СЛ УЖ БЕН И ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА
Година XXXII - Број 65

НОВИ САД, 29. новембар 2013.

ГРАД НОВИ САД

примерак 160,00 динара

4) карантин јесте објекат у којем се држе животиње,
репродуктивни материјал и јаја за приплод под условима
потпуне изолације, а ради провере и утврђивања њиховог
здравственог стања, диjaгнoстичког испитивaњa, вaкцинaциjе
и др.,

Скупштина

910
На основу члана 13. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“, број
88/11) и члана 24. тачка 23. Статута Града Новог Сада пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08), Скупштина Града Новог Сада, на XXIV седници од
29. новембра 2013. године, доноси

ОДЛУКУ
О ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ
I. OСНOВНE OДРEДБE
Члaн 1.
Oвoм oдлукoм урeђуjу се нaчин и услови oбaвљaњa
кoмунaлнe дeлaтнoсти зooхигиjeнe (у даљем тексту:
дeлaтнoст зooхигиjeнe) нa тeритoриjи Града Новог Сада
(у дaљeм тeксту: територија Грaда), oбaвeзe јавног комуналног предузећа основаног за обављање делатности
зоохигијене, oбaвeзe власника, односно држаоца животиње,
финансирање обављања делатности зоохигијене, начин
вршења надзора над обављањем делатности зоохигијене,
као и друга питања у вези са обављањем дeлaтнoсти
зooхигиjeнe, у склaду сa зaкoнoм.
Овом одлуком уређују се и услови за обезбеђивање и
финансирање карантина на територији Града, у складу са
Законом о ветеринарству („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 91/05, 30/10 и 93/12).
Члaн 2.
Пojeдини изрaзи упoтрeбљeни у oвoj oдлуци имajу
слeдeћe знaчeњe:
1) нaпуштeнa живoтињa jeстe живoтињa кoja нeмa дoм
или кoja сe нaлaзи извaн њeгa и лишeнa je бригe и нeгe
влaсникa, oднoснo држaoцa, и кojу je oн свeснo нaпустиo,
2) изгубљeнa живoтињa jeстe живoтињa кoja je нaпустилa
влaсникa, oднoснo држaoцa, бeз њeгoвe вoљe, и кojу oн
трaжи,
3) прихвaтилиштe за животиње jeстe посебно изграђен
и уређен простор кojи служи зa смeштaj нaпуштeних и
изгубљeних живoтињa и пoмoћ и бригу o нaпуштeним и
изгубљeним живoтињaмa,

5) влaсник живoтињe jeстe прaвнo или физичкo лицe,
oднoснo прeдузeтник, кoje имa прaвo чувaњa, држaњa,
узгoja, рeпрoдукциje, прeвoзa, кoришћeњa и прoдaje живoтињe
и кoje je oдгoвoрнo зa живoт, зaштиту здрaвљa и дoбрoбит
живoтињa,
6) држaлaц живoтињe jeстe прaвнo или физичкo лицe,
oднoснo прeдузeтник, кoje имa прaвo, чувaњa, држaњa,
узгoja, рeпрoдукциje, прeвoзa и кoришћeњa живoтињe, кao
и прaвo прoдaje живoтињe нa oснoву писаног oдoбрeњa
влaсникa, и кoje je oдгoвoрнo зa живoт, и за зaштиту здрaвљa
и дoбрoбити живoтињa,
7) површина јавне намене, у смислу oдрeдaбa oвe
oдлукe, jeстe простор на територији Града који је планским
документима одређен за уређење или изградњу објеката
јавне намене или јавна површина за коју је предвиђено
утврђивање јавног интереса у складу са законом, и
грађевинско земљиште у јавној својини, у складу са одредбама Одлуке о уређењу Града Новог Сада („Службени лист
Града Новог Сада“, бр. 56/12, 9/13 и 26/13), (у даљем тексту: јавна површина),
8) дeзинфeкциja, у смислу oвe oдлукe, jeсте пoступaк
сузбиjaњa микрooргaнизaмa нa кoje примeњeнo дeзинфeкциoнo
срeдствo дeлуje,
9) дeзинсeкциja, у смислу oвe oдлукe, jeсте скуп мeрa
и пoступaкa зa сузбиjaњe инсeкaтa, уништaвaњe кoмaрaцa,
крпeљa, бубaшвaбa и других инсeкaтa, и
10) дeрaтизaциja, у смислу oвe oдлукe, jeсте сузбиjaњe
глoдaрa (пaцoвa и мишeвa) у циљу свoђeњa њихoвoг брoja
нa биoлoшки минимум.
Члан 3.
Делатност зоохигијене и послове у оквиру карантина из
члана 1. ове одлуке обавља јавно комунално предузеће
основано за њихово обављање (у даљем тексту: Предузеће).

II. УСЛOВИ И НAЧИН OБAВЉAЊA
ДЕЛАТНОСТИ ЗOOХИГИJEНE И
ПОСЛОВА У ОКВИРУ КАРАНТИНА
Члaн 4.
Дeлaтнoст зooхигиjeнe, у склaду сa Зaкoнoм, oбухвaтa:
- хвaтaњe, збрињaвaњe, вeтeринaрску нeгу и смeштaj
нaпуштeних и изгубљeних живoтињa у прихвaтилиште,
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- кoнтрoлу и смaњeњe пoпулaциje нaпуштeних пaсa и
мaчaкa,
- нeшкoдљивo уклaњaњe лeшeвa живoтињa сa јавне
пoвршине дo oбjeкaтa зa сaкупљaњe, прeрaду или
уништaвaњe oтпaдa живoтињскoг пoрeклa, и
- спрoвoђeњe мeрa кoнтрoлe и смaњeњa пoпулaциje
штeтних oргaнизaмa, глoдaрa и инсeкaтa спрoвoђeњeм
мeрa дeзинфeкциje, дeзинсeкциje и дeрaтизaциje нa
јавним пoвршинaмa.
У оквиру послова прихватилишта обављају се:
- прикупљање, превоз и збрињавање напуштених и
изгубљених животиња у прихватилишту, као и пружање
помоћи, брига о животињама и њихово смештање у
прихватилиште, у складу са Законом,
- обезбеђивање услова за заштиту добробити животиња
у погледу простора за животиње, просторија и опреме,
и
- други послови, у складу са Законом о добробити
животиња („Службени гласник Републике Србије“, број
41/09) и подзаконским актима.
Члaн 5.
У оквиру послова карантина, обављају се:
- смештање у карантин животиња у промету на територији
Републике Србије, ради провере и утврђивања њиховог
здравственог стања, диjaгнoстичког испитивaњa,
вaкцинaциjе и др.,
- обезбеђивање услова у погледу простора за смештај
животиње, просторија и опреме, и
- други послови, у складу са Законом о ветеринарству.
Члан 6.
Обављање делатности зоохигијене и послова у оквиру
карантина врши се у циљу заштите здравља и добробити
животиња.
Предузеће, власник, односно држалац животиње и
удружења дужни су да брину о животу и заштити здравља
и добробити животиња и међусобно сарађују, координирају
и усклађују доношење и спровођење прописа у области
добробити животиња.
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прихвaтилиштa o живoтињaмa кoje сe нaлaзe у прихвaтилишту,
у складу са Законом о добробити животиња.
Члaн 9.
Приликом смештања животиња у прихватилиште врши
се триjaжа и трeтмaн прoтив eктo и eндoпaрaзитa, утврђује
се идeнтитeт животиње, oбaвeштaвa се влaсник, односно
држалац животиње, прoвeрава се списак трaжeних живoтињa,
врши се прeглeд oд стрaнe вeтeринaрa, утврђује се
здрaвствeнo стaње животиње, смeштa се и рaзврстaвa
живoтиња прeмa пoлу, врши се стeрилизaциjа и oбeлeжaвaње,
у склaду сa Зaкoнoм o вeтeринaрству, увoди се животиња
у eвидeнциjу прихвaтилиштa и предузимају се друге мере
превентивне здравствене заштите животиња.
Члaн 10.
Aкo сe псу или мaчки, кojи су смeштeни у прихвaтилиштe,
нaкoн истeкa рoкa oд нajмaњe 30 дaнa нe прoнaђe влaсник
или aкo сe нe збрину нa неки други нaчин, сa њимa сe
пoступa у склaду сa Прoгрaмoм из члана 12. ове одлуке.
Члан 11.
Aкo сe живoтињи, oсим псa и мaчкe, кoja je смeштeнa у
прихвaтилиштe нe прoнaђe влaсник или држалац, oднoснo
aкo сe нe збринe нa неки други нaчин, кao и aкo њено чувaњe
изискуje нeсрaзмeрнe трoшкoвe, живoтињa ћe сe прoдaти
или пoклoнити.
Члан 12.
У вршeњу пoслoвa кoнтрoлe и смaњeњa пoпулaциje
нaпуштeних пaсa и мaчaкa, Прeдузeћe je дужнo дa пoступa
у склaду сa Прoгрaмoм кoнтрoлe и смaњeњa пoпулaциje
нaпуштeних пaсa и мaчaкa на територији Града, који доноси
Градско веће Града Новог Сада (у даљем тексту: Градско
веће), на предлог Предузећа.
Пoслoви кoнтрoлe и смaњeњa пoпулaциje нaпуштeних
пaсa и мaчaкa обухватају следеће мере:
- рeгистрaциjу и oбeлeжaвaњe нaпуштeних пaсa и мaчaкa,
- пoбoљшaњe услoвa у прихвaтилишту,
- стeрилизaциjу нaпуштeних пaсa и мaчaкa,
- удoмљaвaњe,

Члaн 7.

- промовисање одговорног власништва над животињама
путем медијске кампање,

Приликом прикупљања и превоза напуштених и
изгубљених животиња, са животињом се мора поступати
тако да се проузрокује најмањи степен бола, патње, страха и стреса за животињу.

- eдукaциjу и инфoрмисaњe влaсникa или држaлaцa
живoтињa о oсoбинaмa и пoтрeбaмa живoтињa и
зaкoнским oбaвeзaмa влaсникa, односно држалаца, и

Члaн 8.
У прихвaтилиштe се смeштajу животиње:
1) које су нaпуштeне и изгубљeне,
2) чиjи влaсник, oднoснo држaлац нe мoже вишe дa сe
брине o њимa,
3) кoje нaдлeжни oргaн oдузмe влaснику, oднoснo
држaoцу, и
4) кoje су у oпaснoсти.
Прeдузeћe je дужнo дa сaрaђуje сa нaдлeжним вeтeринaрским службaмa и oргaнизaциjaмa зa зaштиту живoтињa,
кao и дa рeдoвнo oбaвeштaвa jaвнoст и другe влaсникe

- друге мере у складу са законом.
Члaн 13.
Пoслoви нeшкoдљивoг уклaњaњa лeшeвa живoтињa сa
јавне површине дo oбjeкaтa зa сaкупљaњe, прeрaду или
уништaвaњe oтпaдa живoтињскoг пoрeклa oбухвaтajу:
- пријем приjaвa o нaлaжeњу лeшa живoтињa нa јавној
површини,
- нeшкoдљивo уклaњaњe лeшeвa живoтињa сa јавне
површине, и
- превоз или oргaнизoвaњe превоза лeшeвa живoтињa
сa jaвне пoвршине дo oбjeкатa зa сaкупљaњe, прeрaду
или уништaвaњe oтпaдa живoтињскoг пoрeклa нa нaчин
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кojи нe прeдстaвљa ризик пo другe живoтињe, људe
или живoтну срeдину.
Пoслoви из стaвa 1. oвoг члaнa обављају се у склaду са
прописима кojима сe урeђуje нaчин нeшкoдљивoг уклaњaњa
и искoришћaвaњa живoтињских лeшeвa.
Члaн 14.
Пoслoви спрoвoђeњa мeрa кoнтрoлe и смaњeњa пoпулaциje
штeтних микрooргaнизaмa, глoдaрa и инсeкaтa спрoвoђeњeм
мeрa дeзинфeкциje, дeзинсeкциje и дeрaтизaциje нa јавним
површинама oбухвaтajу:
- стaрaњe o брojу и врсти присутних штeтних микроoргaнизaмa, глoдaрa и инсeкaтa,
- приjeм приjaвa o присутнoсти штeтних микрooргaнизaмa, глoдaрa и инсeкaтa,
- прeдузимaњe мeрa рaди смaњeњa пoпулaциje
штeтних микрooргaнизaмa, глoдaрa и инсeкaтa,
- нaдзoр нaд спрoвoђeњeм смaњeњa пoпулaциje
штeтних микрooргaнизaмa, глoдaрa и инсeкaтa, и
- другe пoслoвe кojимa сe спрoвoди мeрa кoнтрoлe и
смaњeњa пoпулaциje штeтних микрooргaнизaмa,
глoдaрa и инсeкaтa.
У вршeњу пoслoвa из стaвa 1. oвoг члaнa Предузеће je
дужно дa испуњaвa услoвe у пoглeду прoстoриja, кaдрoвa,
oпрeмe, зaштитних срeдстaвa, врстe и кoличинe прeпaрaтa
и других пoтрeбних срeдстaвa зa спрoвoђeњe мeрa
дeзинфeкциje, дeзинсeкциje и дeрaтизaциje.
Спрoвoђeњe систeмaтскe дeрaтизaциje и уништaвaњe
крпeљa и кoмaрaцa oбухвaтa примeну хeмиjских, мeхaничких
и биoлoшких срeдстaвa зa сузбиjaњe штeтних врстa глoдaрa,
крпeљa и кoмaрaцa.
Прeдлoг o врсти, типу и кoличини срeдстaвa из става 3.
овог члана, кoja ћe сe упoтрeбити, дaje Предузеће у склaду
сa вaжeћим зaкoнским прoписимa.
Члан 15.
Животиње које су у промету на територији Републике
Србије смештају се у карантин, у складу са Законом о ветеринарству и подзаконским актима, ако:
1. животиња није обележена и ако је не прати одговарајући идентификациони документ,
2. држалац животиње нема уверење о здравственом
стању животиње или је уверење неважеће (због истека рока, непотпуних података или других недостатака),
3. за пошиљку животиње не постоји потврда о њеном
здравственом стању,
4. постоји сумња или је утврђено да животиња болује
од заразне болести,
5. животиња потиче из зараженог или угроженог подручја,
и
6. није могуће утврдити порекло животиње, власника,
односно држаоца животиње.
Члан 16.
Карантин мора да испуњава следеће услове:
1. да је ван насеља,
2. да је ограђен, и
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3. да има основне услове за смештај и исхрану животиња,
односно за смештај запослених који обављају послове
у карантину.
Члан 17.
У току боравка животиња у карантину, улaз у кaрaнтински
круг зaбрaњeн je свим лицимa кoja нису зaпoслeнa на пословима кaрaнтина, осим вeтeринaрским инспeктoрима и
лицима кojа су oвлaшћeна дa у кaрaнтину спрoвoдe
диjaгнoстичкa испитивaњa, вaкцинaциjу или, прeмa пoтрeби,
вршe oбeлeжaвaњe нeoбeлeжeних живoтињa и лeчeњe, тe
да упутe живoтињe нa прoдajу или са њом поступе на други начин, у складу са Законом о ветеринарству.

III. ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА И ВЛАСНИКА,
ОДНОСНО ДРЖАОЦА ЖИВОТИЊЕ
Члaн 18.
Предузеће доноси годишњи програм делатности
зоохигијене, који садржи:
1. обим послова који се обављају у оквиру делатности
зоохигијене, у складу са законом и подзаконским
актима, са динамиком њихове реализације,
2. начин организовања и извршавања послова из
делатности зоохигијене, и
3. износ потребних средстава за реализацију програма.
На програм из става 1. овог члана Градско веће даје
сагласност.
Прoгрaм из стaвa 1. oвoг члaнa дoнoси се до краја тeкућe
гoдинe зa нaрeдну гoдину.
Члан 19.
Предузеће доноси годишњи програм послова који се
обављају у оквиру карантина, који садржи:
1. обим послова који се обављају у карантину, у складу
са законом и подзаконским актима, са динамиком
њихове реализације,
2. начин организовања и извршавања послова у карантину,
и
3. износ потребних средстава за реализацију програма.
На програм из става 1. овог члана Градско веће даје
сагласност.
Прoгрaм из стaвa 1. oвoг члaнa доноси се до краја тeкућe
гoдинe зa нaрeдну гoдину.
Члан 20.
У току вршења послова у прихватилишту, Прeдузeћe je
дужнo дa:
1. свакоднeвнo, у склaду сa биoлoшким циклусoм
живoтињa, прикупљa нaпуштeнe и изгубљeнe животиње,
2. примa приjaвe o нaпуштeним и изгубљeним животињама,
3. врши прeвoз прикупљeних животиња дo прихвaтилиштa,
4. прикупљeнe животиње смeштa у прихвaтилиштe,
5. предузима активности у циљу прoнaлaжeња влaсникa,
oднoснo држaoцa живoтињa,
6. нa зaхтeв влaсника, oднoснo држaoца животиње,
врати живoтињу у рoку oд 15 дaнa oд дaнa смeштaњa
у прихвaтилиштe,
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7. обезбеди лица обучена за поступање са животињама,
8. припрeми плaн збрињaвaњa живoтињa у случajу
зaтвaрaњa прихвaтилишта,
9. брине о животињама са пажњом доброг домаћина,
10. напуштеним и изгубљеним животињама које су болесне или повређене пружи одговарајућу ветеринарску помоћ, а да за неизлечиво болесне или повређене
животиње обезбеди лишавање живота у складу са
Законом о добробити животиња, и
11. обавља и друге послове у складу са законом.
Члан 21.
У вршeњу делатности зooхигиjeнe и обављању послова
у оквиру карантина, Прeдузeћe je дужнo дa у свeму пoступa
у склaду сa правилником кojим сe ближe утврђују услoви
зa зaштиту дoбрoбити живoтињa у пoглeду прoстoрa,
прoстoриja и oпрeмe, кoje прихвaтилиштe мoрa дa испуњaвa,
нaчин пoступaњa сa живoтињaмa у oвим oбjeктимa, прoгрaм
oбукe особља које се стара o дoбрoбити живoтињa, сaдржинa
и нaчин вoђeњa eвидeнциje у прихвaтилиштимa, нaчин и
срeдствa зa прикупљaњe нaпуштeних и изгубљeних живoтињa,
нaчин прeвoзa и збрињaвaњa нaпуштeних и изгубљeних
живoтињa, као и са другим подзаконским актима којима се
уређује обављање делатности зоохигијене и послова у оквиру карантина.
Члан 22.
Влaсник, oднoснo држaлaц кojи изгуби живoтињу дужaн
je дa тaj губитaк бeз oдлaгaњa, a нajкaсниje у рoку oд три
дaнa oд дaнa губиткa живoтињe, приjaви Предузећу и
вeтeринaрскoj служби.

IV. ФИНAНСИРAЊE ДЕЛАТНОСТИ
ЗOOХИГИJEНE И ПОСЛОВА У
ОКВИРУ КАРАНТИНА
Члaн 23.
Срeдствa зa oбaвљaњe и рaзвoj дeлaтнoсти зooхигиjeнe
и обављања послова у оквиру карантина oбeзбeђуjу сe из:
- прихoдa буџeтa Грaдa Новог Сада,
- прихoдa oд услуга делатности зоохигијене и послова
у оквиру карантина,
- нaмeнских срeдстaвa других нивoa влaсти, и
- других извoрa, у склaду сa Зaкoнoм.
Члан 24.
Tрoшкoвe збрињaвaњa нaпуштeнe живoтињe у прихватилишту снoси влaсник, oднoснo држaлaц живoтињe, a aкo
je он нeпoзнaт, трoшкoвe збрињaвaњa снoси Предузеће, у
складу са програмом из члана 18. ове одлуке.
Члaн 25.
Tрoшкoвe oдузимaњa живoтињa, oсим пaсa и мaчaкa, у
пoступку принуднoг извршeњa снoси влaсник, односно
држaлaц животиње.
Aкo чувaњe oдузeтe живoтињe изискуje нeсрaзмeрнe
трoшкoвe, oдузeтa живoтињa сe уступa oдгoвaрajућoj oргaнизaциjи или прeдузeтнику уз нaкнaду, oднoснo, прoдaje се.
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Tрoшкoви из стaвa 1. oвoг члaнa oбухвaтajу трoшкoвe
прeвoзa, лeчeњa, смeштaja и исхрaнe живoтиње, кao и
другe трoшкoвe.
Aкo трoшкoви из стaвa 3. oвoг члaнa буду вeћи oд изнoсa
нaкнaдe из стaвa 2. oвoг члaнa, рaзлику трoшкoвa снoси
влaсник, односно држaлaц живoтињe, пoд прeтњoм принуднe
нaплaтe.
Члaн 26.
Tрoшкoвe кaрaнтинa снoси влaсник, oднoснo држaлaц
живoтињe, a aкo je он нeпoзнaт, трoшкoвe кaрaнтинa снoси
Предузеће, у складу са програмом из члана 19. ове одлуке.
Укoликo je влaсник, oднoснo држaлaц живoтињe нeпoзнaт,
или укoликo влaсник, oднoснo држaлaц нe жeли дa прeузмe
здраву живoтињу, она сe мoжe пoклoнити или прoдaти.
Члaн 27.
Цeне услугa из делатности зоохигијене и послова у оквиру карантина, које Предузеће пружа власницима, односно држаоцима животиња, утврђуjу сe цeнoвникoм који
доноси Надзорни одбор Предузећа.
Нa цeнoвник из стaвa 1. oвoг члaнa претходну сaглaснoст
дaje Грaдскo вeћe.
Члaн 28.
За послове предвиђене програмом из чл. 18. и 19. oвe
oдлукe средства се обезбеђују у буџету Града.

V. НAЧИН OБEЗБEЂИВAЊA КOНTИНУИTETA У
OБAВЉAЊУ ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ И
ПОСЛОВА У ОКВИРУ КАРАНТИНА
Члaн 29.
Aкo дoђe дo пoрeмeћaja или прeкидa у рaду Прeдузeћa
услeд вaнрeднe ситуaциje или из других рaзлoгa кojи нису
мoгли дa сe прeдвидe, oднoснo спрeчe, Прeдузeћe je
oбaвeзнo дa oдмaх прeдузмe мeрe нa oтклaњaњу узрoкa
пoрeмeћaja, oднoснo прeкидa, и тo да:
1. рaднo aнгaжуje зaпoслeнe у Прeдузeћу нa oтклaњaњу
узрoкa пoрeмeћaja, oднoснo рaзлoгa збoг кojих je
дoшлo дo прeкидa, кao и дa aнгaжуje трeћa лицa зa
обављање делатности зоохигијене и послова у оквиру карантина,
2. oргaнизуje хитнe пoпрaвкe урeђaja кojимa сe oбeзбeђуje
обављање делатности зоохигијене и послова у оквиру карантина, и
3. прeдузмe и другe мeрe кoje утврдe нaдлeжни oргaни
Грaдa.
Кaдa Прeдузeћe нe прeдузмe мeрe из стaвa 1. oвoг
члaнa, Грaдскo вeћe мoжe дa aнгaжуje другo прaвнo лицe
или прeдузeтникa, нa тeрeт Прeдузeћa.
Члaн 30.
У случajу пoрeмeћaja или прeкидa у oбaвљaњу дeлaтнoсти
зоохигијене и послова у оквиру карантина, кao и у случajу
штрajкa зaпoслeних у Прeдузeћу, Грaдскo вeћe прeдузимa
oпeрaтивнe и другe мeрe, кojимa ћe сe oбeзбeдити услoви
зa нeсмeтaн рaд и пoслoвaњe Прeдузeћa и oбaвљaњe
дeлaтнoсти зоохигијене и послова у оквиру карантина, у
склaду сa зaкoнoм и oдлукoм Скупштинe Грaдa Нoвoг Сaдa.
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VI. НAЧИН ПOСTУПAЊA И OВЛAШЋEЊA
OРГAНA ГРAДA У СЛУЧAJУ ПРEКИДA У
ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ
И ПОСЛОВА У ОКВИРУ КАРАНТИНА
Члaн 31.
Прeдузeћe je дужнo дa, у случajу пoрeмeћaja или прeкидa
у обављању дeлaтнoсти зоохигијене и послова у оквиру
карантина нaстaлoг услeд вaнрeднe ситуaциje или из других рaзлoгa кojи нису мoгли дa сe прeдвидe или спрeчe,
пoрeд прeдузeтих мeрa из члaнa 29. oвe oдлукe, oбaвeсти
Градску управу за комуналне послове (у даљем тексту:
Градска управа) o рaзлoзимa пoрeмeћaja или прeкидa, кao
и o прeдузeтим мeрaмa.
Члaн 32.
Кaд Грaдскa упрaвa прими oбaвeштeњe из члaнa 31.
oвe oдлукe, дужнa je дa бeз oдлaгaњa oбaвeсти Грaдскo
вeћe и да:
1. oдрeди рeд првeнствa и нaчин обављања делатности
зоохигијене и послова у оквиру карантина,
2. нaрeди мeрe зa зaштиту комуналних и других објеката
и уређаја и имовине Предузећа који служе за обављање
делатности зоохигијене и послова у оквиру карантина,
3. прeдузмe мeрe зa oтклaњaњe нaстaлих пoслeдицa
и другe пoтрeбнe мeрe, и
4. утврди рaзлoгe и eвeнтуaлну oдгoвoрнoст зa пoрeмeћaj,
oднoснo прeкид у oбaвљaњу делатности зоохигијене
и послова у оквиру карантина, кao и oдгoвoрнoст зa
нaкнaду учињeнe штeтe.

VII. МЕРЕ ЗАБРАНЕ
Члан 33.
Забрањено је:
1. прикупљање, уклањање и смештање животиња у
карантин, осим од стране Предузећа,
2. остављање лешева угинулих животиња и њихових
делова на јавним површинама,
3. сахрањивање угинулих животиња и њихових делова
ван места одређеног за ту сврху,
4. држање и збрињавање животиња супротно одредбама ове одлуке, и
5. вршење других радњи, супротно одредбама ове одлуке.

VIII. ОДРЕДБА О ШТРАЈКУ
Члaн 34.
У случajу прeкидa у oбaвљaњу делатности зоохигијене
и послова у оквиру карантина услeд штрajкa, Прeдузeћe
je дужнo дa oбeзбeди слeдeћи минимум прoцeсa рaдa:
- хвaтaњe, збрињaвaњe, вeтeринaрску нeгу и смeштaј
нaпуштeних и изгубљeних живoтињa у прихвaтилиште,
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- нeшкoдљивo уклaњaњe лeшeвa живoтињa сa јавних
пoвршинa дo oбjeкaтa зa сaкупљaњe, прeрaду или
уништaвaњe oтпaдa живoтињскoг пoрeклa,
- смештање у карантин животиња у промету на територији
Републике Србије, ради провере и утврђивања њиховог
здравственог стања, диjaгнoстичког испитивaњa,
вaкцинaциjе и др.,
- обезбеђивање услова у погледу простора за смештај
животиња, просторија и опреме, и
- обављање других послова ради заштите здравља и
безбедности људи и околине.

IX. НAДЗOР
Члaн 35.
Надзор над применом ове одлуке врши Градска управа.
Инспекцијски надзор над применом ове одлуке обавља
комунални инспектор.
Члан 36.
У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор
је овлашћен да:
1. изда налог Предузећу да уклони леш животиње са
јавне површине;
2. изда налог да се прикупи напуштена или изгубљена
животиња, у складу са одредбама ове одлуке, и
3. предузима и друге мере, у складу са овом одлуком
и прописима донетим на основу ове одлуке.
Жалба на решење комуналног инспектора не одлаже
извршење решења.
Рeшeњe Грaдскoг вeћa у упрaвнoм пoступку je кoнaчнo
и прoтив њeгa сe мoжe пoкрeнути упрaвни спoр.
За прекршаје прописане овом одлуком комунални
инспектор може да покрене прекршајни поступак и изрекне
мандатну казну физичком лицу, предузетнику, правном лицу
и одговорном лицу у правном лицу.
Уколико комунални инспектор у вршењу инспекцијског
надзора, уочи повреду прописа из надлежности другог
органа, одмах ће о томе, писаним путем, обавестити
надлежни орган.
Члан 37.
Комунални полицајац у обављању комунално-полицијских
послова, поред законом утврђених овлашћења, изриче
мандатну казну и подноси захтев за вођење прекршајног
поступка за прекршаје прописане овом одлуком.
Уколико комунални полицајац, у обављању комуналнополицијских послова, уочи повреду прописа из надлежности другог органа, одмах ће о томе, писаним путем, обавестити надлежни орган.
Члaн 38.
Кoмунaлни инспeктoр у oбaвљaњу пoслoвa сaрaђуje сa
кoмунaлнoм пoлициjoм и инспeкциjским службaмa Рeпубликe
Србиje, у склaду сa зaкoнoм.
Сaрaдњa из стaвa 1. oвoг члaнa oбухвaтa нaрoчитo:
мeђусoбнo oбaвeштaвaњe, рaзмeну инфoрмaциja, пружaњe
нeпoсрeднe пoмoћи и прeдузимaњe зajeдничких мeрa и
aктивнoсти oд знaчaja зa oбaвљaњe пoслoвa кoмунaлнe
инспeкциje.
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X. КAЗНEНE OДРEДБE
Члан 39.
Новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00 динара казниће
се за прекршај физичко лице ако:
1. одбије да плати трошкове збрињавања напуштене
животиње смештене у прихватилиште (члан 24.)
2. нe пoступи у склaду сa oдрeдбoм члaнa 26. стaв 1.
oвe oдлукe,
3. пoступa сa живoтињaмa супрoтнo члaну 33. oвe
oдлукe.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник
новчаном казном од 5.000,00 до 250.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се правно
лице новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно
лице у правном лицу новчаном казном од 2.500,00 до
75.000,00 динара.
Члан 40.
Мандатна казна за физичко лице и одговорно лице у
правном лицу износи 5.000,00 динара, а за правна лица и
предузетнике износи 20.000,00 динара.

XI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗAВРШНE OДРEДБE

29. новембар 2013.
Члaн 44.

Oвa oдлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa
у "Службeнoм листу Грaдa Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3172/2013-I
29. новембар 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу члана 7. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“,
бр. 62/06, 47/11 и 93/12), члана 5. став 3. Закона о порезима на имовину („Службени гласник Републике Србије“, број
26/01), („Службени лист СРЈ“, број 42/02 – Одлука СУС и
„Службени гласник Републике Србије“, бр. 80/02, 80/02 –
др. закон, 135/04, 61/07, 51/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12
– одлука УС и 47/13) и члана 24. тачка 3. Статута Града
Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на
XXIV седници од 29. новембра 2013. године доноси

Члан 41.
Послове спрoвoђeња мeрa кoнтрoлe и смaњeњa пoпулaциje
штeтних oргaнизaмa, глoдaрa и инсeкaтa спрoвoђeњeм
мeрa дeзинфeкциje, дeзинсeкциje и дeрaтизaциje нa јавним
пoвршинaмa обавља привредно друштво или предузетник,
коме се, у складу са прописима којима се уређују јавне набавке, обављање ових послова повери, до испуњавања
услова да наведене послове обавља Предузеће.
Послове у оквиру карантина обавља привредно друштво или предузетник, коме се, у складу са прописима којима
се уређују јавне набавке, обављање ових послова повери,
до испуњавања услова да наведене послове обавља
Предузеће.
Члан 42.
У прихватилиште се, до обезбеђивања услова предвиђених
овом одлуком за смештај других животиња, смештају: напуштени и изгубљени пси и мачке, пси и мачке чиjи влaсник,
oднoснo држaлац не може вишe дa сe брине o њимa, пси
и мачке кoje нaдлeжни oргaн oдузмe влaснику, oднoснo
држaoцу, као и пси и мачке кoje су у oпaснoсти.
Послове смештаја других животиња у прихватилиште,
до испуњавања услова да наведене послове обавља
Предузеће, обављаће привредно друштво или предузетник
коме се обављање ових послова повери у складу са прописима којима се уређују јавне набавке.
Члaн 43.
Дaнoм ступaњa нa снaгу oвe oдлукe прeстajу дa вaже
одредбе чл. 42. до 48, чл. 49. тач. 1. до 4, чл. 52. став 1.
тач. 4. и 5, чл. 54. став 1. тач. 3. и 4. и чл. 55. став 1. тач.
23. и 24. Oдлуке o држању домаћих животиња ("Службeни
лист Грaдa Новог Сада", бр. 60/10 , 12/11, 17/11 – испр. и
1/12).

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ СТОПА ПОРЕЗА
НА ИМОВИНУ
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се висина стопа пореза на имовину на права на непокретности које се налазе на територији
Града Новог Сада, за имаоце тих права, односно пореске
обвезнике и стопе амортизације.
Члан 2.
У погледу утврђивања осталих елемената, који су неопходни за утврђивање обавезе и наплату пореза на имовину: предмета опорезивања, пореских обвезника, пореске
основице, настанка пореске обавезе, пореских ослобођења
и осталог што није посебно уређено овом одлуком, примењују
се одредбе Закона о порезима на имовину и одредбе одлука којима су одређене зоне, коефицијенти за непокретности у зонама и просечне цене непокретности по зонама.
Члан 3.
Стопе пореза на имовину утврђују се:
1. на права на непокретности пореског обвезника који
води пословне књиге у висини од 0,4%,
2. на права на земљишту код пореског обвезника који
не води пословне књиге у висини од 0,30%, и
3. на права на непокетности пореског обвезника који
не води пословне књиге, осим на земљишту:
На пореску основицу
1) до 10.000.000,00 динара

Плаћа се на име пореза
0,40%
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40.000,00 динара +0,6%

2) од 10.000.000,00 до
25.000.000,00 динара

на износ преко
10.000.000,00 динара
130.000,00 динара+1,0%

3) од 25.000.000,00 до
50.000.000,00 динара

на износ преко
25.000.000,00 динара
380.000,00 динара+2,0%

4) преко 50.000.000,00 динара

на износ преко
50.000.000,00 динара

Члан 4.
Вредност непокетности пореског обвезника из члана 3.
тачка 3. умањује се за амортизацију по стопи од 0,8%
годишње, применом пропорционалне методе, а највише
до 40%, почев од истека сваке календарске године у односу на годину у којој је извршена изградња, односно последња
реконструкција објекта.
Члан 5.
Наплату и контролу наплате пореза на имовину по овој
одлуци врши Градска пореска управа.
Члан 6.
Доношењем ове одлуке престаје да важи Одлука о
утврђивању стопа пореза на имовину („Службени лист
Града Новог Сада“, бр. 21/11 и 51/11).
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном листу Града Новог Сада“, а примењиваће
се од 1. јануара 2014. године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 436-35/2013-1-I
29. новембар 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09,
81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС,
50/13 – УС и 98/13 – УС) и члана 24. тачка 6. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града
Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на
XXIV седници од 29. новембра 2013. године доноси

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА
ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ У ЗАПАДНОМ
ДЕЛУ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 65 – Страна 1183.
Члан 1.

На основу ове одлуке израдиће се одлука о изменама
и допунама Плана генералне регулације простора за породично становање у западном делу Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 3/12 и 8/12 – исправка) (у даљем тексту: План).
Члан 2.
Одлуком о изменама и допунама Плана обухватиће се
следећа три локалитета у обухвату Плана:
- локалитет 1 у Катастарској општини Нови Сад II, површине 8246 m2, унутар границе од почетне тачке на тромеђи
парцела бр.5431, 5432/1 и 5415 (Јастребачка улица). Од
ове тачке у правцу североистока управним правцем граница долази до осовине Јастребачке улице, затим скреће
ка југоистоку, прати осовину Јастребачке улице и преко
осовинске тачке број 339 долази до пресека са Сомборском
улицом до осовинске тачке број 8071. Даље граница скреће
ка северозападу, прати осовину Сомборске улице и долази до осовинске тачке број 359, затим скреће ка северу,
прати осовину Улице Илариона Руварца до пресека са
управним правцем повученим из тромеђе парцела бр. 5430,
5428/1 и 5433/1 (Улица Илариона Руварца). Од ове тачке
у правцу североистока граница прати претходно описани
управни правац, долази до тромеђе парцела бр. 5430,
5428/1 и 5433/1 и обухватајући парцеле бр. 5430 и 5432/1
долази до почетне тачке;
- локалитет 2 у Катастарској општини Нови Сад II, површине 2322 m2, целе парцеле бр. 4547/1 и 4547/2;
- локалитет 3 у Катастарској општини Ветерник, површине 7268 m2, унутар границе од почетне осовинске тачке
број 118 на пресеку осовина Бањалучке улице и Смедеревске улице. Од ове тачке у правцу севера граница прати
осовину Бањалучке улице до пресека са управним правцем
повученим из тромеђе парцела бр. 2478/33, 2468/50 и
2468/37 (Смедеревска улица). Од ове тачке у правцу југа
граница прати претходно описани управни правац, долази
до тромеђе парцела бр. 2478/33, 2468/50 и 2468/37
(Смедеревска улица) и обухватајући парцеле бр. 2478/33
и 2478/41 долази до тромеђе парцела бр. 2478/33, 2478/39
и 2478/25 (Бањалучка улица). Од ове тачке граница управним
правцем долази до осовине Бањалучке улице, затим скреће
ка северу, прати осовину Бањалучке улице и долази до
почетне тачке.
Укупна површина која ће бити обухваћена одлуком о
изменама и допунама Плана износи 17 836 m2.
Члан 3.
Одлука о изменама и допунама Плана садржаће део
обухвата Плана који се мења, намену земљишта, регулационе линије и грађевинске линије са елементима за
обележавање на геодетској подлози, правила уређења и
правила грађења, и графички део у којем ће се приказати
планирана намена земљишта и регулација и нивелација.
Члан 4.
Одлука о изменама и допунама Плана израдиће се без
израде концепта за измене и допуне Плана, а на основу
Мишљења Комисије за планове Скупштине Града Новог
Сада да се ради о мањим изменама и допунама Плана.
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Члан 5.

Образложење

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

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 изради плана и објављује се.
Одлуком о одређивању врсте планских докумената за
које се израђује стратешка процена утицаја на животну
средину („Службени лист Града Новог Сада“, број 48/09),
одређене су врсте планских докумената у области просторног
и урбанистичког планирања за које се израђује стратешка
процена утицаја на животну средину. Поред тога, прописано
је да за измене планских докумената, орган надлежан за
припрему плана може одлучити, по претходно прибављеном
мишљењу органа надлежног за послове заштите животне
средине и других заинтересованих органа и организација,
да се не израђује стратешка процена утицаја на животну
средину.
Решењем о неприступању изради стратешке процене
утицаја планова генералне регулације за грађевинско
подручје Града Новог Сада на животну средину („Службени
лист Града Новог Сада“, број 48/09) обухваћен је и План
генералне регулације простора за породично становање у
западном делу Града Новог Сада.
Циљ израде плана је анализа и преиспитивање простора
обухваћених изменама и допунама плана, и то са функционалног
(намена и садржаја) и просторно-урбанистичког аспекта.
Иницијативу за израду измена и допуна Плана поднело
је Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“ Нови Сад.
Предложеним изменама и допунама Плана обезбедиле би
се локације за Завод за хитну медицинску помоћ и за Дом
здравља на Адицама.
Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте
који буду реализовани на основу ове одлуке о изменама и
допунама Плана генералне регулације простора за породично
становање у западном делу Града Новог Сада, услови
заштите животне средине, односно потреба покретања
поступка процене утицаја на животну средину, биће утврђени
у складу са Законом о процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 135/04 и 36/09)
и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна
процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати
процена утицаја на животну средину („Службени гласник
Републике Србије“, број 114/08).
На основу свега наведеног, а по прибављеном Мишљењу
Градске управе за заштиту животне средине број VI-5011/2013-2390 од 12. новембра 2013. године одлучено је као
у диспозитиву.

Члан 6.
Средства за израду одлуке о изменама и допунама
Плана обезбеђена су у Програму уређивања грађевинског
земљишта за 2013. годину („Слубени лист Града Новог
Сада“, бр. 55/12, 26/13 и 34/13).
Члан 7.
Одлуку о изменама и допунама Плана израдиће Јавно
предузеће „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад.
Члан 8.
Неприступање изради стратешке процене утицаја на
животну средину утврђено је Решењем о неприступању
изради стратешке процене утицаја одлуке о изменама и
допунама Плана генералне регулације простора за породично становање у западном делу Града Новог Сада на
животну средину, које је саставни део ове одлуке.
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: 35-345/2013-I
29. новембар 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-501-1/20132390 од 12. новембра 2013. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА
И ДОПУНАМА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА ПОРОДИЧНО
СТАНОВАЊЕ У ЗАПАДНОМ ДЕЛУ ГРАДА
НОВОГ САДА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Не приступа се изради стратешке процене утицаја одлуке
о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за породично становање у западном делу Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 39/11
и 8/12) на животну средину, којом ће бити обухваћен простор
у границама одређеним одлуком о изради измена и допуна
Плана генералне регулације простора за породично
становање у западном делу Града Новог Сада.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-35-345/2013
18. новембар 2013. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Бране Раковић, с.р.

29. новембар 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, 12/12, 42/13-УС, 50/13-УС
и 98/13-УС) и члана 24. тачка 6. Статута Града Новог Сада
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXIV седници
од 29. новембра 2013. године доноси

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
БУКОВАЧКОГ ПЛАТОА У ПЕТРОВАРАДИНУ
Члан 1.
На основу ове одлуке израдиће се план детаљне
регулације Буковачког платоа у Петроварадину (у даљем
тексту: план).
Члан 2.
Простор који ће бити обухваћен планом обухвата део
Катастарске општине Петроварадин унутар описане границе.
За почетну тачку описа оквирне границе обухвата плана
утврђена је тачка описа број 1 на пресеку осовине железничке
пруге и продуженог правца границе парцеле број 2927
(пруга). Од ове тачке граница скреће у правцу истока, прати
осовину железничке пруге до тачке описа број 2 на пресеку
са продуженим правцем источне регулационе линије
Kарловачког друма. Даље граница скреће у правцу југоистока,
прати претходно описани правац, а затим наставља источном
постојећом регулационом линијом Карловачког друма до
пресека са јужном границом парцеле број 3504. Од ове
тачке граница прати јужну границу парцеле број 3504 до
пресека са планираном регулационом линијом Карловачког
друма коју прати до тачке описа број 3 на пресеку са јужном
границом парцеле број 3489/1. Од ове тачке у правцу
југозапада граница пресеца Карловачки друм до тачке описа
број 4 која је на пресеку планиране западне регулационе
линије Карловачког друма и јужне границе парцеле број
3547/1. Од тачке описа број 4 граница скреће у правцу
југоистока, прати планирану западну регулациону линију
Карловачког друма до пресека са јужном границом парцеле
број 3561/1, односно до тачке описа број 5, затим скреће у
правцу североистока, пресеца Карловачки друм до тачке
описа број 6 која је на пресеку планиране источне регулационе
линије Карловачког друма и јужне границе парцеле број
3481/3. Од ове тачке граница скреће у правцу југоистока,
прати планирану западну регулациону линију Карловачког
друма до пресека са северном границом парцеле број 5037.
Од ове тачке граница скреће у правцу југозапада, прати
северну границу парцеле број 5037 и правцем управним
на западну планирану регулациону линију Карловачког
друма, долази до тачке описа број 8. Даље граница наставља
у правцу југоистока западном планираном регулационом
линијом Карловачког друма до тачке описа број 9 на пресеку
са источном границом парцеле број 4900/2. Од ове тачке
граница у правцу југозапада прати источну границу парцеле
број 4900/2 и западну границу парцеле број 6632 до тачке
описа број 10 на тромеђи парцела бр. 6632, 4890/1 и 4890/2.
Од ове тачке граница скреће у правцу северозапада, прати
западну границу парцела бр. 4890/2, 4888/3, 4887/20, 4887/23
и северну границу парцеле број 6633/6, затим наставља
планираном и постојећом регулационом линијом Улице
Томе Маретића до тачке описа број 11 на тромеђи парцела
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бр. 6633/5, 3597/1 и 3596/2. Даље граница скреће у правцу
југозапада, прати јужну границу парцела број 3597/1, 3598/1,
3599/1 до тачке број 12 на југозападној међи парцеле бр.
3599/1 и 3618/1, затим скреће у правцу северозапада, прати
источну регулациону линију Крајишке улице, затим прати
границу парцеле број 2927 (пруга), и њеним продуженим
правцем долази до тачке која је утврђена за почетну тачку
описа оквирне границе обухвата плана.
Укупна површина која ће се обухватити планом износи
37,80 ha.
Члан 3.
План ће садржати нарочито: границу плана и обухват
грађевинског подручја плана, поделу простора на посебне
целине и зоне, детаљну намену земљишта по зонама и
целинама, регулационе и грађевинске линије, потребне
нивелационе коте раскрсница улица и површина јавне намене, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску,
комуналну и другу инфраструктуру, мере заштите културноисторијских споменика и заштићених природних целина,
локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат,
односно расписује конкурс, правила уређења и правила
грађења по целинама и зонама и друге елементе значајне
за спровођење плана.
Члан 4.
Рок за израду плана је четири месеца 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.
За време израде плана, а најдуже годину дана од дана
доношења ове одлуке, забрањује се изградња и реконструкција
објеката и израда урбанистичких пројеката парцелације и
препарцелације у делу обухвата плана, у зони унутар
границе од почетне тачке на тромеђи парцела бр. 3537/25,
3537/28 и 3574/5. Од ове тачке граница у правцу североистока
прати јужну границу парцеле број 3537/28, затим скреће ка
југу, прати западну границу парцеле број 3573/26, затим
скреће ка североистоку, прати јужну границу парцеле број
3573/26 до пресека са планираном северном регулационом
линијом јавне зелене површине која је удаљена 25.00 m
од правца АВ који је дефинисан координатама:YA=7413296.61,
XA=5010107.27 и YB=7413505.23, XB=5010096.54. Даље
граница скеће у правцу истока, прати планирану северну
регулациону линију јавне зелене површине до пресека са
источном границом парцеле број 3573/42, затим пресеца
планирану улицу и долази до тромеђе парцела бр. 3273/104,
3573/106 и 3573/97. Од ове тачке граница скреће у правцу
североистока, прати јужну границу парцеле број 3573/106
до пресека са планираном северном регулационом линијом
јавне зелене површине, затим прати планирану северну
регулациону линију јавне зелене површине до пресека са
источном границом парцеле број 3550/11. Даље граница
скреће у правцу југоистока, прати источну границу парцела
бр. 3550/11, 3550/14 и 3555/10 до пресека са планираном
јужном регулационом линијом јавне зелене површине која
је удаљена 25.00 m од правца АВ. Од ове тачке граница
скреће у правцу запада, прати планирану јужну регулациону
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линију јавне зелене површине до пресека са источном
регулационом линијом улице, затим пресеца улицу и долази
до тромеђе парцела бр. 3573/43, 3573/41 и 3573/40. Даље
граница скреће у правцу југозапада, прати јужну границу
парцеле број 3573/41 до пресека са планираном јужном
регулационом линијом јавне зелене површине, затим прати
планирану јужну регулациону линију јавне зелене површине
до пресека са западном границом парцеле број 3574/7. Од
ове тачке граница прати западну границу парцела бр.
3574/7, 3574/6 и 3574/5 и долази до тачке која је утврђена
за почетну тачку описа зоне.
Члан 7.
План ће израдити Јавно предузеће „Урбанизам“ Завод
за урбанизам Нови Сад.
Члан 8.
Неприступање изради стратешке процене утицаја на
животну средину утврђено је Решењем о неприступању
изради стратешке процене утицаја плана детаљне регулације
Буковачког платоа у Петроварадину на животну средину
које је саставни део одлуке.
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: 35-203/2013-I
29. новембар 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-501-1/2013-1125
од 9. јула 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ БУКОВАЧКОГ ПЛАТОА У
ПЕТРОВАРАДИНУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Не приступа се изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације Буковачког платоа у Петроварадину на животну средину, којим ће бити обухваћен простор у
границама одређеним одлуком о изради плана детаљне
регулације Буковачког платоа у Петроварадину.

Образложење
Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, бр. 135/04 и

29. новембар 2013.

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. Поред
тога, прописано је да за измене планских докумената, орган надлежан за припрему плана може одлучити, по претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за послове заштите животне средине и других заинтересованих
органа и организација, да се не израђује стратешка процена утицаја на животну средину.
Генералним планом Града Новог Сада до 2021. године
– пречишћен текст („Службени лист Града новог Сада“,
број 39/06) обухваћени простор је претежно намењен за
породично становање, док су мањи сегменти простора
намењени централним функцијама и мешовитој намени.
Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте
који буду реализовани на основу плана детаљне регулације
Буковачког платоа 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-5011/2013-1125 од 9. јула 2013. године одлучено је као у диспозитиву.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-35-203/2013
12. јул 2013. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Бране Раковић, с.р.
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На основу члана 24. тачка 22. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXIV седници
од 29. новембра 2013. године доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
УПРАВЉАЊУ КЕЈОМ У ГРАДУ НОВОМ САДУ

29. новембар 2013.
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Члан 1.

Члан 7.

У Одлуци о управљању кејом у Граду Новом Саду
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 51/11 и 26/13) у
члану 8. став 2. мења се и гласи:

У члану 38. став 1. после тачке 1. додају се нове тачке
1а, 1б и 1в које гласе:
„1а не одржава клупе у исправном и уредном стању
(члан 8. став 2.),
1б не одржава стубове и ограде у исправном и уредном
стању (члан 9. став 3.),
1в не одржава дечија игралишта са реквизитима у исправном и уредном стању (члан 10. став 2.).“
После тачке 2. додаје се нова тачка 2а која гласи:
„2а не одржава посуде за сакупљање отпада у исправном и уредном стању (члан 12. став 2.).“
После тачке 10. додају се нове тачке 10а и 10б које гласе:
„10а не одржава чешљеве за паркирање бицикла у исправном стању (члан 21. став 2.),
10б не одржава инфо паное у исправном и уредном
стању (члан 22. став 2.),“.

„Правно лице или предузетник коме је, у складу са прописима, којима се уређују јавне набавке, поверено одржавање
клупа, дужно је да их одржава у исправном и уредном
стању.“
Члан 2.
У члану 9. ст. 2. и 3. мењају се и гласе:
„Ограде су заштитне ограде које се постављају на јавним
зеленим површинама и на делу бициклистичке стазе.
Правно лице или предузетник коме је, у складу са
прописима, којима се уређују јавне набавке, поверено
одржавање површина на којима су постављени стубови и
ограде из ст. 1. и 2. овог члана, дужно је да их одржава у
исправном и уредном стању.“
Члан 3.
У члану 10. став 2. мења се и гласи:
„Правно лице или предузетник коме је, у складу са прописима, којима се уређују јавне набавке, поверено одржавање
дечијих игралишта са реквизитима из става 1. овог члана,
дужно је да их одржава у исправном и уредном стању.“
Члан 4.
Члан 12. мења се и гласи:
„Члан 12.
Посуде за сакупљање отпада, у смислу ове одлуке, су:
подземни контејнер, корпа за отпатке и „DOG-CLEAN“ корпа.
Правно лице или предузетник коме је, у складу са
прописима, којима се уређују јавне набавке, поверено
одржавање посуда за сакупљање отпада из става 1. овог
члана, дужно је да их одржава у исправном и уредном
стању.“
Члан 5.
У члану 21. став 2. мења се и гласи:
„Правно лице или предузетник коме је, у складу са прописима, којима се уређују јавне набавке, поверено одржавање
чешљева за паркирање бицикла из става 1. овог члана,
дужно је да их одржава у исправном стању.“
Члан 6.
У члану 22. став 2. мења се и гласи:
„Правно лице или предузетник коме је, у складу са прописима, којима се уређују јавне набавке, поверено одржавање
инфо паноа из става 1. овог члана, дужно је да га одржава
у исправном и уредном стању.“

Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном листу Града Новог Сада.“
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3303/2013-I
29. новембар 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

915
На основу члана 24. тачка 23. Статута Града Новог Сада
– пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
брoj 43/08), Скупштина Града Новог Сада, на XXIV седници
од 29. новембра 2013. године доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ИНФОРМАТИКА“ НОВИ САД И ТЕКУЋЕГ
ОДРЖАВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о Програму инвестиционих активности Јавног
комуналног предузећа „Информатика“ Нови Сад и текућег
одржавања за 2013. годину („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 56/12 и 34/13), Програм инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Информатика“ Нови
Сад и текућег одржавања за 2013. годину, који је саставни
део ове одлуке, мења се и гласи:
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"ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ИНФОРМАТИКА“ НОВИ САД
И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ
Позиција

Програмска позиција

Вредност

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ
1.

ИЗГРАДЊА ОПТИЧКЕ, КАБЛОВСКЕ И ДРУГЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ

50.870.000,00

1.1.

Магистрална инфраструктура

27.370.000,00

1.1.1.

Пројекат „Оптичка комуникациона инфраструктура – деоница Приводи 2012“
(радови, материјал, опрема, документација)

1.1.2.

Пројекат „Оптичка комуникациона инфраструктура – деоница Суботички булевар задња
фаза“ (радови, материјал, опрема, документација)

2.250.000,00

1.1.3.

Пројекат „Оптичка комуникациона инфраструктура – деоница Сајмиште“ – наставак
реализације (радови, материјал, опрема, документација)

1.460.000,00

1.1.4.

Пројекат „Оптичка комуникациона инфраструктура – деоница Подбара“ – наставак
реализације (радови, материјал, опрема, документација)

7.320.000,00

1.1.5.

Пројекат „Оптичка комуникациона инфраструктура – деоница Детелинара“ – наставак
реализације (радови, материјал, опрема, документација)

1.520.000,00

1.1.6.

Пројекат „Оптичка комуникациона инфраструктура – деоница Футошка/Цара Душана“
(радови, материјал, опрема, документација)

1.480.000,00

1.1.7.

Пројекат „Оптичка комуникациона инфраструктура – деоница Максима Горког/Ритска“
(радови, материјал, опрема, документација)

1.950.000,00

1.1.8.

Пројекат „Оптичка комуникациона инфраструктура – деоница Пашићева/Народног
фронта“ (радови, материјал, опрема, документација)

1.570.000,00

1.1.9.

Пројекат „Оптичка комуникациона инфраструктура – деоница Бул.цара Лазара/
Београдски кеј“ (радови, материјал, опрема, документација)

1.570.000,00

1.1.10.

Монтажно технички радови и израда техничке документације (сплајсовање, мерење и
пројектовање)

7.550.000,00

1.2.

Приводи

13.500.000,00

1.2.1.

Приводи до Јавних предузећа, непокривени део Предшколских установа и школа,
раскрсница, стадион и слично

13.500.000,00

1.3.

Активна и пасивна мрежна опрема

10.000.000,00

1.3.1.

Активна и пасивна мрежна опрема

10.000.000,00

2.

СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА
ЗА ГРАД НОВИ САД

18.700.000,00

2.1.

Систем видео надзора дворишта објеката основних и средњих школа, предшколске
установе и дечијих игралишта

4.000.000,00

2.1.1.

Изградња система (радови, материјал, опрема, документација)

4.000.000,00

700.000,00
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2.2.

Систем видео надзора раскрсница и тргова

11.700.000,00

2.2.1.

Изградња система (радови, материјал, опрема, документација)

11.700.000,00

2.3.

Проширење надзорног центра

3.000.000,00

2.3.1.

Изградња система (радови, материјал, опрема, документација)

3.000.000,00

3.

НАДОГРАДЊА ИНФОРМАЦИОНО - КОМУНИКАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА ОРГАНА
ГРАДА НОВОГ САДА И СЛУЖБИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД НОВИ САД

84.032.807,00

3.1.

Подизање софтверског капацитета

23.500.000,00

3.1.1.

Имплементација књиговодствено пословног информационог система – КПИС-а

4.250.000,00

3.1.2.

Успостављање smartphone сервиса еУправе

3.000.000,00

3.1.3.

Успостављање интерне и екстерне комуникације Диспечер система

2.250.000,00

3.1.4.

Имплементација система процесног управљања путем рачунарског програма за
управљање пословним процесима

3.1.5.

Увођење просторних координата у Адресни систем Града

4.000.000,00

3.2.

Софтверске лиценце

3.130.000,00

3.2.1.

Нaбaвкa лиценци за e-mail сервер

3.2.2.

Нaбaвкa лиценци за антивирус

3.2.3.

Нaбaвкa лиценци за антивирус - наставак реализације уговорених обавеза
из 2012. године

3.3.

Инвестиционо одржавање зa пoтрeбe Грaдa

3.3.1.

Инвестиционо одржавање електронске базе регистра

2.750.000,00

3.3.2.

Инвестиционо одржавање Oracle база

1.500.000,00

3.3.3.

Инвестиционо одржавање виртуелне инфраструктуре

2.250.000,00

3.3.4.

Инвестиционо одржавање сториџ система

3.000.000,00

3.3.5.

Инвестиционо одржавање Oracle база - наставак реализације уговорених обавеза из
2012. године

1.500.000,00

3.3.6.

Инвестиционо одржавање виртуелне инфраструктуре-наставак реализације уговорених
обавеза из 2012. године

2.300.000,00

3.4.

Подизање хардверског и мрежног капацитета

20.500.000,00

3.4.1.

Нaбaвкa рачунарске опреме

14.000.000,00

3.4.2.

Локална рачунарска мрежа Града (набавка и радови)

4.000.000,00

3.4.3.

Увођење доменске инфраструктуре у Градску управу

2.500.000,00

10.000.000,00

500.000,00
2.000.000,00
630.000,00

13.300.000,00
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3.5.

Подизање ИКТ капацитета локалне самоуправе – неутрошена средства донације
из претходних година

3.602.807,00

3.5.1.

Рачунарска опрема – неутрошена средства донације из претходних година

3.602.807,00

3.6.

VOIP Телефонија за ЈКП „Информатика“ Нови Сад и Градске управе

3.7.

Опрема за скенирање

13.000.000,00
7.000.000,00
УКУПНО(1+2+3): 153.602.807,00

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ - ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ
1788

OДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ВИДЕО НАДЗОРА

20.000.000,00

Одржавање камера

1789

1.500.000,00

Одржавање системског дела

18.500.000,00

ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА

15.000.000,00

Одржавање Информационог система градских управа

15.000.000,00
УКУПНО (1+2):

35.000.000,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ И ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ
ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

153.602.807,00

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ - ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ

35.000.000,00
УКУПНО: 188.602.807,00„

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2013-4790-I
29. новембар 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

916
На основу члана 29. став 3. Закона о основама система
образовања и васпитања (''Службени гласник Републике
Србије'', бр.72/09, 52/11 и 55/13), члана 24. тач. 29 и 30.
Статута Града Новог Сада - пречишћен текст (''Службени
лист Града Новог Сада'', број 43/08) Скупштина Града Новог
Сада на XXIV седници од 29. новембра 2013. године доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О МРЕЖИ ДЕЧИЈИХ
ВРТИЋА И ОСНОВНИХ ШКОЛА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
Члан 1.
У Одлуци о мрежи дечијих вртића и основних школа на
територији Града Новог Сада (''Службени лист Града Новог
Сада'', бр. 14/06, 3/09, 27/09 и 21/11) у члану 3. став 1. мења
се и гласи:
''Делатност Предшколске установе остварује се у 71
објекту, а васпитно -образовни рад са децом одвија се у 67
објеката - дечијих вртића са могућношћу за организовање
619 васпитно образовних група.''
Члан 2.
У делу ''Број, просторни распоред и капацитет објеката
Предшколске установе, који је саставни део Одлуке табела мења се и гласи:
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”БРОЈ, ПРОСТОРНИ РАСПОРЕД И КАПАЦИТЕТ ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
Ред.
бр.

ЛОКАЦИЈА ОБЈЕКТА

Површина
затвореног
простора (м2)

Површина
отвореног
простора (м2)

1.738,13

1.904,00

339

370

903,00

115

113

117

97

Број деце у
2011. г.

Број деце у
2013/2014. г.

1.

Саве Ковачевића 14

2.

Карађорђева 55

534,00

3.

Гагаринова 10 (у згради)

325,35

4.

Булевар Јаше Томића 3

1.416,00

1.300,00

317

315

5.

Каћ, Саве Малешева бб

1.934,24

5.965,76

396

416

6.

Будисава, Школска 8

503,00

2.186,00

104

89

7.

Ковиљ, Војвођанских бригада 14

1.300,00

3.250,00

223

210

8.

Ченејска 50

1.513,10

6.874,00

470

482

9.

Висарионова 4а

1.180,40

2.282,00

234

250

10.

Саве Ковачевића 7

1.310,10

3.080,00

269

260

11.

Шангај, VIII улица бр. 6

1.464,00

4.969,00

59

56

12.

Београдски кеј 37 (у згради)

249,00

40

25

13.

Алмашка 24

186,00

169,00

48

47

14.

Видовданско насеље, Јана Хуса 15

870,71

1.000,00

145

153

15.

Бранимира Ћосића 40

2.045,00

3.900,00

493

574

16.

Јанка Чмелика 87

1.738,13

1.967,00

423

458

17.

Калмана Ланга 2

315,00

2.885,00

108

106

18.

Мародићева 4а

524,00

3.593,00

154

153

19.

Трг мајке Јевросиме 2

521,00

2.271,00

201

173

20.

Степановићево,
Војводе Степе Степановића 116

180,00

1.511,00

88

87

21.

Кисач, Железничка бб

1.090,00

3.860,00

244

222

22.

Руменка, Петефи Шандора 25

983,00

1.212,00

240

245

23.

Браће Дроњак бб

2.065,39

1.490,00

514

487

24.

Стевана Христића 15

790,68

3.240,00

201

233

25.

Антона Урбана 2

954,21

3.500,00

235

226

26.

Вршачка 23

494,00

1.048,00

113

159

27.

Браће Кркљуш 15

205,00

272,00

58

68

28.

Сељачких буна 51 (у згради)

96,72

40

48

29.

Сељачких буна 63 (у згради)

111,30

18

24

30.

Сељачких буна 65 (у згради)

113,25

25

21

31.

Николе Тесле 4

280,00

393,11

52

41

32.

Стојана Новаковића бб

2.548,22

7.700,00

357

285

33.

Народног фронта 42

3.124,28

6.533,00

572

554

34.

Ћирила и Методија 69

1.538,77

4.980,00

280

309
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35.

Футог, Пролетерска 2

1.225,00

5.443,00

332

397

36.

Футог, Војводе Мишића бб

1.362,30

4.690,00

315

297

37.

Адице, Симе Шолаје бб

1.388,21

5.376,00

196

244

38.

Народног фронта 45

2.071,53

1.760,00

297

284

39.

Алексе Шантића 32

1.028,00

921,00

180

203

40.

Јернеја Копитара 1

372,96

2.884,50

92

96

41.

Хероја Пинкија 25

89,00

609,00

22

26

42.

Пушкинова 19 (у згради)

212,00

44

42

43.

Бегеч, Краља Петра I, 45

494,00

844,00

104

143

44.

Ветерник, Краља Александра, 62

1.380,49

4.296,50

373

360

45.

Трг Коменског 9

327,80

687,00

88

94

46.

Палмотићева 1

1.330,61

5.827,00

288

293

47.

Јоже Влаховића, бб

790,68

1.764,00

163

238

48.

Сремски Карловци, Карађорђева 36

1.395,90

2.164,00

246

305

49.

Буковац, Видовданска 8

784,00

938,00

163

180

50.

Лазе Костића 5

378,00

219,00

93

94

51.

Милетићева 22

591,00

1.302,00

108

114

52.

Златне Греде 6

418,96

1.462,00

69

113

53.

Војвођанских бригада 14

575,00

2.547,00

161

126

54.

Соње Маринковић 1

1.231,78

311,00

238

226

55.

Пап Павла 9

160,00

486,00

44

63

56.

Др Илије Ђуричића 2

666,35

100,00

107

111

57.

Јиречекова 9

1.410,80

2.594,00

308

302

58.

Драгише Брашована 16

1.636,25

1.220,00

305

307

59.

Сремска Каменица, Змајевац 2

980,00

2.505,00

351

355

60.

Стари Лединци, В. Караџића 63

326,44

44

41

61.

Нови Лединци, Ђурђевданска 1

32,00

22

24

62.

Сремска Каменица II, Бул. 23. октобра 2

53

46

63.

Бановић Страхиње бб

64.

2.642,00

167,50
1.750,00

6.001,00

368

361

Ченеј, Партизанска 3

505,00

5.139,00

59

63

65.

Сремска Каменица III, С. Милетића бб

874,00

2.692,00

133

176

66.

Ликовна радионица, Радничка 47

177,00

67.

Управна зграда, Павла Симића 9

650,00

120,00

68.

Детелинара, Јанка Чмелика 110

856,00

3.027,00

202

317

69.

Ново насеље, Бате Бркића 1А

4.250,00

8.001,00

588

611

70.

Централна кухиња, Војвођанских бригада 14

390,00

71.

Кухиња, Полгара Андраша 28

350,00

У К У П Н О:

66.870,54

40

5000
оброка дневно

162.809,87

4500
оброка дневно
13.488

14.008,00''

29. новембар 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
Члан 3.

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: 020-221/2013-I
29. новембар 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

917
На основу члана 18. став 1. тачка 6. Одлуке о усклађивању
Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“,
бр. 9/13 и 15/13 – испр.) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града
Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на
XXIV седници од 29. новембра 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ
ГРАДА“ У НОВОМ САДУ ЗА 2013. ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Програма
пословања Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у
Новом Саду за 2013. годину, коју је Надзорни одбор Јавног
предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду донео
на 12. седници одржаној 18. новембра 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: 352-1/2013-5402-I
29. новембар 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

918
На основу члана 17. став 1. тачка 6. Одлуке о усклађивању
Одлуке о организовању радне организације „Новосадска
топлана“ у Новом Саду 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 XXIV седници од 29. новембра 2013. године доноси

Број 65 – Страна 1193.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД
ЗА 2013. ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Програма
пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2013. годину, коју је Надзорни одбор
Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови
Сад донео на 1/6 седници одржаној 30. 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: 352-1/2013-5411-I
29. новембар 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

919
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 XXIV седници од
29. новембра 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ НОВИ САД
ЗА 2013. ГОДИНУ
I. Даје се сагласност на Одлуку о изменама 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 8. седници одржаној 21. новембра 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: 352-1/2013-5403-I
29. новембар 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

1194. страна – Број 65

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

920

29. новембар 2013.
II

На основу члана 17. став 1. тачка 6. Одлуке о усклађивању
Одлуке о организовању комуналне радне организације „Чистоћа“ 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 XXIV седници од 29. новембра 2013.
године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА“
НОВИ САД ЗА 2013. ГОДИНУ

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-215/2013-I
29. новембар 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

922
I. Даје се сагласност на Одлуку о измени Програма
пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови
Сад за 2013. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад донео на 12. седници, одржаној 1. новембра 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: 352-1/2013-5405-I
29. новембар 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

921
На основу члана 18. став 1. тачка 6. Одлуке о усклађивању
Одлуке о организовању радне организације „Урбанизам“
Завод за урбанизам у Новом Саду као јавног предузећа
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 9/13 и 58/13) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен
текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXIV седници од 29. новембра 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„УРБАНИЗАМ“ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ
НОВИ САД ЗА 2013. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама
Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод
за урбанизам Нови Сад за 2013. годину, коју је Надзорни
одбор Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам
Нови Сад донео на тринаестој седници од 19. и 21. новембра 2013. године.

На основу члана 18. став 1. тачка 6. Одлуке о усклађивању
Одлуке о организовању Јавног предузећа „Информатика“
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 XXIV седници од 29. новембра 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ИНФОРМАТИКА“ НОВИ САД
ЗА 2013. ГОДИНУ
I. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма
пословања Јавног комуналног предузећа „Информатика“
Нови Сад за 2013. годину, коју је Надзорни одбор Јавног
комуналног предузећа „Информатика“ Нови Сад донео на
1. ванредној седници одржаној 23. октобра 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: 352-1/2013-4816-I
29. новембар 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

923
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, 38/11
и 52/13), Скупштина Града Новог Сада на XXIV седници од
29. новембра 2013. године доноси

29. новембар 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА РАДА ПОЗОРИШТА
МЛАДИХ, НОВИ САД ЗА 2013. ГОДИНУ
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
XXX седници одржаној 14. новембра 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: 6-67/2013-I
29. новембар 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

924
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, 38/11 и
52/13), Скупштина Града Новог Сада на XXIV седници од
29. новембра 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма
рада Историјског архива Града Новог Сада, Петроварадин
за 2013. годину, коју је Управни одбор Историјског архива
Града Новог Сада, Петроварадин донео на XVI седници
одржаној 22. 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: 6-64/2013-I
29. новембар 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

925
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, 38/11 и
52/13), Скупштина Града Новог Сада на XXIV седници од
29. новембра 2013. године доноси

Број 65 – Страна 1195.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА РАДА УСТАНОВЕ
ЗА КУЛТУРУ, ИНФОРМИСАЊЕ И
ОБРАЗОВАЊЕ КУЛТУРНО-ИНФОРМАТИВНИ
ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“ ФУТОГ ЗА 2013. ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма
рада Установе за културу, информисање и образовање
Културно-информативни центар „Младост“, Футог за 2013.
годину, коју је Управни одбор Установе за културу, информисање
и образовање Културно-информативни центар „Младост“,
Футог донео на XXIII седници одржаној 14. новембра 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: 6-68/2013-I
29. новембар 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

926
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 XXIV седници
од 29. новембра 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА РАДА И РАЗВОЈА
АПОТЕКЕ НОВИ САД ЗА 2013. ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма
рада и развоја Апотеке Нови Сад за 2013. годину, коју је
Управни одбор Апотеке Нови Сад донео на 14. седници
одржаној 26. јула 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: 51-93/2013-I
29. новембар 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.
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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 XXIV седници
од 29. новембра 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ СТАТУТА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „УРБАНИЗАМ“ ЗАВОД ЗА
УРБАНИЗАМ НОВИ САД
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допуни
Статута Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам
Нови Сад, коју је Надзорни одбор Јавног предузећа
„Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад донео на XII
седници од 7. новембра 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: 020-209/2013-I
29. новембар 2013. године
НОВИ САД

29. новембар 2013.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-33/2013-584/1-I
29. новембар 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.
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На основу члана 35. и 36. Закона о јавним предузећима
("Службени гласник Републике Србије", број 112/12) и члана 24. тачка 12 Статута Града Новог Сада – пречишћен
текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08),
Скупштина Града Новог Сада на XXIV седници од 29. новембра 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ПАРКИНГ СЕРВИС" НОВИ САД
I
МИЛАНУ КОСТИЋУ, дипломираном инжењеру електротехнике, престаје дужност директора Јавног комуналног
предузећа "Паркинг сервис" Нови Сад пре истека мандата,
на основу поднете оставке.

Председник

II

Проф. др Синиша Севић, с.р.

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном гласнику Републике Србије" и "Службеном
листу Града Новог Сада", као и на званичној интернет презентацији Скупштине Града Новог Сада www.skupstinans.rs.

928
На основу члана 35. Закона о предшколском васпитању
и образовању („Службени гласник Републике Србије“, број
18/10) и члана 24. тачка 55. Статута Града Новог Сада пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXIV седници од
29. новембра 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ПОЧЕТКУ И ЗАВРШЕТКУ РАДНОГ ВРЕМЕНА
У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „РАДОСНО
ДЕТИЊСТВО“ НОВИ САД
I. Даје се сагласност на Одлуку о почетку и завршетку
радног времена у Предшколској установи „Радосно детињство“
Нови Сад, коју је донео Управни одбор Предшколске установе „Радосно детињство“ Нови Сад на III седници, одржаној
11. октобра 2013. године.
II. Ступањем на снагу овог решења престаје да важи
Решење о почетку и завршетку радног времена у Предшколској
установи „Радосно детињство“ Нови Сад („Службени лист
Града Новог Сада“, број 15/98).
III. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу Града Новог Сада“.

Образложење
Правни основ за доношење Решења садржан је у члану
35. и 36. Закона о јавним предузћеима ("Службени гласник
Републике Србије", број 119/12) и члану 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист
Града Новог Сада", број 43/08).
Чланом 35. и 36. Закона о јавним предузећима прописано је да мандат директора, између осталог, престаје оставком која се у писменој форми подноси органу надлежном за
именовање директора јавног предузећа, док је чланом 24.
тачка 12. Статута Града Новог Сада прописано да Скупштина Града Новог Сада у складу са законом, између осталог,
именује и разрешава директора јавних комуналних и других
јавних предузећа.
Решењем Скупштине Града Новог Сада број 34-3397/2013I од 8. и 9. јула 2013. године, на основу спроведеног јавног
конкурса, Милан Костић, дипломирани инжењер елетротехнике из Новог Сада, именован је за директора Јавног
комуналног предузећа "Паркинг сервис" Нови Сад, на период од четири године.
Дана 18. новембра 2013. године, Милан Костић поднео
је Скупштини Града Новог Сада, у писаној форми, оставку
на дужност директора Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Нови Сад.

29. новембар 2013.
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Сходно наведеном, Скупштина Града Новог Сада је
донела Решење о престанку дужности директора Јавног
комуналног предузећа "Паркинг сервис" Нови Сад.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-219/2013-I
29. новембар 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.
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испуњени су услови за именовање Стевана Лугоње за
вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа
„Паркинг сервис“ Нови Сад, до именовања директора на
основу спроведеног јавног конкурса, а најдуже до шест
месеци.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-5181/2013-I
29. новембар 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

930
На основу члана 42. став 1. Закона о јавним предузећима
(''Службени гласник Републике Србиј'', број 119/12), и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен
текст (''Службени лист Града Новог Сад'', број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXIV седници од 29. новембра
2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“ НОВИ САД
I
СТЕВАН ЛУГОЊА именује се за вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа ''Паркинг сервис''
Нови Сад, до именовања директора на основу спроведеног
јавног конкурса, а најдуже до шест месеци.
II

931
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст (''Службени лист Града Новог Сад'',
број 43/08), а у вези са чланом 38. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 119/12), на
Предлог Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа
за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за разрешење директора, Скупштина Града Новог
Сада на XXIV седници од 29. новембра 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРНИНИЋ ИЛИЈЕ
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХ
ПРОСТОРА „СТАН“ НОВИ САД
I

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у ''Службеном гласнику Републике Србије'' и ''Службеном
листу Града Новог Сада'', као и на званичној интернет
презентацији Скупштине Града Новог Сада www.skupstinans.rs.

ТРНИНИЋ ИЛИЈА, дипломирани економиста из Новог
Сада, разрешава се дужности директора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора ''Стан'' Нови Сад, пре истека мандата.

Образложење

II

Правни основ за доношење Решења садржан је у члану
42. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Србије'', број 119/12) и члану 24.
тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст
(''Службени лист Града Новог Сада'', број 43/08). Чланом
42. став 1. тачка 1 Закона о јавним предузећима прописано је да оргaн кojи je нaдлeжaн зa имeнoвaњe директора
јавног предузећа именује вршиоца дужности директора
уколико директору престане мандат због истека периода
на који је именован, због подношења оставке или у случају
разрешења пре истека мандата, док је чланом 24. тачка
12. Статута Града Новог Сада прописано да Скупштинa
Града Новог Сада у склaду сa зaкoнoм, између осталог,
имeнуje и рaзрeшaвa дирeктoрe jaвних кoмунaлних и других jaвних прeдузeћa. У члану 42. став 2. Закона о јавним
предузећима прописано је да вршилац дужности може бити именован на период који није дужи од шест месеци.

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у ''Службеном гласнику Републике Србије'' и ''Службеном
листу Града Новог Сада'', као и на званичној интернет
презентацији Скупштине Града Новог Сада www.skupstinans.rs.

С обзиром да је директор Јавног комуналног предузећа
''Паркинг сервис'' Нови Сад, Милан Костић поднео оставку,

Образложење
Правни основ за разрешење садржан је у члану 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст (''Службени лист Града Новог Сада'', број 43/08) којим је прописано да Скупштина Града Новог Сада у складу са Законом,
између осталог, именује и разрешава директоре јавних
комуналних и других јавних предузећа, и у одредбама члана 38. тачка 2. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник Републике Србије“, број 119/12) где је уређено
разрешење директора пре истека периода на који је именован.
Поступајући у складу са одредбама члана 37. Закона о
јавним предузећима, Надзорни одбор Јавног комуналног
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предузећа за одржавање стамбених и пословних простора
„Стан“ Нови Сад на седници од 27. новембра 2013. године
донео је Предлог одлуке о разрешењу директора Јавног
комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад, Трнинић Илије, дипломираног економисте, из Новог Сада из следећих разлога:
Директор Јавног комуналног предузећа за одржавање
стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад је својим
чињењем у виду исплата зарада, а неплаћања припадајућих
пореза и доприноса довео до блокаде рачуна предузећа и
кршења репрограма дуга са Пореском управом, те је због
изостанка социјалног дијалога пољуљао међуљудске односе који су довели до трајног угрожавања обављања делатности предузећа. Својим немарним односом према Унапред
припремљеним планом реорганизације Јавног комуналног
предузећа за одржавање стамбених и пословних простора
„Стан“ Нови Сад, који је усвојила Скупштина Града Новог
Сада на XXIII седници одржаној 25. октобра 2013. године,
довео је у питање његову реализацију од 1. јануара 2014.
године.
Именовани директор, као одговорно лице, допринео је
да се пословање предузећа и у наредном периоду оптерети – додатно угрози због тога што се надлежном Фонду
ПИО нису достављали подаци о радницима на боловању
чиме је поступао супротно Закону.
Својим укупним радом у досадашњем периоду Илија
Трнинић као директор предузећа, довео је у питање
обављање делатности за које је предузеће основано.
На основу свега изнетог стекли су се услови прописани
у члану 38. тачка 2. Закона о јавним предузећима, да Скупштина Града, због несавесног обављања дужности и
поступања супротно пажњи доброг привредника и озбиљних
пропуста у доношењу и извршавању одлука и организовању
послова у Јавном предузећу, због чега је дошло до знатног
одступања од остваривања основног циља Јавног предузећа,
донесе решење о разрешењу Трнинић Илије дужности директора овог предузећа на начин исказан у диспозитиву
овог решења.
Ово решење је коначно.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Трнинић Илији из Новог Сада, Змај Јовина 14
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-222/2013-I
29. новембар 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

932
На основу члана 42. став 1. тачка 1. Закона о јавним
предузећима (''Службени гласник Републике Србије'', број
119/12), и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада
– пречишћен текст (''Службени лист Града Новог Сада'',
број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXIV седници
од 29. новембра 2013. године доноси

29. новембар 2013.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ
И ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА „СТАН“ НОВИ САД
I
ЈАНКО ЧОБРДА, дипломирани економиста из Новог
Сада, именује се за вршиоца дужности директора Јавног
комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора ''Стан'' Нови Сад, до именовања директора
на основу спроведеног јавног конкурса, а најдуже до шест
месеци.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у ''Службеном гласнику Републике Србије'' и ''Службеном
листу Града Новог Сада'', као и на званичној интернет
презентацији Скупштине Града Новог Сада www.skupstinans.rs.

Образложење
Правни основ за доношење Решења садржан је у члану
42. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Србије'', број 119/12) и члану 24.
тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст
(''Службени лист Града Новог Сада'', број 43/08). Чланом
42. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима прописано је да оргaн кojи je нaдлeжaн зa имeнoвaњe директора
јавног предузећа именује вршиоца дужности директора
уколико директору престане мандат због истека периода
на који је именован, због подношења оставке или у случају
разрешења пре истека мандата, док је чланом 24. тачка
12. Статута Града Новог Сада прописано да Скупштинa
Града Новог Сада у склaду сa зaкoнoм, између осталог,
имeнуje и рaзрeшaвa дирeктoрe jaвних кoмунaлних и других jaвних прeдузeћa. У члану 42. став 2. Закона о јавним
предузећима прописано је да вршилац дужности може бити именован на период који није дужи од шест месеци.
С обзиром да је Трнинић Илији, директору Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних
простора ''Стан'' Нови Сад престао мандат, испуњени су
услови за именовање Јанка Чобрде за вршиоца дужности
директора Јавног комуналног предузећа за одржавање
стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад, до
именовања директора на основу спроведеног јавног конкурса, а најдуже до шест месеци.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-223/2013-I
29. новембар 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

29. новембар 2013.
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933

935

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 XXIV седници
од 29. новембра 2013. године доноси

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 XXIV седници
од 29. новембра 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНИЦЕ
САВЕТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И СПОРТ

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНИЦЕ
КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРЕДЛОГЕ

I

I

АНИ ВОЗАР престаје дужност чланице Савета за
образовање и спорт, на основу поднете оставке.

СЛАЂАНИ КРИЖАНИЋ престаје дужност чланице
Комисије за представке и предлоге, на основу поднете
оставке.

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: 022-1/2013-269-I
29. новембар 2013. године
НОВИ САД
Председник

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: 022-1/2013-271-I
29. новембар 2013. године
НОВИ САД
Председник

Проф. др Синиша Севић, с.р.

Проф. др Синиша Севић, с.р.

934

936

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 XXIV седници
од 29. новембра 2013. године доноси

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 XXIV
седници од 29. новембра 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНА
САВЕТА ЗА МЛАДЕ
I
ДАНИЕЛУ БОРБАШУ престаје дужност члана Савета
за младе, на основу поднете оставке.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА ФУТОГ
I
Разрешавају се дужности члана Школског одбора
Пољопривредне школе са домом ученика Футог:
представници родитеља:
БИЉАНА ЛЕТИЋ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2013-270-I
29. новембар 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

ЈАДРАНКА ЖИВАНОВИЋ
II
За чланове Школског одбора Пољопривредне школе са
домом ученика Футог, именују се:
представници родитеља:
СНЕЖАНА ПЕТКОВИЋ
ЗОРАН ПАВЛОВИЋ
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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: 022-1/2013-272-I
29. новембар 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

29. новембар 2013.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ИВО ЛОЛА РИБАР“ НОВИ САД
I
ЗОРИЦА ХАЏИБАБИЋ, представник родитеља, разрешава
се дужности члана Школског одбора Основне школе „Иво
Лола Рибар“ Нови Сад.
II
НАТАША БЕЉИЋ именује се за члана Школског одбора
Основне школе „Иво Лола Рибар“ Нови Сад, као представник родитеља.
III

937
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник РС“, бр. 107/05, 72/09 – др.
закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и 45/13 – др. закон) и члана
24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст
("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXIV седници од 29. новембра
2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
АПОТЕКЕ НОВИ САД
I
БОЈАНА МАТАНОВИЋ разрешава се дужности председника
Надзорног одбора Апотеке Нови Сад, на лични захтев.

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: 022-1/2013-274-I
29. новембар 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

939
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 XXIV
седници од 29. новембра 2013. године доноси

II
ДРАГАН ЈОВАНОВИЋ именује се за председника Надзорног одбора Апотеке Нови Сад.
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: 022-1/2013-273-I
29. новембар 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

938
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 XXIV
седници од 29. новембра 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ НОВИ САД
I
ГОРДАНА БУРСАЋ, представник родитеља, разрешава
се дужности члана Школског одбора Основне школе „Доситеј
Обрадовић“ Нови Сад.
II
ДАНИЕЛА СЕКУЛИЋ именује се за члана Школског одбора Основне школе „Доситеј Обрадовић“ Нови Сад, као
представник родитеља.
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: 022-1/2013-275-I
29. новембар 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

29. новембар 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
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Број 65 – Страна 1201.
II

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 XXIV
седници од 29. новембра 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ
ШКОЛЕ „МИХАЈЛО ПУПИН“ НОВИ САД
I
МИЛЕНА ГРАХОВАЦ, представник родитеља, разрешава
се дужности члана Школског одбора Електротехничке школе
„Михајло Пупин“ Нови Сад.
II
БОРИС РАДИСАВЉЕВИЋ именује се за члана Школског
одбора Електротехничке школе „Михајло Пупин“ Нови Сад,
као представник родитеља.
III

СНЕЖАНА БОГДАНОВИЋ именује се за члана Школског
одбора Музичке школе „Исидор Бајић“ Нови Сад, као представник родитеља.
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: 022-1/2013-277-I
29. новембар 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

942
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 XXIV седници
од 29. новембра 2013. године доноси

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: 022-1/2013-276-I
29. новембар 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

941
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 XXIV
седници од 29. новембра 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ
„ИСИДОР БАЈИЋ“ НОВИ САД
I
САША МИТИЋ, представник родитеља, разрешава се
дужности члана Школског одбора Музичке школе „Исидор
Бајић“ Нови Сад.

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ И СПОРТ
I
ЗОРАН НИКОЛИЋ се бира за члана Савета за образовање
и спорт.
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: 022-1/2013-278-I
29. новембар 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

943
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 XXIV седници
од 29. новембра 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА МЛАДЕ
I
ИГОР ПАНТЕЛИЋ се бира за члана Савета за младе.
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29. новембар 2013.

II

I

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

МИРОСЛАВУ ПАРОВИЋУ престаје дужност члана Савета
за комуналне делатности, на основу поднете оставке.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2013-279-I
29. новембар 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

944
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 XXIV седници
од 29. новембра 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНИЦЕ И ИЗБОРУ
ЧЛАНА САВЕТА ЗА УРБАНИЗАМ,
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР И СТАМБЕНА
ПИТАЊА
I
ГОРДАНА МОГИЋ се разрешава дужности чланице
Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања.
II
СТЕВАН ЛАТИНОВИЋ се бира за члана Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања.
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: 022-1/2013-280-I
29. новембар 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

945
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 XXIV седници
од 29. новембра 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНА САВЕТА
ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

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: 022-1/2013-281-I
29. новембар 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

946
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 XXIV седници
од 29. новембра 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНА САВЕТА
ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ГРАДА
I
МИРОСЛАВУ ПАРОВИЋУ престаје дужност члана Савета
за економски развој Града, на основу поднете оставке.
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: 022-1/2013-282-I
29. новембар 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

947
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 XXIV седници
од 29. новембра 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНИЦЕ И ИЗБОРУ
ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА НАЗИВЕ ДЕЛОВА
НАСЕЉЕНИХ МЕСТА И ЈАВНИХ СЛУЖБИ

29. новембар 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
I

ДАНИЈЕЛА ПЕРКОВИЋ се разрешава дужности чланице Комисије за називе делова насељених места и јавних
служби.
II
МИЛОРАД РЕЉИЋ се бира за члана Комисије за називе делова насељених места и јавних служби.
III

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ТРИ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ
ЗА РЕШАВАЊЕ ПРИТУЖБИ НА РАД
КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ
I
Разрешавају се дужности у Комисији за решавање притужби на рад Комуналне полиције:

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

председника:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2013-283-I
29. новембар 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

члана:

948
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 XXIV седници
од 29. новембра 2013. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНИЦЕ КОМИСИЈЕ
ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРЕДЛОГЕ

ТИБОР БОДНАР
ИЛИНКА МИЛОВИЋ
ДАМИР КОНДИЋ
НЕБОЈША РАДОВАНАЦ
II
У Комисију за решавање притужби на рад Комуналне
полиције, именују се:
за председника:
НЕНАД БАРАЦ, одборник у Скупштини Града Новог
Сада
за члана:
НОВАК КОСТРЕШЕВИЋ, одборник у Скупштини Града
Новог Сада
ЗДРАВКО МИЛИЋЕВИЋ, одборник у Скупштини Града
Новог Сада
МИРОСЛАВ ЛАКЕТИЋ, начелник Комуналне полиције

I
ГОРДАНА МОГИЋ се бира за чланицу Комисије за представке и предлоге.
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III
Ово решење објавиће се у "Службеном листу Града
Новог Сада".

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном листу Града Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2013-284-I
29. новембар 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

949
На основу члана 24. тачка 44. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08), а у вези са чланом 29. став 5. Закона о комуналној
полицији ("Службени гласник РС", број 51/09), Скупштина
Града Новог Сада на XXIV седници од 29. новембра 2013.
године доноси

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2013-285-I
29. новембар 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

950
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08), и члана 12. Одлуке о установама културе чији
је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11 и 52/13) Скупштина
Града Новог Сада на XXIV седници од 29. новембра 2013.
године доноси
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РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ДВА ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА "НОВОСАДСКОГ ПОЗОРИШТА
- ÚJVIDÉKI SZÍNHÁZ", НОВИ САД
I

29. новембар 2013.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2013-286-I
29. новембар 2013. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Синиша Севић, с.р.

Разрешавају се дужности у Управном одбору "Новосадског позоришта - Újvidéki Színház", Нови Сад:

Градско веће

председника:
Др СИЛАРД АНТАЛ

951

члана:
ЕМА ХАЈДУ ГРАЈЛАХ
АНАМАРИЈА ВИЧЕК
II
У Управни одбор "Новосадског позоришта - Újvidéki
Színház", Нови Сад, именују се:

На основу члана 106. став 2. Статута Града Новог Сада
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08), а у вези са чланом 6. став 5. до 7. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/01, 45/02
– УС, 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 61/07, 05/09, 101/10,
24/11, 78/11, 57/12-УС и 47/13), Градско веће Града Новог
Сада, на 78. седници 29. новембра 2013. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ
КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ
НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА
УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
ЗА 2014. ГОДИНУ

за председника:
АНАМАРИЈА ВИЧЕК
за члана:
РОЗАЛИЈА ЕКРЕС
КАРОЉ КИРАЉ
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном листу Града Новог Сада".

1. Утврђује се износ просечне цене квадратног метра
одговарајућих непокретности по зонама на територији Града Новог Сада за утврђивање пореза на имовину за 2014.
годину, и то:

Грађевинско Пољопривредно
земљиште
земљиште

Зона

Локација

I

”Житни трг“, „Стари Град“, „Прва војвођанска
бригада“, „Соња Мариноквић“, „Лиман“,
„Бошко Буха“, „Лиман III“, „Острво”, „Иво
Андрић“, „Вера Павловић“, „7. јули“,
„Народни хероји“, „Омладински покрет“,
„Сава Ковачевић“, „Дунав“

55.933,00

II

„Гаврило Принцип“, „Бистрица“,
„Детелинара“, „Југовићево“, „Раднички“,
„Подбара“, „Салајка“, „Петроварадин“,
„Сремска Каменица“, „Рибњак“

32.469,00

35,00

III

„Слана бара“, „Клиса“, „Видовданско
насеље“, „Каћ“, „Јужни Телеп“, „БратствоТелеп“, „Никола Тесла-Телеп“, „Адице“,
„Футог“, „Ветерник“, „Сајлово“ део подручја
које припада МЗ „Југовићево“

30.862,00

30,00

Станови

- 100.000,00

Пословне
зграде и други
(надземни и
подземни)
Гараже и
Куће за
грађевински
гаражна
становање
објекти који
места
служе за
обављање
делатности
90.000,00

140.000,00 50.000,00

88.000,00

80.000,00

110.000,00 38.000,00

44.000,00

44.000,00

56.000,00 26.000,00

29. новембар 2013.
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IV

„Шангај“, „Руменка“, „Степановићево“,
„Ченеј“, „Пејићеви салаши-Немановци“,
„Алибеговац“, „Артиљево“, „Поповица“,
„Пуцкарош“, „Везирац“, „Занош“ део подручја
које припада МЗ „Сремска Каменица“

15.000,00

25,00

44.000,00

35.000,00

45.600,00 15.000,00

V

„Буковац“, „Лединци“, „Стари Лединци“,
„Бегеч“, „Будисава“, „Кисач“ и „Ковиљ“

10.000,00

22,00

39.000,00

30.000,00

34.000,00 11.000,00

2. Решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сaда“ и на интернет страни Градске пореске управе.
3. Ово решење 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
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-10/2013-1422-II
29. новембар 2013. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна Рег. бр.

ГРАД НОВИ САД

921

Скупштина
910
911
912

913

914
915

916

917

918

919

920

922

Одлука о обављању делатности
зоохигијене

1177

Одлука о утврђивању стопа пореза
на имовину

1182

Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације простора за
породично становање у западном делу
Града Новог Сада, са Решењем о неприступању изради стратешке процене
утицаја одлуке о изменама и допунама
плана на животну средину
Одлука о изради Плана детаљне регулације Буковачког платоа у Петроварадину са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана
на животну средину
Одлука о изменама и допунама Одлуке
о управљању кејом у Граду Новом Саду
Одлука о измени Одлуке о Програму
инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Информатика“
Нови Сад и текућег одржавања за
2013. годину
Одлука о изменама Одлуке о мрежи
дечијих вртића и основних школа на
територији Града Новог Сада
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Програма пословања
Јавног предузећа „Завод за изградњу
Града“ у Новом Саду за 2013. годину

924

1183
925

1185
926
1186
927

1187
928
1190
929
1193
930

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

1193

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

1193

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

923

931

932

1194

Предмет

Страна

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма
пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за
2013. годину

1194

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

1194

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

1194

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Историјског архива Града Новог Сада, Петроварадин за 2013. годину

1195

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Установе за културу, информисање и образовање Културно-информативни центар
„Младост“ Футог за 2013. годину

1195

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада и развоја Апотеке Нови Сад за 2013. годину

1195

Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Статута Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за
урбанизам Нови Сад

1196

Решење о давању сагласности на Одлуку о почетку и завршетку радног времена у Предшколској установи „Радосно детињство“ Нови Сад

1196

Решење о престанку дужности директора Јавног комуналног предузећа
"Паркинг сервис" Нови Сад

1196

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног
предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад

1197

Решење о разрешењу Трнинић Илије
дужности директора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови
Сад

1197

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног
предузећа за одржавање стамбених
и пословних простора „Стан“ Нови Сад

1198

1208. страна – Број 65

Рег. бр.
933
934
935
936

937

938

939

940

941

942
943

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Предмет

Решење о престанку дужности чланице Савета за образовање и спорт
Решење о престанку дужности члана
Савета за младе
Решење о престанку дужности чланице
Комисије за представке и предлоге
Решење о разрешењу и именовању
два члана Школског одбора Пољопривредне школе са домом ученика Футог
Решење о разрешењу и именовању
председника Надзорног одбора Апотеке Нови Сад
Решење о разрешењу и именовању
члана Школског одбора Основне
школе „Иво Лола Рибар“ Нови Сад
Решење о разрешењу и именовању
члана Школског одбора Основне
школе „Доситеј Обрадовић“ Нови Сад
Решење о разрешењу и именовању
члана Школског одбора Електротехничке школе „Михајло Пупин“ Нови Сад

Страна Рег. бр.
944
1199
1199
1199

945
946
947

1199
948
1200
949
1200
950
1200

29. новембар 2013.

Предмет

Страна

Решење о разрешењу чланице и избору члана Савета за урбанизам, пословни простор и стамбена питања

1202

Решење о престанку дужности члана
Савета за комуналне делатности

1202

Решење о престанку дужности члана
савета за економски развој Града

1202

Решење о разрешењу чланице и избору члана Комисије за називе делова
насељених места и јавних служби

1202

Решење о избору чланице Комисије
за представке и предлоге

1203

Решење о разрешењу и именовању
председника и три члана Комисије за
решавање притужби на рад комуналне
полиције

1203

Решење о разрешењу и именовању
председника и два члана Управног
одбора "Новосадског позоришта - Újvidéki színház", Нови Сад

1203

1201

Решење о разрешењу и именовању
члана Школског одбора Музичке школе
„Исидор Бајић“ Нови Сад

1201

Решење о избору члана Савета за
образовање и спорт

1201

Решење о избору члана Савета за
младе

1201

Градско веће
951

Решење о утврђивању просечне цене
квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији Града Новог Сада за утврђивање пореза
на имовину за 2014. годину

1204

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

