом града Новог Сада до
2021. године – пречишћен текст (‘’Службени лист Града
Новог Сада’’, број 39/06).
Члан 3.
Одлуком о изменама и допунама Плана обухватиће
се парцела број 9314 у Катастарској општини Нови Сад I.
Члан 4.
Одлука о изменама и допунама Плана садржаће део
обухвата Плана који се мења, намену земљишта, регулациону линију улице и грађевинску линију 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 5.

Члан 4.

Рок израде одлуке о изменама и допунама Плана је
30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

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

Члан 6.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-548/2009-I
29. oктобар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

Средстава за израду одлуке о изменама и допунама
Плана обезбедио је инвеститор Јавно предузеће ‘’Пословни простор’’ Нови Сад.
Члан 7.
Неприступање изради стратешке процене утицаја на
животну средину утврђено је Решењем о неприступању
изради стратешке процене утицаја одлуке о изменама
и допунама Плана детаљне регулације блокова између
улица Милоша Бајића, Београдског кеја, Марка Миља-
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нова и блокова западно од Косовске улице у Новом Саду на животну средину, које је саставни део ове одлуке.
Члан 8.
Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације блокова између улица Милоша Бајића,
Београдског кеја, Марка Миљанова и блокова западно
од Косовске улице у Новом Саду биће изложен на јавни
увид у просторији број 2, у приземљу пословне зграде
Јавног предузећа “Урбанизам” Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у просторијама месних заједница “Дунав”, Београдски кеј 19/2 и ‘’Подбара’’,
Косовска улица 41.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ‘’Службеном листу Града Новог Сада’’.

1. novembar 2010.

ралним планом града Новог Сада до 2021. године- пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
39/06) намењен за вишепородично становање.

Образложење
Законом о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник Републике Србије“, број
135/04) утврђено је да се стратешка процена врши за
планове, програме и основе у области просторног и урбанистичког планирања. Одлуку о изради стратешке
процене доноси орган надлежан за припрему плана и
програма 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
саставни је део одлуке о припреми плана и програма, и
објављује се.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-450/2010-I
29. oктобар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

Одлуком о одређивању врсте планова за које се израђује стратешка процена утицаја на животну средину
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 48/09), утврђено је за које се врсте планских докумената израђује
стратешка процена утицаја на животну средину. Поред
тога прописано је да, у одређеним случајевима, ако се
оцени да не постоји могућност значајнијег утицаја на
животну средину, 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.

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“, број 135/04), по прибављеном Мишљењу
Градске управе за заштиту животне средине, број VI501-1/2010-689 од 28. септембра 2010. године, доноси

Генералним планом Града Новог Сада подручје које
ће бити обухваћено изменама и допунама плана намењено је за вишепородично становање. За планско
подручје важећи је План детаљне регулације блокова
између улица Милоша Бајића, Београдског кеја, Марка
Миљанова и блокова западно од Косовске улице у Новом Саду. Повод за израду предметних измена је иницијатива „Апотека Нови Сад“ Нови Сад која је корисник
пословног објекта на парцели број 9314 К.О. Нови Сад I.
У складу са иницијативом за израду измена и допуна
важећег плана, предлаже се корекција хоризонталног и
вертикалног габарита, при чему се неће мењати основни концепт Плана, већ ће се омогућити изградња објекта у оквиру којег ће се између осталог и трајно решити
смештај ове здравствене установе са пратећим службама.

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКОВА
ИЗМЕЂУ УЛИЦА МИЛОША БАЈИЋА,
БЕОГРАДСКОГ КЕЈА, МАРКА МИЉАНОВА И
БЛОКОВА ЗАПАДНО ОД КОСОВСКЕ УЛИЦЕ
У НОВОМ САДУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Не приступа се изради стратешке процене утицаја
измена и допуна Плана детаљне регулације блокова
између улица Милоша Бајића, Београдског кеја, Марка
Миљанова и блокова западно од Косовске улице у Новом Саду на животну средину, којим ће бити обухваћен
простор у границама одређеним Одлуком о изради измена и допуна Плана детаљне регулације блокова између улица Милоша Бајића, Београдског кеја, Марка
Миљанова и блокова западно од Косовске улице у Новом Саду, пошто је оцењено да реализација планираних садржаја неће имати значајнији утицај на животну
средину.
Изменама и допунама Плана детаљне регулације
блокова између улица Милоша Бајића, Београдског
кеја, Марка Миљанова и блокова западно од Косовске
улице у Новом Саду обухватиће се простор који је Гене-

С обзиром да се ради о мањим изменама и допунама плана на подручју које је обухваћено изменама и допунама плана, као и да није дошло до значајније измене
намене простора у односу на важећи План детаљне регулације блокова између улица Милоша Бајића,
Београдског кеја, Марка Миљанова и блокова западно
од Косовске улице у Новом Саду („Службени лист Града
Новог Сада“, број 18/10), оцењено је да не треба приступити изради стратешке процене утицаја измена и
допуна наведеног плана на животну средину.
Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте
који буду реализовани на основу овог плана, 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“,
број 135/04 и 36/09) и Уредбом о утврђивању Листе про-
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јеката 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-501-1/2010-689 од 28. септембра 2010. године,
одлучено је као у диспозитиву.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-35-450/2010
1. oктобар 2010. године
НОВИ САД
Начелник
Златибор Паунов, с.р.

под условом да на дан подношења захтева за одлагање прелази износ од 500.000 динара.
Порески дужници чији је порески дуг мањи од износа
из става 1. овог члана могу да одложе његово плаћање
у складу са Законом.
Члан 3.
Поступак за одлагање плаћања пореског дуга покреће се на основу писаног и образложеног захтева пореског дужника.
Члан 4.
Захтев из члана 3. ове одлуке, подноси се градској
управи надлежној за редовну наплату изворног јавног
прихода по основу ког се тражи одлагање плаћања (у
даљем тексту: надлежна градска управа) и у захтеву се
предлаже средство обезбеђења наплате у складу са
законом, које не може бити мање од пореског дуга.
Члан 5.
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На основу члана 24. тачка 55. Статута Града Новог
Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог
Сада“, број 43/08), члана 52. став 2. Закона о изменама
и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник Републике Србије“,
број 53/10) и члана 60. а у вези са чланом 6. Закона о
финансирању локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Србије“, број 62/06), Скупштина Града Новог
Сада на XXXI седници 29. октобра 2010. године, доноси

ОДЛУКУ
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ПЛАЋАЊА ДУГА,
ОДЛАГАЊА ПЛАЋАЊА ДУГА И ОТПИСА
КАМАТЕ НА ПОРЕСКИ ДУГ ПО ОСНОВУ
ИЗВОРНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА ДОСПЕЛИХ
ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2009. ГОДИНЕ
I. УВОДНА ОДРЕДБА
Члан 1.
Овом одлуком се уређују услови и начин плаћања
дуга, одлагања плаћања дуга и отписа камате на порески дуг по основу изворних јавних прихода који припадају Граду Новом Саду, доспеле до 31. децембра
2009. године, а који до краја 2010. године нису наплаћени (у даљем тексту: порески дуг), и то:
1. порез на имовину правних лица,
2. порез на имовину физичких лица,
3. локалне комуналне таксе које наплаћују градске
управе Града Новог Сада и
4. накнаде за коришћење грађевинског земљишта.

II. УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА ДУГА
И ОДЛАГАЊА ПЛАЋАЊА ДУГА
Члан 2.
Порески дуг из члана 1. ове одлуке може да се одложи једнократно, или на рате, али најдуже до 12 месеци,

О захтеву из члана 3. ове одлуке, решава Градоначелник Града Новог Сада (у даљем тексту: Градоначелник), или лице које он овласти, на основу писаног предлога надлежне градске управе.
Градоначелник може одобрити плаћање дуга једнократно или на рате, као и одобрити из којих од предложених средстава обезбеђења ће се порески дуг најефикасније наплатити.
Одлагање плаћања дуга врши се закључивањем
споразума између надлежне градске управе и пореског
дужника.
Члан 6.
Изузетно, на захтев дужника порески дуг из члана 1.
ове одлуке може се измирити, осим плаћањем новчаног
износа о доспелости, и на други начин (конверзијом дуга у покретну или непокретну имовину дужника, хартије
од вредности и слично), уколико измирење дуга на тај
начин није у супротности са интересима Града.
Споразумом између надлежне градске управе и пореског дужника регулисаће се на који други начин ће се
измирити дуг, да ли ће се дуг измирити у целости или
делимично.
Споразум ће се закључити након прибављања
претходне сагласности Скупштине Града Новог Сада.

III. ОТПИС КАМАТЕ
Члан 7.
Отпис камате у складу са овом одлуком врши се, без
подношења посебног захтева, обвезнику за кога надлежна градска управа располаже доказима да је на
прописани уплатни рачун изворних јавних прихода уплатио главни дуг по основу обавеза из члана 1. ове одлуке и споредна пореска давања по основу тих обавеза
осим камате, који је доспео до 31. децембра 2009. године.
Отпис камате под условима из става 1. овог члана
извршиће се и обвезнику коме је одобрено одложено
плаћање, односно обвезнику код кога је покренут пос-
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тупак принудне наплате за обавезе из члана 1. ове одлуке.

„Лав Николајевич Толстој“, а испод имена уписаће се:
„1828 – 1910“.

Члан 8.

Члан 3.

Изузетно од одредби члана 7. став 1. ове одлуке, отпис камате извршиће се по поднетом захтеву обвезника
– правног лица код кога је покренут поступак приватизације, реструктурирања, стечаја и ликвидације.

Биста се поставља на зеленој уређеној површини на
укрштању улица Лава Толстоја и Гогољеве у Новом Саду.

Члан 9.

О спровођењу ове одлуке стараће се одбор који образује Скупштина Града Новог Сада у складу са чланом
8. Одлуке о подизању и одржавању споменика на триторији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог
Сада“, број 15/09 и 20/10).

Обвезнику који је испунио услове из члана 7. и 8. ове
одлуке отписаће се 100% камате ако је уплату главног
дуга доспелог до 31. децембра 2009. године, извршио
најкасније до 31. децембра 2010. године.
Члан 10.
Право на отпис камате утврђује се решењем надлежне градске управе, у складу са законом и овом одлуком.
Надлежна градска управа води евиденцију о остваривању права у складу са овом одлуком и стара се о
спровођењу ове одлуке.

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 11.
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: 020-10/2010-374-I
29. октобар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, 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“, број 15/09 и 20/10), Скупштина
Града Новог Сада на XXXI седници 29. октобра 2010.
године, доноси

ОДЛУКУ
О ПОСТАВЉАЊУ БИСТЕ ЛАВУ
НИКОЛАЈЕВИЧУ ТОЛСТОЈУ У НОВОМ САДУ
Члан 1.
Поводом стогодишњице смрти писца Лава Николајевича Толстоја поставља се биста у Новом Саду.
Члан 2.
Биста, израђена у бронзи, поклон аутора Владимира
Јокановића, поставља се на постаменту на којем ће на
српском језику, ћириличним писмом бити исписано:

Члан 4.

Члан 5.
За постављање бисте нису потребна средства из
буџета Града Новог Сада.
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: 020-392/2010-I
29. октобар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, 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" број 15/09 и 20/10), Скупштина
Града Новог Сада на XXXI седници 29. октобра 2010.
године, доноси

ОДЛУКУ
О ПОСТАВЉАЊУ СПОМЕН-ПЛОЧЕ
ПОВОДОМ СТОГОДИШЊИЦЕ КОРИШЋЕЊА
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У НОВОМ САДУ
Члан 1.
Поводом стогодишњице коришћења електричне
енергије у Новом Саду, поставља се спомен-плоча на
зграду Јавног предузећа "Електровојводина", Булевар
ослобођења бр. 100, у Новом Саду.
Члан 2.
На спомен-плочи, израђеној у бронзи, биће исписан
на српском језику, ћириличним писмом, следећи текст:
"НА ОВОМ МЕСТУ СЕ ОД 1910. ДО 1961. ГОДИНЕ
НАЛАЗИЛА ЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА КОЈА ЈЕ НЕПРЕКИДНО СНАБДЕВАЛА ЕНЕРГИЈОМ ГРАД НОВИ САД И
ТОКОМ ОБА СВЕТСКА РАТА."
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Члан 3.

IV

О спровођењу ове одлуке стараће се одбор који образује Скупштина Града Новог Сада у складу са чланом
8. Одлуке о подизању и одржавању споменика на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог
Сада" број 15/09 и 20/10).

Стручне послове за потребе Одбора обављаће Градска управа за културу.

Члан 4.
Средства за постављање спомен плоче обезбедиће
се из Програма уређивања грађевинског земљишта за
2010. годину.
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: 020-393/2010-I
29. октобар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.
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На основу члана 8. став 1. Одлуке о подизању и одржавању споменика на територији Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 15/09 и 20/10),
Скупштина Града Новог Сада на XXXI седници 29. октобра 2010. године, доноси

ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ
БИСТЕ ЛАВУ НИКОЛАЈЕВИЧУ ТОЛСТОЈУ
У НОВОМ САДУ
I
Образује се Одбор за спровођење Одлуке о постављању бисте Лаву Николајевичу Толстоју у Новом
Саду (у даљем тексту: Одбор).
II
Задатак Одбора је да изврши стручне и административне послове у вези са реализацијом Одлуке о постављању бисте Лаву Николајевичу Толстоју у Новом
Саду.
III
Одбор има председника и два члана које именује
Скупштина Града, који се именују у складу са чланом 8.
став 2. Одлуке о подизању и одржавању споменика на
територији Града Новог Сада („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 15/09 и 20/10).

V
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: 6-1/2010-1028-I
29. октобар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.
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На основу члана 8. став 1. Одлуке о подизању и одржавању споменика на територији Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 15/09 и 20/10),
Скупштина Града Новог Сада на XXXI седници 29. октобра 2010. године, доноси

ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ
СПОМЕН-ПЛОЧЕ ПОВОДОМ
СТОГОДИШЊИЦЕ КОРИШЋЕЊА
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У НОВОМ САДУ
I
Образује се Одбор за спровођење Одлуке о постављању спомен-плоче поводом стогодишњице коришћења електричне енергије у Новом Саду (у даљем
тексту: Одбор).
II
Задатак Одбора је да изврши стручне и административне послове у вези са реализацијом Одлуке о постављању спомен-плоче поводом стогодишњице коришћења електричне енергије у Новом Саду.
III
Одбор има председника и два члана које именује
Скупштина Града, који се именују у складу са чланом 8.
став 2. Одлуке о подизању и одржавању споменика на
територији Града Новог Сада („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 15/09 и 20/10).
IV
Стручне послове за потребе Одбора обављаће Градска управа за културу.
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V

II

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

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-1/2010-1029-I
29. октобар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број:020-395/2010-I
29. oктобар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.
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На основу члана 50. став 2. а у вези са чланом 66.
став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07), Скупштина Града
Новог Сада на XXXI седници 29. октобра 2010. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА
ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА НОВОГ САДА
I
Др САША ИГИЋ, разрешава се функције заменика
Градоначелника Града Новог Сада.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу Града Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-394/2010-I
29. oктобар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.
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На основу члана 32. став 12. а у вези са чланом 66.
став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07), Скупштина Града
Новог Сада на XXXI седници 29. октобра 2010. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ГРАДА НОВОГ САДА
I
ЗОРАН МАНДИЋ, бира се за заменика Градоначелника Града Новог Сада.

На основу члана 15. став 1. тачка 7. Одлуке о организовању Јавног предузећа „Информатика“ Нови Сад
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 29/05 – пречишћен текст, 40/08, 53/08, 55/09 и 4/10) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXXI седници 29. октобра
2010. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
УТВРЂИВАЊУ ДРЖАВНОГ, ОДНОСНО
ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ИНФОРМАТИКА“ НОВИ САД
I. Даје се сагласност на Одлуку о утврђивању државног, односно основног капитала Јавног комуналног предузећа „Информатика“ Нови Сад у износу од
47.922.000,00 динара, коју је Управни одбор Јавног комуналног предузећа „Информатика“ Нови Сад утврдио
на 27. седници од 13. септембра 2010. године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-2618/2010-I
29. октобар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.
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На основу члана 80. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике
Србије“, број 72/09), члана 17. став 1. Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник
Републике Србије“, број 18/10) и члана 24. тачка 30. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени
лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града
Новог Сада на XXXI седници 29. октобра 2010. године,
доноси
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РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАНИРАНА
МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА ЗА
ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ
ПРОГРАМА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
„РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“ НОВИ САД ЗА
ПЕРИОД ОД 1. СЕПТЕМБРА 2010. ГОДИНЕ
ДО 31. АВГУСТА 2011. ГОДИНЕ
I. Скупштина Града Новог Сада даје сагласност на
планирана материјална средства у износу од
1.773.538.637 динара за остваривање предшколског
програма Предшколске установе „Радосно детињство“
Нови Сад за период од 1. септембра 2010. године до 31.
августа 2011. године, чији је предлог утврдио Управни
одбор Предшколске установе „Радосно детињство“ Нови Сад на VIII седници од 21. октобра 2010. године.
II. Ово решење ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном листу Града Новог Сада“ а престаје да важи 31.12.2010. године.
III. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 556/2010-I
29. октобар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.
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На основу члана 13. став 1. тачка 6. Одлуке о организовању Комуналне радне организације "Чистоћа" у Новом Саду, као Јавног комуналног предузећа ("Службени
лист Града Новог Сада", бр. 29/05 - пречишћен текст и
53/08, 30/10 и 37/10-исправка) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени
лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града
Новог Сада, на XXXI седници 29. октобра 2010. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ЧИСТОЋА" НОВИ САД ЗА 2010. ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Чистоћа"
Нови Сад за 2010. годину, коју је Управни одбор Јавног
комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад донео на 37.
седници одржаној 7. октобра 2010. године.

2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-2547/2010-I
29. октобар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

712
На основу члана 19. став 1. тачка 6. Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом
Саду, ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 29/05 пречишћен текст и 53/08) и члана 24. тачка 12. Статута
Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист
Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог
Сада, на XXXI седници 29. октобра 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ПОСЛОВНИ
ПРОСТОР" У НОВОМ САДУ
ЗА 2010. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма
пословања Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду за 2010. годину, коју је Управни одбор Јавног
предузећа "Пословни простор" у Новом Саду донео на
58. седници одржаној 18. октобра 2010. године.
II
Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-373/2010-I
29. октобар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

713
На основу члана 13. став 1. тачка 6. Одлуке о организовању комуналне радне организације за путеве "Пут" у
Новом Саду, као јавног комуналног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 29/05 - пречишћен
текст и 53/08) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог
Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада, на
XXXI седници 29. октобра 2010. године, доноси
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РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ПУТ"
НОВИ САД ЗА 2010. ГОДИНУ
I. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Пут" Нови
Сад за 2010. годину, коју је донео Управни одбор Јавног
комуналног предузећа "Пут" Нови Сад на 44. седници,
одржаној 14. септембра 2010. године.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-3300/2010-I
29. октобар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.
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На основу члана 16. став 1. тачка 6. Одлуке о оснивању Јавног предузећа Градски информативни центар
"Аполо" Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада",
бр. 29/05 - пречишћен текст 53/08 и 4/10) и члана 24.
тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст
("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXXI седници 29. октобра
2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ГРАДСКИ ИНФОРМАТИВНИ
ЦЕНТАР "АПОЛО" НОВИ САД
ЗА 2010. ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Програма
пословања Јавног предузећа Градски информативни
центар "Аполо" Нови Сад за 2010. годину, коју је Управни одбор Јавног предузећа Градски информативни центар "Аполо" Нови Сад донео на седници одржаној 1.
септембра 2010. године.
2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-511-2/2010-I
29. октобар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.
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На основу члана 13. став 2. Правилника о начину и
поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада
за програме којима се обезбеђују посебни облици социјалне заштите („Службени лист Града Новог Сада“,
број 10/10), Градска управа за социјалну и дечију заштиту, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА
НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
КОЈИМА СЕ ОБЕЗБЕЂУЈУ ПОСЕБНИ
ОБЛИЦИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ, А КОЈИ
СУ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД НОВИ САД,
ЗА 2010. ГОДИНУ
I. Расписује се Јавни конкурс за доделу средстава из
буџета Града Новог Сада за реализацију програма којима се обезбеђују посебни облици социјалне заштите, а
који су од интереса за Град Нови Сад, за 2010. годину, и
то за реализацију програма удружења којима се доприноси заштити, рехабилитацији и социјализацији лица у
стању социјалне потребе.
II. Средства за реализацију програма из члана I. овог
јавног конкурса, обезбеђена су Одлуком о буџету Града
Новог сада за 2010. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 54/09 и 29/10), у укупном износу од
1.500.000,00 динара, за програме из члана I. овог јавног
конкурса.
III. Програми удружења којима се доприноси заштити, рехабилитацији, и социјализацији лица у стању социјалне потребе, који ће се финансирати из буџета Града Новог Сада у 2010. години су:
1. Организација програма манифестације „Међународни дан особа са инвалидитетом“, 3. децембар.
2. Програми унапређења положаја учесника НОР-а
са територије Града Новог Сада,
3. Програми за екстерни мониторинг и евалуацију
програма за чију реализацију су одобрена средства из
буџета Града Новог Сада по Јавном конкурсу у 2010. години.
IV. Право учешћа на Јавном конкурсу имају удружења чије је седиште на територији Града Новог Сада и
чији циљеви оснивања доприносе заштити, рехабилитацији и социјализацији лица у стању социјалне потребе на територији Града Новог Сада.
V. Пријава на Јавни конкурс се може преузети на интернет презентацији Града новог Сад (www.novi sad.rs)
или у Градској управи за социјалну и дечију заштиту,
Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, канцеларија 46, II спрат.
VI. Пријава на Јавни конкурс садржи следећу конкурсну документацију:
- Образац пријаве на конкурс,
- Оверену фотокопију решења о упису удружења у
регистар,
- Оверену фотокопију оснивачког акта (статута),
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- Оверену фотокопију финансијског извештаја достављеног надлежним државним органима за
претходну годину.
Документацију из алинеје два до пет, достављају само она удружења која се први пут пријављују на Јавни
конкурс.
VII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе у затвореној коверти у писарници Градске куће, Трг слободе 1,
Нови Сад.
VIII. Пријаве на Јавни конкурс се подносе од 1. до 15.
новембра 2010. године.
IX. Неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве
послате факсом или електронском поштом, као и пријаве које нису оверене печатом и потписом овлашћеног
лица и које нису у складу са конкурсном документацијом неће се разматрати.
X. Конкурсна документација се не враћа.

Broj 45 – Strana 1257.

XI. Поступак Јавног конкурса спровешће комисија
коју је именовао Градоначелник Града Новог Сада Решењем о именовању председника, заменика председника и чланова комисије за стручну процену и избор
програма ојима се обезбеђују посебни облици социјалне заштите, број 5-48/2010-II, од 12. априла 2010. године („Службени лист Града Новог Сада“, број 17/10).
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ
И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ
Број: XIII-5-46-2/2010
25. oктобар 2010. године
НОВИ САД
Начелник
Вера Гркавац, с.р.
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ УЗ:
– ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА НА КЛИСИ УЗ УЛИЦУ РАДОСЛАВА
ПРОДАНОВИЋА У НОВОМ САДУ
– ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
БЛОКОВА ОКО ЖЕЛЕЗНИЧКЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ
– ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
БЛОКОВА ИЗМЕЂУ УЛИЦА МИЛОША БАЈИЋА, БЕОГРАДСКОГ КЕЈА,
МАРКА МИЉАНОВА И БЛОКОВА ЗАПАДНО ОД КОСОВСКЕ УЛИЦЕ У
НОВОМ САДУ
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ГРАД НОВИ САД
Скупштина
702
693

694

695

696

697

698

699

700

701

Одлука о изради регионалног плана
управљања отпадом за Град Нови
Сад и општине Бачка Паланка, Бачки
Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран,
Темерин и Врбас, са Решењем о о неприступању изради стратешке процене утицаја регионалног плана на животну средину
Одлука о изменама Одлуке о правима
на финансијску подршку породици са
децом

703
1235

1236

Одлука о измени Одлуке о организовању Комуналне радне организације
„Водовод и канализација“ у Новом
Саду као јавног комуналног предузећа

1237

Одлука о изменама Одлуке о Програму изградње и одржавања пословног
простора у 2010. години

1238

Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног
комуналног предузећа “Чистоћа” Нови
Сад и текућег одржавања чистоће за
2010. годину
Одлука о измени Одлуке о Програму
инвестиционих активности Јавног
предузећа Градски информативни
центар „Аполо“ Нови Сад за 2010. годину, са Програмом

705

706

707

1241

708
709

1241

План детаљне регулације блока на
Клиси уз улицу Радослава Продановића у Новом Саду

1242

Одлука о изменама и допунама Плана
детаљне регулације блокова око Железничке улице у Новом Саду

1248

Одлука о изради измена и допуна
Плана детаљне регулације блокова
између улица Милоша Бајића, Београдског кеја, Марка Миљанова и
блокова западно од Косовске улице

704

710

711
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у Новом Саду, са Решењем о неприступању изради стратешке процене
утицаја измена и допуна плана на
животну средину

1249

Одлуку о условима и начину плаћања
дуга, одлагања плаћања дуга и отписа камате на порески дуг по основу
изворних јавних прихода доспелих
до 31. децембра 2009. године

1251

Одлука о постављању бисте Лаву
Николајевичу Толстоју у Новом Саду

1252

Одлука о постављању спомен-плоче
поводом стогодишњице коришћења
електричне енергије у Новом Саду

1252

Одлука о образовању Одбора за
спровођење Одлуке о постављању
бисте Лаву Николајевичу Толстоју
у Новом Саду

1253

Одлука о образовању Одбора за
спровођење Одлуке о постављању
спомен-плоче поводом стогодишњице коришћења електричне енергије
у Новом Саду

1253

Решење о разрешењу заменика
Градоначелника Града Новог Сада

1254

Решење о избору заменика Градоначелника Града Новог Сада

1254

Решење о давању сагласности на
Одлуку о утврђивању државног, односно основног капитала Јавног комуналног предузећа „Информатика“
Нови Сад

1254

Решење о давању сагласности на
планирана материјална средства
за остваривање предшколског програма Предшколске установе „Радосно детињство“ Нови Сад за период
од 1. септембра 2010. године до
31. августа 2011. године

1255

Решење о давању сагласности на
Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа “Чистоћа” Нови Сад за
2010. годину

1255
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713

Решење о давању сагласности на
Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа “Пословни
простор” у Новом Саду за 2010. годину
Решење о давању сагласности на
Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа “Пут” Нови Сад за 2010. годину
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714

1255

Решење о давању сагласности на
Одлуку о измени Програма пословања Јавног предузећа Градски информативни центар “Аполо” Нови
Сад за 2010. годину
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1256

Градска управа за социјалну и дечију заштиту
715
1255

Јавни конкурс за доделу средстава
из буџета Града Новог Сада за реализацију програма којима се обезбеђују посебни облици социјалне заштите, а који су од интереса за Град
Нови Сад, за 2010. годину

1256

Izdava~: Grad Novi Sad, Gradska uprava za propise Grada Novog Sada. Odgovorni urednik: Igor Ba{nec.
Uredni{tvo: Gradska uprava za propise Grada Novog Sada,
21000 Novi Sad, @arka Zrewanina 2, Telefon: 021/451-726.
Godi{wa pretplata: 3.500,00 dinara. Uplatni ra~un broj: 840-742341843-24;
Po modelu 97 sa pozivom na broj 20-511, Ministarstvo finansija - Uprava za trezor, Filijala Novi Sad.
Primalac: Prihodi gradskih organa uprave
Svrha pla}awa: Za "Slu`beni list Grada Novog Sada".
Ra~unarska obrada i {tampa:
Slu`ba za zajedni~ke poslove organa Grada Novog Sada, @arka Zrewanina 2, 21000 Novi Sad, telefon 021/420-299.

