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На основу члана 35. став 7. 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, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 24. тачка 6. Статута 
Града Новог Сада – пречишћен текст (''Службени лист 
Града Новог Сада'', број 43/08), Скупштина Града Новог 
Сада на LI седници од 11. фебруара 2016.  године, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАMA И ДОПУНАМА ПЛАНА 

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ПРОСТОРА ЗА МЕШОВИТУ НАМЕНУ 

ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА ЕВРОПЕ,БУЛЕВАРА 
ЦАРА ЛАЗАРА, УЛИЦА СТРАЖИЛОВСКЕ И 
ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА, БУЛЕВАРА МИХАЈЛА 
ПУПИНА, УЛИЦА ЈЕВРЕЈСКЕ И ФУТОШКЕ У 

НОВОМ САДУ

Члан 1.

Овом одлуком, а на основу Одлуке о изради измена и 
допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту 
намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, 
улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла 
Пупина, улица Јеврејске и Футошке  у Новом Саду (''Служ-
бени лист Града Новог Сада'', број 28/14) мења се и 
допуњује ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА 
ЗА МЕШОВИТУ НАМЕНУ ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА ЕВРОПЕ, 
БУЛЕВАРА ЦАРА ЛАЗАРА, УЛИЦА СТРАЖИЛОВСКЕ И 
ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА, БУЛЕВАРА МИХАЈЛА ПУПИНА, 
УЛИЦА ЈЕВРЕЈСКЕ И ФУТОШКЕ У НОВОМ САДУ (''Служ-
бени лист Града Новог Сада'', бр. 40/11, 30/12-исправка, 
45/15 и 63/15) (у даљем тексту: План)  у делу грађевинског 
подручја  у Катастарској општини Нови Сад II, унутар опи-
сане границе.  

За почетну тачку описа оквирне границе грађевинског 
подручја утврђена је тачка на пресеку осовина Футошке 
улице и Улице браће Рибникар, затим граница скреће ка 
југозападу, прати осовину Футошке улице до пресека са 
осовином Улице браће Рибникар. Од ове тачке  граница 
скреће ка југу, а затим ка северу, преко осовинских тачака 
бр. 9996, 9999 и 967, прати осовину Улице браће Рибни-
кар и долази до тачке која је утврђена за почетну тачку 
описа оквирне границе. 

Члан 2.

У Плану одељак ''7. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА'' назив 
пододељка ''7.1. Услови уређења и грађења у оквиру 
урбанистичких целина и зона 1 до 9'' мења се и гласи: 
''7.1. Услови уређења и грађења у оквиру урбанистич-
ких целина и зона 1 до 10“, а после дела „Урбанистичка 
целина 9 – Блок са станицом за снабдевање горивом 
у Улици Максима Горког“ додаје се део „Урбанистичка 
целина 9а – Станица за снабдевање горивом у Улици 
браће Рибникар“ који гласи: 

 „Урбанистичка целина 9а – Станица за снабдевање 
горивом у Улици браће Рибникар

 На парцелама бр. 7804/2, 7804/3 и деловима парцела 
бр. 7804/1, 7805 планира се изградња станице за 
снабдевање горивом са осталим пратећим комерцијалним 
садржајима.

   Планирају се следећи садржаји станице за снабдевање 
горивом: 

− објекат станице за снабдевање горивом (са продав-
ницом и угоститељским садржајима),

− тераса,
− надстрешница,
− лантерна,
 острво са пумпним аутоматима,
 резервоарски простор, 
 резервоар за ТНГ,
 претакалиште за ТНГ,
 помоћни објекта,
 дизел агрегат,
 компресор и усисивач, 
 ауто перионица Jet Wash,
 паркинг,
 паркинг за особе с посебним потребама,
 сервисни паркинг и
 зелене површине.
 На комплексу станице за снабдевање горивом морају 

бити испоштоване све мере заштите које таква врста 
садржаја мора испунити.

 Максимални дозвољени индекс заузетости је 20%, а 
спратност П.

Диспозиција планираних објеката и садржаја , дата у 
графичком приказу „План намене површина, саобраћаја, 
регулације и нивелације“ у Р 1:500, као и њихови капаци-
тети су оквирни и њихово позиционирање и димензионисање 
је условљено функционалним решењем и условима над-
лежних установа и јавних и јавно-комуналних предузећа. 
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Саобраћајна инфраструктура   

Планира се саобраћајни прикључак станице за 
снабдевање горивом на коловоз Футошке улице, а постојећи 
саобраћајни прикључци на коловоз улице Браће Рибникар 
се реконструишу. 

Одвођење отпадних и атмосферских вода 

Зауљене атмосферске воде са саобраћајница, манипу-
лативних површина, паркинга, претакалишта и острва за 
точење горива, одвешће се системом интерне атмосфер-
ске канализације на уређај за третман зауљених вода (сепа-
ратор-таложник), ради издвајања минералних и других уља 
и брзо таложивих честица, а затим ће се испустити у уличну 
канализацију.

За технолошке воде настале у перионици, планира се 
изградња сепаратора-таложника како би се постигао про-
писан квалитет ефлуента пре испуста у уличну канализа-
циону мрежу.

Услови уређења зелених површина

На овом простору налази се парковска површина из 
категорије скверова, са врло квалитетном вегетацијом и 
вредним стаблима платана и дивљег кестена, са негова-
ним травњаком и декоративном партерном вегетацијом. У 
окружењу у коме је преовлађујућа намена становање, са 
врло фреквентним улицама (Футошком, Браће Рибникар 
...), ова једина уређена и функционална зелена површина 
даје овом простору високу вредност.

Постојећу вегетацију која је валоризована и оцењена 
претежно највишим оценама, обавезно је сачувати и зашти-
тити од планираних грађевинских радова. 

 У одељку ''8.  СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА'', пододељак 
''8.1. Урбанистичке целине и зоне за које је основ за 
реализацију план генералне регулације“, у ставу 1. после 
алинеје седме додаје се нова алинеја осма која гласи:

''Урбанистичка целина 9а - Станица за снабдевање гори-
вом у Улици браће Рибникар;''.

Досадашња алинеја осма постаје алинеја девета.

У пододељку ''8.4. Спровођење плана генералне 
регулације у урбанистичким целинама и зонама у којима 
у делу престају да важе урбанистички планови'' у ставу 
2. после алинеје друге додаје се алинеја трећа која гласи:

  ''-  План детаљне регулације блокова око Улице Данила 
Киша („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 9/03, 12/03, 
3/06) и то у блоку са станицом за снабдевање горивом у 
Улици браће Рибникар ''.

Члан 3.

 Саставни део ове одлуке су следећи графички прикази:

1.  Извод из Плана генералне регулације простора 
  за мешовиту намену између Булевара Европе, 
  Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и
  Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, 

  улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду са 
  положајем простора обухваћеног изменама и 
  допунама

2. Урбанистичка целина 9а - Станица за 
  снабдевање горивом у Улици браће 
  Рибникар – Спровођење плана генералне 
  регулације………….........................................Р 1:500

3.  Урбанистичка целина 9а - Станица за 
  снабдевање горивом у Улици браће 
  Рибникар – План намене површине, 
  саобраћаја, регулације и нивелације........... Р 1:500

4.  Урбанистичка целина 9а - Станица за 
  снабдевање горивом у Улици браће 
  Рибникар – План регулације површина 
  јавне намене… ………..........................……..  Р 1:500

5. Урбанистичка целина 9а - Станица за 
  снабдевање горивом у Улици браће 
  Рибникар – План инфраструктуре.....……… Р 1:500

Одлука о изменама и допунама Плана генералне 
регулације  простора за мешовиту намену између Буле-
вара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске 
и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица 
Јеврејске и Футошке у Новом Саду садржи текстуални део 
који се објављује у "Службеном листу Града Новог Сада", 
и графичке приказе израђене у три примерка које својим 
потписом оверава председник Скупштине Града Новог 
Сада. 

По један примерак потписаног оригинала чува се у Скуп-
штини Града Новог Сада, Градској управи за урбанизам и 
стамбене послове и Јавном предузећу "Урбанизам" Завод 
за урбанизам Нови Сад. 

Документациона основа ове одлуке чува се у Градској 
управи за урбанизам и стамбене послове. 

Одлука о изменама и допунама Плана генералне 
регулације простора за мешовиту намену између Булевара 
Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и 
Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица 
Јеврејске и Футошке у Новом Саду доступна је на увид 
јавности у згради Скупштине Града Новог Сада, Жарка 
Зрењанина 2, и путем интернета (www.skupstinans.rs). 

Члан 4.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА    
Број: 35-150/2014-I
11. фебруар 2016. године
НОВИ САД Председница

Јелена Црногорац, с.р.
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На основу члана 35. став 7. 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, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14) и члана 24. тачка 
6. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст („Служ-
бени лист Града Новог Сада”, број 43/08) Скупштина Града 
Новог Сада на LI седници од 11. фебруара 2016. године, 
доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „БУЛЕВАР III“ 
У НОВОМ САДУ

Члан 1.

Овом Одлуком, а на основу Одлуке о изради измена и 
допуна Плана детаљне  регулације „Булевар III“ у Новом 
Саду („Службени лист Града Новог Сада“, брoj 30/15) мења 
се и допуњује ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „БУЛЕВАР 
III“ У НОВОМ САДУ („Службени лист Града Новог Сада“, 
бр. 6/06, 48/09 и 21/15) (у даљем тексту: План) у делу 
грађевинског подручја у Катастарској општини Нови Сад I, 
површине 1,4 ha, унутар описане границе.

 За почетну тачку описа границе дела обухвата Плана 
који се мења утврђена је осовинска тачка број 10802 на 
пресеку осовине пролаза који спаја Булевар oслобођења 
и Словачку улицу. Од ове тачке у правцу југоистока гра-
ница прати осовину коловоза на заједничкој блоковској 
површини, и преко осовинске тачке број 10803 долази до 
осовинске тачке број 10804 на осовини Улице Валентина 
Водника. Даље, граница скреће ка југу, прати осовину Улице 
Валентина Водника до пресека са продуженим правцем 
северне границе парцеле број 7137, затим скреће ка западу, 
прати северну границу парцеле број 7137, скреће ка југу 
пратећи западну границу парцела бр. 7137, 7138 и 7143 и 
долази до тромеђе парцела бр. 7143, 7144/1 и 10481 (Улица 
Павла Папа). Од ове тачке у правцу северозапада граница 
прати јужну границу парцела бр. 7144/1 и 7145, затим 
западну границу парцела бр. 7145 и 7149/1 и продуженим 
правцем западне границе парцеле број 7149/1 долази до 
осовине пролаза који спаја Булевар ослобођења и Сло-
вачку улицу. Даље, у правцу истока граница прати осовину 
поменутог пролаза и долази до тачке која је утврђена за 

почетну тачку описа границе дела обухвата Плана који се 
мења. 

Члан 2.

У Плану одељак  „1.0 УВОД“,  пододељак „1.2. Развојни 
концепт простора за који се доноси план“ у ставу 9. тачка 
на крају реченице брише се, ставља се зарез и додају се 
речи: „а у оквиру комплекса објекта за потребе државних 
органа планиран је објекат гараже.“ .

У одељку „3.0. КОНЦЕПТ ПРОСТОРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ“,  
пододељак „3.1. План поделе простора на јавно и остало 
грађевинско земљиште“ став 2. у алинеји првој после 
броја: „7127/2,“ додаје се број: „7149/1,“.

 У алинеји другој број: „7149/1“ брише се, а после броја 
„7132/2“ ставља се зарез и додаје се број: „7149/1“.

У алинеји петој после броја: “7135“ ставља се зарез, 
везник: „и“ се брише, а после броја: “ 7136“ додају се речи: 
„и делови парцела бр. 7149/1 и 7145“. 

У ставу 5. у алинеји другој број: “2,82 ha“ замењује се 
бројем: „2,72 ha“.  

 Алинеја пета мења се и гласи:
 „- комплекс објеката за потребе државних органа  

0,83 ha“.

У пододељку „3.3.  План мреже инфраструктурних 
система“, подтачка „3.3.1. Мрежа саобраћајне инфра-
структуре са условима за њено уређење“,  став 5. у првој 
реченици речи: „спратна јавна гаража у улици Валентина 
Водника (на месту објеката бр. 11, 13 и 15)“ бришу се. 

После друге реченице додају се речи: „За потребе држав-
них органа, планира се  спратна гаража у улици Валентина 
Водника (на месту објеката бр. 11, 13 и 15).“. 

У одељку „4.0. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПЛАНИ-
РАНИХ НАМЕНА И КАПАЦИТЕТИ ИЗГРАДЊЕ“ део: „Јавно 
грађевинско земљиште“ у алинеји другој  број: „2,80 ha“ 
замењује се бројем: „2,72 ha“ .   

 Алинеја четврта мења се и гласи:

 „- Комплекс објеката за потребе државних органа  
0,83 ha“.

Табела бр. 6 мења се и гласи:

„Табела бр. 6  

Блок Број паркинг места и гаража Објекат јавне гараже Укупно

1/1 167 892 1059

1/15 380 - 391

1/16 337 - 337

1/17 244 164 408

1/18 146 - 146

Укупно 1265 1056 2322
„
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У одељку „5.0. УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА“, 
пододељак „5.2. Правила за уређење и изградњу објеката 
у блоковима“,  подтачка „5.2.4. Правила за уређење и 
изградњу објеката у блоку 1/17“, део „Постојећи 
пословни објекти“ мења се и гласи: 

„Постојећи пословни објекти
У западном делу блока, уз Булевар ослобођења, лоци-

ран је објекат органа државне управе, спратности од П+1 
до П+7, а у северном пословни објекат, спратности од П+3 
до П+7+1. Ови објекти се сматрају завршеном целином, а 
дозвољава се промена намене и текуће одржавање. 
Северно и западно од објекта органа државне управе пла-
нира се проширење комплекса на делове парцела 7149/1 
и 7145,  у циљу дефинисања парцеле корисника. Комплекс 
објеката за потребе државних органа може бити у север-
ном и западном делу ограђен транспарентном оградом 
максималне висине 2,20 m, а у складу са графичким 
приказом број 4 „План саобраћаја, нивелације и регулације 
са режимима изградње”. Ограду је потребно поставити на 
правцу препуста и у линији надстрешнице, почев од стубова 
који се налазе у улазном делу објекта. Ограду је потребно 
обликовно и колористички ускладити са постојећим 
ликовним изразом објекта, и то тако да буде једноставна, 
метална и без сувишних украсних елемената. 

У комплексу је у случају потребе могућа изградња трафо-
станице и независног струјног извора (агрегата) за соп-
ствене потребе, као и пратеће електроенергетске мреже.“

У делу „Планирана вишеетажна гаража“, став 1. у 
другој реченици после речи: „гараже“ брише се зарез и 
додају се речи: „за потребе државних органа,“.

Члан 3.

Саставни део ове одлуке су следећи графички прикази:
1. Извод из Плана генералне регулације новог 

  градског центра са окружењем у Новом Саду - 
  План претежне намене простора са поделом на
  просторне целине ....................................................А3

2. Извод из Плана детаљне регулације 
  „Булевар III“ у Новом Саду .....................................А3

3.  Измене и допуне Плана детаљне 
  регулације „Булевар III“ у Новом Саду – 
  План намене површина  ...............................Р 1:1000

4. План саобраћаја, нивелације и регулације 
  са режимима изградње  ................................Р 1:1000

5. План регулације површина јавне намене  ...Р 1:1000
6. План зеленила ...............................................Р 1:1000

Одлука о изменама и допунама Плана детаљне 
регулације „Булевар III“ у Новом Саду садржи текстуални 
део који се објављује у "Службеном листу Града Новог 
Сада", и графичке приказе израђене у три примерка које 
својим потписом оверава председник Скупштине Града 
Новог Сада. 

По један примерак потписаног оригинала чува се у Скуп-
штини Града Новог Сада, Градској управи за урбанизам и 
стамбене послове и Јавном предузећу "Урбанизам" Завод 
за урбанизам Нови Сад. 

Документациона основа ове одлуке чува се у Градској 
управи за урбанизам и стамбене послове. 

Одлука о изменама и допунама Плана детаљне 
регулације „Булевар III“ у Новом Саду доступна је на увид 
јавности у згради Скупштине Града Новог Сада, Жарка 
Зрењанина 2, и путем интернет странице www.skupstinans.rs.  

 Члан 4.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 35-279/2015-I
11. фебруар 2016. године
НОВИ САД 

Председница
Јелена Црногорац,с.р.

77
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, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 24. тачка 6. Статута 
Града Новог Сада – пречишћен текст (''Службени лист 
Града Новог Сада'', број 43/08), Скупштина Града Новог 
Сада, на LI седници од 11. фебруара 2016.  године, доноси 

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА ПОСЛОВАЊЕ 
У СЕВЕРОЗАПАДНОМ ДЕЛУ 

ГРАДА НОВОГ САДА 

Члан 1.

На основу ове одлуке израдиће се план генералне 
регулације простора за пословање у северозападном делу 
града Новог Сада (у даљем тексту: план). 

Члан 2.

Планом ће се обухватити грађевинско подручје у 
Катастарској општини (у даљем тексту КО) Нови Сад IV, 
КО Нови Сад I, КО Футог и КО Руменка, унутар описане 
границе.

За почетну тачку описа оквирне границе обухвата плана 
утврђена је тачка на пресеку осовине Руменачког пута и 
северозападне границе парцеле број 9950 (пруга) у КО 
Футог. Даље граница наставља да прати северозападну 
границу број 9950, прелази у КО Руменка, прати границу 
парцеле број 4336 (пруга) и долази до границе КО Нови 
Сад IV и КО Руменка, у којој скреће на север пратећи гра-
ницу КО Нови Сад IV и КО Руменка, затим прелази у КО 
Нови Сад IV, прати западну границу парцеле број 892 
(железничка пруга Нови Сад-Сента) до тромеђе парцела 
бр. 892, 142/8 и 142/5, затим скреће ка истоку, пресеца пар-
целу број 892 и долази до преломне тачке на јужној 
регулационој линији државног пута ДП А1 (Е75). Од ове 
тачке граница прати јужну регулациону линију државног 
пута ДП А1 (Е75) до пресека са источном регулационом 
линијом планиране градске магистрале која је продужетак 
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Булевара Европе, затим скреће ка југу, прати источну регу-
лациону линију градске магистрале до пресека са осови-
ном планираног продужетка Улице Паје Радосављевића. 
Од ове тачке граница скреће ка југоистоку, прати осовину 
планираног продужетка Улице Паје Радосављевића до 
пресека са осовином Улице професора Грчића, затим у 
правцу југа прати осовину Улице професора Грчића и долази 
до пресека са осовином Улице професора Грчића. Даље 
граница скреће ка истоку, прелази у КО Нови Сад I, прати 
осовину Улице Милеве Симић, у правцу југа прати осовину 
Клисанског пута до пресека са осовином Приморске улице 
где скреће на запад до тачке из које по полупречнику кри-
вине долази до најзападније тачке парцеле број 10668 из 
које под правим углом скреће на југ ка осовини Канала ДТД. 
Овде граница скреће на југоисток по осовини Канала ДТД 
до пресека са осовином Кисачке улице коју прати у правцу 
југа до пресека са јужном границом парцеле број 10592/3 
(железничка пруга Нови Сад-Београд). Од ове тачке гра-
ница скреће ка западу, прати границу парцеле број 10592/3, 
затим пресеца парцелу број 10592/3 и долази до преломне 
тачке на граници парцела бр. 10592/3 и 4967. Даље, гра-
ница прати јужну границу парцеле број 10592/3 до пресека 
са осовином Улице Корнелија Станковића, затим скреће 
ка југозападу, прати осовину Улице Корнелија Станковића, 
у правцу северозапада прати осовину Руменачке улице и 
осовину Руменачког пута, и долази до тачке која је утврђена 
за почетну тачку описа оквирне границе обухвата плана.

Планом ће бити обухваћено приближно 910 ha. 

Члан 3.

Услови и смернице за израду плана дефинисани су 
Генералним планом града Новог Сада до 2021. године – 
пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада" број 
39/06)  којим је обухваћени простор претежно намењен 
радним зонама секундарних и терцијарних делатности 
(радне зоне ''Север I'' и ''Север II''), пословању на улазним 
правцима уз Руменачку улицу и Руменачки пут, општеград-
ском центру, породичном становању, спортском центру, 
парку, заштитном зеленилу, гробљу, површини за хидро-
техничке захвате, осталим комуналним површинама, 
саобраћајним и инфраструктурним коридорима (магистрала, 
железнички чвор са робно-транспортним центром) и воде-
ним површинама. 

Члан 4.

Циљ доношења плана је преиспитивање важећег план-
ског решења, концепта одвођења отпадних вода, начина 
спровођења плана, као и његовог усклађивања са 
могућностима реализације, у складу са новим захтевима 
и потребама корисника простора.

Члан 5. 

Концептуални оквир планирања садржан је у Генерал-
ном плану града Новог Сада до 2021. године.  

Члан 6. 

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

Члан 7.

Средства за израду плана обезбеђена су у Програму 
уређивања грађевинског земљишта за 2015. годину (''Служ-
бени лист Града Новог Сада'', бр. 69/14, 32/15 и 54/15).

Члан 8.

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

Члан 9.

Саставни део ове одлуке су Решење о изради стра-
тешке процене утицаја плана генералне регулације про-
стора за пословање у северозападном делу града Новог 
Сада на животну средину, и графички приказ обухвата 
планског подручја. 

Члан 10.

Рани јавни увид обавиће се након доношења ове одлуке, 
излагањем материјала којим се представља концептуални 
оквир просторног развоја, у приземљу пословне зграде ЈП 
"Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара 
Лазара 3, у просторијама Меснe заједнице ''Раднички'', 
Нови Сад, Браће Могин 2, Месне заједнице ''Омладински 
покрет'', Нови Сад, Омладинског покрета 11, Месне 
заједнице ''Слана бара'', Нови Сад, Ченејска 54, Месне 
заједнице ''Клиса'', Нови Сад, Савска 27, Месне заједнице 
''Видовданско насеље'', Нови Сад, Јована Андрејевића 2а, 
Месне заједнице ''Руменка'', Руменка, Војвођанска 19, Месне 
заједнице ''Футог'', Футог, Цара Лазара 42 и путем интер-
нет стране www.skupstinans.rs. 

Јавни увид обавиће се излагањем  Нацрта плана 
детаљне регулације радне зоне ''Запад'' у Новом Саду у 
приземљу пословне зграде ЈП „Урбанизам“ Завод за урба-
низам Нови Сад, Булевар цара Лазара број 3 и у 
просторијама Месне заједнице ''Раднички'', Нови Сад, Браће 
Могин 2, Месне заједнице ''Омладински покрет'', Нови Сад, 
Омладинског покрета 11, Месне заједнице ''Слана бара'', 
Нови Сад, Ченејска 54, Месне заједнице ''Клиса'', Нови Сад, 
Савска 27, Месне заједнице ''Видовданско насеље'', Нови 
Сад, Јована Андрејевића 2а, Месне заједнице ''Руменка'', 
Руменка, Војвођанска 19, Месне заједнице ''Футог'', Футог, 
Цара Лазара 42.

Члан 11.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-263/2015-I
11. фебруар 2016. године
НОВИ САД 

Председница
Јелена Црногорац, с.р.
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Градска управа за урбанизам и стамбене послове, на 
основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 
88/10) и члана 3. алинеја друга Одлуке о одређивању врсте 
планских докумената за које се израђује стратешка про-
цена утицаја на животну средину (''Службени лист Града 
Новог Сада'' број 48/09), а по прибављеном Mишљењу 
Градске управе за заштиту животне, број VI-501-1/2015-
278 од 24.11.2015. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О  ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА  ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА ПОСЛОВАЊЕ 
У СЕВЕРОЗАПАДНОМ ДЕЛУ ГРАДА НОВОГ 

САДА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја плана 
генералне регулације простора за пословање у североза-
падном делу Града Новог Сада, на животну средину.

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

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

Обухваћено подручје се налази у катастарској општини 
Нови Сад IV, КО Нови Сад I, КО Футог и КО Руменка, северно 
и јужно од Канала Дунав-Тиса-Дунав Савино село-Нови 
Сад.

Генералним планом Града Новог Сада до 2021. године 
– пречишћен текст (''Службени лист Града Новог Сада'' 
број 39/06) обухваћени простор је намењен радним зонама 
секундарних и терцијарних делатности (радне зоне ''Север 
I''  и  ''Север II''), пословању на улазним правцима уз Руме-
начку улицу и Руменачки пут, општеградском центру, поро-
дичном становању, спортском центру, парку, заштитном 
зеленилу, гробљу, површини за хидротехничке захвате, 
осталим комуналним површинама, саобраћајним и инфра-
структурним коридорима (магистрала, железнички чвор са 
робно-транспортним центром) и воденим површинама.

За простор који ће се обухватити планом на снази је 
План генералне регулације простора за пословање у севе-
розападном делу Града Новог Сада (''Службени лист Града 
Новог Сада''  брoj 45/11 и 19/12-исправка), са незнатно 
већим обухватом, у источном делу простора, уз Канал ДТД.

Циљ доношења плана је преиспитивање важећег план-
ског решења, концепта одвођења отпадних вода, начина 
спровођења плана, као и његовог усклађивања са 
могућностима реализације, у складу са новим захтевима 
и поребама корисника простора. 

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

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

 -  значај плана за заштиту животне средине и одрживи 
развој;

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

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

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

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

 - опште и посебне циљеве стратешке процене и избор 
индикатора ;

 - процену могућих утицаја са описом мера предвиђених 
за смањење негативних утицаја;

 - смернице за израду процена утицаја пројеката на 
животну средину;

 - програм праћења стања животне средине у току 
спровођења плана;

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

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

5. Извештај о стратешкој процени израдиће Јавно 
предузеће "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, којe 
ће дефинисати методологију и састав стручног тима за 
израду извештаја о стратешкој процени.

Носилац израде извештаја о стратешкој процени дужан 
је да исти изради у року од 60 дана од дана доношења овог 
решења.

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

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

7.  Ово решење објавити у "Службеном листу Града 
Новог Сада"

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                                
ГРАД НОВИ САД                                                            
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ                                         
И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ  
Број : V-35-263/15
27. новембар 2015. године      
НОВИ САД 

в.д. начелника 
Милош Егић, 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, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 24. тачка 6. Статута 
Града Новог Сада – пречишћен текст (''Службени лист 
Града Новог Сада'', број 43/08), Скупштина Града Новог 
Сада на LI седници од 11. фебруара 2016. године, доноси 

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
РАДНЕ ЗОНЕ ЈУЖНО ОД ПРУГЕ У ФУТОГУ

Члан 1.

На основу ове одлуке израдиће се план детаљне 
регулације радне зоне јужно од пруге у Футогу (у даљем 
тексту: план). 

Члан 2.

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

За почетну тачку описа оквирне границе обухвата плана 
утврђена је тачка на пресеку продуженог правца границе 
парцела бр. 212 и 809 и осовине железничке пруге Сом-
бор-Нови Сад. Од ове тачке у правцу југоистока граница 
прати осовину железничке пруге Сомбор-Нови Сад  до пре-
сека са  управним правцем повученим из тромеђе парцела 
бр. 6725, 867 и 868, затим скреће ка југу, прати претходно 
описани правац и границу парцела бр. 867 и 868. Даље 
граница у правцу запада прати северну границу парцеле 
број 6785(пут), у правцу југа прати источну границу пар-
цела  бр. 912, 965, 987, 6788(пут), и у правцу запада прати 
јужну границу парцеле број 1007 и долази до тромеђе пар-
цела бр. 1007, 1008/1 и 6744/2(улица Железничка). Од ове 
тачке граница продуженим правцем јужне границе парцеле 
број 1007 долази до осовине Железничке улице, затим 
скреће ка северу, прати осовину Железничке улице до осо-
винске тачке број 210. Даље граница скреће ка западу, 
прати осовину планиране улице и њеним продуженим прав-
цем долази до границе грађевинског подручја насеља Футог, 
затим скреће ка северу и долази до тачке која је утврђена 
за почетну тачку описа оквирне границе обухвата плана. 

Планом ће бити обухваћено приближно 74 ha.

Члан 3.

Услови и смернице за израду плана дефинисани су Пла-
ном генералне регулације насељеног места Футог (''Служ-
бени лист Града Новог Сада'', број 45/15) којим је простор 
у обухвату плана претежно намењен радној зони и зашти-
тином зеленилу, а за реализацију планираних садржаја 
утврђена је обавезна израда плана детаљне регулације.

Члан 4.

Циљ доношења плана је утврђивање правила уређења 
и правила грађења на основу смерница утврђених Планом 
генералне регулације насељеног места Футог.  

Члан 5. 

Концептуални оквир планирања одређен је у Простор-
ном плану Града Новог Сада (''Службени лист Града Новог 
Сада'', број 11/12) којим је опредељен даљи развој и 

дистрибуција привредних делатности унутар насеља где 
је реализација већ започета  уз изградњу примарне и кому-
налне инфраструктурне мреже.

Члан 6. 

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

Члан 7.

Средства за израду плана обезбеђена су у Програму 
уређивања грађевинског земљишта за 2015. годину (''Служ-
бени лист Града Новог Сада'', бр. 69/14, 32/15 и 54/15).

Члан 8.

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

Члан 9.

Саставни део ове одлуке су Решење о изради стратешке 
процене утицаја плана детаљне регулације радне зоне 
јужно од пруге у Футогу на животну средину, и графички 
приказ обухвата планског подручја. 

Члан 10.

Рани јавни увид обавиће се након доношења ове одлуке, 
излагањем материјала којим се представља концептуални 
оквир просторног развоја, у приземљу пословне зграде ЈП 
"Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара 
Лазара 3, у просторијама меснe заједницe заједнице ''Футог'', 
Футог, Улица цара Лазара 42 и путем интернет стране 
www.skupstinans.rs. 

План детаљне регулације радне зоне јужно од пруге у 
Футогу биће изложен на јавни увид у приземљу пословне 
зграде ЈП „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад, Буле-
вар цара Лазара број 3 и у просторијама месне заједнице 
''Футог'', Футог, Улица цара Лазара 42. 

Члан 11.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА    
Број: 35-100/2015-I
11. фебруар 2016. године
НОВИ САД 

Председница
Јелена Црногорац, с.р.

Градска управа за урбанизам и стамбене послове, на 
основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 
88/10) и члана 3. алинеја друга Одлуке о одређивању врсте 
планских докумената за које се израђује стратешка про-
цена утицаја на животну средину (''Службени лист Града 
Новог Сада'' број 48/09), а по прибављеном Mишљењу 
Градске управе за заштиту животне, број VI-501-1/2015-
268  од 17. новембра 2015. године, доноси
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Р Е Ш Е Њ Е
О  ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 

УТИЦАЈА  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
РАДНЕ ЗОНЕ ЈУЖНО ОД ПРУГЕ У ФУТОГУ 

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја плана 
детаљне регулације радне зоне јужно од пруге у Футогу, 
на животну средину.

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

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

 Грађевинско подручје које ће бити обухваћено планом 
налази се у катастарској општини Футог и обухвата 
приближно 74 ha.

 Услови и смернице за израду плана дефинисани су 
Планом генералне регулације насељеног места Футог 
(''Службени лист Града Новог Сада'' број 45/15) којим је 
простор у обухвату плана претежно намењен радној зони 
и заштитном зеленилу.

Циљ доношења плана је утврђивање правила уређења 
и правила грађења на основу смерница утврђених Планом 
генералне регулације насељеног места Футог (''Службени 
лист Града Новог Сада'' број 45/15), за постојећи комплекс 
фабрике ''Милан Видак'' предвиђа се ревитализација 
постојећих и увођење нових прерађивачких капацитета, уз 
могућност поделе на више мањих независних комплекса.  

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

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

- значај плана за заштиту животне средине и одрживи 
развој;

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

 - степен утицаја плана на друге планове на различитим 
хијерархијским нивоима.

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

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

 - oпште и посебне циљеве стратешке процене и избор 
индикатора ;

 - процену могућих утицаја са описом мера предвиђених 
за смањење негативних утицаја;

 -  смернице за израду процена утицаја пројеката на 
животну средину;

 - програм праћења стања животне средине у току 
спровођења плана;

 - приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
стратешке процене;

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

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

5. Извештај о стратешкој процени израдиће Јавно 
предузеће "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, којe 
ће дефинисати методологију и састав стручног тима за 
израду извештаја о стратешкој процени.

Носилац израде извештаја о стратешкој процени дужан 
је да исти изради у року од 60 дана од дана доношења овог 
решења.

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

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

7.  Ово решење објавити у "Службеном листу Града 
Новог Сада"

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                                
ГРАД НОВИ САД                                                            
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ                              
И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ       
 Број : V-35-100/15
19. новембар 2015.године
НОВИ САД

в.д. начелника 
Милош Егић, с.р.

79
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, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 24. тачка 6. Статута 
Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог 
Сада на LI седници од 11. фебруара 2016.  године, доноси 

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ДЕЛА ДРЖАВНОГ ПУТА IБ-12 У КАЋУ 
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Члан 1.

На основу ове одлуке израдиће се план детаљне 
регулације дела Државног пута IБ-12 у Каћу (у даљем тек-
сту: план).

Члан 2.

Планом ће се обухватити подручје у Катастарској 
општини (у даљем тексту: КО) Каћ, унутар описане оквирне 
границе.

За почетну тачку описа оквирне границе плана утврђена  
је тачка број 19, која је тачка разграничења КО Каћ и КО 
Нови Сад III. Од ове тачке у правцу истока граница прати 
северну границу парцеле број 6515 (Државни пут 1Б), затим 
пресеца парцелу број 6509 (индустријска пруга) до тромеђе 
парцела бр. 6512 (Државни пут 1Б), 6636 (пут) и 4527. Даље, 
граница прати јужну и источну границу парцеле бр. 6636 
(пут) до пресека са планираном северном регулационом 
линијом Државног пута, затим прати  планирану северну 
регулациону линију Државног пута до преломне тачке на 
граници парцела бр. 6621 (пут) и 6512 (Државни пут 1Б). 
Од ове тачке граница скреће ка југу, пресеца парцелу број 
6512 (Државни пут 1Б), долази до преломне тачке на јужној 
граници парцеле број 6512 (Државни пут), затим скреће ка 
западу, прати јужну границу парцеле број 6512 (Државни 
пут) до тромеђе парцела бр. 6512 (Државни пут 1Б), 6509 
(индустријска пруга) и 4600. Даље, граница пресеца пар-
целу број 6509 (индустријска пруга) до јужне границе пар-
целе број 6515 (Државни пут 1Б), коју прати до границе КО 
Каћ и КО Нови Сад III, затим скреће ка северозападу, прати 
границу КО Каћ и КО Нови Сад III, и долази до тачке до 
која је утврђена за почетну тачку описа оквирне границе 
плана.

 Планом ће бити обухваћено приближно 12 ha.

Члан 3.

Услови и смернице за уређење и грађење обухваћеног 
простора дефинисани су Просторним планом Града Новог 
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/12), којим 
је обухваћени простор намењен за јавну саобраћајну повр-
шину - државни пут I реда, и Планом генералне регулације 
насељеног места Каћ („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 23/13), у којем су дефинисани положај и регулација 
овог путног правца, као и садржаји попречног профила 
пута.

Члан 4.

Циљ доношења плана је утврђивање правила уређења 
и грађења у складу са правилима усмеравајућег карактера 
која су дата у Просторном плану Града Новог Сада. Кроз 
израду плана ће се сагледати просторни и саобраћајни 
аспекти за дефинисање једне модерне саобраћајнице која 
треба да омогући ефикасно и безбедно одвијање саобраћаја.

Члан 5. 

Концептуални оквир планирања одређен је Просторним 
планом Града Новог Сада којим је утврђено да је за нове 
путне правце државних путева I и II реда потребна израда 
планова детаљне регулације као основа за даљу 
реализацију, и Планом генералне регулације насељеног 
места Каћ, којим су планиране траса и регулације пута. 

Члан 6.

Рок за израду плана је три месеца од  дана ступања на 
снагу ове одлуке. 

Члан 7.

Средства за израду плана обезбеђена су у Програму 
уређивања грађевинског земљишта за 2016. годину („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 62/15).

Члан 8.

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

Члан 9.

Саставни део ове одлуке су Решење о изради стра-
тешке процене утицаја плана детаљне регулације дела 
Државног пута IБ-12 у Каћу на животну средину, и графички 
приказ оквирне границе обухвата плана.

Члан 10.

Рани јавни увид обавиће се након доношења ове одлуке, 
излагањем материјала којим се представља концептуални 
оквир просторног развоја дела Државног пута IБ-12 у Каћу, 
у приземљу пословне зграде ЈП „Урбанизам“ Завод за 
урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, у просторијама 
Mеснe заједницe „Каћ“, Каћ,  Улица краља Петра I број 2, 
и путем интернет стране www.skupstinans.rs.    

Јавни увид обавиће се излагањем нацрта планa детаљне 
регулације дела Државног пута IБ-12 у Каћу, у приземљу 
пословне зграде ЈП „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови 
Сад, Булевар цара Лазара 3, у просторијама Меснe 
заједницe „Каћ“, Каћ,  Улица краља Петра I број 2.

Члан 11.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА   
Број: 35-49/2016-I
11. фебруар 2016. године
НОВИ САД 

Председница
Јелена Црногорац, с.р.

 

Градска управа за урбанизам и стамбене послове, на 
основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 
88/10) и члана 3. алинеја друга Одлуке о одређивању врсте 
планских докумената за које се израђује стратешка про-
цена утицаја на животну средину (''Службени лист Града 
Новог Сада'' број 48/09), а по прибављеном Mишљењу 
Градске управе за заштиту животне, број VI-501-1/2016-30  
од 04.02.2016. године, доноси
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Р Е Ш Е Њ Е
О  ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 

УТИЦАЈА  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ДЕЛА ДРЖАВНОГ ПУТА IБ-12 У КАЋУ 

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
1. Приступа се изради стратешке процене утицаја плана 

детаљне регулације дела Државног пута IБ-12 у Каћу, на 
животну средину.

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

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

Планом ће бити обухваћен простор у оквиру регулације 
Државног пута IБ-12, пре свега ради бољег сагледавања 
његових постојећих и планираних садржаја.

Циљ доношења плана је утврђивање правила уређења 
и грађења у складу са правилима утврђеним Просторним 
планом Града Новог Сада, положајем и просторним карак-
теристикама који су дефинисани Планом генералне 
регулације насељеног места Каћ. Планом ће се сагледати 
просторни и саобраћајни аспекти дефинисања једне 
модерне саобраћајнице која је планирана урбанистичко-
планском документацијом и која треба да омогући ефи-
касно и безбедно одвијање саобраћаја.

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

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

 - значај плана за заштиту животне средине и одрживи 
развој;

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

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

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

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

 - опште и посебне циљеве стратешке процене и избор 
индикатора ;

 - процену могућих утицаја са описом мера предвиђених 
за смањење негативних утицаја;

 -  смернице за израду процена утицаја пројеката на 
животну средину;

 - програм праћења стања животне средине у току 
спровођења плана;

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

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

5. Извештај о стратешкој процени израдиће Јавно 
предузеће "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, којe 
ће дефинисати методологију и састав стручног тима за 
израду извештаја о стратешкој процени.

Носилац израде извештаја о стратешкој процени дужан 
је да исти изради у року од 60 дана од дана доношења овог 
решења.

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

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

7. Oво решење објавити у "Службеном листу Града Новог 
Сада"

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                                
ГРАД НОВИ САД                                                            
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ                                
И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-35-49/16
4. фебруар 2016.године      
НОВИ САД

в.д. начелника
Милош Егић, 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, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 24. тачка 6. Статута 
Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог 
Сада, на LI седници од 11. фебруара 2016.  године, доноси 

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА  ПЛАНА 
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА 
ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ У ЗАПАДНОМ 

ДЕЛУ ГРАДА НОВОГ САДА

Члан 1.

На основу ове одлуке израдиће се одлука о изменама 
и допунама Плана генералне регулације простора за поро-
дично становање у западном делу града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада”, бр. 3/12, 8/12- исправка и 
28/14) (у даљем тексту: План).
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Члан 2.

Одлуком о изменама и допунама Плана биће обухваћена 
два локалитета у обухвату Плана, у Катастарској општини 
Ветерник: 

- локалитет 1, површине 0,32 ha,  унутар границе од 
почетне тачке за коју је утврђена најсевернија тачка на 
четворомеђи парцела бр. 3740/4, 3738/4, 3738/4 и 3740/28. 
Из ове тачке у правцу истока, граница се поклапа са север-
ном границом парцеле број 3738/4 и долази до тромеђе 
парцела бр. 3738/4, 3738/102 и 3738/90 из које у правцу 
истока паралелно северној граници парцеле број 3738/4 
долази до осовине улице између осовинских тачака бр. 
11256 и 164 по којој скреће на југоисток а затим на југ по 
осовини Цетињске улице до пресека са правцем који је 
паралелан јужној граници парцеле број 3738/6 а који полази 
из тромеђе парцела бр. 3738/7, 3738/26 и 3738/51. Овде 
граница скреће на запад по том правцу до описане тромеђе, 
а затим по јужној граници парцеле број 3738/6 долази до 
тромеђе парцела бр. 3738/6, 3738/7 и 3740/7 где граница 
скреће на север по западним границама парцела бр. 3738/6, 
3738/104, 3738/49 и 3738/4, и долази до почетне тачке; 

- локалитет 2, површине 5,58 ha,  унутар границе од 
почетне тачке за коју је утврђена најсевернија тачка, тј. 
осовинска тачка број 444. Из ове тачке у правцу југоистока, 
граница се поклапа са осовином Улице Десанке Максимовић 
до осовинске тачке број 855 где скреће на југозапад по осо-
вини Черевићке улице до осовинске тачке број 852, затим 
скреће на северозапад по осовини Соколске улице до осо-
винске тачке број 552, и даље у правцу североистока по 
осовини продужетка Улице  Богдана Поповића долази до 
почетне тачке описа тј. до осовинске тачке 444. 

Одлуком о изменама и допунама Плана биће обухваћено 
5,9 ha.

Члан 3.

Услови и смернице за уређење и грађење дефинисани 
су Планом којим је простор у делу обухвата који се мења 
намењен за породично становање и јавну саобраћајну 
површину. 

Члан 4.

Циљ доношења одлуке о изменама и допунама Плана 
је стварање планског основа за утврђивање правила за 
реализацију и изградњу планираних капацитета, 
преиспитивање планираних регулационих и нивелационих 
решења саобраћајне и комуналне инфраструктуре, као и 
дефинисање параметара за изградњу и уређење парцела 
намењених породичним стамбеним објектима.

Члан 5.

Концептуални оквир планирања одређен је Генералним 
планом града Новог Сада до 2021. године – пречишћен 
текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 39/06), 
којим је обухваћени простор намењен за породично 
становање.

Члан 6.

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

Члан 7.

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

Члан 8.

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

Члан 9.

Саставни део ове одлуке су Решење о неприступању 
изради стратешке процене утицаја одлуке о изменама и 
допунама Плана генералне регулације простора за поро-
дично становање у западном делу града Новог Сада на 
животну средину, и графички прикази дела обухвата Плана 
који се мења.

Члан 10.

Рани јавни увид обавиће се након доношења ове одлуке, 
излагањем материјала у приземљу пословне зграде Јавног 
предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад, 
Булевар цара Лазара 3, у просторијама Меснe заједницe 
„Адице“, Нови Сад, Улица Симе Шолаје број 2а, и путем 
интернет стране www.skupstinans.rs. 

Јавни увид обавиће се излагањем нацрта одлуке о изме-
нама и допунама Плана генералне регулације новог град-
ског центра са окружењем у Новом Саду, у приземљу 
пословне зграде Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за 
урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у 
просторијама Mеснe заједницe „Адице“, Нови Сад,  Улица 
Симе Шолаје број 2а. 

Члан 11.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА    
Број: 35-375/2015-I
11. фебруар 2016. године
НОВИ САД 

Председница
Јелена Црногорац

Градска управа за урбанизам и стамбене послове, на 
основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину (''Службени гласник РС', бр. 135/04 и 
88/10), a по прибављеном  Mишљењу Градске управе за 
заштиту животне средине, број VI-501-1/2016-21 од  
21.01.2016. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е
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
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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 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.

О б р а з л о ж е њ е

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

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

Законом о планирању и изградњи (''Службени  гласник 
РС'', бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 
42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14), у члану 
46. ст. 7. и 8. прописано је да носилац израде плана, пре 
доношења одлуке о изради планског документа, од над-
лежног органа за послове заштите животне средине 
прибавља мишљење на предлог одлуке о изради или 
неприступању изради стратешке процене утицаја, као и 
мишљење о потреби израде стратешке процене утицаја 
на животну средину.

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

Одлуком о изменама и допунама Плана биће обухваћена 
два лoкалитета у грађевинском подручју Плана у 
катастарској општини Ветерник.

Планом генералне регулације простора за породично 
становање у западном делу Града Новог Сада (''Службени 
лист Града Новог Сада'' број 3/12, 8/12-исправка и 28/14)  
простор који ће бити обухваћен изменама и допунама плана 
намењен је за породично становање и јавну саобраћајну 
површину.

Циљ доношења измена и допуна Плана је стварање 
планског основа за утврђивање правила за реализацију и 
изградњу планираних капацитета, преиспитивање плани-
раних регулационих и нивелационих решења саобраћајне 
и комуналне инфраструктуре односно анализирање и 
дефинисање усмеравајућих параметара за изградњу и 
уређење парцела намењених породичним стамбеним 
објектима.

С обзиром да се ради о мањим изменама и допунама 
планског документа и да се ради о простору који Одлуком 

о одређивању врсте планских докумената за које се израђује 
стратешка процена утицаја на животну средину („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 48/09) није утврђен као 
простор за који се израђује стратешка процена утицаја 
плана на животну средину, донето је Решење о неприступању 
изради стратешке процене утицаја одлуке о изменама и 
допунама Плана генералне регулације простора за поро-
дично становање у западном делу Града Новог Сада на 
животну средину.

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 поро-
дично становање у западном делу Града Новог Сада у 
Новом Саду, услови заштите животне средине, односно 
потреба покретања поступка процене утицаја на животну 
средину, биће утврђени у складу са Законом о процени 
утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', 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 сре-
дину (''Службени гласник РС'', број 114/08). 

На основу свега наведеног одлучено је као у диспози-
тиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                             
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                            
ГРАД НОВИ САД                                                                         
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ                                        
И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ  
Број : V-35-375/15
22. јануар 2016. године
НОВИ САД 

в.д. начелника

Милош Егић, с.р.

81
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, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 24. тачка 6. Статута 
Града Новог Сада – пречишћен текст (''Службени лист 
Града Новог Сада'', број 43/08), Скупштина Града Новог 
Сада на LI седници од 11. фебруара 2016.  године, доноси 

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА 
ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ  УЗ 

ТЕМЕРИНСКИ И СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ 
СА ОКРУЖЕЊЕМ У НОВОМ САДУ

Члан 1.

На основу ове одлуке израдиће се одлука о изменама 
и допунама Плана генералне регулације простора за поро-
дично становање уз Темерински и Сентандрејски пут са 
окружењем у Новом Саду ("Службени лист Града Новог 
Сада", брoj 30/14) (у даљем тексту: План).
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Члан 2.

Одлуком о изменама и допунама Плана биће обухваћена 
четири локалитета у обухвату Плана:

- локалитет 1, површине  0,71 ha, у Катастарској општини 
Нови Сад I,  унутар границе од почетне тачке за коју је 
утврђена најјужнија тачка парцеле број 181/1 у тромеђи 
парцела бр. 181/1, 507 (Орахова улица) и 170, из које се 
граница у правцу севера поклапа са западном границом 
парцеле број 181/1, а затим скреће на исток и поклапа се 
са северним границама парцела бр. 181/1 и 182 до пре-
сека са продуженим пранцем јужног дела границе парцела 
бр. 181/1 и 182. У овој тачки граница скреће на југоисток 
најпре секући парцелу број 182 а затим се поклапа са гра-
ницом парцела бр. 181/1 и 182 до тромеђе парцела бр. 
181/1, 182 и 507 (Орахова улица) где скреће на југозапад 
по јужној граници парцеле бр. 181/1 и долази до почетне 
тачке;

- локалитет 2,  површине  2,24ha, у Катастарској општини 
Нови Сад I, унутар границе од почетне тачке за коју је 
утврђена осовинска тачка број 9748. Од ове тачке у правцу 
истока граница прати осовину раскрснице до осовинске 
тачке број 4817 и продуженим правцем долази до пресека 
са продуженим правцем источне планиране регулационе 
линије Сентандрејског пута. Даље, граница скреће ка 
југозападу, прати источну регулациону линију Сентандрејског 
пута и продуженим правцем долази до осовине на рас-
крсници са Савском улицом, затим скреће ка западу, прати 
осовину, преко осовинских тачака бр. 1614 и 9751 и про-
дуженим правцем долази до пресека са продуженим прав-
цем западне регулационе линије Сентандрејског пута. Од 
ове тачке граница скреће ка североистоку, прати проду-
жени правац и западну регулациону линију Сентандрејског 
пута и њеним продуженим правцем долази до пресека са 
продуженим правцем осовине, која је дефинисана осовин-
ским тачкама бр. 9748 и 4817. Даље, граница скреће ка 
истоку, прати претходно описан продужен правац и долази 
до почетне тачке; 

- локалитет 3, површине 0,19ha, у Катастарској општини 
Нови Сад I, обухвата целе парцеле бр. 822/3, 822/4, 822/5, 
822/6 и 841; 

- локалитет 4, површине 9,90ha, у катастарским општи-
нама Нови Сад I и Нови Сад III, унутар границе од почетне 
тачке за коју је утврђен пресек источне регулационе линије 
Темеринске улице и јужне регулационе линије Улице Грујице 
Новаковића у  Катастарској општини Нови Сад I . Од ове 
тачке у правцу истока граница прати јужну регулациону 
линију Улице Грујице Новаковића, прелази у Катастарску 
општину Нови Сад III до пресека са источном регулацио-
ном линијом парка, затим скреће ка југу, прати источну 
регулациону линију парка, обухвата Улицу Отокара 
Кершованија и планирани паркинг, наставља да прати 
источну регулациону линију парка до пресека са границом 
Катастарске општине Нови Сад I и  Нови Сад III. Даље, 
граница прати границу катастарских општина Нови Сад I 
и Нови Сад III до пресека са јужном регулационом линијом 
парка, прелази у Катастарску општину Нови Сад I, прати 
јужну регулациону линију парка до пресека са источном 
регулационом линијом Темеринске улице. Од ове тачке у 
правцу севера, граница прати источну регулациону линију 
Темеринске улице и долази до почетне тачке. 

Одлуком о изменама и допунама Плана биће обухваћено 
13,04 ha.

Члан 3.

Услови и смернице за уређење и грађење обухваћеног 
простора дефинисани су Генералним планом града Новог 
Сада до 2021. године – пречишћен текст ("Службени лист 
Града Новог Сада" број 39/06) и Планом генералне 
регулације простора за породично становање уз Темерин-
ски и Сентандрејски пут са окружењем у Новом Саду ("Служ-
бени лист Града Новог Сада", брoj 30/14). 

Члан 4.

Циљ доношења одлуке о изменама и допунама Плана 
је преиспитивање важећег планског решења и његово 
усклађивање са могућностима реализације, у складу са 
новим захтевима и потребама Града Новог Сада, а у циљу 
изградње комплекса предшколске установе ''Радосно 
детињство'' у Ораховој улици, реализације планиране 
источне регулације Сентадрејског пута, формирања нових 
јавних површина у функцији коридора који ће омогућити 
повезивање пешачког саобраћаја у средишту блока између 
улица Паје Радосављевића, Долинске, Задружне и 
Сентандрејског пута, и формирање комплекса Јавног кому-
налног предузећа "Градско зеленило" (управне зграде, 
расадника, стакленика са изложбеним простором, гараже 
и радионице са пратећи садржајима) поред Пионирског 
парка уз Темерински пут.

Члан 5.

Концептуални оквир планирања одређен је Генералним 
планом града Новог Сада до 2021. године, којим је утврђена 
мрежа предшколских установа и примарна саобраћајна 
мрежа, односно Планом генералне регулације простора 
за породично становање уз Темерински и Сентандрејски 
пут са окружењем у Новом Саду, којим су обухваћени лока-
литети намењени предшколској установи у Ораховој улици, 
саобраћајној површини уз источну регулацију Сентадрејског 
пута и породичном становању у средишту блока између 
улица Паје Радосављевића, Долинске, Задружне и 
Сентандрејског пута, и парку између  Темеринског пута и 
улаца Грујице Новаковића, Стефана Дечанског и Младена 
Лесковца. 

Члан 6.

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

Члан 7.

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

Члан 8.

Одлуку о изменама и допунама Плана израдиће ЈП 
"Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад.

Члан 9.

Саставни део ове одлуке су Решење о неприступању 
изради стратешке процене утицаја одлуке о изменама и 
допунама Плана генералне регулације простора за 
породично становање уз Темерински и Сентандрејски пут 
са окружењем у Новом Саду на животну средину, и графички 
приказ границе дела обухвата Плана који се мења.
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Члан 10.

Рани јавни увид обавиће се након доношења ове одлуке, 
излагањем материјала којим се представља концептуални 
оквир уређења простора, у приземљу пословне зграде ЈП 
"Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара 
Лазара 3, у просторијама Месне заједнице "Клиса", Нови 
Сад, Улица Савска 27, Месне заједнице ''Слана бара'', Нови 
Сад, Улица Ченејска 54, Месне заједнице "Видовданско 
насеље", Улица Др Јована Андрејевића број 2а, и путем 
интернет стране www.skupstinans.rs. 

Јавни увид обавиће се излагањем Нацрта одлуке о изме-
нама и допунама Плана генералне регулације простора за 
породично становање уз Темерински и Сентандрејски пут 
са окружењем у Новом Саду, у приземљу пословне зграде 
ЈП "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар 
цара Лазара број 3, и у просторијама Меснe заједницe 
"Клиса", Нови Сад, Улица савска број 27, Месне заједнице 
''Слана бара'', Нови Сад, Улица ченејска број 54 и Месне 
заједнице "Видовданско насеље", Улица Др Јована 
Андрејевића број 2а.

Члан 11.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА    
Број: 35-173/2015-I
11. фебруар 2016. године
НОВИ САД 

Председница
Јелена Црногорац, 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 РС', бр. 135/04 и 
88/10), a по прибављеном  Mишљењу Градске управе за 
заштиту животне средине, број VI-501-1/2015-301  од 
21.12.2015. године,  доноси

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

И ДОПУНАМА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА ПОРОДИЧНО 

СТАНОВАЊЕ УЗ ТЕМЕРИНСКИ И 
СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ СА ОКРУЖЕЊЕМ У 
НОВОМ САДУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Не приступа се изради стратешке процене утицаја одлуке 
о изменама и допунама Плана генералне регулације про-
стора за породично становање уз Темерински и 
Сентандрејски пут са окружењем у Новом Саду на животну 
средину, којом ће бити обухваћен простор у границама 
одређеним одлуком о изради измена и допуна Плана гене-
ралне регулације простора за породично становање уз 
Темерински и Сентандрејски пут са окружењем у Новом 
Саду.

О б р а з л о ж е њ е

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

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

Законом о планирању и изградњи (''Службени  гласник 
РС'', бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 
42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14), у члану 
46. ст. 7. и 8. прописано је да носилац израде плана, пре 
доношења одлуке о изради планског документа, од над-
лежног органа за послове заштите животне средине 
прибавља мишљење на предлог одлуке о изради или 
неприступању изради стратешке процене утицаја, као и 
мишљење о потреби израде стратешке процене утицаја 
на животну средину. 

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

Планом генералне регулације простора за породично 
становање уз Темерински и Сентандрејски пут са окружењем 
у Новом Саду (''Службени лист Града Новог Сада'' број 
30/14) подручје обухваћено локалитетом 1 измена и допуна 
Плана намењено је за предшколску установу у Ораховој 
улици. Важећим планом подручје обухваћено локалитетом 
2 измена и допуна Плана намењен је за саобраћајну повр-
шину уз источну регулацију уличног правца Сентандрејског 
пута. Локалитет 3 се налази у средишту блока између улица 
Паје Радосављевића, Долинске, Задружне и Сентандрејског 
пута и важећим планом намењен је за породично становање. 
Локалитет 4 се налази између улица: Темерински пут, 
Грујице Новаковића, Стефана Дечанског и Младена 
Лесковца. Изменама и допунама Плана предлаже се 
формирање нових јавних површина са функцијом пешач-
ких коридора, који ће омогућити повезивање пешачког 
саобраћаја из унутрашњости предметног блока и улице 
Паје Крстића, са пешачким саобраћајем у Долинској улици 
на југу и Сентандрејском путу на истоку. 

С обзиром да се ради о мањим изменама и допунама 
планског документа и да се ради о простору који Одлуком 
о одређивању врсте планских докумената за које се израђује 
стратешка процена утицаја на животну средину („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 48/09) није утврђен као 
простор за који се израђује стратешка процена утицаја 
плана на животну средину, донето је Решење о неприступању 
изради стратешке процене утицаја одлуке о изменама и 
допунама Плана на животну средину.
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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 поро-
дично становање уз Темерински и Сентандрејски пут са 
окружењем у Новом Саду, услови заштите животне сре-
дине, односно потреба покретања поступка процене утицаја 
на животну средину, биће утврђени у складу са Законом о 
процени утицаја на животну средину (''Службени гласник 
РС'', 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 РС'', број 114/08). 

На основу свега наведеног одлучено је као у диспози-
тиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                            
ГРАД НОВИ САД                                                                         
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ                                        
И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ                                              
Број : V-35-173/15      
24. децембар 2015. године
НОВИ САД в.д. начелника  

Милош Егић, с.р.   
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На основу члана 17. став 1. тачка 6. Одлуке о усклађивању 

Одлуке о организовању комуналне радне организације 
„Водовод и канализација“ у Новом Саду као јавног кому-
налног 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 LI седници од 11. 
фебруара 2016. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 
ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ НОВИ САД 
ЗА 2016. ГОДИНУ

I. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма 
пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и 
канализација“ Нови Сад за 2016. годину, коју је Надзорни 
одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и 
канализација“ Нови Сад донео на 59. седници од 8. фебру-
ара 2016. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА   
Број: 352-1/2016-177-I
11. фебруар 2016. године 
НОВИ САД  

Председница
Јелена Црногорац, с.р.

83
На основу члана 17. став 1. тачка 6. Одлуке о усклађивању 

Одлуке о организовању Радне организације „Стан“ из Новог 
Сада као јавног предузећа за стамбене услуге („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 LI седници од 11. фебруара 2016. године, 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ 
И ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА „СТАН“ НОВИ 

САД ЗА 2016. ГОДИНУ
I

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног кому-
налног предузећа за одржавање стамбених и пословних 
простора „Стан“ Нови Сад за 2016. годину који је Надзорни 
одбор Јавног комуналног предузећа донео на XXXV сед-
ници одржаној 9. фебруара 2016. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 

Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА   
Број: 020-56/2016-I
11. фебруар 2016. године 
НОВИ САД  Председница

Јелена Црногорац, с.р.

84
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 LI седници од 
11. фебруара 2016. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Статута Уста-

нове за културу и образовање Културни центар „Кисач“, 
Кисач, коју је Управни одбор Установе за културу и 
образовање Културни центар „Кисач“, Кисач донео на XLVI 
седници одржаној 8. фебруара 2016. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА    
Број: 6/2016-12-I
11. фебруар 2016. године 
НОВИ САД  Председница

Јелена Црногорац, с.р.
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85
На основу члана 24. тачка 43. Статута Града Новог Сaда 

– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 43/08), уз сагласност Покрајинског секрета-ријата за 
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу број: 015-
1/2016-02-3 од 26. јануара 2016. године, Скупштина Града 
Новог Сада на LI седници од 11. фебруара 2016. године, 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ НАЗИВА УЛИЦИ У НОВОМ САДУ

I

Улици Сајлово 19 у Новом Саду, која нема назив, на 
подручју Месне заједнице „Сајлово“, даје се назив: Улица 
Љубомира Љубе Тадића.

II

О спровођењу овог решења стараће се Републички гео-
детски завод – Служба за катастар непокретности Нови 
Сад и Градска управа за комуналне послове.

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА    
Број: 020-467/2015-I
11. фебруар 2016. године 
НОВИ САД 

Председница
Јелена Црногорац, с.р.

86
На основу члана 24. тачка 43. Статута Града Новог Сaда 

– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 43/08), уз сагласност Покрајинског секрета-ријата за 
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу број: 015-
1/2016-02-3 од 26. јануара 2016. године, Скупштина Града 
Новог Сада на LI седници од 11. фебруара 2016. године, 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ НАЗИВА УЛИЦИ У НОВОМ САДУ

I

Улици Сајлово 37 у Новом Саду, која нема назив, на 
подручју Месне заједнице „Сајлово“, даје се назив: Улица 
Драгомира Бојанића Гидре.

II

О спровођењу овог решења стараће се Републички гео-
детски завод – Служба за катастар непокретности Нови 
Сад и Градска управа за комуналне послове.

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА    
Број: 020-468/2015-I
11. фебруар 2016. године 
НОВИ САД

Председница
Јелена Црногорац, с.р.

87
На основу члана 24. тачка 43. Статута Града Новог Сaда 

– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 43/08), уз сагласност Покрајинског секретаријата за 
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу број:                 
015-1/2016-02-3 од 26. јануара 2016. године, Скупштина 
Града Новог Сада на LI седници од 11. фебруара 2016. 
године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ НАЗИВА УЛИЦИ У ВЕТЕРНИКУ

I

Новој улици у Ветернику, која нема назив, између улицa 
Васе Чарапића и оснивача Ветерникa, парцела број 3418/2 
КО Ветерник, даје се назив: Улица Зоје Миросављевић.

II

О спровођењу овог решења стараће се Републички гео-
детски завод – Служба за катастар непокретности Нови 
Сад и Градска управа за комуналне послове.

III
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 

Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА   
Број: 020-469/2015-I
11. фебруар 2016. године 
НОВИ САД 

Председница
Јелена Црногорац, с.р.

88
На основу члана 24. тачка 43. Статута Града Новог Сaда 

– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 43/08), уз сагласност Покрајинског секрета-ријата за 
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу број: 015-
1/2016-02-3 од 26. јануара 2016. године, Скупштина Града 
Новог Сада на LI седници од 11. фебруара 2016. године, 
доноси
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Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ НАЗИВА ПРОЛАЗУ 

У НОВОМ САДУ
I

Пролазу у Новом Саду, који повезује улице Змај Јовину 
број 28 и Дунавску, даје се назив: Пролаз Владе Дивљана.

II

О спровођењу овог решења стараће се Градска управа 
за комуналне послове.

III

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА    
Број: 020-470/2015-I
11. фебруар 2016. године 
НОВИ САД Председница

Јелена Црногорац, с.р.

89
На основу члана 24. тачка 43. Статута Града Новог Сaда 

– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 43/08), уз сагласност Покрајинског секрета-ријата за 
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу број: 015-
1/2016-02-3 од 26. јануара 2016. године, Скупштина Града 
Новог Сада на LI седници од 11. фебруара 2016. године, 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ НАЗИВА ПРОЛАЗУ У 

НОВОМ САДУ
I

Пролазу у Новом Саду, који повезује Булевар Михајла 
Пупина бр. 6 – 8 и Трг галерија, даје се назив: Пролаз др 
Петра Микића Браце.

II

О спровођењу овог решења стараће се Градска управа 
за комуналне послове.

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА    
Број: 020-471/2015-I
11. фебруар 2016. године 
НОВИ САД Председница

Јелена Црногорац, с.р.

90
На основу члана 42. став 3. Закона о јавним предузећима 

(“Службени гласник Републике Србије“, бр. 119/12, 116/13 
– аутентично тумачење и 44/14 – 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 LI седници од 11. фебруара 2016. 
године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР 

ВОЈВОДИНА“ НОВИ САД

I. АЛЕКСАНДАР ШУКИЋ, дипломирани аналитичар 
заштите животне средине, из Новог Сада, именује се за 
вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Спортски 
и пословни центар Војводина“ Нови Сад, почев од 29. марта 
2016. године до именовања директора на основу спрове-
деног јавног конкурса, а најдуже до шест месеци.

II. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном листу Града Новог Сада“, као и 
на званичној интернет презентацији Скупштине Града Новог 
Сада www.skupstinans.rs.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења садржан је у члану 
42. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени глас-
ник Републике Србије“, бр. 119/12, 116/13 – аутентично 
тумачење и 44/14 – др. закон) и члану 24. тачка 12. Ста-
тута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 43/08).

Чланом 42. став 3. Закона о јавним предузећима про-
писано је да у нарочито оправданим случајевима, а ради 
спречавања настанка материјалне штете, орган надлежан 
за именовање директора јавног предузећа може донети 
одлуку о именовању вршиоца дужности директора на још 
један период од шест месеци, 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 директоре јавних комуналних и других јавних 
предузећа.

Решењем Скупштине Града Новог Сада број: 020-4/2015-
64/b-I од 25. септембра 2015. године, Александар Шукић, 
дипломирани аналитичар заштите животне средине из 
Новог Сада, именован је за вршиоца дужности директора 
Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ 
Нови Сад, до именовања директора на основу спроведеног 
јавног конкурса, а најдуже до шест месеци.

С обзиром да именованом функција вршиоца дужности 
престаје 28. марта 2016. године, Надзорни одбор Јавног 
предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови 
Сад на 68. седници 27. јануара 2016. године, донео је Пред-
лог одлуке да се Александар Шукић именује за вршиоца 
дужности директора Јавног предузећа „Спортски и пословни 
центар Војводина“ Нови Сад на још један период. Имено-
вани испуњава све захтеване услове утврђене Законом и 
Статутом Јавног предузећа „Спортски и пословни центар 
Војводина“ Нови Сад за директора, а уз то је у протеклом 
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периоду вршења дужности директора задовољио очекивања 
позиције на којој је именован.

На основу изнетог, а како би се спречио настанак 
материјалне штете за предузеће, одлучено је као у диспо-
зитиву овог решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА   
Број: 66-1/2016-9-I
11. фебруар 2016. године 
НОВИ САД 

Председница
Јелена Црногорац, с.р.

91
На основу члана 42. став 3. Закона о јавним предузећима 

(“Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13 – аутентично 
тумачење и 44/14 – 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 LI седници од 11. фебруара 2016. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗАВОД 
ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА“ У НОВОМ САДУ

I.

Дејан Мандић, дипломирани економиста, из Новог Сада, 
именује се за вршиоца дужности директора Јавног предузећа 
„Завод за изградњу Града“ у Новом Саду, почев од 26. 
марта 2016. године, 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 листу Града Новог Сада“ и на званичној 
интернет презентацији Скупштине Града Новог Сада www.
skupstinans.rs.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења садржан је у члану 
42. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени глас-
ник Републике Србије“, бр. 119/12, 116/13 – аутентично 
тумачење и 44/14 – др. закон) и члану 24. тачка 12. Ста-
тута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 43/08).

Чланом 42. став 3. Закона о јавним предузећима про-
писано је да у нарочито оправданим случајевима, а ради 
спречавања настанка материјалне штете, орган надлежан 
за именовање директора јавног предузећа може донети 
одлуку о именовању вршиоца дужности директора на још 
један период од шест месеци, 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 директоре јавних комуналних и других јавних 
предузећа.

Решењем Скупштине Града Новог Сада број: 020-4/2015-
64/а-I од 25. септембра 2015. године, Дејан Мандић из 
Новог Сада, именован је за вршиоца дужности директора 
Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду, 
до именовања директора на основу спроведеног јавног 
конкурса, а најдуже до шест месеци.  С обзиром на то да 
именованом мандат истиче 25. марта 2016. године, Над-
зорни одбор Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ 
у Новом Саду је донео Одлуку, број: 17-01/Н-7923-2016.1 
од 8. фебруара 2016. године, којом је предложио да се 
Дејан Мандић именује за вршиоца дужности директора 
Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду, 
након истека мандата, на још један период од шест месеци. 
Именовани испуњава све услове, прописане Законом и 
Статутом Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у 
Новом Саду за директора, а уз то је у протеклом периоду 
вршења дужности директора задовољио очекивања 
позиције на коју је именован.

На основу изнетог, а како би се спречио настанак 
материјалне штете за Јавно предузеће „Завод за изградњу 
Града“ у Новом Саду и уједно обезбедило редовно 
функционисање, одлучено је као у диспозитиву овог 
решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА    
Број: 352-1/2016-166-I
11. фебруар 2016. године 
НОВИ САД

Председница

Јелена Црногорац, с.р.

92

На основу члана 14. Закона о локалним изборима 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 129/07, 34/10 
– Одлука УС и 54/11), Скупштина Града Новог Сада на LI 
седници од 11. фебруара 2016. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

I

МЛАДЕН ТАДИЋ, разрешава се дужности члана Град-
ске изборне комисије.

II

У Градску изборну комисију именује се:

СРЂАН ЛАКИЋ
Демократска странка Србије, на предлог Одборничке 

групе „Демократска странка Србије“.
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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: 020-57/2016-I
11. фебруар 2016. године 
НОВИ САД Председница

Јелена Црногорац, с.р.

93
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, 52/13 и 30/15), 
Скупштина Града Новог Сада на LI седници од 11. фебруара 
2016. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИЦЕ УПРАВНОГ ОДБОРА 
УСТАНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ТАПИСЕРИЈА 

„АТЕЉЕ 61“, ПЕТРОВАРАДИН
I

ЈЕЛЕНИ ЦРНОБРЊИ, престаје дужност председнице 
Управног одбора Установе за израду таписерија „Атеље 
61“, Петроварадин, пре истека периода на који је именована, 
на основу поднете оставке.

II
ТАМАРА ЈОЛЏИЋ се именује за председницу Управног 

одбора Установе за израду таписерија „Атеље 61“, 
Петроварадин.

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: 022-4/2016-I
11. фебруар 2016. године 
НОВИ САД Председница

Јелена Црногорац, с.р.

94
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада 

- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 43/08) и члана 9. Одлуке о установама културе чији је 
оснивач Град Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", 
бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13 и 30/15), Скупштина 
Града Новог Сада на LI  седници од 11. фебруара 2016. 
године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРУ И 
ОБРАЗОВАЊЕ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 

„КИСАЧ“, КИСАЧ
I

ПАВЕЛ СУРОВИ се именује за вршиоца дужности 
директора Установе за културу и образовање Културни 
центар „Кисач“, Кисач, од 26. марта 2016. године, до 
именовања директора по основу јавног конкурса, а најдуже 
до шест месеци.

II

Ово решење објавиће се у "Службеном листу Града 
Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА    
Број: 022-5/2016-I
11. фебруар 2016. године 
НОВИ САД Председница

Јелена Црногорац, с.р.

95
На основу члана 54. Закона о основама система 

образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 
52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15) и члана 
24. тачка 29. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст 
("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина 
Града Новог Сада на LI седници од 11. фебруара 2016. 
године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА И ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 
ШКОЛЕ „ДУШАН РАДОВИЋ“, НОВИ САД

I
ДУШАН ЈОКИЋ, представник јединице локалне само-

управе, разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Душан Радовић“, Нови Сад.

II
РУЖИЦА ИГИЋ се именује за чланицу Школског одбора 

Основне школе „Душан Радовић“, Нови Сад, као представ-
ник јединице локалне самоуправе.

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: 022-6/2016-I
11. фебруар 2016. године 
НОВИ САД Председница

Јелена Црногорац, с.р.
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На основу члана 54. Закона о основама система 

образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 
52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15) и члана 
24. тачка 29. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст 
("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина 
Града Новог Сада на LI  седници од 11. фебруара 2016. 
године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ 
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“, НОВИ САД

I

Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Гимназије „Светозар Марковић“, Нови Сад:

представник запослених:
БЕЛА МУХИ
представници родитеља:
ГЛИГОРИЈЕ ТОДОРИЋ
САЊА БРУСЊАИ ДЕВАИ

II

За чланове Школског  одбора  Гимназије „Светозар 
Марковић“, Нови Сад именују се:

 представник запослених:
 КЛАРА ВЕЛИШЕК
 представници родитеља:
 ТАТЈАНА МОМЧИЛОВИЋ
 ЕВА ВУКАШИНОВИЋ

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: 022-7/2016-I
11. фебруар 2016. године 
НОВИ САД Председница

Јелена Црногорац, с.р.
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На основу члана 54. Закона о основама система 

образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 
52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15) и члана 
24. тачка 29. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст 
("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина 
Града Новог Сада на LI  седници од 11. фебруара 2016. 
године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНИЦЕ 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ 

У НОВОМ САДУ

I

РУЖИЦА ДИМОВИЋ, представник родитеља, разре-
шава се дужности чланице Школског одбора Балетске школе 
у Новом Саду.

II
НАТАША ЋУЛИБРК се именује за чланицу Школског 

одбора Балетске школе у Новом Саду, 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: 022-8/2016-I
11. фебруар 2016. године 
НОВИ САД Председница

Јелена Црногорац, с.р.
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На основу члана 54. Закона о основама система 

образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 
52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15) и члана 
24. тачка 29. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст 
("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина 
Града Новог Сада на LI  седници од 11. фебруара 2016. 
године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНА И 
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНИЦЕ ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ „7. АПРИЛ“, 
НОВИ САД

I

ЂОРЂУ ИСКРИНУ, представнику запослених, престаје 
дужност члана Школског одбора Медицинске школе „7. 
април“, Нови Сад, на основу поднете оставке.

II

КАРИН ЧОНГРАДАЦ се именује за чланицу Школског 
одбора Медицинске школе „7. април“, Нови Сад, као пред-
ставник запослених.

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: 022-9/2016-I
11. фебруар 2016. године 
НОВИ САД Председница

Јелена Црногорац, с.р.
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На основу члана 54. Закона о основама система 

образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 
52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15) и члана 
24. тачка 29. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст 
("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина 
Града Новог Сада на LI  седници од 11. фебруара 2016. 
године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНИЦЕ 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШКОЛЕ ЗА ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ ОДРАСЛИХ 

„СВЕТИ САВА“, НОВИ САД

I

ГОРДАНА ПАВКОВ, представник запослених, разре-
шава се дужности чланице Школског одбора Школе за 
основно образовање и васпитање одраслих „Свети Сава“, 
Нови Сад.

II

МАРИЈАНА ГАЋЕША се именује за чланицу Школског 
одбора Школе за основно образовање и васпитање одрас-
лих „Свети Сава“, Нови Сад, као представник запослених.

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: 022-10/2016-I
11. фебруар 2016. године 
НОВИ САД

Председница
Јелена Црногорац, с.р.
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На основу члана 8. став 2. Одлуке о подизању и 

одржавању споменика на територији Града Новог Сада 
("Службени лист Града Новог Сада", бр. 15/09, 20/10 и 
51/11) и тачке III. Одлуке о образовању Одбора за 
спровођење Одлуке о подизању спомен – обележја у Каћу 
грађанима Каћа погинулим у оружаним сукобима у бившој 
Југославији од 1991. до 1992. године ("Службени лист Града 
Новог Сада", број 63/15), Скупштина Града Новог Сада на 
LI седници од 11. фебруара 2016. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЕТИРИ 

ЧЛАНА ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ОДЛУКЕ О ПОДИЗАЊУ СПОМЕН-

ОБЕЛЕЖЈА У КАЋУ ГРАЂАНИМА КАЋА 
ПОГИНУЛИМ У ОРУЖАНИМ СУКОБИМА У 

БИВШОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ ОД 1991. 
ДО 1992. ГОДИНЕ

I

У Одбор за спровођење Одлуке о подизању спомен – 
обележја у Каћу грађанима Каћа погинулим у оружаним 
сукобима у бившој Југославији од 1991. до 1992. године 
именују се:

  за  председника:
  БИЉАНА ПАВЛОВИЋ, представник Јавног предузећа 

„Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад

  за члана: 

  ЂОРЂЕ СРБУЛОВИЋ, представник Завода за заштиту 
споменика културе Града Новог Сада

  ДИВНА СТАНОЈЕВ, чланица Савета за културу
  РАДИВОЈ ЛАКИЋ, председник Месног одбора 
СУБНОР-а Каћ

  ГОРАН ЗДРАВКОВИЋ, донатор

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: 022-11/2016-I
11. фебруар 2016. године 
НОВИ САД

Председница
Јелена Црногорац, с.р. 

Градско веће

101
 На основу члана 1. став 2. Одлуке о начину реализације 

средстава Аутономне Покрајине Војводине у вези са настав-
ком радова на изградњи Жежељевог моста преко реке 
Дунав у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 17/15), а у складу са Правилником о начину реализације 
програма и пројеката у 2015. и 2016. години, чија је 
реализација започета из средстава Фонда за капитална 
улагања Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист 
АПВ“, бр. 5/15, 15/15, 18/15, 33/15, 36/15, 45/15, 48/15, 52/15 
и 55/15) и Уговором о начину преноса средстава за 
финансирање проејкта „Изградња Жежељевог моста преко 
реке Дунав у Новом Саду“ од 19. маја 2015. године, Град-
ско веће Града Новог Сада на 278. седници од 10. фебру-
ара 2016. године, доноси

ПРОГРАМ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СРЕДСТАВА 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 
У ВЕЗИ СА НАСТАВКОМ РАДОВА НА 

ИЗГРАДЊИ ЖЕЖЕЉЕВОГ МОСТА ПРЕКО 
РЕКЕ ДУНАВ У НОВОМ САДУ ЗА 

2016. ГОДИНУ
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1. Програм за реализацију средстава Аутономне 
Покрајине Војводине у вези са наставком радова на 
изградњи Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом 
Саду за 2016. годину (у даљем тексту: Програм) обухвата:

Позиција НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ Износ

1. Наставак радова на изградњи 
Жежељевог моста преко реке 
Дунав у Новом Саду, средстви-
ма Аутономне Покрајине Војво- 
дине, као органа финансирања

105.151.191,86 динара

УКУПНО: 105.151.191,86 динара

2. Програм ће бити финансиран трансферним сред-
ствима из буџета Аутономне Покрајине Војводине, а која 
ће Аутономна Покрајина Војводина, као орган финансирања 
Пројекта, у складу са Уговором о начину преноса сред-
става за финансирање пројекта „Изградња Жежељевог 
моста преко реке Дунав у Новом Саду“ од 19. маја 2015. 
године, пренети Граду Новом Саду, као преносиоцу сред-
става за плаћање фактура AZVI S.A. као извођачу радова.

Трансферна средства из става 1. ове тачке распоређена 
су у разделу Градске управе за комуналне послове у оквиру 
Главе 04.02 – ЈП „Завод за изградњу Града“, у функцији 
451 – Друмски саобраћај, за Програм 1: Локални развој и 
просторно планирање, ПА 1101-0002; Уређивање 
грађевинског земљишта, извор финансирања 07: „Транс-
фери од других нивоа власти“, и то на позицији буџета 151, 
за апропријацију економске класификације 511 – Зграде и 
грађевински објекти. 

3. Програм ће реализовати Јавно предузеће „Завод за 
изградњу Града“ у Новом Саду, у складу са Одлуком о 
начину реализације средстава Аутономне Покрајине 
Вовјодине у вези са наставком радова на изградњи 
Жежељевог моста преко реке Дунав у Новом Саду.

4. Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2016-189-II
10. фебруар 2016. године
НОВИ САД 

Градоначелник
   Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 12. Одлуке о уређењу Града Новог 

Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 56/12, 9/13, 
26/13 и 69/13, „Службени гласник РС“, број 36/14 – одлука 
УС и „Службени лист Града Новог Сада“, бр. 13/14, 28/14 
и 33/15), Градско веће Града Новог Сада, на 279. седници 
од 12. фебруара 2016. године, доноси

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ТЕХНИЧКИМ 
И ДРУГИМ УСЛОВИМА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ 

ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА НА ЈАВНОЈ 
ПОВРШИНИ

Члан 1.

У Правилнику о техничким и другим условима за 
постављање објеката и уређаја на јавној површини („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 17/13), у члану 14. став 
1. алинеја тринаеста и четрнаеста, мењају се и гласе:

„- у Дунавској улици (парна страна), од кућног броја 2 
до кућног броја 8 у ширини до 3,00 м, испред кућних бројева 
10 и 12 у ширини до 3,50 м, испред кућних бројева 14 и 16 
у ширини до 5,00 м, и испред кућних бројева 18 и 20 у 
ширини до 6,00 м, тако да летња башта буде уз угоститељски 
објекат и;

- у Дунавској улици (непарна страна), од кућног броја 3 
до кућног броја 17 у ширини до 3,00 м, испред кућних бројева 
19, 21 и 23 у ширини до 3,50 м, а испред кућних бројева 25 
и 27 у ширини до 8,00 м, на минималној удаљености од 
7,00 м од објекта са парне стране улице;“

Члан 2.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2015-809-II
12. фебруар 2016. године
НОВИ САД

Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ УЗ:

– ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА МЕШОВИТУ НАМЕНУ ИЗМЕЂУ 
БУЛЕВАРА ЕВРОПЕ, БУЛЕВАРА ЦАРА ЛАЗАРА, УЛИЦА 
СТРАЖИЛОВСКЕ И ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА, БУЛЕВАРА МИХАЈЛА 
ПУПИНА, УЛИЦА ЈЕВРЕЈСКЕ И ФУТОШКЕ У НОВОМ САДУ

–  ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ „БУЛЕВАР III“  У НОВОМ САДУ

–  ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА 
ЗА ПОСЛОВАЊЕ У СЕВЕРОЗАПАДНОМ ДЕЛУ ГРАДА НОВОГ САДА

–  ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ 
ЈУЖНО ОД ПРУГЕ У ФУТОГУ

–  ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ДРЖАВНОГ 
ПУТА IБ-12 У КАЋУ

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

–  ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ УЗ 
ТЕМЕРИНСКИ И СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ СА ОКРУЖЕЊЕМ У 
НОВОМ САДУ
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С А Д Р Ж А Ј
Рег. бр.         Предмет        Страна Рег. бр.         Предмет        Страна

ГРАД НОВИ САД

Скупштина

75 Одлукa o изменамa и допунама Плана 
 генералне регулације простора за мешо-
 виту намену између Булевара Европе,
 Булевара цара Лазара, улица Стражи-
 ловске и Жарка Зрењанина, Булевара 
 Михајла Пупина, улица Јеврејске и 
 Футошке у Новом Саду 145

76 Одлука о изменама и допунама Плана 
 детаљне регулације „Булевар III“ у 
 Новом Саду 147

77 Одлука о изради Плана генералне регу-
 лације простора за пословање у северо-
 западном делу Града Новог Сада, са 
 Решењем о изради стратешке процене 
 утицаја  плана генералне регулације 
 на животну средину 150

78 Одлука о изради Плана детаљне регула-
 ције радне зоне јужно од пруге у Футогу,
 са Решењем о изради стратешке про-
 цене утицаја  Плана детаљне регула-
 ције на животну средину 151

79 Одлука о изради Плана детаљне регу-
 лације дела Државног пута IБ-12 у Каћу, 
 са Решењем о изради стратешке процене 
 утицаја  Плана детаљне регулације на 
 животну средину 154

80 Одлука о изради измена и допуна  Плана 
 генералне регулације простора за поро-
 дично становање у западном делу Града 
 Новог Сада, са Решењем о неприступању 
 изради стратешке процене утицаја Плана 
 генералне регулације на животну средину 154

81 Одлука о изради измена и допуна Плана 
 генералне регулације простора за поро-
 дично становање  уз Темерински и Сент-
 андрејски пут са окружењем у Новом 
 Саду, са Решењем о неприступању из-
 ради стратешке процене утицаја Плана 
 генералне регулације на животну средину 156

82 Решење о давању сагласности на Одлу-
 ку о изменама програма пословања Јав-
 ног комуналног предузећа „Водовод и
 канализација“ Нови Сад за 2016. годину 159

83 Решење о давању сагласности на Про-
 грам пословања Јавног комуналног пре-
 дузећа за одржавање стамбених и пос-
 ловних простора „Стан“ Нови Сад за 
 2016. годину 159

84 Решење о давању сагласности на Одлуку
 о измени Статута Установе за културу 
 и образовање Културни центар ”Кисач”,
 Кисач 159

85 Решење о давању назива улици у Новом 
 Саду  160

86 Решење о давању назива улици у Новом 
 Саду  160

87 Решење о давању назива улици у Ветер-
 нику  160

88 Решење о давању назива пролазу у 
 Новом Саду 160

89 Решење  о давању назива пролазу у
 Новом Саду 161

90 Решење о именовању вршиоца дужно-
 сти директора Јавног предузећа „Спорт-
 ски и пословни центар Војводина“ Нови 
 Сад 161

91 Решење о именовању вршиоца дужности 
 директора Јавног предузећа „Завод за 
 изградњу Града“ у Новом Саду 162

92 Решење о разрешењу и именовању 
 члана Градске изборне комисије 162

93 Решење о престанку дужности и имено-
 вању председнице Управног одбора Уста-
 нове за израду таписерија „Атеље 61“, 
 Петроварадин 163

94 Решење о именовању вршиоца дужности 
 директора Установе за културу и образо-
 вање Културни центар „Кисач“, Кисач 163

95 Решење о разрешењу члана и имено-
 вању чланице Школског одбора Основне 
 школе „Душан Радовић“, Нови Сад 163

96 Решење о разрешењу и именовању 
 чланова Школског одбора Гимназије 
 „Светозар Марковић“, Нови Сад 164

97 Решење о разрешењу и именовању 
 чланице Школског одбора Балетске 
 школе у Новом Саду 164

98 Решење  о престанку дужности члана 
 и именовању чланице Школског одбора 
 Медицинске школе „7. април“, Нови Сад 164
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Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Oдговорни уредник: Златко Буцало.
Уредништво: Градска управа за прописе Града Новог Сада,

21000 Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, Телефон: 021/451-726.
Годишња претплата: 3.500,00 динара. Уплатни рачун број: 840-742341843-24;

По моделу 97 са позивом на број 20-511, Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Нови Сад.
Прималац: Приходи градских органа управе

Сврха плаћања: За “Службени лист Града Новог Сада”.
Рачунарска обрада и штампа:

Служба за заједничке послове Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, 21000 Нови Сад, телефон: 021/4882-700

Рег. бр.         Предмет        Страна Рег. бр.         Предмет        Страна

99 Решење о разрешењу и именовању 
 чланице Школског одбора Школе за 
 основно образовање и васпитање 
 одраслих „Свети Сава“, Нови Сад 165

100 Решење о именовању председника 
 и четири члана Одбора за спровођење 
 Одлуке о подизању спомен-обележја 
 у Каћу грађанима Каћа погинулим у 
 оружаним сукобима у бившој Југосла-
 вији од 1991. до 1992. године 165

Градско веће

101 Програм за реализацију средстава
 Аутономне Покрајине Војводине у 
 вези са наставком радова на изградњи 
 Жежељевог моста преко реке Дунав у
 Новом Саду за 2016. годину 165

102 Правилник о изменама Правилника 
 о техничким и другим условима за по-
 стављање објеката и уређаја на јавној 
 површни 166


