СЛ УЖ БЕН И ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА
Година XXXII - Број 58

НОВИ САД, 25. октобар 2013.

ГРАД НОВИ САД

примерак 220,00 динара
Члан 5.

Средства за израду плана обезбеђена су у буџету Града Новог Сада за 2013. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 55/12 и 34/13).

Скупштина

Члан 6.

829
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 и
50/13 – 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 XXIII седници
25. октобра 2013. године доноси

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА БЕГЕЧ
Члан 1.
На основу ове одлуке израдиће се план генералне
регулације насељеног места Бегеч (у даљем тексту: план).
Члан 2.
Планом ће се обухватити подручје Катастарске општине
Бегеч, површине 4343,04 ha.

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 генералне регулације насељеног
места Бегеч 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: 35-147/2013-I
25. октобар 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

Члан 3.
План ће садржати нарочито: границу плана и обухват
грађевинског подручја плана, поделу простора на посебне
целине и зоне, претежну намену земљишта по зонама и
целинама, регулационе и грађевинске линије, потребне
нивелационе коте раскрсница улица и површина јавне намене, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску,
комуналну и другу инфраструктуру, мере заштите културноисторијских споменика и заштићених целина, зоне за које
се обавезно доноси план детаљне регулације са прописаном забраном изградње до његовог доношења, локације
за које се обавезно израђује урбанистички пројекат односно
расписује конкурс, правила уређења и правила грађења
по целинама и зонама за које није предвиђено доношење
плана детаљне регулације и друге елементе значајне за
спровођење плана.
Члан 4.
Рок за израду плана је шест месеци од дана ступања
на снагу ове одлуке.

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 и 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-5011/2013-762 од 22. маја 2013. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА БЕГЕЧ НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
1. Приступа се изради стратешке процене утицаја плана генералне регулације насељеног места Бегечу на животну средину.
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2. Стратешком проценом утврдиће се утицај планираног
решења на животну средину у циљу утврђивања смерница
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 су анализа и преиспитивање простора унутар грађевинског подручја насељеног места, и то
са више аспеката: функционалног (његове намене и садржаја), просторно-урбанистичког, правног, као и са аспекта
заштите градитељског наслеђа и заштите животне средине.
На основу анализе, идентификације и еколошке валоризације обухваћеног простора, утврдиће се постојећи и могући утицаји релевантни за квалитет животне средине.
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 различитим 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 предвиђених
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 питања
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.

25. октобар 2013.

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 прибавиће
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
средину 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-35-147/2013
27. мај 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 („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09,
81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС и
50/13 – 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 XXIII седници
25. октобра 2013. године доноси

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КОВИЉ
Члан 1.
На основу ове одлуке израдиће се план генералне
регулације насељеног места Ковиљ (у даљем тексту: план).
Члан 2.
Планом ће се обухватити подручје Катастарске општине
Ковиљ, површине 10643,70 ha.
Члан 3.
План ће садржати нарочито: границу плана и обухват
грађевинског подручја плана, поделу простора на посебне
целине и зоне, претежну намену земљишта по зонама и
целинама, регулационе и грађевинске линије, потребне
нивелационе коте раскрсница улица и површина јавне намене, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску,
комуналну и другу инфраструктуру, мере заштите културноисторијских споменика и заштићених целина, зоне за које
се обавезно доноси план детаљне регулације са прописаном забраном изградње до његовог доношења, локације
за које се обавезно израђује урбанистички пројекат односно
расписује конкурс, правила уређења и правила грађења
по целинама и зонама за које није предвиђено доношење

25. октобар 2013.
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плана детаљне регулације 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 обезбеђена су у буџету Града Новог Сада за 2013. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 55/12 и 34/13).
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 генералне регулације насељеног
места Ковиљ на животну средину, које је саставни део ове
одлуке.
Члан 8.

Број 58 – Страна 1293.

штита 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 одређивање намене земљишта,
правила уређења и грађења и утврђивање праваца, капацитета и коридора за саобраћајну, енергетску, водопривредну, комуналну и другу инфраструктуру. Планом ће се
одредити дугорочна пројекција развоја и просторног уређења
за просторне целине за које је основ за реализацију овај
план.
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;

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

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-158/2013-I
25. октобар 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

- степен утицаја плана на друге планове на различитим 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 предвиђених
за смањење негативних утицаја;

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 и 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-5011/2013-1044 од 2. јула 2013. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КОВИЉ НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
1. Приступа се изради стратешке процене утицаја плана генералне регулације насељеног места Ковиљ на животну средину.
2. Стратешком проценом утврдиће се утицај планираног
решења на животну средину у циљу утврђивања смерница
за заштиту животне средине, којима ће се обезбедити за-

- 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 питања
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.
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 прибавиће
се подаци, мишљења и извршиће се консултације са свим
надлежним и заинтересованим органима и организацијама,
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који располажу подацима или имају неки интерес који се
односи на заштиту животне средине.
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну
средину 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-35-158/2013
5. јул 2013. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Бране Раковић, с.р.

831
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 и
50/13-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 XXIII седници
25. октобра 2013. године доноси

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КИСАЧ
Члан 1.
На основу ове одлуке израдиће се план генералне
регулације насељеног места Кисач (у даљем тексту: план).
Члан 2.
Простор који ће бити обухваћен планом обухвата део
Катастарске општине (у даљем тексту: КО) Кисач унутар
оквирно описане границе.
За почетну тачку описа оквирне границе плана одређена
је међна тачка број 1, материјализована на терену и одређена
координатама. Идући ка истоку граница се поклапа са
јужном међом пољског пута (парцела број 8157) до међне
тачке број 3, при чему пресеца железничку пругу Суботица
- Нови Сад до њене источне регулације. Из тачке број 3
граница се ломи ка југоистоку по регулацији железничке
пруге (парцела број 5222) до тачке број 33/Ченеј која
истовремено раздваја катастарске општине Кисач и Ченеј,
затим се поклапа са линијом раздвајања катастарских
општина до тачке број 31/Ченеј. Идући даље у правцу
југоистока граница се поклапа са североисточном међом
парцела бр. 5225 и 5224, заобилази са јужне стране парцелу број 5224 до североисточне међе парцеле број 5222,
и поклапа се са њом до међне тачке број 10.
Од тачке број 10 граница се ломи ка североистоку по
северозападној међи парцела бр. 760, 761, 762 и 5246, затим се ломи ка југоистоку по регулацији Мартинкове улице
(парцела број 5246) до међне тачке број 12, па се ломи ка
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североистоку и југоистоку преко међних тачака бр. 13 и 14
до међе парцела бр. 5221 и 800, па се ломи ка југу по међи
парцела бр. 5221 и 800 до тромеђе парцела бр. 5221, 800
и 1580. Из ове тромеђе граница се ломи ка истоку по
северној међи парцеле број 1580 до западне међе пољског
пута (парцела број 5267) и поклапа се са поменутом међом
у правцу југа до тромеђе парцела бр. 5267, 1569 и 1568,
затим пресеца пољски пут (парцела број 5267) у правцу
међе парцела бр. 1588 и 1589, и поклапа се са том међом
и у том правцу пресеца пољски пут (парцела број 5266),
затим се ломи ка северу по међи парцела бр. 5266 и 1610,
па скреће ка истоку по северној међи парцеле број 1610
до пољског пута (парцела број 1618). Из тромеђе парцела
бр. 1610, 1611 и 1618 граница у правцу истока прелази пут
(парцела број 1618) до тромеђе парцела бр. 1618, 1628 и
1676, затим се поклапа са међом парцела бр.1628 и 1676
до пољског пута (парцела број 8143), затим се ломи ка југу
по западној међи пољског пута (парцела број 8143) до
међне тачке број 17 на северној регулацији Јаношикове
улице. Од међне тачке број 17, граница прелази Јаношикову
улицу до међне тачке број 18 и ту се ломи ка истоку по
међи парцела бр. 8138 и 6473, затим се ломи ка југу па западу по источној и јужној међи парцеле број 6473 и пресеца парцелу број 8198 до међне тачке број 19. Из међне
тачке број 19 граница се пружа ка западу по северној међи
пољског пута (парцела број 8199) до међне тачке број 20,
затим се ломи ка југу по међи парцела бр. 8146 и 171 до
међне тачке број 21 и поново скреће ка западу по северној
међи парцеле број 6369 до источне регулације железничке
пруге Нови Сад - Суботица (парцела број 5222/1) па се
ломи у правцу југа по источној међи парцеле број 5222/1
до тачке која је у пресеку са правом управном на осовину
железничке пруге а пролази кроз четворомеђу парцела бр.
2891/2, 2892, 2893 и 5222/1. Из ове четворомеђе парцела
граница се пружа ка југозападу по северозападној међи
пута (парцеле бр. 2893, 2894, 3086 и 3511/2), до четворомеђе
парцела бр. 3511/1, 3511/2, 2844/1 и 2844/2, затим се ломи
ка истоку по северним границама парцела бр. 3511/1, 3548/1,
3549 и 3550 и долази до четворомеђе парцела бр. 3548/2,
3550, 3476 и 3477. У овој тромеђи граница се ломи ка
југоистоку и поклапа се са југозападном међом парцеле
број 3476 затим се ломи ка истоку и поново ка југоистоку
по североисточној међи парцеле број 3475 до међне тачке
број 29. Од међне тачке број 29 граница се ломи ка западу
по јужним међама парцела бр. 3475, 3477, 3578/1 до
четворомеђе парцела бр. 3578/1, 3578/2, 5240/1 и 5240/2,
затим пресеца пут Руменка - Врбас до четворомеђе парцела
бр. 5240/1, 5240/2, 3703 и 3706, и даље у правцу северозапада
поклапа се са јужним међама парцела бр. 3703 и 3699, затим се ломи ка североистоку по западној међи парцеле бр.
3699 па се ломи ка северозападу по јужним међама парцела
бр. 3695, 3690, 3685, 3682, 3681/2 и 3680/2 до четворомеђе
парцела бр.3680/1, 3680/2, 3679/1 и 3679/2, затим се ломи
ка североистоку по западној међи парцеле бр. 3680/2 до
тачке која је у пресеку са продуженим правцем међа парцела
бр. 3670 и 3671, па се ломи ка северозападу, пресецајући
парцеле бр. 3679 и 3669 до тромеђе парцела бр. 3670, 3671
и 3669. Од ове тромеђе граница се ломи ка североистоку
па ка северозападу по међи парцела бр. 3670 и 3669, затим се поклапа са међом парцела бр. 3659 и 3669; 3659 и
3668; 3658 и 3659; 3649 и 3658; 3649 и 3646; 3646 и 3647;
3635 и 3647; 3635 и 3632; 3632 и 3633; 3632 и 3619; 3632
и 3618; 3631 и 3618; 3617 и 3618; 3606 и 3605; 3580 и 3605;
3579 и 3580 и у правцу међе парцела бр. 3579 и 3580 пресеца пут (парцела број 3955/2) до тромеђе парцела бр.
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3959, 3960 и 3955/2. Из поменуте тромеђе парцела, граница
се ломи ка југозападу по северозападној међи пољског
пута (парцеле бр. 3955/2, 3955/1, 3954, 3953, 3952, 3951,
3950, 3949, 3948, 3947, 3946, 3945, 3944, 3943, 3942, 3941,
3940, 3939, 4873, 4872, 4871, 4870, 4869, 4868, 4867, 4866,
4865, 4864, 4863, 4862, 4861, 4860, 4859, 4858) до тромеђе
парцела бр. 3996, 4858 и 5264/2, затим пресеца парцелу
број 5264/2 до тромеђе парцела бр. 4855, 5264/1 и 5264/2.
Из поменуте тромеђе граница се поклапа са међом парцела бр. 4855 и 5264/2 до пресека са северном међом парцеле број 4854, затим се ломи ка западу по северној међи
парцеле број 4854 па се ломи ка југу по западној међи
парцеле број 4854 и поново скреће ка западу по јужној међи
парцела бр. 4848 и 4671 до источне међе парцеле број
4670. У овој тачки граница се ломи ка северу поклапајући
се са источном међом парцеле број 4670 и у том правцу
пресеца пут (парцела број 4677), затим се ломи ка западу
по северној међи пута (парцела број 4677), па заобилази
парцелу број 4641 са источне и јужне стране, пресеца канал
(парцела број 4640/2) и поклапа се са његовом западном
међом у правцу севера до јужне међе парцеле број 4638.
Идући поново ка западу граница се поклапа са јужном
међом парцела бр. 4638, 4636, 4619, 4618/2, 4617, 4615,
4613, 4611, 4610, 4609, 4607, 4605 до тромеђе парцела бр.
4605, 4621 и 4579, затим се граница ломи ка југу, прати
источну границу парцеле број 4579, јужну границу парцела
бр. 4579, 4578, западну границу парцела бр. 4578, 4580,
4581, 4603 и долази до тромеђе парцела бр. 4603, 4602 и
4579/2, затим идући у правцу запада граница се поклапа
са јужном међом парцела бр. 4602, 4601 и 4600, затим се
граница ломи ка југозападу по линији која је паралелна
северозападној постојећој регулацији улице 7. јула и на
одстојању 70,0 m од ње тако да пресеца парцеле бр. 4597,
4595, 4594, 4593, 4590, 4589, 4565, 4587, 4586, 4585, 4576,
4575, 4574 до северне међе парцеле број 4573. Из ове
тачке граница се ломи ка западу по међи парцела бр. 4574
и 4573 и у том правцу пресеца канал (парцела број 4571),
а затим се ломи ка југу по западној међи канала (парцела
број 4571) до тромеђе парцела бр. 4571, 4543 и 4544. Идући
поново ка западу граница се поклапа са међом парцела
бр. 4543 и 4544 и у том правцу пресеца улицу 7. јула до
њене западне међе (парцела број 5263), затим се ломи ка
северу по западној међи парцела бр. 5263 и 5269 до пресека
са продуженим правцем северне међе парцеле број 4526,
па се ломи ка истоку, пресеца пут (парцела број 5269),
поклапа се са северном међом парцеле број 4526 до пресека
са линијом која је паралелна са северозападном постојећом
регулацијом улице 7. јула и 50,0 m удаљена од ње при чему
сече парцеле бр. 4525, 4524, 4523, 4522 и 4520 до међе
парцела бр. 4520 и 4519, затим се поклапа са том међом
у правцу истока и пресеца канал (парцела број 4460) до
његове источне регулације. У правцу севера и североистока
граница се поклапа са источном и југоисточном регулацијом
канала (парцела број 4460) до четворомеђе парцела бр.
2180, 2181, 4459 и 4460, затим се ломи ка западу по међи
парцела бр. 2180 и 4460; 2178 и 4461 до источне међе
парцеле број 4469 и поново скреће ка северу по источној
међи парцеле број 4469 до укрштања са линијом која је
паралелна северној међи парцеле број 4467 а на одстојању
45,0 m од ње у правцу југа тако да сече парцеле бр. 4469
и 5269 и поклапа се са том линијом до западне међе парцеле
број 5269. Из ове тачке граница се ломи ка северу по
западној међи парцеле број 5269 до северне међе парцеле
број 7503, затим се ломи ка западу по тој међи до источне
међе парцеле број 8705 и поклапа се са њом у правцу
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севера до тромеђе парцела бр. 8705, 7506 и 7507. У тој
тромеђи парцела граница скреће ка истоку по међи парцела
бр. 7506 и 7507 у дужини 165,0 m затим се ломи ка северу
по линији која је паралелна са путем (парцела број 8705),
а удаљена је 165,0 m од ње при чему пресеца парцеле бр.
7507, 7508, 7509, 7510, 7511, 7512, 7513, 7514, 7515, 7516,
7517, 7518, 7519/1, 7519/2, 7520, 7521, 7522, 7523, 7524,
7525, 7526, 8205 и 2158 до јужне међе парцеле број 2157/2,
затим се ломи ка истоку по јужној међи парцела бр. 2157/2
и 2159 до западне међе пута (парцела број 5269) и ломи
се ка северу по међи поменутог пута до југозападне међе
канала (парцела број 8127) уз пут Врбас - Руменка. Из
описане тачке граница се ломи ка југоистоку по југозападној
међи канала (парцела број 8127) до међне тачке број 48,
и под правим углом сече канал и пут преко међних тачака
бр. 49 и 50, а затим у правцу истока долази до међне тачке
број 51 која је на међи парцела бр. 1355/1 и 2186. Од међне
тачке број 51 граница се у правцу истока поклапа са јужном
међом парцеле број 1355/1 и у том правцу пресеца канал
(парцела број 1356) до пресека са западном међом парцеле
број 1357, затим се ломи ка северу по међи парцела бр.
1356 и 1357 до пресека са линијом која је паралелна са
западном међом пољског пута (парцела број 2091), а на
одстојању 54,0 m од ње. Идући затим ка североистоку
граница се поклапа са одређеном паралелом и пресеца
парцеле бр. 1358, 1359, 1360, 1361, 1363, 1364, 1365, 1366,
1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1377,
1378, 1379, 1381, 1384, 1386, 1388, 1389, 1391, 1392, 1394,
1395, 1396, 1397, 1398, 1399 и 1400 до североисточне међе
парцеле број 1400, затим се ломи ка северозападу по
североисточној међи парцеле број 1400 и у том правцу
пресеца пут и канал (парцела број 1356) до његове западне
међе. Идући поново ка северу граница се поклапа са
западном међом пољског пута парцела број 1356 до
четворомеђе парцела бр. 1356, 1284, 1283 и 5245, затим
се ломи ка западу по међи парцела бр. 1283 и 1284 у дужини
55,0 m до тачке «А» па се поново ломи ка северу по линији
која се спаја са тачком «Б» на међи парцела бр. 357 и 358
удаљена је 55,0 m од тромеђе парцела бр. 357, 358 и 411
и даље до тачке «Ц» на међи парцела бр. 340 и 341, а
удаљена 60,0 m од тромеђе парцела бр. 340, 341 и 412 и
у том правцу долази до југозападне међе парцеле број
5241. Из ове тачке граница се пружа ка северозападу по
југозападној међи парцела бр. 5241 и 5265 и преко међних
тачака бр. 53, 54 и 55 до међне тачке број 1 која је одређена
као почетна тачка описа оквирне границе плана.
Члан 3.
План ће садржати нарочито: границу плана и обухват
грађевинског подручја плана, поделу простора на посебне
целине и зоне, претежну намену земљишта по зонама и
целинама, регулационе и грађевинске линије, потребне
нивелационе коте раскрсница улица и површина јавне намене, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску,
комуналну и другу инфраструктуру, мере заштите културноисторијских споменика и заштићених целина, зоне за које
се обавезно доноси план детаљне регулације са прописаном забраном изградње до његовог доношења, локације
за које се обавезно израђује урбанистички пројекат односно
расписује конкурс, правила уређења и правила грађења
по целинама и зонама за које није предвиђено доношење
плана детаљне регулације и друге елементе значајне за
спровођење плана.
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Члан 4.

Рок за израду плана је шест месеци од дана ступања
на снагу ове одлуке.
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сагледавањем свих негативних промена у просторно-функционалној организацији.

Члан 6.

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.

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

Планом ће бити обухваћено грађевинско подручје насељеног места Кисач које се налази у КО Кисач.

Члан 7.

Циљ израде плана су анализа и преиспитивање простора
унутар грађевинског подручја насељеног места, и то са
више аспеката: функционалног (његове намене и садржаја),
просторно-урбанистичког, правног, као и са аспекта заштите
градитељског наслеђа и заштите животне средине. Циљ
израде плана је одређивање намене земљишта и правила
уређења и грађења у складу са наменом површина, и правцима и коридорима за саобраћајну, енергетску, водопривредну,
комуналну и другу инфраструктуру. Планом ће се одредити
дугорочна пројекција развоја и просторног уређења, као и
правила уређења и грађења за просторне целине за које
је основ за реализацију овај план.

Члан 5.
Средства за израду плана обезбеђена су у буџету Града
Новог Сада за 2013. годину (‹›Службени лист Града Новог
Сада››, бр. 55/12 и 34/13).

Обавеза израде стратешке процене утицаја плана на
животну средину утврђена је Решењем о изради стратешке процене утицаја плана генералне регулације насељеног
места Кисач 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: 35-92/2013-I
25. октобар 2013. 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 и 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-5011/2013-547 од 12. априла 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КИСАЧ НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
1. Приступа се изради стратешке процене утицаја плана генералне регулације насељеног места Кисач на животну
средину.
2. Стратешком проценом утврдиће се утицај планираног
решења на животну средину у циљу утврђивања смерница
за заштиту животне средине, којима ће се обезбедити заштита животне средине и унапређење одрживог развоја

На основу анализе, идентификације и еколошке валоризације обухваћеног простора, утврдиће се постојећи и могући утицаји релевантни за квалитет животне средине.
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 различитим 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 предвиђених
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 питања
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.
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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.
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 прибавиће
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
средину 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-35-92/2013
15. април 2013. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Бране Раковић, с.р.

832
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 и
50/13-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 XXIII седници
25. октобра 2013. године доноси

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА
РУМЕНКА
Члан 1.
На основу ове одлуке израдиће се план генералне
регулације насељеног места Руменка (у даљем тексту:
план).
Члан 2.
Простор који ће бити обухваћен планом обухвата део
Kатастарске општинe (у даљем тексту: КО) Руменка унутар
описане границе.
За почетну тачку описа оквирне границе обухвата плана
утврђена је тромеђа парцела бр. 3387, 3386 и 2251/1 на
источној регулацији државног пута II реда број 127. Идући
у правцу југа, граница се поклапа са источном регулацијом
поменутог пута, до тромеђе парцела бр. 2251/1, 107 и 138/2,
затим се ломи ка североистоку по северозападној међи
парцела бр. 138 и 117, затим заобилази парцелу број 117
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са источне стране, и долази до тромеђе парцела бр. 117,
118 и 124/2. Даље, граница скреће у правцу истока, прати
границу парцела бр. 118 и 124/2, до тромеђе парцела бр.
118, 119 и 124/2, до тромеђе парцела бр. 124/2, 129 и 128,
прати границу парцела бр. 128 и 129, до тромеђе парцела
бр. 128, 129 и 130. У овој тромеђи, граница се ломи ка
југозападу, по северозападним међама парцела бр. 130,
137, 138/2 и 154 до тромеђе парцела бр. 153, 154 и 2260
(парцела пута), затим се ломи ка југоистоку, по североисточној
међи пута (парцела број 2260), до тромеђе парцела бр.
441, 2260 и 172. Од ове тромеђе граница се ломи ка
југозападу по југоисточној међи парцеле број 2260 до међне
тачке број 18 која је на левој обали Канала Дунав-ТисаДунав, затим пресеца Канал по југоисточној међи парцеле
број 2247/2, затим се ломи ка југоистоку по југозападној
међи парцеле број 2247/1 до тромеђу парцела бр. 2247/1,
1159 и 2250/1. Из ове тачке граница се ломи ка југозападу
по северозападној међи мелиорационог канала (парцела
број 2250/1) до најсеверније тачке парцеле број 1210 у којој
скреће на југоисток, пресеца парцелу број 2250/1 (канал)
до најсеверније тачке парцеле број 1203/1, а затим обухвата парцелу број 1003/1 и у правцу југоистока се поклапа са
севороисточним границама парцела бр. 1183, 2265/2 и 4217
до тромеђе парцела бр. 4211, 4216/1 и 4216/2, где скреће
на североисток по северозападним границама парцела бр.
4216/2, 4215/2, 4214/2, 4213/2, 4212/2, 4211/2, 4211/2 и
4211/2, обухвата парцелу број 4209/2 и по североисточним
границама парцела бр. 4435/1, 4155 скреће на југоисток до
тромеђе парцела бр. 4155, 4156/1 и 4156/2. Из ове тачке
граница скреће на североисток по северозападним границама парцела бр. 4156/2, 4157/2 и 4158/2, а затим на
југоисток по северозападним границама парцела бр. 4434/1
и 4237/3 и даље на исток по северним границама парцела
бр. 4135/3, 4134/2 4133/2, 4132/2, 4133/1, 4105/2, 4106/3,
4108/2, 4109/2, 4110/2, 4102/1, 4100/2, 4099/2, 4098/2, 4097/2,
4096/2, 4095/2, 4094/2, 4093/2, 4092/2, 4091/3, 4090/3, 4089/2,
4088/2, 4087/2, 4086/2, 4085/2, 4083/2, 4081/2, 4079/2, 4078/2,
4076/2, 4073/2, 4070/2, 4068/2, 4064/2, 4063/2 и 4062/2 до
тромеђе парцела бр. 4062/1, 4062/2 и 4432 из које граница
скреће на југозапад по северо западној граници парцеле
број 4432 и долазо до границе КО Руменка и КО Футог. У
овој тачки у правцу запада, граница се поклапа са границом ових КО до тачке на западној граници парцеле број
4438/1 (пут) где се и даље у правцу запада поклапа са
јужним границама парцела бр. 4438/1, 4234, 4437/1 и 4249
до тромеђе парцела бр. 4249, 4250 и 4206 где се у правцу
југозапада поклапа са југоисточном границом парцеле број
2206 која је истовремено граница грађевинског подручја
раније одређеног и омеђеног геодетским тачкама бр. 23,
24 и 25. У тачки број 25 граница се ломи ка северозападу
по североисточној граници атарског пута (парцела број 442)
до четворомеђе парцела бр. 4442/1, 4442/2, 2249/10 и
2243/4, затим скреће на југозапад по источним границама
парцела бр. 4442/2, 4270/2, 4271/2, 4272/2, 4273/2, 4274/2
до тромеђе парцела бр. 4274/1, 4274/2 и 4275/2, у којој се
ломи ка југоистоку поклапајући се са јужном границом парцеле број 4274/1 до тромеђе парцела бр. 4274/2, 4275/5 и
4275/1. Од те тачке граница скреће ка југозападу по западним границама парцела бр. 4275/1 и 4276/1, затим скреће
на северозапад пружајући се по северним границама парцела бр. 4277 и 4443/2, скреће на југ по западној граници
парцеле број 4443/2 а затим на запад обухватајући парцеле бр. 4300/1, 4301/1, 4301/7, 4302/6, 4302/3, 4302/1 до
тромеђе парцела бр. 4302/4, 4303/1 и 4303/4. Из ове тачке
граница скреће на север по источним границама парцела
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бр. 4303/1 и 4445/2 до четворомеђе парцела бр. 1994/21,
1994/22, 4445/1 и 4445/2 (пољски пут). Од те тромеђе граница се ломи ка северозападу по североисточној граници
парцеле број 4445 (атарски пут) преко геодетске тачке број
28 до тачке број 29, која је на граници КО Руменка са КО
Футог. Идући затим ка северу граница се поклапа са границом КО Руменка и КО Футог до тромеђе парцела бр.
1955, 1956 и 9905 (КО Футог), затим се ломи ка истоку по
међи парцела бр. 1955 и 1956 до пута, парцела број 1954/2
и скреће ка северозападу по југозападној међи пута број
парцеле број 1954 до северне границе парцеле број 1954/1,
ту се ломи ка североистоку, и поклапа се са северном
међом парцела бр. 1954/1 и 1945 до југозападне међе
државног пута II реда број 107 (Бачко Петрово Село - Нови
Сад) парцела број 2253/1. Из тромеђе парцела бр.1945,
1946 и 2253/1 граница се ломи ка југоистоку до источне
границе парцеле број 2253/1. Oд те тачке граница се ломи
ка североистоку, пресеца државни пут II реда број 107 и
поклапа се са источном границом парцеле број 2253/1 и
даље у истом правцу са северозападном међом пута парцеле бр. 2255 и 361/1 до четворомеђе парцела бр. 360,
361/1, 361/2 и 362/1, затим скреће ка северозападу по
југозападној међи пута парцела број 362/1 до северне границе парцеле број 362/1, затим се ломи ка истоку, по северној
граници парцеле број 362/1 и поклапа се са међом парцела бр. 317 и 318 до четворомеђе парцела бр. 317, 318,
332/1 и 332/2. Из ове тачке граница се поклапа са северозападним границама парцела бр. 332/1, 2247/2 (Канал Савино Село - Нови Сад), затим скреће ка северозападу по
граници парцела бр. 2247/2 и 2247/3 потом парцела бр.
44/1 и 44/2 до четворомеђе парцела бр. 43, 44/1, 44/2 и 45.
Из ове четворомеђе граница скреће ка североистоку, поклапа се са југоисточном међом парцела бр. 43 и 35, заобилази парцелу број 35 са источне стране до јужне међе
парцеле број 34, затим се ломи ка истоку по јужној међи
парцеле број 34 до западне регулације државног пута II
реда број 127, пресеца тај исти пут (парцела број 2251) до
тромеђе парцела бр. 3387, 3386 и 2251 која је утврђена за
почетну тачку описа оквирне границе обухвата плана.
Члан 3.
План ће садржати нарочито: границу плана и обухват
грађевинског подручја плана, поделу простора на посебне
целине и зоне, претежну намену земљишта по зонама и
целинама, регулационе и грађевинске линије, потребне
нивелационе коте раскрсница улица и површина јавне намене, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску,
комуналну и другу инфраструктуру, мере заштите културноисторијских споменика и заштићених целина, зоне за које
се обавезно доноси план детаљне регулације са прописаном забраном изградње до његовог доношења, локације
за које се обавезно израђује урбанистички пројекат односно
расписује конкурс, правила уређења и правила грађења
по целинама и зонама за које није предвиђено доношење
плана детаљне регулације и друге елементе значајне за
спровођење плана.
Члан 4.
Рок за израду плана је шест месеца од дана ступања
на снагу ове одлуке.

25. октобар 2013.
Члан 5.

Средства за израду плана обезбеђена су у буџету Града Новог Сада за 2013. годину (''Службени лист Града Новог Сада'', бр. 55/12 и 34/13).
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 генералне регулације насељеног
места Руменка 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: 35-114/2013-I
25. октобар 2013. 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 и 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-5011/2013-809 од 29. маја 2013. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА РУМЕНКА НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
1. Приступа се изради стратешке процене утицаја плана генералне регулације насељеног места Руменка на животну средину.
2. Стратешком проценом утврдиће се утицај планираног
решења на животну средину у циљу утврђивања смерница
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

25. октобар 2013.
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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.
Просторним планом Града Новог Сада утврђен је просторни развој насељеног места Руменка, као и обухват
грађевинског подручја и грађевинског земљишта изван
насеља (простор за привредне делатности). Дефинисани
су програмски елементи (предвиђени привредни, демографски, социјални развој), и сагледане потребе насеља
(пољопривреда, привреда, центри, јавне службе), на основу којих је потребно израдити овај план.

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-35-114/2013
3. јун 2013. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Бране Раковић, с.р.

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 различитим 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 предвиђених
за смањење негативних утицаја;
- смернице за израду процена утицаја пројеката на
животну средину;
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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 и
50/13-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 XXIII седници
25. октобра године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ТРАНЏАМЕНТА У ПЕТРОВАРАДИНУ
Члан 1.
На основу ове одлуке израдиће се план детаљне
регулације Транџамента у Петроварадину (у даљем тексту:
план).
Члан 2.

- програм праћења стања животне средине у току
спровођења плана;

Простор који ће се обухватити планом налази се у Катастарској општини Петроварадин унутар описане границе.

- приказ коришћене методологије и тешкоће у изради
стратешке процене;

6. У току израде извештаја о стратешкој процени прибавиће
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.

За почетну тачку описа оквирне границе плана одређена
је најјужнија тачка у пресеку осовине железничке пруге
Петроварадин – Беочин и осовине планиране улице дефинисане осовинским тачкама бр. 617 и 1762. Из ове тачке
граница иде у правцу севера осовином планираних улица
дефинисаних осовинским тачкама бр. 1762, 2143, 1248,
1777, 831, 1249 и 832 до пресека осовине улице Каменички пут између осовинских тачака бр. 832 и 496 са продуженим правцем северне границе парцеле број 1991/6. У
овој тачки граница скреће на исток и даље се поклапа са
северном границом парцеле број 1991/2, скреће на југ по
источној граници парцеле број 1991/2 до пресека са осовином планиране улице по пољском путу (парцела број
2996/1) до пресека те осовине са осовином Книнске улице
дефинисане осовинским тачкама бр. 508, 509, 525, 524 и
317. Одавде граница скреће по тој осовини на југ до пресека са североисточном границом парцеле број 2166/2 из
које скреће ка тромеђи парцела бр. 2166/2, 2166/3 и 2166/5
наставља даље у правцу југозапада северозападном, а
затим југозападном границом парцеле број 2166/5 и у том
правцу долази до осовине пруге Петроварадин – Беочин
по којој у правцу запада долази до почетне тачке описа
оквирне границе плана.

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

Оквирна површина која ће се обухватити планом је
25,59ha.

- приказ начина одлучивања и начина на који су питања
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.
Носилац израде извештаја о стратешкој процени дужан
је да исти изради у року од 60 дана од дана доношења овог
решења.
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Члан 3.

План ће садржати нарочито: границу плана и обухват
грађевинског подручја плана, поделу простора на посебне
целине и зоне, детаљну намену земљишта, регулационе
линије улица и јавних површина и грађевинске линије са
елементима за обележавање на геодетској подлози, нивелационе коте улица и јавних површина, попис парцела и
опис локација за јавне површине, садржаје и објекте, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, мере заштите културно- историјских споменика и заштићених целина, правила уређења и
правила грађења по целинама и зонама као 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 обезбеђена су у буџету Града Новог Сада за 2013. годину (''Службени лист Града Новог Сада'', бр. 55/12 и 34/13).
Члан 6.
План ће израдити Јавно предузеће "Урбанизам" Завод
за урбанизам Нови Сад.
Члан 7.
Неприступање изради стратешке процене утицаја на
животну средину утврђено је Решењем о неприступању
изради стратешке процене утицаја плана детаљне регулације
Транџамента у Петроварадину на животну средину које је
саставни део 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: 35-186/2013-I
25. октобар 2013. 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
управе за заштиту животне средине, број VI-501-1/2013-925
од 13. јуна 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ТРАНЏАМЕНТА У
ПЕТРОВАРАДИНУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

25. октобар 2013.

Не приступа се изради стратешке процене утицаја плана детаљне регулације Транџамента у Петроварадину на
животну средину, којом ће бити обухваћен простор у границама одређеним одлуком о изради плана детаљне
регулације Транџамента у Петроварадину.
Генералним планом Града Новог Сада до 2021. године
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 39/06) обухваћени простор је намењен за општестамбену зону, општеградски центар и површину за хидротехничке објекте.

Образложење
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 урбанистичког планирања.
Одлуку о изради стратешке процене доноси орган надлежан 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 саставни је део Одлуке о припреми 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 просторног и урбанистичког планирања за које се израђује
стратешка процена утицаја на животну средину.
Циљ Плана детаљне регулације Транџамента у Петроварадину је детаљнија урбанистичка разрада обухваћеног
простора. Карактеристика подручја је претежно неизграђено
земљиште са групацијом нелегално изграђених објеката у
западном делу подручја, а ограничавајући фактор је траса
далековода са заштитним коридором.
Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте
који буду реализовани на основу Плана детаљне регулације
Транџамента у Петроварадину, 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-5011/2013-925 од 13. јуна 2013. године, одлучено је као у диспозитиву.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-35-186/2013
20. јун 2013. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Бране Раковић, с.р.

25. октобар 2013.
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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 и
50/13 – 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 XXIII седници
25. октобра 2013. године доноси

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
БОЦКЕ У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ
Члан 1.
На основу ове одлуке израдиће се план детаљне
регулације Боцке у Сремској Каменици (у даљем тексту:
план).
Члан 2.
Простор који ће се обухватити планом налази се у катастарским општинама (у даљем тексту: КО) Сремска Каменица и Лединци, унутар описане границе.
За почетну тачку описа оквирне границе плана одређена
је тачка описа број 1, на тромеђи парцела бр. 4012/2, 260/3
и 259/12 у КО Сремска Каменица. Од тачке описа број 1,
граница у правцу севера прати источну границу парцеле
број 259/12, и дужином од 4.0m долази до тачке описа број
2, затим пресеца парцелу број 4006(железничка пруга) и
управним правцем долази до тачке описа број 3, на осовини железничке пруге. Даље, граница скреће ка западу,
прати осовину железничке пруге и долази до тачке описа
број 4 на пресеку са границом КО Сремска Каменица и
Лединци. Од тачке описа број 4 граница скреће ка северу,
прати границу катастарских општина до преломне тачке
број 28 на граници КО Сремска Каменица и Лединци. Од
ове тачке граница скреће ка западу, прелази у КО Лединци, прати северну границу парцеле пруге и долази до преломне тачке број 2 грађевинског подручја. Од тачке број 2
граница скреће ка југозападу, прати источну границу парцела бр. 885, 893/3 и 896 и долази до преломне тачке број
3 грађевинског подручја, затим прати источну границу Самарског пута до тачке описа број 5 на пресеку са јужном
планираном регулационом линијом улице. Од тачке описа
број 5 граница скреће ка истоку, прати јужну планирану
регулациону линију улице, обухвата парцелу број 1115/2,
затим у правцу југа и истока прати западну и јужну планирану регулациону линију улице, прелази у КО Сремска
Каменица и долази до тачке описа број 6 на тромеђи парцела бр. 1700, 1698 и 1699/1. Од тачке описа број 6 граница прати јужну границу парцела бр. 1699/1, 1699/2, 1699/3,
западну и јужну границу парцеле број 1703/3 до тачке описа број 7 на тромеђи парцела бр. 1703/3, 1703/4 и 1704(пут),
затим пресеца парцелу број 1704(пут) и долази до тачке
на пресеку источне границе парцеле број 1704(пут) и јужне
планиране регулационе линије улице. Даље, граница прати јужну планирану регулациону линију улице до тачке
описа број 8 на пресеку са јужном границом парцеле број
1705/1, затим прати јужну границу парцеле број 1705/1,
јужну и источну границу парцеле број 1705/2, јужну границу парцеле број 3973(пут) и долази до тачке описа број 9
на пресеку са продуженим правцем источне планиране
регулационе линије улице. Од тачке описа број 9 граница
скреће ка северу, прати источну планирану регулациону
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линију улице, до тачке описа број 10 на тромеђи парцела
бр. 1690/2, 1690/17(улица) и 1686, затим прати источну
границу парцела бр. 1690/17(улица), 1691/5, 1691/6, 96/1,
88/2, скреће ка истоку, прати јужну границу парцеле број
99/1 и долази до тачке описа број 11 на тромеђи парцела
бр. 99/1, 98/2 и 110/2. Oд тачке описа број 11 граница обухвата и прати границе парцеле бр. 110/2, 111/5, 111/7, 111/8,
111/9, 111/10, 111/11, 113 и долази до тачке описа број 12
на тромеђи парцела бр. 113, 1685/5 и 3957(пут). Oд тачке
описа број 12 граница пресеца парцеле бр. 3975(пут) и
1631 и долази до тачке описа број 13 на пресеку границе
парцела бр. 302/2, 1631 и источне планиране регулационе
линије улице, затим прати источну планирану регулациону линију улице до пресека са продуженим правцем јужне
границе парцеле број 301/3. Даље, граница прати претходно описани продужени правац, затим, пресеца парцелу
број 301/3, затим прати јужну границу парцеле број 301/3
и долази до тачке описа број 14 на тромеђи парцела бр.
301/3, 301/5 и 300/9. Oд тачке описа број 14 граница обухвата и прати границе парцеле бр. 301/5, 300/8, 302/1(улица), 298/7, 297/1 и долази до тачке описа број 15 на тромеђи
парцела бр. 298/7, 297/1 и 304/4, затим прати источну планирану регулациону линију улице и северну границу парцеле број 304/5. Даље, граница обухвата и прати границе
парцела бр. 306/12, 306/5, 306/4, 306/3, 306/2, 304/2, 304/1,
312, пресеца парцелу број 1629(пут), затим прати јужну
границу парцеле број 1629(пут) и долази до тачке описа
број 16 на тромеђи парцела бр. 1629(пут), 1634/3 и 1634/23.
Oд тачке описа број 16 граница обухвата и прати границе
парцеле бр. 1634/23, 1634/22, 1634/25 и продуженим правцем јужне границе парцеле број 1634/25 долази до западне границе парцеле број 1634/11. Даље, граница прати
западне границе парцеле број 1634/11, њеним продуженим
правцем пресеца парцелу број 1634/9 и долази до јужне
планиране регулационе линије улице, затим парти јужну
планирану регулациону линију улице и долази до тачке
описа број 17 која је на пресеку са западном границом парцеле број 1635/1. Oд тачке описа број 17 граница обухвата
и прати границе парцеле бр. 1635/1, 1635/12, пресеца парцелу 1635/11(пут), обухвата и прати границе парцеле бр.
1635/13, пресеца парцелу број 1636(пут) и долази до тачке
описа број 18 на тромеђи парцела бр.1636(пут), 1640 ,
1641/1. . Oд тачке описа број 18 граница обухвата и прати
границе парцеле бр. 1640, 1642 до пресека са западном
планираном регулационом линијом улице коју прати све
до пресека са северном границом парцеле број 1778, затим граница обухвата и прати границе парцеле 1778, 1758/1,
1757, 1756 до пресека са северном планираном регулационом линијом улице, затим прати западну планирану регулациону линију улице до тачке описа број 19 на пресеку
са јужном границом парцеле број 1749/7. Од тачке описа
број 19 граница обухвата и прати границе парцела бр.
2150(пут), 2145(пут), 3974(пут), 1818, 1841, 1842/4, 1840,
1844, 1805, 1806, 1804, 1808(пут), 1809, 1810(пут), 1814,
1812, 1788, 1787/1, 1789, 1787/2(пут), 3974(пут), 369(улица)
и долази до тачке описа број 20 на тромеђи парцела бр.
369(улица), 372/16 и 267/8. Од тачке описа број 20 граница
обухвата и прати границе парцела бр. 267/8, 267/7, 267/5,
267/4, 266/15, 266/12, 266/1, 266/2, 266/3, 266/4, 263/2, 263/1,
262, 261, 260/2, 260/1 и 260/3 и долази до почетне тачке
описа оквирне пранице плана.
Оквирна површина која ће се обухватити планом је
80,94ha.
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Члан 3.

План ће садржати нарочито: границу плана и обухват
грађевинског подручја плана, поделу простора на посебне
целине и зоне, детаљну намену земљишта, регулационе
линије улица и јавних површина и грађевинске линије са
елементима за обележавање на геодетској подлози, нивелационе коте улица и јавних површина, попис парцела и
опис локација за јавне површине, садржаје и објекте, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, правила уређења и правила
грађења по целинама и зонама као 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 обезбеђена су у буџету Града Новог Сада за 2013. годину (''Службени лист Града Новог Сада'', бр. 55/12 и 34/13).
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 Боцке у
Сремској Каменици на животну средину, које је саставни
део ове одлуке.
Члан 8.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о изради плана детаљне регулације Боцке I у Сремској
Каменици (''Службени лист Града Новог Сада'', број 43/08).
Члан 9.
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: 35-204/2013-I
25. октобар 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

25. октобар 2013.

РЕШЕЊЕ
О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БОЦКЕ У
СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ
1. Приступа се изради стратешке процене утицаја плана детаљне регулације Боцке у Сремској Каменици на животну средину.
2. Стратешком проценом утврдиће се утицај планираног
решења на животну средину у циљу утврђивања смерница
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 одређивање намене земљишта,
правила уређења и грађења и утврђивање праваца, капацитета и коридора за саобраћајну, енергетску, водопривредну, комуналну и другу инфраструктуру. Планом ће се
одредити дугорочна пројекција развоја и просторног уређења
за просторне целине за које је основ за реализацију овај
план.
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 различитим 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 предвиђених
за смањење негативних утицаја;

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 и 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-5011/2013-1175 од 15. јула 2013. године доноси

- 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 питања
животне средине укључена у план, опис разлога
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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.
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 прибавиће
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 средину 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-35-204/2013
22. јул 2013. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Бране Раковић, с.р.
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(атарски пут). Даље, граница прелази у КО Лединци, у
правцу северозапада поклапа се са североисточном границом парцела број 1202 (атарски пут) и број 901 (Самарски пут) и долази до парцеле број 896 (пут Нови Сад – Беочин). Даље, граница скреће ка северу, прати источну
границу парцела бр. 896, 893/3 и 885 (пруга) и долази до
преломне тачке број 2 грађевинског подручја града Новог
Сада. Од тачке број 2 граница скреће у правцу истока, поклапа са северном границом парцеле пруге и долази до
преломне тачке број 28 која раздваја КО Лединци и КО
Сремска Каменица. Од ове тачке, граница се поклапа са
границом катастарске општине Лединци и долази до почетне тачке описа оквирне границе обухвата плана.
Члан 3.
План ће садржати нарочито: границу плана и обухват
грађевинског подручја плана, поделу простора на посебне
целине и зоне, претежну намену земљишта по зонама и
целинама, регулационе и грађевинске линије, потребне
нивелационе коте раскрсница улица и површина јавне намене, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску,
комуналну и другу инфраструктуру, мере заштите културноисторијских споменика и заштићених целина, зоне за које
се обавезно доноси план детаљне регулације са прописаном забраном изградње до његовог доношења, локације
за које се обавезно израђује урбанистички пројекат односно
расписује конкурс, правила уређења и правила грађења
по целинама и зонама за које није предвиђено доношење
плана детаљне регулације 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.

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 и
50/13-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 XXIII седници
25. октобра 2013. године доноси

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНИХ МЕСТА
ЛЕДИНЦИ И СТАРИ ЛЕДИНЦИ
Члан 1.
На основу ове одлуке израдиће се план генералне
регулације насељених места Лединци и Стари Лединци (у
даљем тексту: план).
Члан 2.
Простор који ће бити обухваћен планом обухвата Катастарску општину (у даљем тексту: КО) Лединци, осим дела
који се налази у грађевинском подручју Града Новог Сада,
тако да се обухват плана утврђује унутар описане границе.
За почетну тачку описа оквирне границе обухвата плана
утврђена је тачка на граници КО Сремска Каменица и Лединци, на тромеђи парцела бр. 1156/5 КО Лединци, 1202
КО Лединци (атарски пут) и 1734/10 КО Сремска Каменица

Средства за израду плана обезбеђена су у буџету Града Новог Сада за 2013. годину (''Службени лист Града Новог Сада'', бр. 55/12 и 34/13).
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 генералне регулације насељених
места Лединци и Стари Лединци 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: 35-148/2013-I
25. октобар 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.
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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 и 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-5011/2013-763 од 22. маја 2013. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ЛЕДИНЦИ И СТАРИ
ЛЕДИНЦИ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
1. Приступа се изради стратешке процене утицаја плана генералне регулације насељеног места Лединци и Стари Лединци на животну средину.
2. Стратешком проценом утврдиће се утицај планираног
решења на животну средину у циљу утврђивања смерница
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 анализа и преиспитивање простора унутар грађевинског подручја насељеног места, и то
са више аспеката: функционалног (његове намене и
садржаја), просторно-урбанистичког, правног, као и са
аспекта заштите градитељског наслеђа и заштите животне
средине.

- процену могућих утицаја са описом мера предвиђених
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 питања
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.
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 прибавиће
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 средину 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-35-148/2013
27. мај 2013. године
НОВИ САД

На основу анализе, идентификације и еколошке
валоризације обухваћеног простора, утврдиће се постојећи
и могући утицаји релевантни за квалитет животне средине.
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 различитим 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;

25. октобар 2013.

в.д. начелника
Бране Раковић, с.р.

836
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 и
50/13 – 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 XXIII седници
25. октобра 2013. године доноси

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ У КАЋУ
Члан 1.
На основу ове одлуке израдиће се план детаљне
регулације дела радне зоне у Каћу (у даљем тексту: план).

25. октобар 2013.
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Члан 2.

Члан 4.

Простор који ће бити обухваћен планом обухвата део
Катастарске општине Каћ унутар описане границе.

Рок за израду плана је шест месеци од дана ступања
на снагу ове одлуке.

За почетну тачку описа оквирне границе обухвата плана
утврђена је тачка на тромеђи парцела бр. 4507, 4508 и 6626
(пут Каћ - Римски Шанчеви). У правцу севера граница продуженим правцем границе парцела бр. 4507, 4508 пресеца
парцелу број 6626 (пут Каћ – Римски Шанчеви) и долази
до њене северне границе коју прати у правцу југоистока до
тромеђе парцела бр. 4473, 4474 и 6626. Даље, граница
скреће ка северозападу, прати западну границу парцеле
број 4474 и њеним продуженим правцем долази до северне границе парцеле број 6628 (пут). Од ове тачке граница
скреће ка истоку, прати северну границу парцеле број 6628
(пут) и њеним продуженим правцем долази до источне
границе парцеле број 6627 (пут), затим у правцу југа прати
источну границу парцеле број 6627 (пут). Даље, граница
скреће у правцу североистока, прати северну границу парцеле број 6625 (пут), затим скреће у правцу југоистока,
прати источну границу парцеле број 6624 (пут), скреће у
правцу североистока, прати северну границу парцеле број
6623 (пут), затим у правцу југоистока, прати источну границу парцеле број 6622 (пут) до тромеђе парцела бр. 6622
(пут), 6620 (пут) и 4356. Даље, граница скреће у правцу
северозапада, прати северну границу парцеле број 6620
(пут), затим скреће у правцу југоистока, прати источну границу парцеле број 6619 (пут) до пресека са северном регулационом линијом планиране саобраћајнице коју прати
све до пресека са западном границом парцеле број 4265.
Од ове тачке граница скреће ка северу, прати западну границу парцеле број 4265 до јужне границе парцеле број 6617
(пут), затим скреће ка истоку, прати јужну границу парцеле
број 6617 (пут) до тромеђе парцела бр. 6617, 4258 и 4257.
Даље, граница скреће ка југу, прати источну границу парцеле број 4258 до пресека са планираном регулационом
линијом државног пута IБ-20 (IБ реда број 20), коју прати
до пресека са постојећом регулационом линијом државног
пута IБ-20. Од ове тачке, граница скреће у правцу запада,
прати северну границу парцеле број 6612 (државни пут IБ20), затим северну границу парцеле број 6513 (петља) и
поново постојећу регулациону линију парцеле број 6612
(државни пут IБ-20) до пресека са планираном северном
регулационом линијом државног пута IБ-20, затим прати
планирану северну регулациону линију државног пута IБ20 до пресека са границом парцела бр. 4507 и 4508. Од
ове тачке граница скреће у правцу севера, прати границу
парцела бр. 4507 и 4508 и долази до почетне тачке описа
оквирне границе обухвата плана.

Члан 5.

Оквирна површина која ће се обухватити планом је 81,82ha.
Члан 3.
План ће садржати нарочито: границу плана и обухват
грађевинског подручја плана, поделу простора на посебне
целине и зоне, детаљну намену замљишта, регулационе
линије улица и јавних површина и грађевинске линије са
елементима за обележавање на геодетској подлози, нивелационе коте улица и површина јавне намене, коридоре и
капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу
инфраструктуру, мере заштите простора, локације за које
се обавезно израђује урбанистички пројекат, правила
уређења и правила грађења по целинама и зонама, као и
друге елементе значајне за спровођење плана.

Средства за израду плана обезбеђена су у буџету Града Новог Сада за 2013. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 55/12 и 34/13).
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 дела радне
зоне у Каћу на животну средину, која 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: 35-222/2013-I
25. октобар 2013. 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 и 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-5011/2013-1217 од 18. јула 2013. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА
РАДНЕ ЗОНЕ У КАЋУ НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ
1. Приступа се изради стратешке процене утицаја плана детаљне регулације дела радне зоне у Каћу на животну
средину.
2. Стратешком проценом утврдиће се утицај планираног
решења на животну средину у циљу утврђивања смерница
за заштиту животне средине, којима ће се обезбедити заштита животне средине и унапређење одрживог развоја
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сагледавањем свих негативних промена у просторно-функционалној организацији.

који располажу подацима или имају неки интерес који се
односи на заштиту животне средине.

3. У оквиру стратешке процене утицаја плана на животну средину разматраће се постојеће стање животне средине на простору обухваћеним 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.

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

Циљ израде плана је одређивање намене земљишта,
правила уређења и грађења и утврђивање праваца, капацитета и коридора за саобраћајну, енергетску, водопривредну, комуналну и другу инфраструктуру. Планом ће се
одредити дугорочна пројекција развоја и просторног уређења
за просторне целине за које је основ за реализацију овај
план.
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 различитим 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 предвиђених
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 питања
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.
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 прибавиће
се подаци, мишљења и извршиће се консултације са свим
надлежним и заинтересованим органима и организацијама,

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-35-222/2013
22. јул 2013. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Бране Раковић, с.р.
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На основу члана 6. став 3, 4, 5, 6. и 7а. Закона о порезима на имовину („Службени гласник Републике Србије“,
број 26/01, „Службени лист СРЈ“ број 42/02 – Одлука УС и
„Службени гласник Републике Србије“, бр. 80/02, 80/02 –
др. Закон 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12, Одлука УС и 47/13), члана 107. став 1. Статута Града Новог
Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог
Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXIII
седници 25. октобра 2013. године доноси

ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА НОВОГ САДА СА
КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ
У ЗОНАМА ЗА ПОТРЕБЕ УТВРЂИВАЊА
ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
Члан 1.
Овом одлуком одређују се зоне на територији Града
Новог Сада са назнаком зоне која се сматра најопремљенијом
и утврђују коефицијенти за сваку зону за потребе утврђивања
пореза на имовину.
Члан 2.
У зависности од комуналне опремљености, опремљености
јавним објектима и саобраћајне повезаности са централним деловима јединице локалне самоуправе, односно
радним зонама и другим садржајима у насељу, одређује
се пет зона на територији Града Новог Сада.
Члан 3.
Зоне из члана 2. ове одлуке и коефицијенти по зонама су:
1. Прва зона – најопремљенија зона обухвата подручја
месних заједница: „Житни трг“, „Стари град“, „Прва војвођанска
бригада“, „Соња Маринковић“, „Лиман“, „Бошко Буха“, „Лиман III“, „Острво“, „Иво Андрић“, „Вера Павловић“, „7. јули“,
„Народни хероји“, „Омладински покрет“, „Сава Ковачевић“
и „Дунав“.

25. октобар 2013.
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Коефицијент за непокретности у првој зони –
најопремљенијој зони – 1,00.
2. Друга зона обухвата подручја месних заједница: „Гаврило Принцип“, „Бистрица“, „Детелинара“, „Југовићево“,
„Раднички“, „Подбара“, „Салајка“, „Петроварадин“, „Сремска
Каменица“ и „Рибњак“.

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
УСКЛАЂИВАЊУ ОДЛУКЕ О
ОРГАНИЗОВАЊУ РАДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
„УРБАНИЗАМ“ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ У
НОВОМ САДУ КАО ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Коефицијент за непокретности у другој зони – 0,80.
3. Трећа зона обухвата подручја месних заједница:
„Слана бара“, „Клиса“, „Видовданско насеље“, „Каћ“, „Јужни
Телеп“, „Братство-Телеп“, „Никола Тесла-Телеп“, „Адице“,
„Футог“, „Ветерник“ и „Сајлово“ део подручја које припада
Месној зајендици „Југовићево“.
Коефицијент за непокретности у трећој зони – 0,70.
4. Четврта зона обухвата подручја месних заједница:
„Шангај“, „Руменка“, „Степановићево“, „Ченеј“, „Пејићеви
салаши – Немановци“ и „Алибеговац“, „Артиљево“, „Поповица“, „Пуцкарош“, „Везирац“, „Занош“ део подручја које
припада Месној заједници „Сремска Каменица“.
Коефицијент за непокретности у четвртој зони – 0,60.
5. Пета зона обухвата подручја месних заједница: „Буковац“, „Лединци“, „Стари Лединци“, „Бегеч“, „Будисава“,
„Кисач“ и „Ковиљ“.
Коефицијент за непокретности у петој зони – 0,40.
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Члан 1.
У Одлуци о усклађивању Одлуке о организовању радне
организације „Урбанизам“ Завод за урбанизам у Новом
Саду као јавног предузећа („Службени лист Града Новог
Сада“, број 9/13), у члану 6. после става 3. додаје се нови
став 4. који гласи:
„Јавно предузеће обавља послове урбанистичког и просторног планирања за потребе Града Новог Сада као оснивача, за које се средства планирају и обезбеђују у буџету
Града Новог Сада, односно из средстава планираних за
реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта
као искључиво право, у складу са прописима којима се
уређују јавне набавке.“
Досадашњи ст. 4. до 6. постају ст. 5. до 7.
Члан 2.
У члану 23. ставу 1. реч: „закљученим“ замењује се речју:
„закљученог“.

Члан 4.

Члан 3.

У случају када не постоји исказана вредност непокретности код обвезника који воде пословне књиге у складу са
чланом 7. став 1. Закона о порезима на имовину, обвезник
који води пословне књиге за потребе утврђивања основице пореза на имовину, просечне цене одговарајућих непокретности на територији Града Новог Сада, множе се са
коефицијентом у зони у којој се она налази.

Јавно предузеће је дужно да Статут усклади са овом
одлуком у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове
одлуке.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“, а
примењиваће се на утврђивање пореза на имовину за 2014.
годину.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-10/2013-1026-I
25. октобар 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу члана 24. тачка 9. Статута Града Новог Сада
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08) и чл. 4. став 2 и 65. став 1. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број
119/12), Скупштина Града Новог Сада на XXIII седници 25.
октобра 2013. године доноси

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: 020-179/2013-I
25. октобар 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу члана 20. тачка 5. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07)
и члана 24. тачка 23. Статута Града Новог Сада - пречишћен
текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08),
Скупштина Града Новог Сада на XXIII седници 25. октобра
2013. године доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ
ФИНАНСИРАЊА ОДРЕЂЕНИХ КОМУНАЛНИХ
ДЕЛАТНОСТИ ОД ЛОКАЛНОГ ИНТЕРЕСА
ЗА 2013. ГОДИНУ
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Члан 1.

У Одлуци о Програму финансирања одређених комуналних делатности од локалног интереса за 2013. годину
("Службени лист Града Новог Сада", бр. 55/12 и 34/13),
члан 3. мења се и гласи:

Средства за реализацију Програма обезбеђују се из
буџета Града Новог Сада за 2013. годину у износу од
527.793.991,16 динара (Услуге по уговору 212.994.504,76
динара, специјализоване услуге 134.799.486,40 динара и
стални трошкови 180.000.000,00 динара)."
Члан 2.
Програм финансирања одређених комуналних делатности од локалног интереса за 2013. годину, који је саставни део ове одлуке мења се и гласи:

„ПРОГРАМ ФИНАНСИРАЊА ОДРЕЂЕНИХ
КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ ОД ЛОКАЛНОГ
ИНТЕРЕСА ЗА 2013. ГОДИНУ
Планирано динара
Радови у 2013. години

37.689.000,00

- Уништавање амброзије

37.050.000,00

- Услуге зoохигијене

30.795.486,40

- Отворени канали и насипи

70.000.000,00

- Јавно осветљење

- Одржавање урбаног мобилијара

42.832.000,00

- Опште позиције

85.279.659,00

УНИШТАВАЊЕ ШТЕТНИХ ИНСЕКАТА 37.689.000,00

1406 Трошкови анализе крпеља на
зараженост

1.687.000,00
153.000,00

343 Уништавање крпеља на неуређеним
зеленим површинама и уништавање
крпеља на уређеним зеленим
површинама
3.974.000,00
344 Истраживање и мониторинг симулида 1.020.000,00
1408 Сузбијање и третман симулида

1.020.000,00

1194 Праћење бројности и контрола
радова на сузбијању комараца

2.040.000,00

1218 Сузбијање комараца и других
штетних инсеката, трошкови
авијације и аерофото снимање
изворишта комараца на територији
Града Новог Сада
27.795.000,00
УНИШТАВАЊЕ АМБРОЗИЈЕ
Механичко уклањање амброзије

1658 Хемијско уклањање амброзије

204
493
896
1231
1232

1601

1610
5.865.000,00

1405 Мониторинг и контрола сузбијања
крпеља

ОТВОРЕНИ КАНАЛИ И НАСИПИ

218.282.845,76

- Украшавање (декорација) Града
Новог Сада

37.050.000,00
33.300.000,00
600.000,00

3.150.000,00
30.795.486,40

1788 Хватање паса и мачака и превоз
до прихватилишта
6.000.000,00
3558 Држање паса и мачака у прихватилишту и смештај домаћих животиња у
прихватилиште
20.675.096,00
1771 Ветеринарске услуге збрињавања
паса луталица
4.120.390,40

527.793.991,16

- Уништавање штетних инсеката

567

2410 Картирање терена под амброзијом
и другим алергијским биљкама,
лабoраторијска и теренска истраживања и мониторинг
УСЛУГЕ ЗOОХИГИЈЕНЕ

"Члан 3.

25. октобар 2013.

2407

2434

70.000.000,00

Уништавање биљне вегетације биолошким путем (порибљавање канала)
10.000,00
Рад стабилних црпних станица на
санацији воде
22.000.000,00
Одржавање потока на територији
Града Новог Сада
11.000.000,00
Одржавање отворене мелиoрационе
каналске мреже хидро - објеката
23.000.000,00
Одржавање опреме за одбрану од
поплава и подземних вода са подручја Града Новог Сада
350.000,00
Одржавање канала отворене атмосферске канализације у Граду
Новом Саду
9.640.000,00
Препумпавање атмосферских вода
после већих падавина
1.000.000,00
Одржавање устава у насипу и
одбрамбене линије за одбрану
од поплава на територији Града
Новог Сада
1.800.000,00
Одржавање пумпи на пловак, са
заменом постојећих на територији
1.200.000,00
Града Новог Сада

ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ

218.282.845,76

ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 180.000.000,00
1240 Трошкови електричне енергије у
Новом Саду, Петроварадину и на
Петроварадинској тврђави
138.000.000,00
1308 Трошкови електричне енергије
јавног осветљења у насељеним местима (Сремској Каменици, Ветернику, Футогу, Бегечу, Руменки, Кисачу, Степановићеву, Ченеју, Каћу,
Будисави, Ковиљу, Буковцу, Лединцима и Старим Лединцима)
42.000.000,00

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА 38.282.845,76
1233 Одржавање јавног осветљења на
територији Града Новог Сада

28.282.845,76

25. октобар 2013.
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1307 Одржавање јавног осветљења у
насељеним местима (Сремској
Каменици, Ветернику, Футогу,
Бегечу, Руменки, Кисачу, Степановићеву, Ченеју, Каћу, Будисави,
Ковиљу, Буковцу, Лединцима и
Старим Лединцима)
УКРАШАВАЊЕ (ДЕКОРАЦИЈА)
ГРАДА НОВОГ САДА

Број 58 – Страна 1309.

1766 Специјалиозовано прање јавних
површина изграђених од бехатона
и сличних материјала
78
10.000.000,00

5.865.000,00

Постављање табли са називима
улица, тргова и пренумерација
кућних бројева

1767 Ванредно одржавање јавних зелених, саобраћајних и других површина по налогу наручиоца и надзорног органа

4.150.000,00

3.000.000,00

14.814.659,00

1342 Трошкови украшавања (декорације)
Града Новог Сада за јавне манифестације и државне празнике
2.115.000,00

2411 Уклањање графита са фасада
јавних зграда и споменика

4.100.000,00

2431 Трошкови монтаже, демонтаже и
складиштења свечане расвете

2419 Прогнозно - извештајни послови
у заштити дрвенастог биља на
територији Града Новог Сада

1.265.000,00“

3.750.000,00

ОДРЖАВАЊЕ УРБАНОГ МОБИЛИЈАРА 42.832.000,00
1237 Одржавање урбаног мобилијара у
Граду Новом Саду

4.000.000,00

1765 Oдржавање дрвених мостова и санација бедема и стаза на Петроварадинској тврђави
3.570.000,00
1238 Одржавање грађевинско-архитектонских објеката и других урбаних
елемената у стамбеним блоковима

4.000.000,00

1784 Одржавање опреме за оглашавање
и плакатних места
4.000.000,00
2430 Постављање, одржавање и уклањање мобилних тоалета и санитарних кабина

3.162.000,00

2447 Одржавање јавних тоалета

4.000.000,00

1764 Одржавање елемената визуелне
комуникације

4.000.000,00

1779 Одржавање тартан стаза и других
вештачких подлога

4.000.000,00

4.000.000,00

1782 Одржавање рекреационих површина
са реквизитима
4.000.000,00

689

ОПШТЕ ПОЗИЦИЈЕ

85.279.659,00

Утврђивање и праћење квалитета
воде за пиће на територији Града
Новог Сада

28.000.000,00

1294 Вођење, допуна и одржавање
регистра просторних јединица
Општег информационог система
Града
682

Одржавање простора за извођење
паса (обележавање)

1725 Специјализовано уклањање жвакаћих гума и сличних нечистоћа са
тротоара и других јавних површина

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: 352-1/2013-4521-I
25. октобар 2013. године
НОВИ САД
Председник

1780 Одржавање фонтана и јавних чесми 4.100.000,00
1778 Одржавање дечијих игралишта са
реквизитима

Члан 3.

Проф. др Синиша Севић, с.р.

840
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 XXIII седници 25.
октобра 2013. године доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ
ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА У 2013. ГОДИНИ
Члан 1.

25.500.000,00
300.000,00

4.150.000,00

У Одлуци о Програму изградње и одржавања пословног
простора у 2013. години („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 56/12 и 34/13), члан 2. мења се и гласи:
„Члан 2.
Изградња и одржавање пословног простора на територији
Града Новог Сада финансираће се из следећих извора:
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Извори прихода

25. октобар 2013.
у динарима

% удео

А.

Средства из буџета Града за 2013. годину

731.876.276,00

79,18

Б.

Додатна средства из буџета Града за 2013. годину

163.300.000,00

17,67

В.

Приходи од буџета Републике Србије

10.000.000,00

1,08

Г.

Приходи од АП,,Војводине“

8.750.000,00

0,95

Д.

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

10.000.000,00

1,08

Е.

Приходи од продаје нефинансијске имовине

360.000,00

0,04

924.286.276,00

Укупно средства: (А+Б+В+Г+Д+Е)

100 ”

Члан 2.
Члан 3. мења се и гласи:
„Члан 3.
Планирана средства из члана 2. ове одлуке распоређују се на одређене основне намене у планираним износима и
процентуалним уделима (за програмску тачку под ознаком А):

Прог.
тачка

Позиције расхода по наменама

у динарима

% удео

А

Расходи који се финансирају из прихода буџета Града

924.286.276,00

100,00

1.

Расходи на изградњи пословних објеката

402.397.268,00

43,54

10.000.000,00

1,08

150.397.268,00

16,27

1.1.

Изградња пословних објеката - простора за производно-услужно
занатство ( III фаза) Римски шанчеви, Сентандрејски пут бб

1.2.

Изградња Архива Града Новог Сада (II и III фаза) Филипа Вишњића
2а у Новом Саду

1.3.

Изградња и капитално одржавање објеката од интереса локалне
самоуправе

35.000.000,00

3,79

1.4.

Куповина пословног простора

10.000.000,00

1,08

1.5.

Изградња и капитално одржавање објеката - пословних простора

107.000.000,00

11,58

1.6.

Изградња пословног простора

5.000.000,00

0,54

1.7.

Реконструкција Београдске капије

35.000.000,00

3,79

1.8.

Заједничка изградња пословно стамбеног објекта (угао М. Горког –
Стражиловска)

50.000.000,00

5,41

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

59.829.008,00

6,47

2.1.

Јавни објекти од интереса локалне самоуправе

10.800.000,00

1,17

2.2.

Пословни објекти - пословни простори

23.900.000,00

2,59

2.3.

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

10.000.000,00

1,08

2.4.

Хитне интервенције у пословним објектима - пословним просторима

5.000.000,00

0,54

2.5.

Остали објекти од интереса локалне самоуправе и реконструкција
фасада

9.129.008,00

0,99

2.6.

Подграђе Петроварадинске тврђаве

1.000.000,00

0,11

2.

25. октобар 2013.
3.
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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 и мастер плана

3.3.

Израда елабората - студија изводљивости
(Свега 1 + 2 + 3)

20.250.000,00

2,19

3.000.000,00

0,32

14.250.000,00

1,54

3.000.000,00

0,32

482.476.276,00

52,20

441.810.000,00

47,80

13.180.000,00

1,43

800.000,00

0,09

4.

Расходи (издаци) на реализацији програма

4.1.

Трошкови осигурања

4.2.

Порез на добит предузећа (аконтација)

4.3.

Порез на додату вредност (ПДВ)

139.200.000,00

15,06

4.4.

Издаци - трошкови Јавног предузећа

181.755.268,00

19,66

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

128.255.268,00

13,88

4.4.1.

Издаци за коришћење Спортске хале у Футогу

10.500.000,00

1,14

4.4.2.

Издаци за коришћење Спортског центра ”Слана бара” (Хала)

20.000.000,00

2,16

4.4.3.
4.4.4.

Издаци за коришћење Спортског центра ”Слана бара” (Базен)

17.000.000,00

1,84

Издаци за коришћење ел. енергије на Градском стадиону,,Карађорђе”

6.000.000,00

0,65

4.5

Издаци за легализацију објеката

3.000.000,00

0,32

4.6.

Плате за запослене и накнаде за Управни и Надзорни одбор

97.104.732,00

10,51

4.6.1.

Плате и додаци запослених са порезима и доприносима

89.097.732,00

9,64

4.6.2.

Накнаде члановима Управног и Надзорног одбора

8.007.000,00

0,87

4.7.

Издаци за маркетинг

2.970.000,00

0,32

4.8.

Дотације осталим непрофитним институцијама

3.800.000,00

0,41

4.8.1. ДаНС за штампање часописа

1.200.000,00

0,13

4.8.2. Фонд "Меланија Бугариновић"

2.600.000,00

0,28

924.286.276,00

100,00

Свега А:

Pасходи на изградњи пословних објеката из програмске тачке А-1.1, А-1.2, А-1.3, А-1.4, A-1.5, A-1.6, А-1.7, А-1.8, А-3.1,
А-3.2. и А-3.3. овог члана су капиталне инвестиције.“
Члан 3.
У Програму изградње и одржавања пословног простора за 2013. години који је саставни део ове одлуке, табела се
мења и гласи:
„
Прог.
тачка
1.

Позиције расхода по наменама
Расходи на изградњи пословних објеката

у динарима
402.397.268,00

1.1.

Изградња пословних објеката - простора за производно-услужно занатство ( III фаза)
Римски шанчеви, Сентандрејски пут бб

10.000.000,00

1.2.

Изградња Архива Града Новог Сада (II и III фаза) Филипа Вишњића 2а у Новом Саду

150.397.268,00

1.3.

Изградња и капитално одржавање објеката од интереса локалне самоуправе

35.000.000,00
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1.4.

Куповина пословног простора

1.5.

Изградња и капитално одржавање објеката - пословних простора

1.6.

Изградња пословног простора

1.7.

Реконструкција Београдске капије

35.000.000,00

1.8.

Заједничка изградња пословно стамбеног објекта (угао М. Горког – Стражиловска)

50.000.000,00

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

59.829.008,00

2.1.

Јавни објекти од интереса локалне самоуправе

10.800.000,00

2.2.

Пословни објекти - пословни простори

23.900.000,00

2.3.

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

10.000.000,00

2.4.

Хитне интервенције у пословним објектима - пословним просторима

5.000.000,00

2.5.

Остали објекти од интереса локалне самоуправе и реконструкција фасада

9.129.008,00

2.6.

Подграђе Петроварадинске тврђаве

1.000.000,00

2.

3.

10.000.000,00
107.000.000,00
5.000.000,00

Расходи на изради пројектне документације

20.250.000,00

3.1.

Пројектна документација за реконструкцију, адаптацију пословних објеката
- пословних простора

3.2.

Пројектна документација за изградњу пословних објеката - пословних
простора и мастер плана

3.3.

Израда елабората - студија изводљивости

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: 020-162/2013-I
25. октобар 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

14.250.000,00
3.000.000,00

(Свега 1 + 2 + 3)

Члан 4.

3.000.000,00

482.476.276,00

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД
И КАНАЛИЗАЦИЈА“ НОВИ САД
ЗА 2013. ГОДИНУ
I. Даје се сагласност на Одлуку о измени Програма
пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и
канализација“ Нови Сад за 2013. годину, коју је Надзорни
одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“
Нови Сад донео на 7. седници одржаној 16. октобра 2013.
године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
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На основу члана 17. став 1. тачка 6. Одлуке о усклађивању
Одлуке о организовању комуналне радне организације
„Водовод и канализација“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број
9/13) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXIII седници 25.
октобра 2013. године доноси

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2013-4783-I
25. октобар 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

”

25. октобар 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

842
На основу члана 21. став 1. тачка 6. 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 12. Статута Града Новог Сада пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број
43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXIII седници 25.
октобра 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ПОСЛОВНИ ПРОСТОР"
У НОВОМ САДУ ЗА 2013. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма
пословања Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом
Саду за 2013. годину, коју је Надзорни одбор Јавног предузећа
донео на 8. седници одржаној 25. септембра 2013. године.
II
Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-161/2013-I
25. октобар 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

843
На основу члана 19. став 1. тачка 6. Одлуке о усклађивању
Одлуке о организовању јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број
9/13) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXIII седници 25.
октобра 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ТРЖНИЦА“ НОВИ САД ЗА 2013. ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма
пословања Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови
Сад за 2013. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад донео на 9. седници
одржаној 20. септембра 2013. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

Број 58 – Страна 1313.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2013-4152-I
25. октобар 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

844
На основу члана 17. став 1. тачка 6. Одлуке о усклађивању
Одлуке о организовању Градског саобраћајног предузећа
„Нови Сад“ Нови Сад као јавног предузећа („Службени лист
Града Новог Сада“, број 9/13) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист
Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог
Сада на XXIII седници 25. октобра 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ
ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„НОВИ САД“ НОВИ САД ЗА 2013. ГОДИНУ
I. Даје се сагласност на Одлуку о измени Програма
пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови
Сад“ Нови Сад за 2013. годину, коју је донео Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“
Нови Сад на 4. седници одржаној 20. септембра 2013. године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-4528/2013-I
25. октобар 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

845
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08) и члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Агенције
за енергетику Града Новог Сада („Службени лист Града
Новог Сада“, број 43/05), Скупштина Града Новог Сада на
XXIII седници 25. октобра 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА РАДА
СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ АГЕНЦИЈЕ
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ ГРАДА НОВОГ САДА
ЗА 2013. ГОДИНУ
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I. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама
Програма рада са финансијским планом Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2013. годину, коју је Управни
одбор Агенције за енергетику Града Новог Сада донео на
10. седници одржаној 16. септембра 2013. године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2013-4151-I
25. октобар 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

25. октобар 2013.

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма
рада Позоришта младих, Нови Сад за 2013. годину, коју је
Управни одбор Позоришта младих, Нови Сад донео на
XXIX седници одржаној 24. септембра 2013. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-60/2013-I
25. октобар 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

848
846
На основу члана 17. став 1. тачка 6. Одлуке о усклађивању
Одлуке о оснивању Јавног предузећа Градски информативни центар „Аполо“ Нови Сад („Службени лист Града
Новог Сада“, број 9/13) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града
Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на
XXIII седници 25. октобра 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма
пословања Јавног предузећа Градски информативни центар „Аполо“ Нови Сад за 2013. годину, коју је Надзорни
одбор Јавног предузећа Градски информативни центар
„Аполо“ Нови Сад донео на 5. седници одржаној 14. октобра 2013. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-1/2013-1447-I
25. октобар 2013. године
НОВИ САД

На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXIII седници
25. октобра 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
I. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Статута
Историјског архива Града Новог Сада, Петроварадин, коју
је донео Управни одбор Историјског архива Града Новог
Сада, Петроварадин, на 15. седници одржаној 19. септембра 2013. године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6/2013-58-I
25. октобар 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

849

847

На основу члана 17. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању
Одлуке о организовању Комуналне радне организације за
путеве „Пут“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа
(„Службени лист Града Новог Сада, број 9/13) и члана 24.
тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXIII седници 25. октобра 2013.
године доноси

На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08) и члана 20. став 1. алинеја трећа Одлуке о
установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10 и 38/11),
Скупштина Града Новог Сада на XXIII седници 25. октобра
2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ПОКРИЋУ ГУБИТАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПУТ“
НОВИ САД

Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

25. октобар 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

I. Даје се сагласност на Одлуку о покрићу губитака из
ранијих година Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови
Сад, коју је донео Надзорни одбор Јавног комуналног
предузећа „Пут“ Нови Сад на 7. седници одржаној 24. септембра 2013. године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-4544/2013-I
25. октобар 2013. године
НОВИ САД

Број 58 – Страна 1315.

851
На основу члана 24. тачка 55. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08) и члана 10. став 3. Одлуке о Градском јавном
правобранилаштву ("Службени лист Града Новог Сада",
бр. 21/93, 6/94, 8/94, 53/08 и 38/09), Скупштина Града Новог
Сада на XXIII седници 25. октобра 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ГРАДСКОГ
ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА
I
МИЛЕНА КРСТИЋ, дипломирани правник, именује се
за заменика Градског јавног правобраниоца.

Председник

II

Проф. др Синиша Севић, с.р.

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

850
На основу члана 33. став 1. тачка 4. Закона о ванредним
ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“, бр.
111/09, 92/11 и 93/12) и члана 106. став 1. Статута Града
Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на
XXIII седници 25. октобра 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ
ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ И ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА
КОМАНДАНТА, НАЧЕЛНИКА И ЧЛАНОВА
ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ
1. У Решењу о образовању Градског штаба за ванредне
ситуације и именовању заменика команданта, начелника
и чланова Градског штаба за ванредне ситуације („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 12/11, 1/12, 13/12, 38/12,
57/12 и 22/13), тачка 5. алинеја прва, речи: „Прим. др ПЕТАР НОВАКОВИЋ“ замењују се речима: „Проф. др сци.
мед. ЗОЛТАН ХОРВАТ“.
У алинејама 16, 17. и 21. до 29. речи: „в.д. директора“
замењују се речју: „директор“.
2. Ово решење 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: 352-2985/2013-I
25. октобар 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2013-252-I
25. октобар 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

852
На основу члана 24. тачка 55. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08) и члана 10. став 3. Одлуке о Градском јавном
правобранилаштву ("Службени лист Града Новог Сада",
бр. 21/93, 6/94, 8/94, 53/08 и 38/09), Скупштина Града Новог
Сада на XXIII седници 25. октобра 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ГРАДСКОГ
ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА
I
ГОРДАНА СКЕЛЕЏИЈА ШИЈАКОВ, дипломирани правник,
именује се за заменика Градског јавног правобраниоца.
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: 022-1/2013-253-I
25. октобар 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.
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853
На основу члана 24. тачка 44. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXIII седници
25. октобра 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ И ИЗБОРУ
ЧЛАНА САВЕТА ЗА КУЛТУРУ
I
БОГДАНУ АМИЏИЋУ престаје дужност члана Савета
за културу, на основу поднете оставке.
II
ЈЕЛЕНА ДРАГОВИЋ бира се за члана Савета за културу.
III
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: 022-1/2013-254-I
25. октобар 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

25. октобар 2013.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2013-255-I
25. октобар 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

855
На основу члана 54. Закона о основама система
образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 72/09,
52/11 и 55/13) и члана 24. тачка 29. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXIII седници 25. октобра 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“, НОВИ САД
I
СРЂАН ШЕНДЕР, представник родитеља, разрешава
се дужности члана Школског одбора Основне школе „Милош Црњански“, Нови Сад.
II
НАТАША ГАВРАНОВИЋ именује се за члана Школског
одбора Основне школе „Милош Црњански “, Нови Сад, као
представник родитеља.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном листу Града Новог Сада".

854
На основу члана 12. став 3. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 119/12), члана 24. тачка 12.
Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени
лист Града Новог Сада“ број 43/08 ) и члана 11. став 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа
„Завод за изградњу Града“ у Новом Саду („Службени лист
Града Новог Сада“ број 9/13), Скупштина Града Новог Сада на XXIII седници 25. октобра 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗАВОД
ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА“ У НОВОМ САДУ
I
ЈОВИЦА РАШЕТА именује се за члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом
Саду, као представник запослених.
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: 022-1/2013-256-I
25. октобар 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

856
На основу члана 54. Закона о основама система
образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 72/09,
52/11 и 55/13) и члана 24. тачка 29. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXIII седници 25. октобра 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШКОЛЕ ЗА ДИЗАЈН
„БОГДАН ШУПУТ“, НОВИ САД

25. октобар 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 58 – Страна 1317.

представници родитеља:

I
Разрешавају се дужности члана Школског одбора Школе за дизајн „Богдан Шупут“, Нови Сад:
представници родитеља:

СНЕЖАНА МИЛЕНКОВИЋ
ЈОВАН ЛАЗЕНДИЋ
СЛАВИЦА ПЕТКОВСКА БРКИЋ

НАТАША МИЛЕНОВИЋ
представник запослених:

НИНА НИНКОВ НЕШИЋ

ДРАЖЕН ВУКОБРАТОВИЋ

II
За чланове Школског одбора Школе за дизајн „Богдан
Шупут“, Нови Сад, именују се:
представници родитеља:

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

ИВАНА ВЛАЈКОВ
ЂУРИЦА ОБОЂАН
III
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: 022-1/2013-257-I
25. октобар 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

857
На основу члана 54. Закона о основама система
образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 72/09,
52/11 и 55/13) и члана 24. тачка 29. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXIII седници 25. октобра 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ
„ЛАЗА КОСТИЋ“, НОВИ САД
I
Разрешавају се дужности члана Школског одбора
Гимназије „Лаза Костић“, Нови Сад:
представници родитеља:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2013-258-I
25. октобар 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

858
На основу члана 24. тачка 44. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXIII седници
25. октобра 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНИЦЕ
КОМИСИЈЕ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ
I
ЗОРА МАЛЕШЕВИЋ разрешава се дужности чланице
Комисије за родну равноправност.
II
МИА КОСТИЋ бира се за чланицу Комисије за родну
равноправност.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном листу Града Новог Сада".

ВЕСНА БЕЛИЋ
СЛАВОЉУБ НИШАВИЋ
ЖЕЉКА НИКОЛИЋ
представник запослених:
ЈЕЛЕНА ДАЛМАЦИЈА
II
За чланове Школског одбора Гимназије „Лаза Костић“,
Нови Сад, именују се:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2013-259-I
25. октобар 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

1318. страна – Број 58
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859
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08) и чл. 8., 14. и 15. Одлуке о оснивању Агенције
за енергетику Града Новог Сада („Службени лист Града
Новог Сада“, број 43/05), Скупштина Града Новог Сада на
XXIII седници 25. октобра 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ И ПРВОМ
ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ
ОДБОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
ГРАДА НОВОГ САДА
I
ДУШАНУ ТОДОРОВИЋУ, председнику Управног одбора
Агенције за енергетику Града Новог Сада, престаје дужност, пре истека мандата, на основу поднете оставке, дана
23. октобра 2013. године.
II
Проф. др БРАНКО БАЉ именује се за председника
Управног одбора Агенције за енергетику Града Новог Сада.
III
Мандат за прво именовање председника Управног одбора је пет година.
IV

МАРКУ РАДИНУ престаје дужност председника Управног одбора Туристичке организације Града Новог Сада, на
основу поднете оставке.
II
ЈОВИЦА ПРЕНТОВИЋ разрешава се дужности члана
Управног одбора Туристичке организације Града Новог
Сада.
III
У Управни одбор Туристичке организације Града Новог
Сада именују се:
за председника:
АЛЕКСАНДАР ПОЖГАЈ
за члана:
ЊЕГОШ КРАКИЋ
IV
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: 022-1/2013-261-I
25. октобар 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

Ово решење објавиће се у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2013-260-I
25. октобар 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

25. октобар 2013.

861
На основу члана 54. Закона о основама система
образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 72/09,
52/11 и 55/13) и члана 24. тачка 29. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXIII седници 25. октобра 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ИВО АНДРИЋ“, БУДИСАВА

860
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08) и члана 9. став 1. Одлуке о оснивању Туристичке организације Града Новог Сада ("Службени лист Града
Новог Сада", бр. 53/08, 29/09 и 34/13), Скупштина Града
Новог Сада на XXIII седници 25. октобра 2013. године доноси

РЕШЕЊE
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА
И РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

I
Разрешавају се дужности члана Школског одбора Основне школе „Иво Андрић“, Будисава:
представници родитеља:
РАДОЈКА ЂУКИЋ
ЂЕНЂИ СИЛИ
II
За чланове Школског одбора Основне школе „Иво
Андрић“, Будисава, именују се:
представници родитеља:
СЛАВИЦА РАДИШИЋ
ЕРИКА РАЈШЛИ

25. октобар 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
III

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: 022-1/2013-262-I
25. октобар 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

862
На основу члана 54. Закона о основама система
образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 72/09,
52/11 и 55/13) и члана 24. тачка 29. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXIII седници 25. октобра 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
„СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ“, НОВИ САД

Број 58 – Страна 1319.

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ
ПРИВРЕДНОГ САВЕТА ГРАДА НОВОГ САДА
I. У Решењу о образовању Привредног савета Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 7/09
и Решења број II-020-2/2010-1767-Г од 17. децембра 2010.
године), у тачки III. број: “17“ замењује се бројем; „15“.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2013-1473/а
21. октобар 2013. година
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

864
На основу члана 47. став 1. тачка 15. Статута Града
Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Градоначелник Града Новог Сада
доноси

ДУШАН РОКВИЋ, представник родитеља, разрешава
се дужности члана Школског одбора Средње школе „Светозар Милетић“, Нови Сад.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА, СЕКРЕТАРА И ЧЛАНОВА
ПРИВРЕДНОГ САВЕТА ГРАДА НОВОГ САДА

II

I

НЕНАД СТАНКОВИЋ именује се за члана Школског одбора Средње школе „Светозар Милетић“, Нови Сад, као
представник родитеља.

У Привредни савет Града Новог Сада (у даљем тексту:
Привредни савет) именују се:

I

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

- За председника
Др ДРАГАН ЛУКАЧ, Новосадски сајам а.д.
- За заменика председника
Проф. др ДРАГАН ПОПОВИЋ, DMS Grupa d.o.o.
- За секретара

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2013-263-I
25. октобар 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

ОЛИВЕРА СИМОВИЋ, шеф Канцеларије за локални
економски развој при Служби извршних органа Града Новог Сада,
- За чланове:
1. БОРИС МАЧАК, Неопланта а.д.
2. Др ЈЕГОР МИЛАДИНОВИЋ, Институт за ратарство
и повртарство
3. ДИМИТРИЈЕ КЊЕГИЊИЋ, Lafarge BFC d.o.o.
4. ВЕСНА ВУЧУРЕВИЋ, Univerexport d.o.o.

Градоначелник

863
На основу члана 47. став 1. тачка 15. Статута Града
Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Градоначелник Града Новог Сада
доноси

5. БОШКО БЛАЖИЋ, Stylos d.o.o.
6. ВЕСКО ПЕРОВИЋ, Уједињене српске пиваре EUC d.o.o.
7. СЛАВКО ЦАРИЋ, Erste bank a.d.
8. ДУШАН КОВАЧЕВИЋ, EXIT FESTIVAL & BRANDS d.o.o.
9. СРЂАН КРУЖЕВИЋ, Електровојводина д.о.о.
10. Проф. др МИРОСЛАВ ВЕСКОВИЋ, Универзитет у
Новом Саду

1320. страна – Број 58
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11. ТАТЈАНА ВИДОВИЋ, Национална служба за
запошљавање, Филијала Нови Сад
12. АЛЕКСАНДАР ГАЈИЋ, Александар градња д.о.о.
13. АЛЕКСЕЈ БЕЛОВ, Нафтна индустрија Србије а.д.
14. ДУШАН БАЈАТОВИЋ, Јавно предузеће Србијагас
Нови Сад
15. ВЕЛИМИР БАБИЋ, Војвођанска банка а.д.
II
Доношењем овог решења престаје да важи Решење о
именовању председника, заменика председника, секретара и чланова Привредног савета Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 7/09) и бр. II-020-2/20091554-Г од 13. октобра 2009. године, II-020-2/2010-1653-Г
од 30. новембра 2010. године, II-020-2/2010-1768-Г од 17.
децембра 2010. године и II-020-2/2010-1768-Г/1 од 23. децембра 2011. године.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2013-1473
21. октобар 2013. година
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

865
На основу члана 47. став 1. тачка 15. Статута Града
Новог Сада – пречишћен текст („Слубени лист Града Новог
Сада“, број 43/08), а у вези са чланом 1. Одлуке о Слави
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број
21/07), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 16. НОВЕМБРА – СЛАВЕ
ГРАДА НОВОГ САДА
I. Образује се Комисија за обележавање 16. новембра
– Славе Града Новог Сада (у даљем тексту: Комисија).
II. Комисија има председника и три члана.
III. Задатак Комисије је да утврди програм обележавања
и спроведе друге активности у циљу организовања прославе 16. новембра – Славе Града Новог Сада.
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-1/2013-1372-II
21. октобар 2013. година
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

25. октобар 2013.

866
На основу члана 47. став 1. тачка 15. Статута Града
Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), а у вези са чланом 1. Одлуке о Слави Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“,
број 21/07), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ
16. НОВЕМБРА – СЛАВЕ ГРАДА НОВОГ САДА
I. За председника и чланове Комисије за обележавање
16. новембра – Славе Града Новог Сада, именују се:
- За председника:
1. МИЛАНКА БРКИЋ, члан Градског већа Града Новог
Сада задужен за културу
- За чланове:
1. МИРОСЛАВ ИЛИЋ, заменик председника Скупштине
Града Новог Сада,
2. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ, свештеник, представник
Српске православне црквене Општине Нови Сад,
3. МИЛИВОЈ МИЈАТОВ, представник Епархије Бачке.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-1/2013-1373-II
21. октобар 2013. година
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

867
На основу члана 1. Одлуке о одређивању органа надлежног за давање на коришћење пољопривредног земљишта
у државној својини на територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 12/07) и члана 47. став
1. тачка 15. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), а у вези
са чланом 64. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Србије“, бр. 62/06, 65/08 и 41/09),
Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА НОВОГ САДА

25. октобар 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
I

У Комисији за спровођење поступка давања у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини на територији
Града Новог Сада, разрешавају се дужности:
- председника СВЕТЛАНА БАЈИЋ, самостални организатор за правне послове, Јавног предузећа „Завод за
изградњу Града“ у Новом Саду,
- заменика председника ДИМИТРИЈЕ МИОДРАГОВИЋ,
саветник директора за техничке послове Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад,
- члана ДАНИЦА СТОЈШИЋ, заменик Градског јавног
правобраниоца Града Новог Сада.
II
У Комисију за спровођење поступка давања у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини на територији
Града Новог Сада именују се:
- за председника ДИМИТРИЈЕ МИОДРАГИВИЋ, саветник директора за техничке послове Јавног комуналног
предузећа „Лисје“ Нови Сад,
- за заменика председника МИЛОВАН МИХАЈЛОВИЋ,
маст. инж. геодезије, руководилац Службе за инжењерске активности Јавног комуналног предузећа „Информатика“ Нови Сад,
- за члана ОЛГА ЗДЈЕЛАР, заменик Градског јавног
правобраниоца Града Новог Сада.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном лситу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-392/2013-II
21. октобар 2013. година
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

868
На основу члана 47. став 1. тачка 15, а у вези са чланом
9. став 2. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 9. НОВЕМБРА 1918.
ГОДИНЕ – ДАНА КАДА ЈЕ СРПСКА ВОЈСКА,
ПОД КОМАНДОМ ВОЈВОДЕ ПЕТРА
БОЈОВИЋА, ОСЛОБОДИЛА НОВИ САД И
25. НОВЕМБРА 1918. ГОДИНЕ – ДАНА КАДА
ЈЕ ВЕЛИКА НАРОДНА СКУПШТИНА СРБА,
БУЊЕВАЦА И ДРУГИХ СЛОВЕНА БАНАТА,
БАЧКЕ И БАРАЊЕ, ДОНЕЛА ОДЛУКУ О
ПРИСАЈЕДИЊЕЊУ ВОЈВОДИНЕ СРБИЈИ

Број 58 – Страна 1321.

I. Образује се Комисија за обележавање 9. новембра
1918. године – дана када је српска војска, под командом
војводе Петра Бојовића, ослободила Нови Сад и 25. новембра 1918. године – дана када је Велика народна скупштина Срба, Буњеваца и других Словена Баната, Бачке и
Барање, донела одлуку о присаједињењу Војводине Србији
(у даљем тексту: Комисија).
II. Комисија има председника и 10 чланова.
III. Задатак Комисије је да припреми програм обележавања
и спроведе друге активности поводом организовања прославе 9. и 25. новембра 1918. године.
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-1/2013-1374-II
21. октобар 2013. година
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

869
На основу члана 47. став 1. тачка 15, а у вези са чланом
9. став 2. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ
9. НОВЕМБРА 1918. ГОДИНЕ – ДАНА КАДА
ЈЕ СРПСКА ВОЈСКА, ПОД КОМАНДОМ
ВОЈВОДЕ ПЕТРА БОЈОВИЋА,
ОСЛОБОДИЛА НОВИ САД И 25. НОВЕМБРА
1918. ГОДИНЕ – ДАНА КАДА ЈЕ ВЕЛИКА
НАРОДНА СКУПШТИНА СРБА, БУЊЕВАЦА
И ДРУГИХ СЛОВЕНА БАНАТА, БАЧКЕ И
БАРАЊЕ, ДОНЕЛА ОДЛУКУ О
ПРИСАЈЕДИЊЕЊУ ВОЈВОДИНЕ СРБИЈИ
I. За председника и чланове Комисије за обележавање
9. новембра 1918. године – дана када је српска војска, под
командом војводе Петра Бојовића, ослободила Нови Сад и
25. новембра 1918. године – дана када је Велика народна
скупштина Срба, Буњеваца и других Словена Баната, Бачке и Барање, донела одлуку о присаједињењу Војводине
Србији, именују се:
- За председника:
1. БОРКО ИЛИЋ, дипломирани економиста, заменик
Градоначелника Града Новог Сада
- За чланове:
1. Др ДРАГО ЊЕГОВАН, виши научни сарадник, музејски
саветник
2. ХАЏИ ЗОРАН ЛАЗИН, публициста

1322. страна – Број 58

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

3. ЗОРАН ВУЧЕВИЋ, дипл. правник
4. АЛЕКСАНДАР ЂУРЂЕВ, дипл. инж. индустријског
инжењерства – мастер
5. МИЛАНКА БРКИЋ, дипл. филозоф
6. МИРКО БАЈИЋ, професор физике, Национални савет
Буњеваца
7. ВЛАДИМИР ПУЏА, потпуковник Војске Србије
8. РAДОМИР ДУНЂЕР, мајор Војске Србије
9. ВЛАДАН СИМИЋ, протонамесник, секретар Епископа бачког
10. МИЛОШ СТОЈАНОВИЋ, свештеник, представник
Српске православне црквене општине Нови Сад.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-1/2013-1375-II
21. октобар 2013. година
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

25. октобар 2013.

25. октобар 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 58 – Страна 1323.

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ УЗ:
–

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА БЕГЕЧ

–

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КОВИЉ

–

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КИСАЧ

–

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА РУМЕНКА

–

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ТРАНЏАМЕНТА У ПЕТРОВАРАДИНУ

–

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
БОЦКЕ У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ

–

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
НАСЕЉЕНИХ МЕСТА ЛЕДИНЦИ И СТАРИ ЛЕДИНЦИ

–

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ У КАЋУ

1324. страна – Број 58
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25. октобар 2013.

25. октобар 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 58 – Страна 1325.

1326. страна – Број 58

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

25. октобар 2013.

25. октобар 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 58 – Страна 1327.

1328. страна – Број 58

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

25. октобар 2013.

25. октобар 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 58 – Страна 1329.

1330. страна – Број 58

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

25. октобар 2013.

25. октобар 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 58 – Страна 1331.

1332. страна – Број 58

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

25. октобар 2013.

25. октобар 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 58 – Страна 1333.

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна Рег. бр.

ГРАД НОВИ САД

839

Скупштина
829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

Одлука о изради плана генералне регулације насељеног места Бегеч са Решењем о изради стратешке процене утицаја плана генералне регулације на
животну средину
Одлука о изради плана генералне регулације насељеног места Ковиљ са Решењем о изради стратешке процене утицаја плана генералне регулације на
животну средину
Одлука о изради плана генералне регулације насељеног места Кисач са Решењем о изради стратешке процене утицаја плана генералне регулације на
животну средину
Одлука о изради плана генералне регулације насељеног места Руменка са
Решењем о изради стратешке процене
утицаја плана генералне регулације на
животну средину
Одлука о изради плана детаљне регулације транџамента у Петроварадину
са Решењем о неприступању изради
стратешке процене утицаја плана детаљне регулације на животну средину
Одлука о изради плана детаљне регулације Боцке у Сремској Каменици са
Решењем о изради стратешке процене
утицаја плана детаљне регулације на
животну средину
Одлука о изради плана генералне регулације насељених места Лединци и
Стари Лединци са Решењем о изради
стратешке процене утицаја плана генералне регулације на животну средину
Одлука о изради плана детаљне регулације дела радне зоне у Каћу са Решењем о изради стратешке процене утицаја плана детаљне регулације на животну средину
Одлука о одређивању зона на територији Града Новог Сада са коефицијентима за непокретности у зонама за потребе утврђивања пореза на имовину
Одлука о изменама и допуни Одлуке о
усклађивању Одлуке о организовању
радне организације „Урбанизам“ Завод
за урбанизам у Новом Саду као јавног
предузећа

840

1291

1292

841

842

843
1294

844
1297

845
1299

846
1301

847
1303
848
1304
849
1306
850

1307

Предмет

Страна

Одлука о изменама Одлуке о Програму финансирања одређених комуналних делатности од локалног интереса
за 2013. годину

1307

Одлука о изменама Одлуке о Програму изградње и одржавања пословног
простора у 2013. години

1309

Решење о давању сагласности на
Одлуку о измени Програма пословања Јавног комуналног предузећа
„Водовод и канализација“ Нови Сад
за 2013. годину

1312

Решење о давању сагласности на
Одлуку о изменама програма пословања Јавног предузећа "Пословни
простор" у Новом Саду за 2013. годину

1313

Решење о давању сагласности на
Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа
„Тржница“ Нови Сад за 2013. годину

1313

Решење о давању сагласности на
Одлуку о измени Програма пословања Јавног градског саобраћајног
предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за
2013. годину

1313

Решење о давању сагласности на
Одлуку о изменама и допунама Програма рада са финансијским планом
Агенције за енергетику Града Новог
Сада за 2013. годину

1313

Решење о давању сагласности на
Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа Градски информативни центар „Аполо“ Нови Сад за
2013. годину

1314

Решење о давању сагласности на
Одлуку о изменама Програма рада
Позоришта младих, Нови Сад за
2013. годину

1314

Решење о давању сагласности на
Одлуку о изменама Статута Историјског архива Града Новог Сада, Петроварадин

1314

Решење о давању сагласности на
Одлуку о покрићу губитака из ранијих
година Јавног комуналног предузећа
„Пут“ Нови Сад

1314

Решење о измени Решења о образовању Градског штаба за ванредне ситуације и именовању заменика команданта, начелника и чланова Градског
штаба за ванредне ситуације

1315

1334. страна – Број 58

Рег. бр.
851

852

853
854

855

856

857

858
859

860

861

862

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Предмет

Решење о именовању заменика
Градског јавног правобраниоца
(Милена Крстић)

Страна Рег. бр.

1315

1315

Решење о престанку дужности и
избору члана Савета за културу

1316

Решење о разрешењу и именовању
члана Школског одбора Основне школе
„Милош Црњански“, Нови Сад

Предмет

Страна

Градоначелник

Решење о именовању заменика
Градског јавног правобраниоца
(Гордана Скелеџија Шијаков)

Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Завод
за изградњу града“ у Новом Саду

25. октобар 2013.

863

864

865
1316
866
1316
867

Решење о разрешењу и именовању
два члана Школског одбора Школе за
дизајн „Богдан Шупут“, Нови Сад

1316

Решење о разрешењу и именовању
чланова Школског одбора Гимназије
„Лаза Костић“, Нови Сад

1317

Решење о разрешењу и избору чланице Комисије за родну равноправност

1317

Решење о престанку дужности и првом
именовању председника Управног
одбора Агенције за енергетику Града
Новог Сада

1318

Решењe о престанку дужности председника и разрешењу члана и именовању председника и члана Управног
одбора Туристичке организације Града
Новог Сада

1318

Решење о разрешењу и именовању
два члана Школског одбора Основне
школе „Иво Андрић“, Будисава

1318

Решење о разрешењу и именовању
члана Школског одбора Средње школе
„Светозар Милетић“, Нови Сад

1319

868

869

Решење о измени Решења о образовању Привредног савета Града Новог
Сада

1319

Решење о именовању председника,
заменика председника, секретара и
чланова Привредног савета Града
Новог Сада

1319

Решење о образовању Комисије за
обележавање 16. новембра – Славе
Града Новог Сада

1320

Решење о именовању председника
и чланова Комисије за обележавање
16. новембра – Славе Града Новог Сада

1320

Решење о разрешењу председника,
заменика председника и члана и именовању председника, заменика председника и члана Комисије за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији Града Новог Сада

1320

Решење о образовању Комисије за
обележавање 9. новембра 1918. године – дана када је српска војска, под
командом војводе Петра Бојовића,
ослободила Нови Сад и 25. новембра
1918. године – дана када је Велика
народна скупштина Срба, Буњеваца
и других Словена Баната, Бачке и Барање, донела одлуку о присаједињењу
Војводине Србији

1321

Решење о именовању председника
и чланова комисије за обележавање
9. новембра 1918. године – дана када
је српска војска, под командом војводе
Петра Бојовића, ослободила Нови Сад
и 25. новембра 1918. године – дана
када је Велика народна скупштина
Срба, Буњеваца и других Словена
Баната, Бачке и Барање, донела одлуку о присаједињењу Војводине Србији

1321

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

