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На основу члана 24. тачка 7. Статута Града Новог Сада
– пречишћен ткст ("Службени лист Града Новог Сада", број
43/08), а у вези са чланом 27. став 1. Закона о култури
("Службени гласник Републике Србије", број 72/09),
Скупштина Града Новог Сада на XLII седници од 25. јуна
2015. године доноси

На основу чл. 20. и 21. став 7. Закона о приватизацији
("Службени гласник Републике Србије, бр. 83/14 и 46/15),
а у вези са чланом 142. Закона о јавном информисању и
медијима("Службени гласник Републике Србије", број 83/14)
и члана 24. тачка 55. Статута Града Новог Сада – пречишћен
текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XLII седници од 25. јуна 2015.
године доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О УСТАНОВАМА
КУЛТУРЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД
НОВИ САД

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
МОДЕЛУ И МЕТОДУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДСКИ
ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР "АПОЛО"
НОВИ САД

Члан 1.

Члан 1.

У Одлуци о установама културе чији је оснивач Град
Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 11/10,
39/10, 38/11 и 52/13), у члану 2. алинеје 10. и 11. мењају
се и гласе:
"- Установи за културу и образовање Културни центар
"Младост", са седиштем у Футогу, и
- Установи за културу и образовање Културни центар
"Кисач", са седиштем у Кисачу.".
Члан 2.
У члану 3. став 2. речи: "алинеја један до девет", бришу се.
Став 3. брише се.
Члан 3.
Установе културе из члана 1. ове одлуке дужне су да
статут ускладе са овом одлуком у року од 30 дана од дана
ступања на снагу ове одлуке.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-15/2015-I
25. јун 2015. године
НОВИ САД
Председница
Јелена Црногорац, с.р.

У Одлуци о моделу и методу приватизације Јавног
предузећа Градски информативни центар "Аполо" Нови
Сад ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 63/14 и 69/14),
у члану 3. став 2. брише се.
Члан 2.
Члан 4. мења се и гласи:
"Члан 4.
Као метод приватизације одређује се јавно прикупљање
понуда са јавним надметањем.
Почетна цена на првом јавном прикупљању понуда са
јавним надметањем из става 1. овог члана износи 100%
процењене вредности капитала субјекта приватизације на
дан 31. децембар 2014. године, који се приватизује.
У случају да се капитал који се приватизује не прода за
цену из става 2. овог члана, почетна цена на другом јавном
прикупљању понуда са јавним надметањем износи 50%
процењене вредности капитала субјекта приватизације на
дан 31. децембар 2014. године, који се приватизује.".
Члан 3.
У члану 5. тачка на крају реченице брише се и додају
речи: "са стањем на дан 31. децембар 2014. године.".
Члан 4.
Ову одлуку доставити Министарству привреде Републике Србије у циљу доношења одлуке Владе Републике
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Србије којом се одређује мера за припрему и растерећење
обавеза субјекта приватизације, Министарству културе и
информисања Републике Срибје, Агенцији за приватизацију
и субјекту приватизације.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2015-282-I
25. јун 2015. године
НОВИ САД
Председница

25. јун 2015.
Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 1285/2015-I
25. јун 2015. године
НОВИ САД
Председница
Јелена Црногорац, с.р.

365

364

На основу члана 24. тачка 7. Статута Града Новог Сада
– пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08), а у вези са чланом 18. став 6. и чланом 22.
Закона о јавној својини ("Службени гласник Републике
Србије", бр. 72/11, 88/13 и 105/14), Скупштина Града Новог
Сада на XLII седници од 25. јуна 2015. године доноси

На основу члана 9. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник Републике
Србије", бр. 16/02, 115/05 и 107/09) и члана 24. тачка 7.
Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени
лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града
Новог Сада на XLII седници од 25. јуна 2015. године доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ У ЗАКУП
НЕПОКРЕТНОСТИ НА КОЈИМА ПРАВО
КОРИШЋЕЊА ИМА ПРЕДШКОЛСКА
УСТАНОВА И ОСНОВНА ШКОЛА

Јелена Црногорац, с.р.

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
НАКНАДИ ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА
ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО
И ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
Члан 1.
У Одлуци о накнади дела трошкова боравка деце у
предшколској установи чији је оснивач друго правно и
физичко лице ("Службени лист Града Новог Сада", број
37/14), у члану 2. после става 2. додаје се став 3. који гласи:
"Уколико су испуњени услови из става 2. овог члана,
родитељ остварује финансијску помоћ од првог дана наредног месеца у односу на месец у коме је поднет захтев.".
Члан 2.
У члану 3. став 2. речи: "члана 3. ове одлуке" замењују
се речима: "става 1. овог члана".
Члан 3.
У члану 4. став 1. речи: "члана 3. став 2. ове одлуке"
замењују се речима: "члана 3. став 3. ове одлуке".
Члан 4.
У члану 6. став 3. речи: "до 31. августа 2015. године"
замењују се речима: "до 31. августа 2016. године".

Члан 1.
У Одлуци о давању у закуп непокретности на којима
право коришћења има Предшколска установа и основна
школа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 57/14 и
69/14) у члану 2. став 2. реч и бројеви у загради: "72/11и
88/13" замењују се речју и бројевима: "бр. 72/11, 88/13 и
105/14" и реч и број у загради: "број 24/11" замењују се
речју и бројевима: "бр. 24/11 и 48/15".
Члан 2.
У члану 3. став 3. мења се и гласи:
"Изузетно од става 2. овог члана, непокретност се може
дати у закуп за спортске, културне, образовне, привредне
и друге активности за одрасле, и то радним данима у термину од 22 сата до 24 сата, као и у дане викенда.".
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-2/2015-848-I
25. јун 2015. године
НОВИ САД
Председница
Јелена Црногорац, с.р.

25. јун 2015.
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Члан 8.

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 XLII седници од 25. јуна 2015. године доноси

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТАРОГ
ГРАДСКОГ ЦЕНТРА И ПОДРУЧЈА МАЛОГ
ЛИМАНА У НОВОМ САДУ
Члан 1.
На основу ове одлуке израдиће се одлука о изменама
и допунама Плана генералне регулације старог градског
центра и подручја Малог Лимана у Новом Саду (''Службени
лист Града Новог Сада'', број 45/11) (у даљем тексту: План).
Члан 2.
Одлуком о изменама и допунама Плана биће обухваћени
делови парцела бр. 9376/1, 9376/2 и 9377, у Катастарској
општини Нови Сад I, од којих ће бити формирана нова парцела, приближне површине 2300m2, намењена паркирању.
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 старог градског центра и подручја Малог Лимана
у Новом Саду (''Службени лист Града Новог Сада'', број
45/11).
Члан 4.
Циљ доношења измена и допуна Плана је преиспитивање
важећег планског решења и његовог усклађивања са
могућностима реализације у складу са новим захтевима и
потребама Града Новог Сада, а у циљу решавања стационарног (мирујућег) саобраћаја и изградње јавне гараже.
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 утвђено да се за потребе решавања стационарног
(мирујућег) саобраћаја планирају вишеспратне јавне гараже.
Члан 6.
Рок за израду одлуке о изменама и допунама Плана је
60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 7.

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

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 старог градског центра и подручја Малог Лимана у Новом Саду и графички
приказ дела обухвата Плана који се мења.
Члан 10.
Рани јавни увид обавиће се након доношења ове одлуке,
излагањем материјала у приземљу пословне зграде ЈП
"Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара
Лазара 3, у просторијама месних заједница "Стари град",
Нови Сад, Краља Александра 1, ''Дунав'', Нови Сад, Београдски кеј 19а, и путем интернет стране www.skupstinans.rs.
Јавни увид обавиће се излагањем нацрта одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације старог градског центра и подручја Малог Лимана у Новом Саду, у
приземљу пословне зграде ЈП "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у просторијама
месних заједница "Стари град", Нови Сад, Краља Александра 1, ''Дунав'', Нови Сад, Београдски кеј 19а.
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: 35-167/2015-I
25. јун 2015. 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 Републике Србије",
бр. 135/04 и 88/10), по прибављеном Мишљењу Градске
управе за заштиту животне средине у складу са чланом
46. ст. 7. и 8. Закона о планирању и изградњи ("Службени
гласник Републике Србије", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и
145/14) број VI-501-1/2015-134 од 3. јуна 2015. године доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТАРОГ
ГРАДСКОГ ЦЕНТРА И ПОДРУЧЈА МАЛОГ
ЛИМАНА У НОВОМ САДУ НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ
Не приступа се изради стратешке процене утицаја
измена и допуна плана генералне регулације старог град-
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ског центра и подручја Малог Лимана у Новом Саду на
животну средину, којим ће бити обухваћен простор у границама одређеним одлуком о изради измена и допуна
плана генералне регулације старог градског центра и
подручја Малог Лимана у Новом Саду.

Образложење
Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Републике Србије" бр. 135/04 и
88/10) прописано је да се стратешка процена врши за планове, програме и основе у области просторног и урбанистичког планирања.
Одлуку о изради стратешке процене доноси орган надлежан за припрему плана по претходно прибављеном
мишљењу органа надлежног за послове заштите животне
средине и других заинтересованих органа и организација.
Одлука о изради стратешке процене утицаја на животну
средину је саставни део одлуке о изради плана и објављује
се.
Одлуком о одређивању врсте планских докумената за
које се израђује стратешка процена утицаја на животну
средину ("Службени лист Града Новог Сада", број 48/09),
одређене су врсте планских докумената у области просторног и урбанистичког планирања за које се израђује
стратешка процена утицаја на животну средину. Поред
тога, прописано је да за измене планских докумената, орган
надлежан за припрему плана може одлучити, по претходно
прибављеном мишљењу органа надлежног за послове
заштите животне средине и других заинтересованих органа
и организација, да се не израђује стратешка процена утицаја
на животну средину.
На подручју обухваћеном изменама и допунама Плана,
важећим планом генералне регулације није предвиђена
изградња објеката јавне гараже. Због потреба за проширењем површина намењених стационарном саобраћају
у зони старог градског језгра, нарочито у зони у околини
комплекса Рибље пијаце, предлаже се изградња објекта
и јавне гараже у дефинисаној зони изградње, на парцелама бр. 9376/1, 9376/2 и 9377 КО Нови Сад I.
На простору у обухвату плана нема регистрованих
загађивача животне средине. Полазећи од просторно-планских циљева уређења простора ускладиће се сви облици
коришћења простора у складу са потенцијалним
могућностима и укупним капацитетом простора и обезбедити мере за спречавање и отклањање штетних последица за активности које ће се реализовати на простору
плана и његове непосредне околине.
С обзиром на то 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
("Службени лист Града Новог Сада", број 48/09) није утврђен
као простор за који се израђује стратешка процена утицаја
плана на животну средину, предлаже се доношење Решења
о неприступању изради стратешке процене утицаја одлуке
о изменама и допунама Плана на животну средину.
Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте
који буду реализовани на основу ових измена и допуна
плана генералне регулације старог градског центра и
подручја Малог Лимана у Новом Саду, услови заштите
животне средине, односно потреба покретања поступка
процене утицаја на животну средину биће утврђени у складу
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са Законом о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Републике Србије", бр. 135/04 и 36/09) и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати
процена утицаја на животну средину ("Службени гласник
Републике Србије", број 114/08).
На основу свега наведеног, а по прибављеном Мишљењу
Градске управе за заштиту животне средине, број: VI-5011/2015-134 од 3. јуна 2015. године, одлучено је као у диспозитиву.

ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-35-167/2015
4. јун 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 XLII седници од 25. јуна 2015. године доноси

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА
МЕШОВИТУ НАМЕНУ ИЗМЕЂУ УЛИЦА
ФУТОШКЕ, ХАЈДУК ВЕЉКОВЕ, РУМЕНАЧКЕ
И СУБОТИЧКОГ БУЛЕВАРА У НОВОМ САДУ
Члан 1.
На основу ове одлуке израдиће се одлука о изменама
и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду ("Службени
лист Града Новог Сада", бр. 40/11 и 11/15) (у даљем тексту: План).
Члан 2.
Одлуком о изменама и допунама Плана биће обухваћен
део грађевинског подручја Плана у Катастарској општини
Нови Сад I, унутар описане границе.
За почетну тачку описа границе дела обухвата Плана
који се мења утврђена је осовинска тачка број 8752 на пресеку осовине Улице Ђорђа Никшића-Јохана и Улице Милана
Јешића-Ибре. Од ове тачке у правцу истока граница прати
осовину Улице Ђорђа Никшића-Јохана до осовинске тачке
број 11071. Даље, граница скреће ка југу, прати осовину
планиране улице до пресека са осовином Улице Радомира
Радујкова-Раше, где је осовинска тачка број 11075, затим
скреће ка западу, прати осовину Улице Радомира РадујковаРаше, до пресека са осовином Улице Милана ЈешићаИбре, где је осовинска тачка број 8758. Од ове тачке гра-
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ница скреће ка северу прати осовину Улице Милана ЈешићаИбре и долази до тачке која је утврђена за почетну тачку
описа границе дела обухвата Плана који се мења.
Одлуком о изменама и допунама Плана биће обухваћено
приближно 4,6 ha.
Члан 3.
Услови и смернице за уређење и грађење обухваћеног
простора дефинисани су Планом генералне регулације
простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук
Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду,
којим је обухваћени простор претежно намењен за вишепородично становање.
Члан 4.
Циљ доношења измена и допуна Плана је преиспитивање
важећег планског решења и његовог усклађивања са
могућностима реализације, у складу са новим захтевима
и потребама корисника ширег простора, у сврху формирања
нове јавне парковске површине.
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
су опредељене категорије јавних зелених површина.
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 мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду на животну
средину и графички приказ дела обухвата Плана који се
мења.
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 Меснe заједницe "Бистрица",
Нови Сад, Браће Дроњак 11, и путем интернет стране
www.skupstinans.rs.
Јавни увид обавиће се излагањем нацрта одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за
мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове,
Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду, у приземљу
пословне зграде ЈП "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови
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Сад, Булевар цара Лазара 3, и у просторијама Меснe
заједницe "Бистрица", Нови Сад, Браће Дроњак 11.
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: 35-165/2015-I
25. јун 2015. 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 Републике Србије",
бр. 135/04 и 88/10), по прибављеном Мишљењу Градске
управе за заштиту животне средине у складу са чланом
46. ст. 7. и 8. Закона о планирању и изградњи ("Службени
гласник Републике Србије", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и
145/14) број VI-501-1/2015-131 од 3. јуна 2015. године доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПРОСТОРА ЗА МЕШОВИТУ НАМЕНУ
ИЗМЕЂУ УЛИЦА ФУТОШКЕ, ХАЈДУК
ВЕЉКОВЕ, РУМЕНАЧКЕ И СУБОТИЧКОГ
БУЛЕВАРА У НОВОМ САДУ НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ
Не приступа се изради стратешке процене утицаја
измена и допуна плана генералне регулације простора за
мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове,
Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду на животну
средину, којим ће бити обухваћен простор у границама
одређеним одлуком о изради измена и допуна плана генералне регулације простора за мешовиту намену између
улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког
булевара у Новом Саду.

Образложење
Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Републике Србије" бр. 135/04 и
88/10) прописано је да се стратешка процена врши за планове, програме и основе у области просторног и урбанистичког планирања.
Одлуку о изради стратешке процене доноси орган надлежан за припрему плана по претходно прибављеном
мишљењу органа надлежног за послове заштите животне
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средине и других заинтересованих органа и организација.
Одлука о изради стратешке процене утицаја на животну
средину је саставни део одлуке о изради плана и објављује
се.
Одлуком о одређивању врсте планских докумената за
које се израђује стратешка процена утицаја на животну
средину ("Службени лист Града Новог Сада", број 48/09),
одређене су врсте планских докумената у области просторног и урбанистичког планирања за које се израђује
стратешка процена утицаја на животну средину. Поред
тога, прописано је да за измене планских докумената, орган
надлежан за припрему плана може одлучити, по претходно
прибављеном мишљењу органа надлежног за послове
заштите животне средине и других заинтересованих органа
и организација, да се не израђује стратешка процена утицаја
на животну средину.
Обухваћени простор се налази на Бистрици, у непосредном окружењу Суботичког булевара, булевара Војводе
Степе и Слободана Јовановића.
Циљ измена плана је преиспитивање планиране намене
на предметном локалитету у циљу формирања нове парковске површине, с обзиром на то да се локалитет налази
у зони у којој преовлађује вишепородично становање
(постојеће и планирано) као и образовање (постојеће и
планирано).
С обзиром на то 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
("Службени лист Града Новог Сада", број 48/09) није утврђен
као простор за који се израђује стратешка процена утицаја
плана на животну средину, предлаже се доношење Решења
о неприступању изради стратешке процене утицаја одлуке
о изменама и допунама Плана на Животну средину.
Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте
који буду реализовани на основу ове измене и допуне плана
генералне регулације проестора за мешовиту намену
између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду, услови заштите животне
средине, односно потреба покретања поступка процене
утицаја на животну средину биће утврђени у складу са
Законом о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Републике Србије", бр. 135/04 и 36/09) и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати
процена утицаја на животну средину ("Службени гласник
Републике Србије", број 114/08).
На основу свега наведеног, а по прибављеном Мишљењу
Градске управе за заштиту животне средине, број: VI-5011/2015-131 од 3. јуна 2015. године, одлучено је као у диспозитиву.
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-35-165/2015
4. јун 2015. године
НОВИ САД
В.д. начелника

25. јун 2015.
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 XLII седници од 25. јуна 2015. године доноси

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "БУЛЕВАР III"
У НОВОМ САДУ
Члан 1.
На основу ове одлуке израдиће се одлука о изменама
и допунама Плана детаљне регулације "Булевар III" у Новом
Саду ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 6/06, 48/09
и 21/15) (у даљем тексту: План).
Члан 2.
Одлуком о изменама и допунама Плана биће обухваћен
део грађевинског подручја Плана у Катастарској општини
Нови Сад I, 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 граница 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, среће 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 Словачку 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.
Изменама и допунама Плана биће обухваћено приближно 1,4 ha.
Члан 3.
Услови и смернице за уређење и грађење обухваћеног
простора дефинисани су Планом генералне регулације
новог градског центра са окружењем у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 39/11 и 14/14)(у даљем
тексту: План генералне регулације) којим је обухваћени
простор у делу намењен за комплекс објеката за потребе
државних органа (Покрајински секретаријат унутрашњих
послова) а у делу је намењен за општеградски линијски
центар и јавне површине (саобраћајнице).

25. јун 2015.
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Члан 4.

Циљ доношења измена и допуна Плана је преиспитивање
и утврђивање површине потребне за комплекс објеката за
потребе државних органа, као и правила уређења и правила грађења, а на основу смерница утврђених Планом
генералне регулације. Предвиђа се проширење комплекса
објеката за потребе државних органа и дефинисаће се правила за формирање грађевинских парцела.
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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), по прибављеном Mишљењу Градске управе за
заштиту животне средине у складу са чланом 46. ст. 7. и
8. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС",
бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС,
50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) број VI-501-1/2015135 од 3.6.2015. године доноси

Члан 5.
Концептуални оквир планирања одређен Генералним
планом града Новог Сада до 2021. године - пречишћен
текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 39/06) којим
је обухваћени простор намењен општеградском центру.
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 одлуке о изменама и допунама Плана
обезбеђена су у Програму уређивања грађевинског
земљишта.

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
''БУЛЕВАР III'' У НОВОМ САДУ
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Не приступа се изради стратешке процене утицаја
измена и допуна плана детаљне регулације ''Булевар III''
у Новом Саду на животну средину, којим ће бити обухваћен
простор у границама одређеним одлуком о изради измена
и допуна плана детаљне регулације ''Булевар III'' у Новом
Саду.

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 детаљне регулације ''Булевар III'' у Новом
Саду на животну средину, и графички приказ дела обухвата Плана који се мења.
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 Меснe заједницe "Житни трг",
Нови Сад, Улица Гајева број 30, и путем интернет стране
www.skupstinans.rs.
Јавни увид обавиће се излагањем нацрта одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације "Булевар III"
у Новом Саду, у приземљу пословне зграде ЈП "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара
број 3, и у просторијама Месне заједнице "Житни трг", Нови
Сад, Улица Гајева број 30.
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: 35-168/2015-I
25. јун 2015. године
НОВИ САД
Председница
Јелена Црногорац, с.р.

Образложење
Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени гласник Републике Србије'' бр. 135/04 и
88/10) прописано је да се стратешка процена врши за планове, програме и основе у области просторног и урбанистичког планирања.
Одлуку о изради стратешке процене доноси орган надлежан за припрему плана по претходно прибављеном
мишљењу органа надлежног за послове заштите животне
средине и других заинтересованих органа и организација.
Одлука о изради стратешке процене утицаја на животну
средину је саставни део одлуке о изради плана и објављује
се.
Одлуком о одређивању врсте планских докумената за
које се израђује стратешка процена утицаја на животну
средину (''Службени лист Града Новог Сада'' број 48/09),
одређене су врсте планских докумената у области просторног и урбанистичког планирања за које се израђује
стратешка процена утицаја на животну средину. Поред
тога, прописано је да за измене планских докумената, орган
надлежан за припрему плана може одлучити, по претходно
прибављеном мишљењу органа надлежног за послове
заштите животне средине и других заинтересованих органа
и организација, да се не израђује стратешка процена утицаја
на животну средину.
Планом генералне регулације за простор који ће бити
обухваћен изменама и допунама Плана, утврђена је
преовлађујућа намена за: комплекс објеката за потребе
државних органа, а у делу за општеградски и линијски центар.
На простору у обухвату плана нема регистрованих
загађивача животне средине. Полазећи од просторно-планских циљева уређења простора ускладиће се сви облици
коришћења простора у складу са потенцијалним
могућностима и укупним капацитетом простора и обезбедити мере за спречавање и отклањање штетних после-

1128. страна – Број 30
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дица за активности које ће се реализовати на простору
плана и његове непосредне околине.
С обзиром на то да се ради о мањим изменама и допунама планског документа, предлаже се доношење Решења
о неприступању изради стратешке процене утицаја одлуке
о изменама и допунама Плана на животну средину.
Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте
који буду реализовани на основу ових измена и допуна
плана детаљне регулације ''Булевар III'' 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 средину (''Службени
гласник РС'', број 114/08).
На основу свега наведеног, а по прибављеном Мишљењу
Градске управе за заштиту животне средине, број: VI-5011/2015-135 од 3.6.2015. године, одлучено је као у диспозитиву.
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Број : V-35-168/15
4. јун 2015.године
НОВИ САД
В.д. начелника
Милош Егић, с.р.

369
На основу члана 24. тачка 55. Статута Града Новог Сада
– пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08), а у вези са чланом 18. Закона о полицији ("Службени гласник Републике Србије", бр. 101/05, 63/09 – одлука
УС и 92/11), Скупштина Града Новог Сада на XLII седници
од 25. јуна 2015. године доноси

ОДЛУКУ
О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ СРЕДСТАВА
ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА РАДА
ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА
МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ
ПОСЛОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
НОВОГ САДА У 2015. ГОДИНИ
I
Град Нови Сад ће својим средствима учествовати у
побољшању услова рада организационих јединица Министарства унутрашњих послова на територији Града Новог
Сада у 2015. години, набавком следећих добара:
- за потребе Полицијске управе Нови Сад: 50 балистичких прслука у процењеној вредности од
3.800.000,00 динара са ПДВ-ом,
- за потребе Дирекције полиције, Жандармерије, Трећег
одреда, Нови Сад: 80 пнеуматика у процењеној вредности од 1.800.000,00 динара са ПДВ-ом,
- за потребе Центра за основну полицијску обуку Сремска Каменица: два моторна возила у процењеној
вредности од 2.500.000,00 динара са ПДВ-ом.

25. јун 2015.
II

Задужује се Служба за заједничке послове Града Новог
Сада да у складу са прописима којима се уређују јавне
набавке, изврши набавку добара, из тачке I. ове одлуке,
која ће се уступити без накнаде на трајно коришћење организационим јединицама Министарства унутрашњих послова
из ове одлуке (у даљем тексту: корисници).
III
Набавка добара из тачке I. ове одлуке вршиће се према
спецификацији коју ће доставити корисници.
IV
Уступање добара на коришћење из тачке II. ове одлуке,
уредиће се уговором који закључују Градоначелник Града
Новог Сада или лице које он овласти и корисници.
V
Средства за набавку добара, из тачке I. ове одлуке,
обезбеђују се у буџету Града Новог Сада за 2015. годину,
на разделу Службе за заједничке послове.
VI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-4/2015-43/а-I
25. јун 2015. године
НОВИ САД
Председница
Јелена Црногорац, с.р.

370
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 XLII седници
од 25. јуна 2015. године доноси

РЕШЕЊЕ
I. Даје се сагасност на Програм рада Центра за социјални
рад Града Новог Сада за 2015. годину, који је донео Управни
одбор Центра за социјални рад Града Новог Сада, на IV
седници одржаној 29. априла 2015. године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 1336/2015-I
25. јун 2015. године
НОВИ САД
Председница
Јелена Црногорац, с.р.

25. јун 2015.
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На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XLII седници
од 25. јуна 2015. године доноси

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 XLII седници
од 25. јуна 2015. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА И РАЗВОЈА ДОМА ЗДРАВЉА
"НОВИ САД" ЗА 2015. ГОДИНУ

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА И РАЗВОЈА ЗАВОДА ЗА ХИТНУ
МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ НОВИ САД
ЗА 2015. ГОДИНУ

1. Даје се сагласност на Програм рада и развоја Дома
здравља "Нови Сад" за 2015. годину, који је Управни одбор
Дома здравља "Нови Сад" донео на 31. седници од 20.
марта 2015. године.

1. Даје се сагласност на Програм рада и развоја Завода
за хитну медицинску помоћ Нови Сад за 2015. годину, који
је Управни одбор Завода за хитну медицинску помоћ Нови
Сад донео на XXI. седници од 30. јануара 2015. године.

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

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 51-34/2015-I
25. јун 2015. године
НОВИ САД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 51-46/2015-I
25. јун 2015. године
НОВИ САД
Председница
Јелена Црногорац, с.р.

Председница
Јелена Црногорац, с.р.
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На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XLII седници
од 25. јуна 2015. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА И РАЗВОЈА АПОТЕКЕ НОВИ САД
ЗА 2015. ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на Програм рада и развоја Апотеке Нови Сад за 2015. годину, који је Управни одбор Апотеке Нови Сад донео на 6. седници од 27. јануара 2015.
године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 51-45/2015-I
25. јун 2015. године
НОВИ САД
Председница
Јелена Црногорац, с.р.

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 XLII седници
од 25. јуна 2015. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА И РАЗВОЈА ЗАВОДА ЗА
ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА НОВИ
САД ЗА 2015. ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на Програм рада и развоја Завода
за здравствену заштиту радника Нови Сад за 2015. годину,
који је Управни одбор Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад донео на 23. седници од 18. марта 2015.
године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 51-37/2015-I
25. јун 2015. године
НОВИ САД
Председница
Јелена Црногорац, с.р.
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На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XLII седници
од 25. јуна 2015. године доноси

На основу члана 17. став 1. 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 XLII седници од 25. јуна 2015. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА И РАЗВОЈА ЗАВОДА ЗА
ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА
НОВИ САД ЗА 2015. ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на Програм рада и развоја Завода
за здравствену заштиту студената Нови Сад за 2015. годину,
који је Управни одбор Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад донео на XV седници од 6. марта 2015.
године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 51-52/2015-I
25. јун 2015. године
НОВИ САД
Председница
Јелена Црногорац, с.р.

376
На основу члана 24. тачка 44. Статута Града Новог Сада
- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XLII седници
од 25. јуна 2015. године доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА САВЕТА
ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ГРАДА
I
СЛОБОДАН ЧЕПИЋ се разрешава дужности члана
Савета за економски развој Града.
II
ДЕЈАН ГОЈКОВИЋ се бира за члана Савета за економски развој Града.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном листу Града Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2015-94-I
25. јун 2015. године
НОВИ САД
Председница
Јелена Црногорац, с.р.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТРЖНИЦА“
НОВИ САД
I
СЛОБОДАН ЧЕПИЋ се разрешава дужности председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа
„Тржница“ Нови Сад, пре истека периода на који је именован.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу Града Новог Сада“.

Образложење
Чланом 17. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење
и 44/14 – др. закон), прописано је да мандат председнику
и члановима надзорног одбора престаје истеком периода
на који су именовани, оставком или разрешењем, а чланом 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен
текст („Службени лист Града Новог Сада“ број 43/08), да
Скупштина Града Новог Сада, у складу са законом, именује
и разрешава председника и чланове надзорног одбора
јавних и јавнo комуналних предузећа чији је оснивач Град
Нови Сад.
Комисија за кадровска, административна и мандатноимунитетна питања Скупштине Града Новог Сада, на 136.
седници од 24. јуна 2015. године, утврдила је Предлог
решења којим се Слободан Чепић разрешава дужности
председника Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Тржница“ Нови Сад, пре истека периода на који
је именован, из разлога што није у довољној мери учешћем
у раду Надзорног одбора допринео побољшању пословања
и реализацији пословних циљева Јавног комуналног
предузећа „Тржница“ Нови Сад.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2015-95-I
25. јун 2015. године
НОВИ САД
Председница
Јелена Црногорац, с.р.

25. јун 2015.
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На основу члана 12. став 3. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13 – аутентично
тумачење и 44/14 – др. закон), члана 24. тачка 12. Статута
Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист
Града Новог Сада“ број 43/08 ) и члана 12. став 1. Одлуке
о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног
предузећа „Тржница“ Нови Сад („Службени лист Града
Новог Сада“ број 9/13), Скупштина Града Новог Сада на
XLII седници од 25. јуна 2015. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТРЖНИЦА“,
НОВИ САД

Број 30 – Страна 1131.

Комисија је утврдила да предложени кандидат испуњава
услове за именовање у Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад и на основу изнетог
утврдила Предлог решења о именовању председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Тржница“
Нови Сад.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2015-96-I
25. јун 2015. године
НОВИ САД
Председница
Јелена Црногорац, с.р.

I
МИРОСЛАВ КРСТИЋ се именује за председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Тржница“,
Нови Сад.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу Града Новог Сада“.

Образложење
Правни основ садржан је у члану 12. став 3. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12,
116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. закон), члану
24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст
(„Службени лист Града Новог Сада“ број 43/08 ) и члану
12. став 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању
Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“ број 9/13), којима је прописана да Скупштина Града Новог Сада именује и разрешава
председника и чланове надзорног одбора јавних и јавнo
комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад.
На основу члана 16. Закона о јавним предузећима, за
председника и чланове надзорног одбора именује се лице
које испуњава услове: да је пунолетно и пословно способно; да има стечено високо образовање трећег или другог степена, односно на основним студијама у трајању од
најмање четири године; да је стручњак у једној или више
области из које је делатност од општег интереса за чије
обављање је основано јавно предузеће; најмање три године
искуства на руководећем положају; да поседује стручност
из области финансија, права или корпоративног управљања;
да није осуђивано на условну или безусловну казну за кривична дела против привреде, правног саобраћаја или службене дужности, као и да му није изречена мера безбедности забране обављања претежне делатности јавног
предузећа.
Комисија за кадровска, административна и мандатноимунитетна питања Скупштине Града Новог Сада, на 136.
седници од 24. јуна 2015. године, размотрила је Предлог
за именовање председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад, те извршила увид
у приложену документацију кандидата у смислу испуњености
Законом прописаних услова за именовање.
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На основу члана 17. став 1. 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 XLII седници од 25. јуна 2015. године доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“
НОВИ САД
I
ЗОРАН ОБРАДОВИЋ се разрешава дужности члана
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг
сервис“ Нови Сад, пре истека периода на који је именован.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу Града Новог Сада“.

Образложење
Чланом 17. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење
и 44/14 – др. закон), прописано је да мандат председнику
и члановима надзорног одбора престаје истеком периода
на који су именовани, оставком или разрешењем, а чланом 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен
текст („Службени лист Града Новог Сада“ број 43/08), дa
Скупштинa Града Новог Сада, у складу са законом, именује
и разрешава председника и чланове надзорног одбора
јавних комуналних и других јавних предузећа, чији је оснивач Град Нови Сад.
Комисија за кадровска, административна и мандатноимунитетна питања Скупштине Града Новог Сада, на 136.
седници од 24. јуна 2015. године, утврдила је Предлог
решења којим се Зоран Обрадовић разрешава дужности
члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа
„Паркинг сервис“ Нови Сад, пре истека периода на који је
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именован, из разлога што није у довољној мери учешћем
у раду Надзорног одбора допринео побољшању пословања
и реализацији пословних циљева Јавног комуналног
предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2015-97-I
25. јун 2015. године
НОВИ САД
Председница
Јелена Црногорац, с.р.
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На основу члана 12. став 3. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13 – аутентично
тумачење и 44/14 – др. закон), члана 24. тачка 12. Статута
Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист
Града Новог Сада“ број 43/08 ) и члана 11. став 1. Одлуке
о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног комуналног
предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад („Службени лист
Града Новог Сада“ број 9/13), Скупштина Града Новог Сада
на XLII седници од 25. јуна 2015. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“
НОВИ САД

25. јун 2015.

најмање четири године; да је стручњак у једној или више
области из које је делатност од општег интереса за чије
обављање је основано јавно предузеће; најмање три године
искуства на руководећем положају; да поседује стручност
из области финансија, права или корпоративног управљања;
да није осуђивано на условну или безусловну казну за кривична дела против привреде, правног саобраћаја или службене дужности, као и да му није изречена мера безбедности забране обављања претежне делатности јавног
предузећа.
Комисија за кадровска, административна и мандатноимунитетна питања Скупштине Града Новог Сада, на 136.
седници од 24. јуна 2015. године, размотрила је Предлог
за именовање члана Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад, те извршила увид
у приложену документацију кандидата у смислу испуњености
Законом прописаних услова за именовање.
Комисија је утврдила да предложени кандидат испуњава
услове за именовање у Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад и на основу изнетог утврдила Предлог решења о именовању члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2015-98-I
25. јун 2015. године
НОВИ САД
Председница
Јелена Црногорац, с.р.

I
НЕНАД КОВАЧЕВИЋ се именује за члана Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“
Нови Сад.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу Града Новог Сада“.

Образложење
Правни основ садржан је у члану 12. став 3. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12,
116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. закон), члану
24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст
(„Службени лист Града Новог Сада“ број 43/08) и члану 11.
став 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног
комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“ број 9/13), којима је прописано да Скупштина Града Новог Сада именује и разрешава
председника и чланове надзорног одбора јавних и јавнo
комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад.
На основу члана 16. Закона о јавним предузећима, за
председника и чланове надзорног одбора именује се лице
које испуњава услове: да је пунолетно и пословно способно; да има стечено високо образовање трећег или другог степена, односно на основним студијама у трајању од

381
На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник РС“, бр. 107/05, 72/09 - др.
закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – др. закон и 93/14)
и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен
текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XLII седници од 25. јуна 2015.
године доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНА И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНИЦЕ УПРАВНОГ
ОДБОРА ЗАВОДА ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ
ПОМОЋ НОВИ САД
I
ЈОВАНУ СТЕВАНОВУ престаје дужност члана Управног одбора Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад,
на основу поднете оставке.
II
Др МИРЈАНА БУРСАЋ се именује за чланицу Управног
одбора Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад.

25. јун 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 30 – Страна 1133.

III

I

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

Разрешавају се дужности члана Школског одбора
Основне школе „Вук Караџић“, Нови Сад:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2015-99-I
25. јун 2015. године
НОВИ САД
Председница
Јелена Црногорац, с.р.

382
На основу члана 54. Закона о основама система
образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 72/09,
52/11, 55/13 и 35/15 – аутентично тумачење) и члана 24.
тачка 29. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст
("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина
Града Новог Сада на XLII седници од 25. јуна 2015. године
доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ТРИ
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“, НОВИ САД

представници јединице локалне самоуправе:
СИНИША НОВАКОВИЋ
МАЈА МАТИЋ
НАТАША ГАЈИНОВ
II
За чланове Школског одбора Основне школе „Вук
Караџић“, Нови Сад, именују се:
представници јединице локалне самоуправе:
ЂОРЂЕ ТОДОРОВ
ВОЈИСЛАВ ВУКОВИЋ
БРАНИСЛАВ ШАИНОВИЋ
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у "Службеном листу Града Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2015-100-I
25. јун 2015. године
НОВИ САД
Председница
Јелена Црногорац, с.р.

1134. страна – Број 30

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

25. јун 2015.

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ УЗ:
– ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
СТАРОГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА И ПОДРУЧЈА МАЛОГ ЛИМАНА У НОВОМ САДУ
– ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПРОСТОРА ЗА МЕШОВИТУ НАМЕНУ ИЗМЕЂУ УЛИЦА ФУТОШКЕ, ХАЈДУК
ВЕЉКОВЕ, РУМЕНАЧКЕ И СУБОТИЧКОГ БУЛЕВАРА У НОВОМ САДУ
– ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
”БУЛЕВАР III” У НОВОМ САДУ

25. јун 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 30 – Страна 1135.

1136. страна – Број 30

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

25. јун 2015.

25. јун 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 30 – Страна 1137.

1138. страна – Број 30

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

25. јун 2015.

25. јун 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 30 – Страна 1139.

1140. страна – Број 30

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

25. јун 2015.

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна Рег. бр.

ГРАД НОВИ САД

370

Скупштина
371
362
363

364

365

366

367

368

369

Одлука о изменама Одлуке о установама
културе чији је оснивач Град Нови Сад
Одлука о изменама и допуни Одлуке о
моделу и методу приватизације Јавног
предузећа Градски информативни центар
"Аполо" Нови Сад
Одлука о изменама и допуни Одлуке о
накнади дела трошкова боравка деце у
предшколској установи чији је оснивач
друго правно и физичко лице
Одлука о изменама Одлуке о давању у
закуп непокретности на којима право
коришћења има Предшколска установа
и основна школа
Одлука о изради измена и допуна плана
генералне регулације старог градског
центра и подручја Малог Лимана у Новом Саду, са Решењем о неприступању
изради стратешке процене утицаја измена и допуна плана генералне регулације на животну средину
Одлука о изради измена и допуна плана
генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке,
Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког
булевара у Новом Саду, са Решењем о
неприступању изради стратешке процене утицаја измена и допуна плана генералне регулације на животну средину
Одлука о изради измена и допуна плана
детаљне регулације "Булевар III" у Новом Саду, са Решењем о неприступању
изради стратешке процене утицаја измена и допуна плана детаљне регулације на животну средину
Одлука о обезбеђивању средстава за
побољшање услова рада организационих јединица Министарства унутрашњих
послова на територији Града Новог Сада
у 2015. години

1121
372

1121

1122

1122

373

374

375

376

1123

377

378

379
1124
380

381
1126

382
1128

Предмет

Страна

Решење о давању сагасности на Програм рада Центра за социјални рад
Града Новог Сада за 2015. годину

1128

Решење о давању сагласности на Програм рада и развоја Дома здравља
"Нови Сад" за 2015. годину

1129

Решење о давању сагласности на Програм рада и развоја Апотеке Нови Сад
за 2015. годину

1129

Решење о давању сагласности на Програм рада и развоја Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад за 2015. годину

1129

Решење о давању сагласности на Програм рада и развоја Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад за
2015. годину

1129

Решење о давању сагласности на Програм рада и развоја Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад за
2015. годину

1130

Решење о разрешењу и избору члана
Савета за економски развој Града

1130

Решење о разрешењу председника
Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Тржница“ Нови Сад

1130

Решење о именовању председника
Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Тржница“, Нови Сад

1131

Решење о разрешењу члана Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа
„Паркинг Сервис“ Нови Сад

1131

Решење о именовању члана Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа
„Паркинг сервис“ Нови Сад

1132

Решење о престанку дужности члана и
именовању чланице Управног одбора
Завода за хитну медицинску помоћ Нови
Сад

1132

Решење о разрешењу и именовању три
члана Школског одбора Основне школе
„Вук Караџић“, Нови Сад

1133

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

