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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 XLIX седници од 29. децембра 2015. 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 oдлуком, 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", брoj 27/15) 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 и 30/12-исправка) 
(у даљем тексту: План) у делу грађевинског подручја Плана, 
у Катастарској општини Нови Сад II, за пет локалитета и 
то:   

- локалитет који обухватa подручје од почетне тачке на 
пресеку продуженог правца јужне планиране регула-
ционе линије Улице Арањ Јаноша и осовине Булевара 
Европе. Од ове тачке  у правцу истока граница прати 
претходно описани правац, јужну планирану регула-
циону линију Улице Арањ Јаноша и њеним продуже-
ним правцем долази до осовине Улице цара Душана. 
Даље, граница скреће ка југу, прати осовину Улице 
цара Душана до пресека са осовином Булевара цара 

Лазара, затим скреће ка западу, прати осовину Буле-
вара цара Лазара, до пресека са осовином Булевара 
Европе. Од ове тачке граница скреће ка северу, прати 
осовину Булевара Европе, и долази до почетне тачке 
границе подручја;

- локалитет  који обухватa целе парцеле бр. 1402/1, 
1402/2, 1402/3, 1401/2 и 1401/3;

- локалитет који обухватa целу парцелу број 462/1;
- локалитет који обухватa целу парцелу број 908;
- локалитет који обухватa подручје од почетне тачке на 
пресеку осовина улица Максима Горког и Димитрија 
Туцовића. Даље, у правцу североистока граница прати 
осовину Улице Максима Горког до пресека са управним 
правцем повученим из пресека јужне регулационе 
линије Улице Максима Горког и планиране регулационе 
линије заједничке блоковске површине, затим скреће 
ка југоистоку, прати управни правац и планирану 
регулациону линију заједничке блоковске површине 
до пресека са западном регулационом линијом Сутјеске 
улице. Од ове тачке граница управним правцем долази 
до осовине Сутјеске улице, затим скреће ка југу, прати 
осовину Сутјеске улице и осовину коловоза на парцели 
број 886/1 до пресека са продуженим правцем 
североисточне границе парцеле број 893(објекат). 
Даље, граница прати претходно описани правац и 
границу парцеле број 893(објекат) до пресека са 
осовином коловоза на парцели број 886/1, затим прати 
осовину коловоза на парцели број 886/1 до пресека 
са продуженим правцем северне границе парцеле број 
759/2(објекат). Од ове тачке граница скреће ка истоку, 
прати  претходно описани правац и долази до 
северозападне преломне тачке парцеле број 
759/2(објекат), затим скреће ка југу, прати западну 
границу парцеле број 759/2(објекат) и из њене 
југозападне преломне тачке управним правцем долази 
до осовине Булевара цара Лазара. Даље, граница 
скреће ка западу, прати осовину Булевара цара Лазара, 
затим у правцу севера прати осовину Булевара 
ослобођења до пресека са осовином Улице Димитрија 
Туцовића. Од ове тачке граница скреће ка североистоку, 
прати осовину Улице Димитрија Туцовића, и долази 
до почетне тачке границе подручја.   

Члан 2.

У Плану одељак ''3.0. ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ЗЕМЉИШТА'' 
у пододељку  ''3.1.Концепција уређења и типологија 
карактеристичних целина и зона'' став 19. брише се. 

Досадашњи став 20. постаје став 19.
У досадашњем ставу 21. који постаје став 20. речи: “ 

Спортског и пословног центра "Војводина",'' бришу се.
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Досадашњи ст. 22. до 29. постају ст. 21. до 28.
У одељку ''5. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ'' додаје се став који гласи:
''Утврђени услови за реализацију капацитета инфра-

структуре директно се примењују за подручја која се 
реализују на основу овог плана. За подручја која се разрађују 
плановима детаљне регулације услови су усмеравајућег 
карактера.''

У пододељку ''5.1.Саобраћајна инфраструктура'' после 
става 8. додаје се нови став 9. који гласи:

''Планом се оставља могућност реконструкције и 
реорганизације раскрснице Булевара цара Лазара и Фруш-
когорске улице, а у оквиру постојећих регулација улица 
(могућност изградње површинске кружне раскрснице и 
надвожњака). Коначно решење биће дефинисано у складу 
са будућим оптерећењем и потребама ове раскрснице.''

Досадашњи став 9. постаје став 10. 
После става 10. додаје се став 11. који гласи:
''Могућа је изградња уличних паркинга за путничке ауто-

мобиле и бицикле иако паркинзи нису уцртани на графич-
ком приказу број 3 „План саобраћаја, нивелације и 
регулације са режимима изградње“ у размери 1 : 2500 или 
у карактеристичном попречном профилу улица. Услов за 
реализацију је да су испуњени сви саобраћајни услови са 
становишта законске регулативе, прибављена сагласност 
управљача пута у делу где се жели изградити паркинг и 
максимално задржавање и заштита постојећег квалитет-
ног дрвећа.''

После дела ''Услови грађења саобраћајних површина'' 
додаје се  део ''Услови и начин обезбеђивања приступа 
парцели и простору за паркирање и гаражирање возила“ 
који гласи:

  ''Услови и начин обезбеђивања приступа парцели 
и простору за паркирање и гаражирање возила

Свака новоформирана грађевинска парцела мора имати 
приступ на јавну саобраћајну површину. 

За паркирање возила у свим наменама обавезно се 
обезбеђује простор на грађевинској парцели изван јавне 
саобраћајне површине, и то – једно паркинг или гаражно 
место на један стан и један паркинг или једно гаражно 
место на 65 m2 бруто изграђене површине. 

Гараже на парцели се могу планирати подземно у габа-
риту главног објекта, изван габарита објеката или над-
земно, на грађевинској парцели.

Површине гаража објеката које се планирају надземно 
на грађевинској парцели урачунавају се при утврђивању 
индекса изграђености, односно индекса заузетости 
грађевинске парцеле, а подземне гараже се не урачунавају 
у индексе.''

У пододељку ''5.2. Водна инфраструктура'' у делу 
''Снабдевање водом'' после става 7. додају се два нова 
става која гласе:

''У оквиру урбанистичке целине Спортског и пословног 
центра „Војводина“ Нови Сад планира се измештање дела 
постојеће водоводне мреже у регулацију булевара, док се 
део мреже задржава уз одговарајући заштитни појас, који 
је дефинисан у графичком приказу. 

На Булевару ослобођења предвиђа се изградња секун-
дарне водоводне мреже профила Ø 100 mm, а на Буле-
вару цара Лазара профила Ø 200 mm и Ø 100 mm.''

Досадашњи став 8. постаје став 10. 
У делу ''Одвођење отпадних и атмосферских вода'' 

после става 8. додају се два нова става која гласе:
''У оквиру урбанистичке целине Спортског и пословног 

центра „Војводина“ Нови Сад планира се измештање дела 
постојеће канализационе мреже у планиране регулације 
јавних површина. 

За део канализационе мреже у оквиру урбанистичке 
целине Спортског и пословног центра „Војводина“ Нови 
Сад, где се предвиђа изградња нових објеката, планирају 
се заштитни појасеви, који су дефинисани у графичком 
приказу. ''

Досадашњи став 9. постаје став 11. 
У одељку ''6. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА'' пододељак ''6.1. 

Општи услови уређења простора'' подтачка ''6.1.3. 
Градски центри'' део ''Специјализовани центри'' мења 
се и гласи:

''Специјализовани центри
Специјализован центар – Спортски и пословни центар 

„Војводина“ представља просторно-функционалну целину 
у којој ће се даље развијати садржаји у складу са постојећом 
наменом (спорт, рекреација и пословање), програмима 
развоја и потребама Града, али и шире, сходно улози Новог 
Сада као макрорегионалног центра. 

Уређење комплекса треба да буде прилагођено основној 
функцији спортског центра. У складу са стратешким 
опредељењем Генералног плана уз Булевар ослобођења 
планирају се општеградски садржаји како би се обезбедило 
нужно повезивање специјализованог центра са системом 
центара и структуром града у целини. Обим и структура 
општеградских садржаја не могу угрозити основну намену.''

У пододељку ''6.2. Мере заштите културно-историјских 
споменика и заштићених природних целина'', подтачка 
''Мере заштите културно-историјских споменика'', у делу 
''Објекти у поступку утврђивања за непокретно кул-
турно добро - споменик културе'', у ставу 1. речи: ''налази 
се један објекат'' замењују се речима: ''налазе се два 
објекта''. 

После става 2. додаје се алинеја која гласи:
''Бетонски носач расхладног уређаја прве Електричне 

централе у Новом Саду, катастарска парцела број 902 КО 
Нови Сад II са заштићеном околином.''

У пододељку ''6.3.Услови за уређење зелених 
површина'' у ставу 16. друга реченица брише се.

У пододељку ''6.5. Услови и мере заштите живота и 
здравља људи и заштите од пожара, елементарних 
непогода, техничко – технолошких несрећа и ратних 
дејстава'' у делу ''Заштита од пожара'' после става 4. 
додаје се нови став 5. који гласи: 

''При планирању и пројектовању објеката обавезна је 
примена Правилника о техничким нормативима за заштиту 
високих објеката од пожара („Службени лист СФРЈ“, број 
7/84 и „Службени гласник РС“, број 86/11).''

Досадашњи став 5. постаје став 6.
У одељку ''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 урбани-
стичких целина и зона 1 до 10''.
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  У делу ''Урбанистичка целина 7 - Блок општеградског 
центра уз Улицу Максима Горког '' став 5. мења се и 
гласи:

''Објекат на углу улица Железничке и Сремске 
(Железничка број 25) планира се за замену. Нови објекат 
је пословни, пословно-стамбени или стамбени са обавезним 
пословањем у приземљу.“

Став 6. мења се и гласи: 
„Планирана спратност објекта је од П+4+Пк (у деловима 

према суседима) до П+5+Пк са гаражом у подруму. Број 
подземних етажа ће се одредити у складу са потребним 
бројем паркинг места одређеним на основу норматива. 
Положај пасажа на графичком приказу није обавезујући уз 
услове да се положај пасажа усагласи са важећим техничким 
(саобраћајним) нормативима за пројектовање подземних 
етажа. Максимални индекс заузетости је 5,5. ''

После става 6. додају се два нова става која гласе: 
''Не планира се изградња препуста на фасади према 

улици. На дворишној фасади дозвољена је изградња пре-
пуста до 1,0 m максимално до 50% укупне површине фасаде.

Дозвољено је пројектовање архитектонске пластике на 
фасади према Сремској улици до 100% површине фасаде 
и до 0,5m ширине.

Могућа је изградња пословног приземља и до 100% зау-
зетости парцеле.''

Досадашњи ст. 7. до 10. постају ст. 9. до 12.
После досадашњег става 11. који постаје став 13. додаје 

се нови став 14. који гласи: 
''Условљава се просечна величина стана 60 m2 нето.''
Досадашњи ст. 14. до 17. постају ст. 15. до 20. 
После дела ''Урбанистичка целина 9 - Блок са 

станицом за снабдевање горивом у Улици Максима 
Горког'' додаје се део ''Урбанистичка целина 10 – Блок 
општеградског центра омеђен Булеваром Европе, 
Булеваром цара Лазара, Улицом цара Душана и Арањ 
Јаноша“  који гласи:

''Урбанистичка целина 10 – Блок општеградског 
центра омеђен Булеваром Европе, Булеваром цара 
Лазара, Улицом цара Душана и Арањ Јаноша 

За урбанистичку целину 10, омеђену Булеваром Европе, 
Булеваром цара Лазара, Улицом цара Душана и Арањ 
Јаноша планира се намена општеградски центар. У овом 
блоку се утврђује различита типологија објеката у зависности 
од положаја у простору. 

Просторна концепција треба да омогући реализацију у 
зависности од постојеће парцелације и својинских односа 
над земљиштем.

Обавезна је израда урбанистичког пројекта за 
грађевинску парцелу или јединствену целину.

Правила за израду урбанистичког пројекта: 
У оквиру блока планирају се две потцелине – грађевинске 

парцеле: западни део блока (парцела формирана од делова 
парцела бр. 4192, 4193 и 7840/6) и источни део блока (пар-
цела дефинисана од делова парцела бр. 4190, 4191/1, 
4189/1, 4188, 4187, 4186/1, 4185/2, 4185/1, 7806/3 и 7806/1). 
Могуће је и спајање планираних грађевинских парцела у 
једну грађевинску парцелу, као и фазна реализација у 
оквиру грађевинске парцеле што ће се одредити урбани-
стичким пројектом.

Спратност објеката планира се у западном делу блока 
П+Г до П+Г+8 (ВП+8) а у источном делу блока П+Г+6 до 
П+Г+7. Реализација галерије није обавезна. Са уличне 
стране даје се могућност формирања галеријског простора 
у оквиру пословног приземља, а са дворишне стране објекта 
даје се могућност формирања приземних гаража и мезанина.

Индекс заузетости западног дела блока је до 65%, а 
индекс изграђености до 4,2. Заузетост источног дела блока 
је до 55%, а индекс изграђености до 4,4.  Укупно на нивоу 
блока, заузетост је макс. 60%.

Становање је обавезан садржај општеградског центра. 
У оквиру целине планирају се пословни, стамбено-

пословни или стамбени објекти са обавезним пословањем 
у приземљу. Условљава се просечна величина стана од 
60 m2 нето.  

Објекти се планирају у непрекинутом низу или као 
слободностојећи. 

Паркирање се планира у оквиру подземних или надзем-
них гаража, а број нивоа подземних етажа и број гаражних 
места ће се утврдити у складу са површином пословног 
простора и бројем станова уз примену норматива. 

Партерне површине у унутрашњости и по ободу блока 
повезати у целину јединственим концептом просторног 
уређења и озелењавања (обликовање, нивелационо 
усаглашавање и материјализација). 

Приступ парцелама је из Улице Арањ Јаноша. Број и 
тачан положај приступа утврдиће се урбанистичким 
пројектом.''

Пододељак ''7.2. Урбанистичка целина 10 за коју се 
обавезно расписује конкурс'' мења се и гласи:

''7.2. Урбанистичка целина Спортског и пословног 
центра „Војводина“ Нови Сад за коју се обавезно 
расписује конкурс

Основна намена простора је спортски и пословни цен-
тар. Уз Булевар ослобођења планирана намена је опште-
градски – линијски центар. 

Урбанистичку целину Спортског и пословног центра 
„Војводина“ Нови Сад оријентационо чине три потцелине: 

1) стадион са непосредним окружењем;
2) Спортски и пословни центар „Војводина“ са окружењем; 
3) простор на углу Булевара цара Лазара и Булевара 

ослобођења за планиране садржаје градског центра (атрак-
тивно пословање) са могућим спортско-рекреативним 
садржајима.

Укупна површина урбанистичке целине износи 17,80 ha. 
Основ за реализацију ове целине је план генералне 

регулације. Обавезно је расписивање урбанистичко-архи-
тектонског конкурса који се може расписати за уређење 
целокупног простора Спотског и пословног центра 
"Војводина", просторне потцелине или делове потцелина 
у складу са потребама Града или ивеститора (расписивача 
конкурса). 

На основу конкурсног решења, обавезна је израда урба-
нистичког пројекта којим ће се дефинисати начин уређења 
као и  положај планираних објеката. 

У случају потребе издвајања нових јавних површина 
биће обавезна израда плана детаљне регулације. 

На графичком приказу су представљене зоне изградње 
планираних садржаја  и објеката. 
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Планиране површине јавне намене, као и регулација у 
оквиру комплекса Спортског и пословног центра „Војводина“, 
представљене на графичком приказу су обавезујуће. Поред 
партерних и зелених површина, уређене јавне површине 
планирају се и за приступне комуникације, које могу бити 
надземне и подземне. 

Колски приступ подземним гаражама планирати на 
најмањем могућем растојању од ободних јавних сао-
браћајница. У оквиру површина јавне намене, нарочито 
између потцелина 1 и 3, акценат треба да је на уређењу 
пешачких површина и платоа, а у оквиру површине између 
потцелине 2 и 3, дозвољене су искључиво приступне 
комуникације (прилаз објектима, снабдевање и пролазак 
интервентних возила). На овом правцу искључује се 
могућност одвијања колског саобраћаја између Булевара 
цара Лазара и Улице Димитрија Туцовића. 

Услови за урбанистичко-архитектонски конкурс и урба-
нистички пројекат: 

1) У оквиру стадиона са окружењем планирати 
реконструкцију стадиона: надоградњу трибина (југоисточне 
и југозападне), обликовно уједначавање подтрибинског 
простора итд. као и преиспитати могућност наткривања 
стадиона.

У складу са условима заштите у поступку за утврђивање 
за непокретно културно добро је бетонски носач расхлад-
ног уређаја – остатак прве Електричне централе у Новом 
Саду и његова заштићена околина (катастарска парцела 
број 902 КО Нови Сад II).

Планирани садржаји општеградског центра, спорта и 
рекреације, као и услови уређења и грађења у зони 
означеној на графичком приказу (између Булевара 
ослобођења и стадиона), прилагођавају се мерама заштите, 
а то су, да се споменик у поступку утврђивања (уколико 
буде утврђен за споменик културе) користи у склопу уређења 
отворених простора на парцели као место за одмор, 
окупљање и одржавање културних и образовних програма 
и да планирани објекти својом архитектуром, просторном 
композицијом и наменом омогућавају доминантну 
егзистенцију споменика културе у простору. У овој зони 
преиспитати могућност изградње објекта/објеката уз Буле-
вар ослобођења у функцији спорта, рекреације и опште-
градског центра, спратности и до П+5 (заузетост се не 
условљава). Дозвољено је планирање подземних етажа 
чији број није ограничен. 

Преиспитати могућност реализације и гараже за смештај 
возила у складу са просторним могућностима локације. 

Означен положај паркинга на графичком приказу на 
почетку Улице Димитрија Туцовића уз Булевар ослобођења 
дат је оријентационо, а његова диспозиција биће у функцији 
саобраћајног решења приступа планираним садржајима 
уз Булевар ослобођења. 

Магистрални вреловод који улази у регулацију плани-
ране јавне површине између потцелине 1 и 3, у случају 
потребе, могуће  је изместити према условима ЈКП „Ново-
садска топлана“.

2) Спортски и пословни центар „Војводина“ представља 
у највећем делу завршену архитектонску целину. Плани-
ране спортске садржаја који нису приведени намени неоп-
ходно је завршити у складу са идејним решењима која ће 
се преиспитати у поступку израде конкурса (комплекс 
базена, центар за водене спортове, отворено клизалиште).

Уз објекат Спортског и пословног центра „Војводина“ 
или у оквиру потцелине 3 планирати изградњу хотела за 
смештај спортиста, минималног капацитета 300 лежаја. У 
оквиру објекта хотела планирати и остале пословне 
садржаје: угоститељске, туристичке, нарочито у функцији 
здравственог туризма (медицински третмани, естетска 
хирургија и слично).

На графичким приказима представљена је парцела која 
се намењује изградњи хотела. Максимална заузетост на 
парцели износи 80%, спратност основног корпуса је до 
П+2, а изнад друге етаже планира се спратност до П+10 
реперног објекта који је габарита оријентационо 15,00m X 
30,00m. Максимални индекс изграђености је до 5,0. 

Пожељно је омогућити топлу везу са објектом Спорт-
ског и пословног центра "Војводина".

 Решавање паркирања возила  је у оквиру подземне 
гараже.

 Колски приступ хотелу, планиран је из продужетка улице 
Сутјеске (колски приступ са Булевара цара Лазара није 
дозвољен).

Преко зоне проширења спортских садржаја у оквиру 
комплекса спортско-пословног центра "Војводина" прелазе 
значајни термоенерегетски водови: повезни вреловод 
између топлана "Исток" и "Југ" и гасовод средњег притиска 
за топлану "Југ". Забрањена је изградња објеката изнад 
ових водова. Услове евентуалног измештања других 
инсталација које прелазе преко поменутог подручја 
(електроенергетски и водови електронских комуникација) 
у случају планиране изградње изнад њих  потребно је 
прибавити од власника инсталација.

За све нове садржаје паркирање и гаражирање 
обезбедити у складу са капацитетима планираних намена 
и нормативима (према условима наведеним у  ''Услови и 
начин обезбеђивања приступа парцели и простору за 
паркирање и гаражирање возила“). 

Заузетост се не условљава. 
Максимална висинска регулација се усклађује са котом 

венца постојећег објекта Спортског и пословног центра 
„Војводина“ изнад затвореног олимпијског базена.

3) Простор на углу два булевара, планира се за садржаје 
градског центра (атрактиван  пословни простор) уз Буле-
вар ослобођења са могућим спортско-рекреативним 
садржајима. 

Спратност (висинска регулација) планираног објекта/
објеката и заузетост потцелине (парцеле), утврдиће се на 
основу конкурсних решења, а треба да се крећу у оквиру 
следећих параметара: 

- максимална заузетост потцелине је 100 %; 
- максимални индекс изграђености је 3,5;
- спратност планираних објеката креће се П до П+5; 
Паркирање или гаражирање обезбедити у складу са 

капацитетима планираних објеката и садржаја (према усло-
вима наведеним у  ''Услови и начин обезбеђивања при-
ступа парцели и простору за паркирање и гаражирање во -
зила“).

Паркирање је могуће решавати на надземним етажама 
(до две надземне етаже) као и у подземним етажама чији 
се број не ограничава.

Колски приступи планираним садржајима реализоваће 
се са планираних јавних површина. Начин и уређење ових 
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јавних површина са приступним комуникацијама биће дефи-
нисане у урбанистичким условима, а зависи од решења 
која ће бити дефинисано у урбанистичком пројекту.

Директни колски приступи са Булевара цара Лазара и 
Булевара ослобођења нису дозвољени.

  Општи услови за урбанистичку целину Спортског и 
пословног центра "Војводина":

Учешће површина намењених спорту и рекреацији не 
сме бити испод 50%. 

Дозвољена је изградња подземних етажа. 
У оквиру неизграђених површина посебан акценат је на 

уређењу партера уз што веће учешће зеленила. 
При изградњи објеката, заједничких блоковских повр-

шина, нових саобраћајница и паркинг простора, вредно 
постојеће зеленило (првенствено дрворед кестена) 
потребно је сачувати и заштитити техничким мерама 
заштите. 

Осим јавног зеленила на травнатим површинама, 
потребно је предвидети садњу дрвећа и поставку 
озелењених жардинијера на поплочаним платоима, 
трговима и скверовима. 

Слободни простори уз објекте могу се формирати и у 
виду малих атрактивних места за одмор. Композицијски, 
то ће бити простори покривени групацијама листопадног 
дрвећа декоративних форми и четинара, као и цветајућег 
шибља, уз потребне елементе партерне архитектуре (клупе, 
фонтане, скулптуре и сл.). 

Спортско-пословни центар „Војводина“, на углу Буле-
вара ослобођења и Булевара цара Лазара, специфичан је 
по својој намени и организацији простора, те у оквиру њега 
изузетну важност има концепт озелењавања. Проценат 
зеленила не би требало да је испод 30% у односу на уку-
пан простор, при чему је поред озелењавања слободних 
травних површина, могућа примена кровних вртова, вер-
тикалног озелењавања и поставка озелењених и цветних 
жардинијера. 

Поред примене вртова, на крововима је могуће плани-
рати спортске терене, терасе итд., тако да кровови морају 
бити функционално решени.

У оквиру урбанистичке целине налазе се јавни споме-
ници које је потребно уклопити у планирани концепт 
уређења и озелењавања (један споменик, две спомен плоче 
и једна скулптура).''

У пододељку ''7.3. Правила и услови усмеравајућег 
карактера за просторе одређене за даљу разраду'' под-
тачка ''7.3.1. Урбанистичка целина Спортског и послов-
ног центра "Војводина" Нови Сад'' брише се. 

Досадашња подтачка  ''7.3.2. Пословни комплекси и 
објекти "Електровојводина" доо и Топлана "Југ"'' постаје 
подтачка ''7.3.1. Пословни комплекси и објекти 
"Електровојводина" доо и Топлана "Југ"''.

У пододељку ''7.4. Правила уређења и грађења за 
локалитете 1 до 59'' део ''Локалитет 28'' мења се и гласи:

''Локалитет 28, где се од катастарских парцела бр. 
1402/1, 1401/3 и 1402/3 формирају три грађевинске пар-
целе. 

Северозападна парцела (оријентисана према Улици 
Дожа Ђерђа) намењена је изградњи објекта вишепородичног 

становања у низу, спратности П+2+Пк. Хоризонтални 
габарит вишепородичног објекта је облика ћириличног 
слова „Г“. 

Тракт уз Улицу Дожа Ђерђа је ширине 12 m. 
Грађевинска линија тракта који се пружа уз планирану 

улицу поред Јеврејског гробља мора бити удаљена 4,0 m 
од западне границе парцеле а поклапа се са јужном гра-
ницом парцеле, односно са парцелама намењеним поро-
дичном становању. На овој фасади није дозвољено 
отварање отвора.

Максимални индекс изграђености је 2,8.
Ширина овог крака је 12,00 m.  
Паркинг простор се формира у подруму испод целе пар-

целе. 
Еркери се могу планирати само на тракту дуж Улице 

Дожа Ђерђа на 50% фасаде (макс. 1,20 m). 
На крилу управном на Улицу Дожа Ђерђа на уличним 

деловима дозвољава се   изградња еркера (до 1,2 m)  и то 
на 50% површине фасаде. На дворишној фасади би се 
могли градити препусти на 30% површине фасаде (до 1,20 m).

Могуће је обликовати угаоно акцентовање објекта уз 
услов да то није независна етажа.

На парцелама намењеним породичном становању а 
оријентисаним према планираној улици у унутрашњости 
блока, изграђен је двојни породични стамбени објекат спрат-
ности П+1+Пк.''

Део ''Локалитет 54'' мења се и гласи:
''Локалитет 54, где се на парцели број 462/1 планира 

пословно-стамбени комплекс (некадашњи комплекс Ерсте 
банке а.д.).

У оквиру комплекса планира се изградња пословних 
објеката оријентисаних према Булевару Михајла Пупина 
и Улици Народних хероја и стамбених објеката у 
унутрашњости комплекса. 

Спратност пословних објеката је до П+7(8) а стамбених 
од П+5 до П+12. Условљава се да максимална кота венца 
објекта не може бити већа од коте венца објекта Главне 
поште, Улица народних хероја број 2. Осми спрат на послов-
ним објектима се повлачи за минимум 5 m од уличне 
фасаде. Део пословног објекта, оријентисан према Улици 
народних хероја, повлачи се од регулационе линије за 
оријентационо око 3 m тако да се спратност овог дела 
објекта усклађује са котом венца фасаде на постојећем 
објекту на броју 1 у Улици народних хероја, који се налази 
на списку претходне заштите. У делу објекта према 
постојећем објекту на броју 5 у Улици народних хероја 
спратност може бити и већа у циљу обликовног 
усаглашавања са суседним објектом. 

У стамбеним објектима условљава се пословно 
приземље. 

Постојећи објекат у Улици народних хероја број 1 налази 
се на списку добара која уживају претходну заштиту и за 
које је Завод за заштиту споменика културе Града Новог 
Сада прописао опште и посебне мере заштите. У складу 
са Законом о културним добрима („Службени гласник РС“, 
бр. 71/94, 52/11 – др. закон и 99/11 – др. закон), уколико 
евидентиране непокретности нису утврђене за културно 
добро у року од три године од дана евидентирања на те 
непокретности се неће примењивати мере заштите утврђене 
законом.  
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На пословним објектима препоручује се примена кров-
них вртова као и примена зелених зидова на простору ком-
плекса. 

Индекс заузетости комплекса се креће до 70%. 
Укључујући пословна приземља објеката индекс заузето-
сти може бити и до 100% ако су задовољени услови про-
тивпожарне заштите, стационирања возила, снабдевања 
и услови надлежног завода за заштиту споменика културе.
Максимални индекс изграђености је 7,5.

Паркирање возила се планира у оквиру подземне гараже 
испод целе парцеле према Правилнику о техничким зах-
тевима о заштити гаража за путничке аутомобиле од пожара 
и експлозија („Службени лист СЦГ“, број 31/05). Капацитет 
гараже, односно број подземних етажа се одређује у складу 
са планираном наменом и површином пословног и стам-
беног простора, планерским нормама о неопходном броју 
паркинг места као и просторним могућностима локације и 
условима на парцели. Планирају се колски приступи гаражи 
са Трга галерија и из Улице народних хероја. Могуће је 
планирати гараже и на надземним етажама уз услов да 
према Тргу галерија буде оријентисан пословни простор.

Изнад девете етаже препоручују се стаклене фасаде 
хомогених површина без уочљивих алуминијумских про-
фила и конструкција који омогућавају рефлексију боја и 
светлости околних објеката, а дозвољен је и већи број 
етажа са оваквим начином архитектонског обликовања 
фасада. 

Условљава се разрада урбанистичким пројектом, при 
чему се посебна пажња мора посветити дефинисању 
саобраћајног решења. Приликом израде урбанистичког 
пројекта обавезна је студија симулације саобраћаја са 
сагледавањем ширег саобраћајног решења.

Надгробни споменик јерменске породице Ченази на углу 
Булевара Михајла Пупина и Улице народних хероја, утврђен 
је за споменик културе за који су прописане мере заштите 
као и мере заштите његове заштићене околине. Приликом 
израде урбанистичког пројекта обавезно је прибављање 
услова надлежног завода за заштиту споменика културе.

Објекат надгробног споменика је потребно третирати у 
складу са Одлуком о утврђивању надгробног споменика 
арменске породице Ченази за споменик културе. Евенту-
ална промена места спомен обележја у надлежности је 
Републичког завода за заштиту споменика културе."

У одељку ''8. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА'' став 5. мења се 
и гласи:

''За Спортски и пословни центар „Војводина“ Нови Сад 
обавезно је расписивање урбанистичко-архитектонског 
конкурса.“

Став 6. мења се и гласи:
„За пословне комплексе и објекте „Електровојводине“, 

д.о.о. и Топлане „Југ“, обавезна је даља разрада планом 
детаљне регулације.''

У пододељку ''8.1. Урбанистичке целине и зоне за које 
је основ за реализацију план генералне регулације'' део 
''Урбанистичка целина 10'' мења се и гласи:

''Урбанистичка целина 10 - блок општеградског центра 
       омеђен Булеваром Европе
      Булеваром цара Лазара,
      Улицом цара Душана и 
          Арањ Јаноша''

Назив пододељка ''8.2. Урбанистичка целина 10 за 
коју се обавезно расписује конкурс'' мења се и гласи: 
''8.2. Урбанистичка целина за коју се обавезно расписује 
конкурс''.

Став 1. мења се и гласи:
''За урбанистичку целину Спортског и пословног центра 

„Војводина“ Нови Сад, обавезно је расписивање урбани-
стичко-архитектонског конкурса.''

У пододељку ''8.6. Целине и зоне за које се обавезно 
доноси план детаљне регулације'' у ставу 1.  алинеј прва 
брише се. 

Досадашња алинеја друга  постаје алинеја прва.

Члан 3.

Саставни део ове одлуке су следећи графички прикази:         
Размера

1. Извод из Плана генералне регулације простора за мешо-
виту намену између Булевара Европе, Булевара цара 
Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Буле-
вара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом 
Саду са положајем простора обухваћеног изменама и допу-
нама ......... ........................................................................А 3

Блок општеградског центра између Булевара Европе, 
 Булевара цара Лазара, Улице     цара Душана и 
 Улице Арањ Јаноша – Урбанистичка целина 10

2.1.  Спровођење плана генералне регулације...  Р 1 : 1000
2.2.  Режим изградње објеката  ..........................Р 1 : 1000
3. Локалитет 28 – Дожа Ђерђа 61 – 63  .........Р 1 : 1000
4. Локалитет 54 – Угао Булевара Михајла 
 Пупина и Улице народних хероја ...............Р 1 : 1000
5. Блок општеградског центра уз Улицу Ма-
 ксима Горког – Урбанистичка целина 7 .....Р 1 : 1000

 Урбанистичка целина за коју се обавезно 
 расписује конкурс – Спортски и пословни 
 центар  „Војводина“
6.1.  Спровођење плана генералне регулације ....1 : 2500
6.2.  План намене површина, саобраћаја, 
 регулације и нивелације .................................1 : 2500
6.3.  План регулације површина јавне намене......1 : 2500
6.4.  План водне инфраструктуре ..........................1 : 2500

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 
Скупштини Града Новог Сада, Градској управи за урбани-
зам и стамбене послове и Јавном предузећу "Урбанизам" 
Завод за урбанизам Нови Сад. 

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. 
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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: 35-262/2015-I
29. децембар 2015. године
НОВИ САД 

Председница
Јелена Црногорац, с.р.

822
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 XLIX седници од 29. децембра 2015.  године, доноси 

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ПОДРУЧЈА ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКО-
-РЕКРЕАТИВНЕ ПОВРШИНЕ У 

ЈУГОЗАПАДНОМ ДЕЛУ НАСЕЉЕНОГ 
МЕСТА БУКОВАЦ

Члан 1.

На основу ове одлуке израдиће се план детаљне 
регулације подручја туристичко-спортско-рекреативне повр-
шине у југозападном делу насељеног места Буковац (у 
даљем тексту: план). 

Члан 2.

Планом ће се обухватити грађевинскo подручје у 
Катастарској општини Буковац унутар описане границе.

За почетну тачку описа оквирне границе обухвата плана 
утврђена je најсевернија тачка, на тромеђи парцела бр. 
838, 840 и 948. Даље у правцу југа граница прати и обухвата 
парцелу број 948 до тромеђе парцела бр. 948, 950 и 949/5, 
затим скреће ка западу, прати планирану регулациону линију 
саобраћајнице до најсеверније преломне тачке парцеле 
број 1093/2. Од ове тачке у правцу југа граница пресеца 
парцелу број 1093/2 до тромеђе парцела бр. 1093/2, 968 и 
967, затим прати западну границу парцеле број 968 до 
пресека са продуженим правцем северне границе парцеле 

број 980. Даље граница  скреће ка истоку, прати претходно 
описани правац и северну границу парцела бр. 980, 979 и 
978 до тромеђе парцела бр. 983, 978 и 982, затим скреће 
ка југу и западу, прати и обухвата парцелу број 978 до 
тромеђе парцела бр. 978, 969 и 970/2(пут). Од ове тачке, 
у правцу југа, прати и обухвата парцеле бр. 970/2(пут), 
974/2, 972/2 и 973 до тромеђе парцела бр. 973, 974/2 и 
2866. Даље граница у правцу северозапада прати западну 
границу парцела бр. 974/2, 971, 970/2(пут), 967, 966, 1093/2, 
945/5, 962 и 959 до пресека са источном планираном 
регулационом линијом саобраћајнице коју прати у правцу 
североистока до пресека са продуженим правцем планиране 
регулационе линије парка. Од ове тачке у правцу 
северозапада граница прати претходно описани правац и 
планирану регулациону линију парка до тромеђе парцела 
бр. 949/5, 951/3 и 952/17, затим скреће ка североистоку, 
прати западну границу парцела бр. 951/3, 949/5 и 948 и 
долази до тачке која је утврђена за почетну тачку описа 
оквирне границе плана. 

План ће обухватити приближно 5 ha. 

Члан 3.

Услови и смернице за уређење и грађење обухваћеног 
простора дефинисани су Планом генералне регулације 
насељеног места Буковац (''Службени лист Града Новог 
Сада'', број 44/15), којим је обухваћени простор намењен 
туристичко-спортско-рекреативној површини и спортском 
парку.

Члан 4.

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

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 просторни 
развој и дистрибуција садржаја из области спорта и 
рекреације, и утврђено да ће се прецизне локације и 
садржаји објеката у простору намењеном спорту и 
рекреацији дефинисати плановима детаљније разраде.

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 је Решење о изради стратешке 
процене утицаја плана детаљне регулације подручја тури-
стичко-спортско-рекреативне површине у југозападном 
делу насељеног места Буковац на животну средину, и гра-
фички приказ обухвата планског подручја. 
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Члан 10.

Рани јавни увид обавиће се након доношења ове одлуке, 
излагањем материјала којим се представља концептуални 
оквир планирања, у приземљу пословне зграде ЈП "Урба-
низам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 
3, у просторији Месне заједнице ''Буковац'', Буковац, Кара-
ђорђева 76, и путем интернет стране www.skupstinans.rs. 

Јавни увид обавиће се излагањем нацрта планa 
детаљне регулације подручја туристичко-спортско-
рекреативне површине у југозападном делу насељеног 
места Буковац, у приземљу пословне зграде ЈП 
''Урбанизам'' Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар 
цара Лазара број 3, и у просторији Месне заједнице  
''Буковац'', Буковац, Карађорђева 76.

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: 35-125/2015-I
29. децембар 2015. 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-
269  од   17. новембра 2015. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О  ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 

УТИЦАЈА  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ПОДРУЧЈА ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКО-

-РЕКРЕАТИВНЕ ПОВРШИНЕ У 
ЈУГОЗАПАДНОМ ДЕЛУ НАСЕЉЕНОГ 

МЕСТА БУКОВАЦ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја плана 
детаљне регулације подручја туристичко-спортско-
рекреативне површине у југозападном делу насељеног 
места Буковац, 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.

Планом ће бити обухваћен простор у КО Буковац, а који 
обухвата делове блокова 56, 57 и 84, затим  простор који 
је са источне, северне и делимично са западне стране 
ограничен наменом породичног становања на парцелама 
које својим фронтовима излазе на улице Карађорђеву (на 
источној страни), Видовданску (на северној страни) и Улицу 
Светозара Марковића (на западу), затим са западне стране, 
граница обухвата плана тангира и археолошки локалитет 
старог гробља, као и породично становање уз Партизански 
пут који води у атар, на југу је граница обухвата плана 
истовремено и граница заштићеног подручја Националног 
парка ''Фрушка гора''.    

 Према  Просторном плану Града Новог Сада  (''Службени 
лист Града Новог Сада'' број 11/12) садржаји из области 
спорта и рекреације, који припадају вишем рангу јавних 
служби, у навећој мери се планирају у граду Новом Саду 
док се у осталим насељима планирају углавном мањи 
спортско-рекреациони центри вишенаменског карактера, 
и отворени уређени простори намењени за спорт и 
рекреацију.

Према Плану генералне регулације насељеног места 
Буковац (''Службени лист Града Новог Сада''  брoj 44/15), 
простор који ће бити обухваћен планом намењен је спорт-
ском парку и туристичко-спортско-рекреативној површини.

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

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

значај плана за заштиту животне средине и одрживи 
развој;

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

степен утицаја плана на друге планове на различитим 
хијерархијским нивоима.

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

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

опште и посебне циљеве стратешке процене и избор 
индикатора ;

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

смернице за израду процена утицаја пројеката на 
животну средину;

програм праћења стања животне средине у току 
спровођења плана;

приказ 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;
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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 
средину биће изложен на јавни увид заједно са Нацртом 
плана.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                                
ГРАД НОВИ САД                                                            
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ                              
И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 
Број: V-35-125/15
Дана: 19. новембар 2015.године
НОВИ  САД 

в.д. начелника
Милош Егић, с.р.

823
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 XLIX седници од 29. децембра 2015.  године, доноси 

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ПРОСТОРА ЗА СТАНОВАЊЕ У ВЕТЕРНИКУ, 

ИЗМЕЂУ НАСИПА И АДИЦА
Члан 1.

На основу ове одлуке израдиће се план детаљне 
регулације простора за становање у Ветернику, између 
насипа и Адица (у даљем тексту: план). 

Члан 2.

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

За почетну тачку описа оквирне границе обухвата плана 
утврђена је најзападнија тачка на тромеђи парцела бр. 
4097, 4798 и 4279 (насип). Из ове тачке се граница у правцу 
североистока, поклапа са северозападном границом 
парцеле број 4279 до тромеђе парцела бр. 3567, 3568 и 
4279 где скреће на север по западним границама парцела 

бр. 3568, 3569, 3572 и 3573/9 до тромеђе парцела бр. 3573/9, 
3574/12 и 3574/1 одакле у истом правцу прати источну 
регулацију улице Деспота Јована и долази до јужне 
регулације улице Нова 22 (која подужно пресеца парцелу 
број 3573/6) по којој скреће на исток и долази до западне 
регулације Дунавске улице. Одавде граница по западној 
регулацији Дунавске улице, скреће на југоисток, у истом 
правцу пресеца парцелу 4279 (насип) и по југозападној 
регулацији Ветерничке улице долази до тромеђе парцела 
бр. 4276/10, 4276/11 и 4276/6 у којој скреће на југозапад по 
северозападној регулацији улице Нишка и долази до 
тромеђе парцела бр. 4002/1, 4002/3 и 3997/1. У овој тачки 
граница скреће на исток по северној граници парцеле број 
3997/1 до тромеђе парцела бр. 4000/9, 4000/10 и 3997/1 
где скреће на југоисток по источним границама парцела 
бр. 3997/1, 4276/2 и 3994/6, а затим на запад по северним 
границама парцела бр. 3993/3, 4276/3 и 3995/3, скреће на 
југ по западној граници парцеле број 3995/3 до пресека са 
продуженим правцем јужне границе парцеле број 4047/1 
где скреће на запад, пресеца парцелу број 4031 и даље се 
поклапа са јужном границом парцеле број 4047/1, пресеца 
парцелу број 4050 и по јужној граници парцеле број 4097/2 
долази до западне регулације планиране улице по којој 
скреће на север до јужне границе парцеле број 4079. Одавде 
се граница у правцу запада поклапа са јужном границом 
парцеле број 4079 и у истoм правцу пресеца парцелу број 
4279 (насип) и долази до тромеђе парцела бр. 4097, 4798 
и 4279 (насип), која је утврђена за почетну тачку описа 
оквирне границе обухвата плана.

План ће обухватити приближно 56,06 ha.

Члан 3.

Услови и смернице за израду плана дефинисани су Пла-
ном генералне регулације насељеног места Ветерник 
(''Службени лист Града Новог Сада'', број 27/15) којим је 
обухваћени простор претежно намењен: новом породич-
ном становању, предшколској установи, секундарном 
насипу, далеководу 110 kV и јавним саобраћајним повр-
шинама.

Члан 4.

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

Члан 5. 

Концептуални оквир планирања одређен је Планом 
генералне регулације насељеног места Ветерник којим је 
овај простор опредељен за ново породично становање. 
Планом генералне регулације насељеног места Ветерник 
утврђена је обавезна израда плана детаљне регулације. 

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.
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Члан 9.

Саставни део ове одлуке је Решење о неприступању 
изради стратешке процене утицаја плана детаљне 
регулације простора за становање у Ветернику, између 
насипа и Адица на животну средину, и графички приказ 
оквирне границе и обухвата планског подручја. 

Члан 10.

Рани јавни увид обавиће се након доношења ове одлуке 
излагањем материјала којим се представља концептуални 
оквир планирања, у приземљу пословне зграде ЈП "Урбани-
зам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, 
у просторијама Меснe заједнице ''Ветерник'', Ветерник, Иве 
Лоле Рибара 1а,  Меснe заједницe ''Адице'', Нови Сад, Си ме 
Шолаје 2а и путем интернет стране www.skupstinans.rs. 

Јавни увид обавиће се излагањем нацрта плана детаљне 
регулације простора за становање у Ветернику, између 
насипа и Адица, у приземљу пословне зграде ЈП ''Урбани-
зам'' Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 
број 3 и у просторијама Меснe заједнице ''Ветерник'', Ветер-
ник, Иве Лоле Рибара 1а и  Меснe заједницe ''Адице'', Нови 
Сад, Симе Шолаје 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: 35-249/2015-I
29. децембар 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 РС’’, бр. 135/04 и 
88/10), a по прибављеном  Mишљењу Градске управе за 
заштиту животне средине  број  VI-501-1/2015-207  од  
08.09.2015.  године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА СТАНОВАЊЕ У 
ВЕТЕРНИКУ ИЗМЕЂУ НАСИПА И АДИЦА НА 

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Не приступа се изради стратешке процене утицаја плана 

детаљне регулације простора за становање у Ветернику 
између насипа и Адица на животну средину, којим ће бити 
обухваћен простор у границама одређеним одлуком о 
изради плана детаљне регулације простора за становање 
у Ветернику између насипа и Адица.

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 
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.

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.

Према Плану генералне регулације насељеног места 
Ветерник (''Службени лист Града Новог Сада'', број 27/15) 
обухваћени простор је претежно намењен новом породич-
ном становању, предшколској установи, секундарном 
насипу, далеководу 110 kV и јавним саобраћајним 
површинама.

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

Упоредо са Планом генералне регулације насељеног 
места Ветерник рађена је и Стратешка процена утицаја 
плана генералне регулације насељеног места Ветерник на 
животну средину. Овом Стратешком проценом сагледани 
су сви могући утицаји постојећег секундарног насипа и 
постојећег далековода 110 kV  са описом мера предвиђених 
за смањење негативних утицаја на животну средину. За 
израду плана генералне регулације прибављена су 
Мишљења у поступку издавања водних услова од стране 
ЈВП ''Воде Војводине'' Нови Сад, Водни услови и Водна 
сагласност од стране Покрајинског секретаријата за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство и Подаци и 
технички услови од стране Јавног предузећа ''Електромрежа 
Србије'', Погон преноса ''Нови Сад'' Нови Сад. У складу са 
наведеним водним актима и посебним условима утврђена 
су планска решења у свему поштујући услове из истих.

С обзиром на напред наведено, а на основу закључка 
да постојећи и планирани садржаји који се налазе унутар 
обухвата плана неће имати значајнији утицај на животну 
средину донето је Решење о неприступању изради 
стратешке процене утицаја плана на животну средину.



30. децембар 2015. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 63 – Страна 2213.    

 Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте 
који буду реализовани на основу овог плана детаљне 
регулације простора за становање у Ветернику између 
насипа и Адица 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 одлучено је као у диспозитиву.
 

ГРАД НОВИ САД                                                                         
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ                                        
И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ                                                             
Број: V-35-249/15
Дана: 10. септембар 2015. године
НОВИ  САД 

в.д. начелника
Милош Егић, с.р.

824
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 XLIX седници од 29. децембра 2015.  године, доноси 

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ДЕЛА ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА 
ДРЖАВНОГ ПУТА IБ-21 ОД МОСТА НА 

ДУНАВУ ДО ПЕТЉЕ КАЋ У НОВОМ САДУ

Члан 1.

На основу ове одлуке израдиће се план детаљне 
регулације дела инфраструктурног коридора Државног пута 
IБ-21 од моста на Дунаву до петље Каћ у Новом Саду (у 
даљем тексту: план).

Члан 2.

Планом ће се обухватити грађевинско подручје у 
Катастарској општини (у даљем тексту: КО) Каћ, KO Нови 
Сад III и KO Петроварадин.

Оквирна граница обухвата плана прати планирану 
регулациону линију Државног пута IБ-21. 

План ће обухватити  приближно 95 ha.

Члан 3.

Услови и смернице за уређење и грађење обухваћеног 
простора дефинисани су Просторним планом подручја 
инфраструктурног коридора аутопута Е-75, деоница Субо-
тица-Београд (Батајница) ("Службени гласник РС", бр. 69/03, 
36/10 и 143/14), Просторним планом подручја инфраструк-
турног коридора државног пута I реда бр. 21 Нови Сад-
Рума-Шабац и државног пута I реда бр. 19 Шабац-Лозница 

("Службени гласник РС", брoj 40/11) и Просторним планом 
Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 11/12), којим је обухваћени простор намењен за јавну 
саобраћајну површину - државни пут I реда.

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 подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75, 
деоница Суботица-Београд (Батајница), Просторним пла-
ном подручја инфраструктурног коридора државног пута I 
реда бр. 21 Нови Сад-Рума-Шабац и државног пута I реда 
бр. 19 Шабац-Лозница, и Просторним планом Града Новог 
Сада којим је утврђено да је за нове путне правце држав-
них путева I и II реда потребна израда планова детаљне 
регулације као основа за даљу реализацију, чему претходи 
израда идејног пројекта. 

Члан 6.

Рок за израду плана је четири месеца од дана 
достављања идејног пројекта са извештајем о извршеној 
стручној контроли ревизионе комисије. 

Члан 7.

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

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 
инфраструктурног коридора Државног пута IБ-21 од моста 
на Дунаву до петље Каћ у Новом Саду 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 инфраструктурног коридора 
Државног пута IБ-21 од моста на Дунаву до петље Каћ у 
Новом Саду, у приземљу пословне зграде ЈП "Урбанизам" 
Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, у 
просторијама Mеснe заједницe ''Шангај'', Нови Сад,  Улица 
VIII бб, Месне заједнице ''Петроварадин'', Петроварадин, 
Улица Чајковског број 1а, и путем интернет стране www.
skupstinans.rs.    

Јавни увид обавиће се излагањем нацрта планa детаљне 
регулације дела инфраструктурног коридора Државног пута 
IБ-21 од моста на Дунаву до петље Каћ у Новом Саду, у 
приземљу пословне зграде ЈП "Урбанизам" Завод за урба-
низам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, у просторијама 
Меснe заједницe ''Шангај'', Нови Сад, Улица VIII бб и Месне 
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заједнице ''Петроварадин'', Петроварадин, Улица Чајковског 
број 1а.    

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: 35-272/2015-I
29. децембар 2015. 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, 
88/10) и члана 3.  алинеја друга Одлуке о одређивању врсте 
планских докумената за које се израђује стратешка процена 
утицаја на животну средину (''Службени лист Града Новог 
Сада'' број 48/09), по прибављеном Mишљењу Градске 
управе за заштиту животне средине број VI-501-1/2015-216   
од 17.09.2015. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О  ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 

УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА 

ДРЖАВНОГ ПУТА IБ-21 ОД МОСТА НА 
ДУНАВУ ДО ПЕТЉЕ КАЋ У НОВОМ САДУ 

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја плана 
детаљне регулације инфраструктурног коридора Државног 
пута IБ-21 од моста на Дунаву до петље Каћ у Новом Саду, 
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.

Планом ће бити обухваћен простор који се налази у 
Катастарској Општини Каћ, К.О. Нови Сад III  и К.О. 
Петроварадин. Граница обухвата плана прати планирану 
регулациону линију Државног пута IБ-21.

Услови и смернице за уређење и грађење обухваћеног 
простора дефинисани су Просторним планом подручја 

инфраструктурног коридора аутопута Е-75, деоница 
Суботица-Београд (Батајница) (''Службени лист Града Новог 
Сада'' бр. 69/03, 36/10 и 143/14) , Просторним планом 
подручја инфраструктурног коридора државног пута I реда 
бр. 21 Нови Сад-Рума-Шабац и државног пута I реда бр. 
19 Шабац-Лозница (''Службени лист Града Новог Сада'' бр. 
40/11) и Просторним планом Града Новог Сада (''Службени 
лист Града Новог Сада'' бр. 11/12), којим је обухваћени 
простор намењен за јавну саобраћајну површину-Државни 
пут I реда.     

За постојеће и потенцијалне делатности, на простору у 
обухвату плана, неопходно је утврдити критеријуме заштите 
животне средине као и просторно-планске мере за очување 
и спречавање деградације средине, имајући у виду како 
захтеве појединих радних активности у односу на просторно-
технолошке, инфраструктурне елементе и економске 
аспекте заштите средине везане за спречавање деградације, 
тако и у односу на друге садржаје у простору.

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 различитим 
хијерархијским нивоима.

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

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

-опште и посебне циљеве стратешке процене и избор 
индикатора;

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

-смернице за израду процена утицаја пројеката на 
животну средину;

-програм праћења стања животне средине у току 
спровођења плана;

-приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
стратешке процене;

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

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

5. Извештај о стратешкој процени израдиће Јавно 
предузеће "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, 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.
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6. У току израде извештаја о стратешкој процени 
прибавиће се подаци, мишљења и извршиће се консултације 
са свим надлежним и заинтересованим органима и 
организацијама, који располажу подацима или имају неки 
интерес који се односи на заштиту животне средине.

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

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД     
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ  
И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ  
Број: V-35-272/15   
Дана: 18. септембар 2015. године
НОВИ  САД 

в.д. начелника

Милош  Егић, с.р.

825
На основу члана 24. тачка 23. Статута Града Новог Сада 

- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 43/08), а у вези са чланом 2. ст. 3. и 5. Закона о кому-
налним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11), 
Скупштина Града Новог Сада на XLIX седници од 29. децем-
бра  2015. године, доноси

ОДЛУКУ
О ПРОГРАМУ ФИНАНСИРАЊА ОДРЕЂЕНИХ 
КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ У 2016. ГОДИНИ

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се Програм финансирања 
одређених комуналних делатности у 2016. години (у даљем 
тексту: Програм), који чини саставни   део ове одлуке.

Члан 2.

Програм обухвата услуге уништавања штетних инсе-
ката, сузбијања и уништавања амброзије, услуге прогнозно-
извештајних послова у вези са заштитом здраља биља, 
услуге обезбеђивања услова за одржавање отворених 
канала и насипа, одржавања јавног осветљења и набавке 
електричне енергије за јавно осветљење, услуге декорације 
Града Новог Сада, одржавања урбаног мобилијара, 
одржавања елемената визуелних комуникација, опреме за 
оглашавање и плакатних места, утврђивања и праћења 
квалитета воде за пиће, одржавање општег информаци-
онг система Града Новог Сада, услуге обележавања и 
одржавања простора за извођење паса, чишћење јавних 
површина некатегоризованих на другом месту и друге услуге 
од значаја за опште и комунално уређење Града (опште 
позиције).

Члан 3.

Средства за реализацију Програма обезбеђују се из 
буџета Града Новог Сада за 2016. годину у износу од 
570.177.000,00 динара (услуге по уговору 209.577.000,00 
динара, специјализоване услуге 110.600.000,00 динара и 
стални трошкови - 250.000.000,00 динара).

Члан 4.

Стручни надзор над реализацијом Програма врши Јавно 
предузеће "Завод за изградњу Града" у Новом Саду (у 
даљем тексту: Завод). 

Трошкови обављања послова надзора обухваћени су у 
оквиру средстава Програма уређивања грађевинског 
земљишта за 2016. годину.

Члан 5.

Услуге из члана 2. ове одлуке обављаће јавно кому-
нално предузеће, привредно друштво, предузетник или 
други привредни субјект, коме се њихово обављање повери, 
у складу са Законом о комуналним делатностима, одлу-
кама Скупштине Града Новог Сада и прописима којима се 
уређују јавне набавке.

Ближи услови за обављање услуга из члана 2. ове 
одлуке, као и међусобна права и обавезе утврђују се 
уговором између Градоначелника Града Новог Сада (у 
даљем тексту: Градоначелник) или лица које он овласти и 
јавног комуналног предузећа, привредног друштва, 
предузетника или другог привредног субјекта коме се 
њихово обављање повери. 

Члан 6.

Програм реализује Градска управа за комуналне послове 
(у даљем тексту: Градска управа).

Градска управа уз претходну сагласност Градоначелника, 
може извршити прерасподелу планираних средстава по 
позицијама Програма у оквиру исте врсте услуга, ако постоје 
објективне околности које условљавају потребу за 
извршењем одређених услуга.

Члан 7. 

Градска управа подноси Скупштини Града Новог Сада 
шестомесечни и годишњи извештај са исказаним физич-
ким и финансијским показатељима о извршеним услугама 
и утрошку средстава.

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада", а 
примењиваће се од 1. јануара 2016. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2015-2246-I
29. децембар 2015. године 
НОВИ САД 

Председница
Јелена Црногорац, с.р.
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                                                                                          Планирано динара 

 Услуге у  2016.  години 570.177.000,00 

 - Уништавање штетних инсеката 44.600.000,00
 - Сузбијање и уништавање амброзије 37.000.000,00
 - Прогнозно-извештајни послови у вези са заштитом здравља биља 1.000.000,00
 - Отворени канали и насипи 70.000.000,00
 - Јавно осветљење 310.000.000,00 

- Декорација Града Новог Сада 5.865.000,00
 - Одржавање урбаног мобилијара 32.000.000,00
 - Одржавање елемената визуелних комуникација, опреме за оглашавање и плакатних места 3.000.000,00
 - Утврђивање и праћење квалитета воде за пиће 28.000.000,00
 - Одржавање општег информационог система Града Новог Сада 12.750.000,00
 - Обележавање и одржавање простора за извођење паса 300.000,00
 - Чишћење јавних површина некатегоризованих на другом месту 13.000.000,00
 - Опште позиције 12.662.000,00

  УНИШТАВАЊЕ ШТЕТНИХ ИНСЕКАТА 44.600.000,00
1405 Мониторинг и контрола сузбијања крпеља 1.700.000,00
1406  Трошкови анализе крпеља на зараженост 253.000,00
 343 Уништавање крпеља на неуређеним зеленим површинама и 

 уништавање крпеља на уређеним зеленим површинама 5.174.000,00
 344 Истраживање и мониторинг симулида 1.300.000,00
1408  Сузбијање и третман симулида 1.250.000,00
1194 Праћење бројности и контрола радова на сузбијању комараца 3.500.000,00
 1218 Сузбијање комараца и других штетних инсеката, трошкови авијације и 

 аерофото снимање изворишта комараца на територији Града Новог Сада 31.423.000,00

  СУЗБИЈАЊЕ И УНИШТАВАЊЕ АМБРОЗИЈЕ 37.000.000,00
1567  Сузбијање и уништавање коровске биљке амброзије 33.000.000,00
1658 Хемијско уклањање амброзије 1.000.000,00
2410  Картирање терена под коровском биљком амброзијом и другим алергогеним биљкама, 

 лабoраторијска и теренска истраживања и мониторинг 3.000.000,00

  ПРОГНОЗНО-ИЗВЕШТАЈНИ ПОСЛОВИ У ВЕЗИ СА ЗАШТИТОМ ЗДРАВЉА БИЉА 1.000.000,00
2419 Прогнозно-извештајни послови у вези са заштитом здравља биља на територији Града 1.000.000,00

  ОТВОРЕНИ КАНАЛИ И НАСИПИ 70.000.000,00

493 Рад стабилних црпних станица на санацији воде 14.000.000,00
896  Одржавање потока на територији Града Новог Сада 11.000.000,00
1231 Одржавање отворене мелиoрационе каналске мреже хидрообјеката 26.000.000,00  
1232 Одржавање опреме за одбрану од поплава и подземних вода са подручја 

 Града Новог Сада 400.000,00
1601 Одржавање канала отворене атмосферске канализације у Граду Новом Саду 12.600.000,00
1610  Препумпавање атмосферских вода  после већих падавина 3.000.000,00
2407 Одржавање устава у насипу и одбрамбене линије за одбрану од поплава 

 на територији Града Новог Сада 1.800.000,00
2434 Одржавање пумпи на пловак, са заменом постојећих на територији Града Новог Сада 1.200.000,00

  ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ 310.000.000,00

  НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 250.000.000,00

1240 Трошкови електричне енергије у Новом Саду, Петроварадину 
 и на Петроварадинској тврђави 200.000.000,00
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1308  Трошкови електричне енергије јавног осветљења у насељеним местима 
 (Сремској Каменици, Ветернику, Футогу, Бегечу,Руменки, Кисачу, Степановићеву, 
 Ченеју, Каћу, Будисави,Ковиљу, Буковцу, Лединцима и Старим Лединцима) 50.000.000,00

  ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА 60.000.000,00

1233 Одржавање јавног осветљења на територији Града Новог Сада 40.000.000,00
1307 Одржавање јавног осветљења у насељеним местима (Сремској Каменици, Ветернику, 

 Футогу, Бегечу, Руменки, Кисачу,Степановићеву, Ченеју, Каћу, Будисави, Ковиљу, 
 Буковцу, Лединцима и Старим Лединцима)  20.000.000,00

  ДЕКОРАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА 5.865.000,00

1342 Трошкови декорације Града Новог Сада за јавне манифестације и државне празнике 2.115.000,00
2431  Трошкови монтаже, демонтаже и складиштења свечане расвете 3.750.000,00

  ОДРЖАВАЊЕ УРБАНОГ МОБИЛИЈАРА 32.000.000,00

1237  Одржавање урбаног мобилијара и других урбаних елемената у Граду Новом Саду 12.500.000,00
1765 Oдржавање дрвених мостова и санација бедема и стаза на Петроварадинској тврђави 3.400.000,00
1779 Одржавање тартан стаза и других вештачких подлога 3.600.000,00
1778 Одржавање дечијих игралишта и рекреационих површина са реквизитима 12.500.000,00

  ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕМЕНАТА ВИЗУЕЛНИХ КОМУНИКАЦИЈА, 
 ОПРЕМЕ ЗА ОГЛАШАВАЊЕ И ПЛАКАТНИХ МЕСТА 3.000.000,00

1764 Одржавање елемената визуелне комуникације, опреме за оглашавање и плакатних места 3.000.000,00

  УТВРЂИВАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ 28.000.000,00

689 Утврђивање и праћење квалитета воде за пиће на територији Града Новог Сада 28.000.000,00

  ОДРЖАВАЊЕ ОПШТЕГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ГРАДА НОВОГ САДА 12.750.000,00

1294 Одржавање општег информационог система Града Новог Сада 12.750.000,00
 
  ОБЕЛЕЖАВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПРОСТОРА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ПАСА 300.000,00

682 Обележавање и одржавање простора за извођење паса  300.000,00

  ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НЕКАТЕГОРИЗОВАНИХ НА ДРУГОМ МЕСТУ 13.000.000,00

1725 Уклањање жвакаћих гума и сличних нечистоћа са тротоара и других јавних површина
 и прање јавних површина изграђених од бехатона и сличних материјала 8.000.000,00

2411 Уклањање графита са фасада јавних зграда и споменика 5.000.000,00
 
  ОПШТЕ ПОЗИЦИЈЕ 12.662.000,00

2447 Одржавање јавних тоалета 3.000.000,00

2430 Постављање, одржавање и уклањање мобилних тоалета и санитарних кабина 3.162.000,00

78  Постављање табли са називима улица, тргова и пренумерација кућних бројева 3.500.000,00

1780 Одржавање фонтана и јавних чесми 3.000.000,00
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На основу члана 24. тачка 23. Статута Града Новог Сада 

- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 43/08), Скупштина Града Новог Сада, на XLIX  сед-
ници од 29. децембра  2015. године доноси

ПРОГРАМ
 ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА 

НЕСМЕТАНО ОДВИЈАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА 
ПУТНИКА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ 

САОБРАЋАЈНОГ  ПРЕДУЗЕЋА "НОВИ 
САД", НОВИ САД ЗА 2016. ГОДИНУ 

- ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ
1. За несметано одвијање јавног превоза путника у 2016. 

години планирају се средства за набавку горива у износу 
од 150.000.000,00 динара из текућих субвенција из буџета 
Града Новог Сада за 2016. годину.

2. Захтев за пренос средстава из буџета Града Новог 
Сада за 2016. годину, уз приложену документацију, Јавно 
градско саобраћајно предузеће "Нови Сад", Нови Сад (у 
даљем тексту: Предузеће) доставља Градској управи за 
саобраћај и путеве (у даљем тексту: Градска управа) која 
врши надзор над спровођењем Програма.

3. Уколико планирана средства из тачке 1. овог про-
грама не буду довољна за планирану набавку горива, 
недостајућа средства обезбедиће се из сопствених сред-
става Предузећа.

Пренос средстава из тачке 1. овог програма на рачун 
Предузећа врши се на основу захтева који припрема Град-
ска управа у складу са прописима.

4. Предузеће подноси Скупштини Града Новог Сада 
шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Про-
грама.

5. Оваj програм 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: 34-4558/2015-I
29. децембар 2015. године 
НОВИ САД 

Председница
Јелена Црногорац, с.р.
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На основу члана 24. тачка 23. Статута Града Новог Сада 

– пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
брoj 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XLIX седници 
од 29. децембра 2015. године доноси

О Д Л У К У
О  ПРОГРАМУ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА 
ВРЕЛОВОДА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА "НОВОСАДСКА ТОПЛАНА" 
НОВИ САД ЗА 2016. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се Програм изградње објеката 
вреловода Јавног комуналног предузећа "Новосадска 
топлана" Нови Сад за 2016. годину (у даљем тексту: Про-
грам), који чини саставни део ове одлуке. 

Члан 2.

Носилац инвестиционих активности предвиђених Про-
грамом је Јавно комунално предузеће "Новосадска топлана" 
Нови Сад (у даљем тексту: Предузеће).

 Члан 3.

За реализацију Програма планирана су средства у буџету 
Града Новог Сада за 2016. годину – капиталне субвенције 
у износу од 136.300.000,00 динара.

Члан 4.

Захтев за пренос средстава из члана 3. ове одлуке, уз 
приложену документацију, Предузеће доставља Градској 
управи за комуналне послове (у даљем тексту: Градска 
управа). 

Пренос средстава из члана 3. ове одлуке на рачун 
Предузећа врши се на основу захтева, који припрема Град-
ска управа, у складу са прописима.

Члан 5.

Уколико планирана средства из члана 3. ове одлуке не 
буду довољна за реализацију Програма, недостајућа сред-
ства обезбедиће се из сопствених средстава Предузећа.

Члан 6.

Када се средства из члана 3. ове одлуке не остварују у 
планираном износу Градоначелник Града Новог Сада може 
одредити приоритетне радове.

Члан 7.

Надзор над реализацијом Програма врши Градска 
управа.

Члан 8.

Предузеће подноси Скупштини Града Новог Сада шесто-
месечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада", а 
примењиваће се од 1. јануара 2016. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА                          
Број: 352-1/2015-2035-I
29. децембар 2015. године 
НОВИ САД 

Председница
Јелена Црногорац, с.р.
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ПРОГРАМ
 ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА ВРЕЛОВОДА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "НОВОСАДСКА ТОПЛАНА" 

НОВИ САД ЗА 2016. ГОДИНУ

Редни 
број ПОЗИЦИЈА ПРОГРАМА Вредност у 

динарима

1 Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловодној мрежи 
од шахта 142 у  Фрушкогорској улици према кампусу Улицом др Илије Ђуричића 26.300.000,00

2 Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на огранку вреловода 
од Булевара ослобођења према СПЕНС-у до ТП број 3 на СПЕНС-у 80.000.000,00

3.
Извођење грађевинских радова са уградњом инсталација и опреме на вреловоду од шахта 
341 дуж Булевара Михајла Пупина (хотел „Центар“) и блоку улица Народних хероја, 
Поштанска, Петра Драпшина до Булевара ослобођења 30.000.000,00

 УКУПНО (без ПДВ): 136.300.000,00
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На основу члана 24. тачка 26. Статута Града Новог Сада-

пречишћен текст (''Службени лист Града Новог Сада'', број 
43/08) Скупштина Града Новог Сада, на XLIX седници од 
29. децембра 2015. године доноси

ОДЛУКУ 
О ПРОГРАМУ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА 
ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ  ЗА 2016. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се Програм одржавања објеката 
путне привреде за 2016. годину (у даљем тексту: Програм), 
који је саставни део ове одлуке.

Члан 2.

Програм обухвата послове на одржавању објеката путне 
привреде, а реализоваће га Јавно предузеће ''Завод за 
изградњу Града'' у Новом Саду (у даљем тексту: Завод).

Програм ће се реализовати из средстава буџета Града 
Новог Сада за 2016. годину у износу од 556.738.901,00 
динара, од чега се 27.641.000,00 динара финансира из 
наменског прихода од новчаних казни за саобраћајне 
прекршаје у складу са чланом 18. Закона о безбедности 
саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике 
Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – Одлука УС, 55/14 
и 96/15 – др. закон), а 56.738.901,00 динара се финансира 
од накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног 
земљишта и средстава остварених од давања у закуп 
пољопривредног земљишта, односно објеката у државној 
својини у складу са чл. 25. и 71. Закона о пољопривредном 
земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. 
закон и 41/09).

Члан 3.

За обављање послова на одржавању објеката путне 
привреде одређује се Јавно комунално предузеће ''Пут'' 
Нови Сад (у даљем тексту: Предузеће).

Изузетно од става 1. овог члана, за обављање послова 
предвиђених на позицијама Програма: 12. ''Одржавање 
мостова'', 13. "Одржавање ознака на коловозу употребом 
дебелослојне пластике", 14. "Одржавање заштитних ограда" 
и 15. "Одржавање вегетације и прегледности на прелазима 
пута преко железничке пруге", извршиоца ће изабрати 
Завод, у складу са законом.

Ближи услови за обављање послова из члана 2. став 
1. ове одлуке као и међусобна права и обавезе између 
Завода и Предузећа, односно између Завода и извршиоца 
из става 2. овог члана, уредиће се посебним уговорима.

Члан 4.

Захтев за трансфер средстава из члана 2. став 2. ове 
одлуке, уз приложену документацију, Завод доставља 
Градској управи за комуналне послове (у даљем тексту: 
Градска управа).

Трансфер средстава из става 1. овог члана на рачун 
Завода врши се на основу захтева који припрема Градска 
управа, у складу  са прописима.

Члан 5.

Надзор над обављањем послова у оквиру Програма 
врши Завод.

Надзор над реализацијом Програма врши Градска управа 
за саобраћај и путеве, преко Градске управе за инспекцијске 
послове - Одсек саобраћајне инспекције.

Трошкови обављања послова надзора из става 1. овог 
члана, обухваћени су у оквиру трошкова реализације Про-
грама уређивања грађевинског земљишта за 2016. годину.

Ближи услови за обављање послова надзора из става 
1. овог члана, регулишу се уговорима из члана 3. став 3. 
ове одлуке.

Члан 6.

Градска управа подноси Скупштини Града Новог Сада 
шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма, 
са исказаним физичким и финансијским показатељима о 
обављеним пословима.

Члан 7.

Градска управа, уз претходну сагласност Градоначел-
ника Града Новог Сада, може извршити прерасподелу пла-
нираних средстава по позицијама Програма, ако постоје 
објективне околности које условљавају потребу за 
извршењем одређених послова  у већем обиму од плани-
раног.

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у ''Службеном листу Града Новог Сада'', a 
примењиваће се од 1. јануара 2016. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2015-2036-I
29. децембар 2015. године 
НОВИ САД  Председница

Јелена Црногорац, с.р.
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ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

Позиција НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ Износ у 
динарима

1. Одржавање неповезаних уништених сливника 100.000,00

2. Одржавање путева у зимским условима (са обезбеђењем материјала) 229.261.113,35

3. Одржавање саобраћајница 149.138.886,65

4. Одржавање аутобуских стајалишта на коловозу 5.000.000,00

5. Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације 39.000.000,00

6. Одржавање светлосне и семафорске сигнализације 33.000.000,00

7. Одржавање тротоарских и рекреативних површина 5.000.000,00

8. Одржавање бициклистичких стаза 5.000.000,00

9. Одржавање објеката путне привреде на магистралним, регионалним и локалним 
путевима 2.000.000,00

10. Одржавање пешачких стаза у међублоковском простору 2.000.000,00

11. Одржавање коловоза, пешачких стаза и платоа на Петроварадинској тврђави 500.000,00

1767 Ванредно одржавање саобраћајних површина за потребе одржавања јавних 
манифестација под покровитељством Града Новог Сада 3.000.000,00

12. Одржавање мостова 4.000.000,00

13. Одржавање ознака на коловозу употребом дебелослојне пластике 10.000.000,00

14. Одржавање заштитних ограда 5.000.000,00

15. Одржавање вегетације и прегледности на прелазима пута преко железничке пруге 8.000.000,00

16. Одржавање осталих некатегорисаних путева 56.738.901,00

УКУПНО 1-16 (укључујући и поз. 1767): 556.738.901,00
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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 20. тачка 19. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 
и 83/14 – др. закон) и чланом 21. Закона о заштити од 
пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09 и 20/15), 
Скупштина Града Новог Сада, на XLIX седници од 29. 
децембра 2015. године доноси

О Д Л У К У
О ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА 
ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА ЗА 2016. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се Програм коришћења сред-
става за заштиту од пожара за 2016. годину (у даљем тек-
сту: Програм), који чини саставни део ове одлуке.

Члан 2.

Програм обухвата набавку ватрогасне опреме – наста-
вак реализације из 2015. године, специјализиованих пут-
ничких возила – наставак реализације из 2015. године, 
специјализованог доставног возила и ватрогасне опреме.

Члан 3.

Средства за реализацију Програма обезбеђују се из 
буџета Града Новог Сада за 2016. годину у износу од 
10.600.000,00 динара.

Члан 4.

Специјализиована путничка возила, специјализовано 
доставно возило и ватрогасна опрема из  члана 2. ове 
одлуке уступиће се на коришћење Министарству унутрашњих 
послова – Сектор за ванредне ситуације – Управа за ван-
редне ситуације у Новом Саду (у даљем тексту: Корисник) 
у складу са законом.

Ближи услови за уступање возила и опреме из става 1. 
овог члана, као и међусобна права и обавезе уређују се 
уговором који закључују Градоначелник Града Новог Сада 
или лице које он овласти и Корисник.

Члан 5.

Програм реализује Градска управа за комуналне послове 
(у даљем тексту: Градска управа).

Члан 6.

Градска управа подноси Скупштини Града Новог Сада 
годишњи извештај о реализацији Програма.
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Члан 7.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2015-2217-I
29. децембар 2015. године 
НОВИ САД  Председница 

Јелена Црногорац, с.р.

П Р О Г Р А М
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ ОД 

ПОЖАРА ЗА 2016. ГОДИНУ

Редни
број ОПРЕМА План за 2016. 

годину

1. Ватрогасна опрема – наставак 
реализације из 2015. године 1.600.000,00

2.
Специјализовано путничко 
возило (3 комада) – наставак 
реализације из 2015. године

4.000.000,00

3. Специјализовано доставно 
возило 2.640.000,00

4. Ватрогасна опрема 2.360.000,00
УКУПНО 1-4: 10.600.000,00

830
На основу члана 24. тачка 23. Статута Града Новог Сада 

- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 43/08), Скупштина Града Новог Сада, на XLIX седници 
од  29. децембра 2015. године доноси

О Д Л У К У
О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 

АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" 

НОВИ САД И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА 
ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 

ЗА 2016. ГОДИНУ
Члан 1.

Овом одлуком утврђује се Програм инвестиционих 
активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и 
канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и 
канализације за 2016. годину (у даљем тексту: Програм), 
који чини саставни део ове одлуке.

Члан 2.

Носилац активности предвиђених Програмом је Јавно 
комунално предузеће "Водовод и канализација"  Нови Сад 
(у даљем тексту: Предузеће).

Члан 3.

За реализацију Програма планирана су средства у буџету 
Града Новог Сада за 2016. годину за капиталне субвенције 
– инвестиционе активности у укупном износу од 
562.920.117,00 динара, од чега средстава зајма ЕИБ износе 
од 266.703.746,00 динара. 

Члан 4.

Уколико планирана средства из члана 3. ове одлуке не 
буду довољна за реализацију инвестиционих активности 
предвиђених Програмом, недостајућа средства обезбедиће 
се из сопствених средстава Предузећа.

Члан 5.

Предузеће је дужно да за део Програма, ТЕКУЋЕ 
ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ, донесе 
Динамички план радова за 2016. годину, који садржи пла-
ниране врсте радова и динамику извођења по месецима.

Радови у делу Програма, ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДО-
ВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ, извршаваће се по налогу Јавног 
предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду и 
инспекцијског органа у обиму који је неопходан за обављање 
комуналне делатности снабдевања водом за пиће и 
пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода 
у Граду Новом Саду.

Радови предвиђени у делу Програма, ТЕКУЋЕ 
ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ ће се финан-
сирати из сопствених средстава Предузећа.

Члан 6.

Надзор над реализацијом Програма врши Градска управа 
за комуналне послове (у даљем тексту: Градска управа). 

Стручни надзор над извођењем радова предвиђених 
Програмом, у делу ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И 
КАНАЛИЗАЦИЈЕ, врши Јавно предузеће "Завод за изградњу 
Града" у Новом Саду. 

Трошкови обављања послова стручног надзора из става 
2. овог члана обухваћени су у оквиру трошкова реализације 
Програма уређивања грађевинског земљишта за 2016. 
годину.

Члан 7.

Захтев за пренос средстава капиталних субвенција из 
члана 3. ове одлуке, уз приложену документацију, Предузеће 
доставља Градској управи.

Пренос средстава из члана 3. ове одлуке на рачун 
Предузећа врши се на основу захтева, који припрема 
Градска управа, у складу са прописима.

Члан 8. 

Када се средства из члана 3. ове одлуке не остварују у 
планираном износу, Градоначелник Града Новог Сада може 
утврдити приоритетне радове.

Члан 9.

Предузеће подноси Скупштини Града Новог Сада 
шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Члан 10.

Ова одлука ступа на снагу наредног  дана  од дана 
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада", а 
примењиваће се од 1. јануара 2016. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2015-2145-I
29. децембар 2015. године 
НОВИ САД Председница

Јелена Црногорац,с.р.
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ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДОВОД И 

КАНАЛИЗАЦИЈА" НОВИ САД И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ 
ЗА 2016. ГОДИНУ

ИНВЕСТИЦИОНE  АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

Број 
позиције Назив програмске позиције

Планирана 
вредност за 
2016. годину

Група 
радова I ВОДОВОД 266.716.371,00

2. ИЗВОРИШТА 24.000.000,00

Хидрогеолошка истраживања са изградњом и опремањем бушених пробно-експлоата-
ционих бунара на Ратном острву, II – фаза – Наставак реализације уговорених обавеза

3. ПОГОН ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 16.136.371,00

Извођење радова на доградњи и реконструкција погона за основно хлорисање на ППДВ 
„Штранд“ у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала – Наставак реализације 
уговорених обавеза

8. ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ 226.580,000,00

Реконструкција чворишта са набавком и уградњом вентила у шахтовима и замена 
уградбених гарнитура на примарној и секундарној водоводној мрежи

Изградња и реконструкција водоводне мреже на територији Града Новог Сада 
– Наставак реализације уговорених обавеза

Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Булевару Јаше Томића (од 
Улице Кисачке до Булевара ослобођења) у Новом Саду, са набавком и уградњом 
материјала - Наставак реализације уговорених обавеза

Извођење радова на изградњи водоводне мреже у насељу Адице у Новом Саду, са 
набавком и уградњом материјала – I ФАЗА - Наставак реализације уговорених обавеза

Група 
радова II К А Н А Л И З А Ц И Ј А 29.500.000,00

14. ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ 29.500.000,00

Израда пројекта за грађевинску дозволу и пројекте за извођење за реконструкцију 
канализације на Лиману – 1 и Лиману – 2, у Новом Саду -  Наставак реализације 
уговорених обавеза

Извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у улици Краља Александра у 
Ветернику, са набавком и уградњом материјала - Наставак реализације уговорених 
обавеза

Извођење радова на изградњи канализационе мреже у делу Карагаче до пута за 
Буковац у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала - Наставак реализације 
уговорених обавеза

У К У П Н О  (I+II): 296.216.371,00

Група 
радова III СРЕДСТВА ЗАЈМА ЕИБ 266.703.746,00

18. Реконструкција постројења за прераду воде за пиће „Штранд“ 
- Наставак реализације уговорених обавеза 254.795.746,00

19. Изградња и реконструкција примарне канализационе мреже од Улице Руменачке до ГЦ-2 
- Наставак реализације уговорених обавеза 11.908.000,00

У К У П Н О  (III): 266.703.746,00
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Планирана 
вредност за 
2016. годину

Група 
радова I ВОДОВОД 266.716.371,00

Група 
радова II КАНАЛИЗАЦИЈА 29.500.000,00

Група 
радова III СРЕДСТВА ЗАЈМА ЕИБ 266.703.746,00

УКУПНО (I+II+III): 562.920.117,00

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА
Планирана 
вредност за 
2016. годину

I КАНАЛИЗАЦИЈА 100.000.000,00

Одржавање атмосферске канализације 15.000.000,00

Одржавање црпних станица атмосферске канализације 10.000.000,00

Интервентни радови и прање блоковске мреже 15.000.000,00

Хаварије на секундарној мрежи канализације 50.000.000,00

Мониторинг протока на изливима канализације 10.000.000,00

II ВОДОВОД 100.000.000,00

Праћење и одржавање евиденције стања јавних чесми и бунара (Катастар) 10.000.000,00

Одржавање, ревитализација и санација јавних копаних и бушених бунара и објеката 10.000.000,00

Ликвидација – санација објеката и бунара 10.000.000,00

Катастар надземних хидраната, оспособљавање постојећих, обележавање мреже нових 
хидраната 10.000.000,00

Интервентно снабдевање пијаћом водом 5.000.000,00

Хаварије на секундарној мрежи водовода 50.000.000,00

Интервентно одржавање водоводне мреже по налогу инспекцијских служби 5.000.000,00

УКУПНО: 200.000.000,00

831
На основу члана 24. тачка 23. Статута Града Новог Сада 

- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XLIX седници 
од 29. децембра 2015. године доноси

О Д Л У К У 
О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 

АКТИВНОСТИ И УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

"ЛИСЈЕ" НОВИ САД  ЗА 2016. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се Програм инвестиционих актив-
ности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа 

„Лисје“ Нови Сад за 2016. годину (у даљем тексту: Про-
грам), који чини саставни део ове одлуке. 

Члан 2.

Носилац активности предвиђених Програмом је Јавно 
комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад ( у даљем тексту: 
Предузеће). 

Члан 3.

За реализацију Програма планирана су средства у буџету 
Града Новог Сада за 2016. годину  у износу од 199.000.000,00 
динара, и то за:

- КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ (инвестиционе активности) 
у износу од 49.000.000,00 динара, и

- УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ у износу од 150.000.000,00 
динара.
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Члан 4.

Уколико планирана средства из члана 3. ове одлуке не 
буду довољна за реализацију активности предвиђених Про-
грамом, недостајућа средства обезбедиће се из сопстве-
них средстава Предузећа.

Члан 5.

Надзор над реализацијом Програма врши Градска управа 
за комуналне послове(у даљем тексту: Градска управа).

Стручни надзор над реализацијом услуга из делатно-
сти предвиђених Програмом, врши Јавно предузеће „Завод 
за изградњу Града“ у Новом Саду.

Трошкови обављања послова стручног надзора из става 
2. овог члана обухваћени су у оквиру трошкова реализације 
Програма уређивања грађевинског земљишта за 2016. 
годину.

Члан 6.

Захтев за пренос средстава капиталних субвенција, као 
и рачун за услуге из делатности из члана 3. ове одлуке, уз 
приложену документацију, Предузеће доставља Градској 
управи.

Плаћање, односно пренос средстава из члана 3. ове 
одлуке на рачун Предузећа врши се на основу захтева који 
припрема Градска управа у складу са прописима.

Члан 7.

Када се средства из члана 3. ове одлуке не остварују у 
планираном износу, Градоначелник Града Новог Сада (у 

даљем тексту: Градоначелник) може утврдити приоритетне 
радове, односно услуге.

Члан 8.

Градска управа, уз претходну сагласност Градоначел-
ника, може да изврши прерасподелу планираних средстава 
по позицијама Програма у делу услуга из делатности,   ако 
постоје објективне околности које условљавају потребу за 
извршењем одређених услуга у већем обиму од планира-
ног. 

Члан 9.

Предузеће подноси Скупштини Града Новог Сада шесто-
месечни и годишњи извештај о реализацији Програма .

Члан 10.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада", а 
примењиваће се од 1. јануара 2016. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2015-2117-I
29. децембар 2015. године 
НОВИ САД 

Председница
Јелена Црногорац, с.р.

П Р О Г Р А М 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

“ЛИСЈЕ" НОВИ САД ЗА 2016. ГОДИНУ

   ИНВЕСТИЦИОНE АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

Број 
позиције ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА Вредност

1. Изградња атмосферске канализације, водоводне и хидрантске мреже на гробним пољима 
I, II, III, IV и V на Градском гробљу – IV фаза 4.000.000,00

2. Реконструкција – санација стаза на Градском гробљу у Новом Саду 
(на гробним пољима I, II, III, IV и V) – V фаза 10.000.000,00

3. Изградња осаријума и лапидаријума на I гробном пољу на Градском гробљу - I фаза 8.000.000,00

4. Радови на инвестиционом подизању зеленила на IX гробном пољу на Градском гробљу 
– II фаза 4.000.000,00

5. Припремне активности на изради катастра гробних места (Доње и Горње гробље – Ковиљ, 
Каћ, Будисава) 15.000.000,00

6. Изградња дворишне, атмосферске и фекалне канализације, водоводне и хирантске мреже 
на Централном гробљу у Футогу – II фаза 3.000.000,00

7. Изградња колско-пешачких стаза на Централном гробљу у Футогу 5.000.000,00

 СВЕГА: 49.000.000,00

 Напомена: Финансијске вредности позиција Програма инвестиционих активности су изражене без ПДВ-а.
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УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

Програмска
позиција НАЗИВ ГРОБЉА Вредност у 

динарима

ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА:

1256 Католичко гробље 7.530.000,00

1258 Јеврејско гробље 1.130.000,00

1260 Успенско гробље 4.607.000,00

1263 Русинско гробље 1.222.000,00

1303 Назаренско гробље 281.000,00

1305 Гробље у Сремској Kаменици 3.932.000,00

1309 Гробља у Петроварадину 7.886.000,00

1311 Градско гробље 84.866.000,00

1313 Спомен гробље, Алеја хероја и великана 2.930.000,00

1314 Алмашко гробље 5.406.000,00

1316 Реформаторско-евангелистичко гробље 1.033.000,00

1560 Гробља у Футогу 9.600.000,00

  345 Гробље у Ветернику 1.930.000,00

2438 Заштићена гробна места на Успенском гробљу 452.000,00

1777 Заштићена гробна места на Градском гробљу 475.000,00

517 Уређење и рекултивација зеленила на гробљима у приградским насељима 
(Буковац, Нови Лединци, Стари Лединци, Руменка, Ковиљ, Бегеч, Будисава, 
Степановићево, Каћ, Кисач и Ченеј)

6.720.000,00

ОДРЖАВАЊЕ OБЈЕКАТА:

1312 Одржавање објеката на Градском гробљу  и на осталим гробљима која уређује 
и одржава Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад 10.000.000,00

 СВЕГА: 150.000.000,00
  

Напомена: Финансијске вредности позиција Програма услуга из делатности су изражене са ПДВ-ом.

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А

ИНВЕСТИЦИОНE АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ 49.000.000,00

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ 150.000.000,00

УКУПНО: 199.000.000,00

832
На основу члана 24. тачка 23. Статута Града Новог Сада 

- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XLIX  седници 
од 29. децембра  2015. године доноси

О Д Л У К У
О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 

АКТИВНОСТИ И УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

"ЧИСТОЋА" НОВИ САД ЗА 2016. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се Програм инвестиционих актив-
ности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа 

"Чистоћа" Нови Сад за 2016. годину (у даљем тексту: Про-
грам), који чини саставни део ове одлуке.

Члан 2.

Носилац активности предвиђених Програмом је Јавно 
комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад (у даљем тек-
сту: Предузеће).

Члан 3.

За реализацију Програма планирана су средства у буџету 
Града Новог Сада за 2016. годину у износу од 296.767.660,00 
динара, и то за:

КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ (инвестиционе активности) 
– у износу од 90.167.660,00 динара, и 

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ у износу од 206.600.000,00 
динара.
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Члан 4.

Уколико планирана средства из члана 3. ове одлуке не 
буду довољна за реализацију активности предвиђених 
Програмом, недостајућа средства обезбедиће се из 
сопствених средстава Предузећа.

Члан 5.

Надзор над реализацијом Програма врши Градска управа 
за комуналне послове (у даљем тексту: Градска управа).

Стручни надзор над реализацијом услуга из делатно-
сти предвиђених Програмом, врши Јавно предузеће "Завод 
за изградњу Града" у Новом Саду. 

Трошкови обављања послова стручног надзора из става 
2. овог члана обухваћени су у оквиру трошкова реализације 
Програма уређивања грађевинског земљишта за 2016. 
годину.

Члан 6.

Захтев за пренос средстава капиталних субвенција, као 
и рачун за услуге из делатности из члана 3. ове одлуке, уз 
приложену документацију, Предузеће доставља Градској 
управи.

Плаћање, односно пренос средстава из члана 3. ове 
одлуке на рачун Предузећа врши се на основу захтева, 
који припрема Градска управа, у складу са прописима.

Члан 7.

Када се средства из члана 3. ове одлуке не остварују у 
планираном износу, Градоначелник Града Новог Сада (у 

даљем тексту: Градоначелник) може утврдити приоритетне 
радове, односно услуге.

Члан 8. 

Градска управа, уз претходну сагласност Градоначелника, 
може извршити прерасподелу планираних средстава по 
позицијама Програма у делу УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ, 
ако постоје објективне околности које условљавају потребу 
за извршењем одређених услуга у већем обиму од 
планираног.

Члан 9.

Предузеће подноси Скупштини Града Новог Сада шесто-
месечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Члан 10.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада", а 
примењиваће се од 1. јануара 2016. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2015-2146-I
29. децембар 2015. године 
НОВИ САД

Председница
Јелена Црногорац, с.р.

П Р О Г Р А М
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ЧИСТОЋА" НОВИ САД ЗА 2016. ГОДИНУ 

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

Број 
позиције ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА Вредност

ГРУПА: I РАДОВИ 41.367.660,00

1. Пројекат „Изградња рециклажног дворишта“ (средства из Фонда за заштиту животне 
средине Републике Србије) - наставак реализације уговорених обавеза 4.014.000,00

2.
Пројекат ''Санације, затварања и рекултивације сметлишта у Новом Саду'' – I  фаза 
(средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије) - наставак 
реализације уговорених обавеза

37.353.660,00

ГРУПА: II ОПРЕМА 48.800.000,00
1. Набавка и уградња подземних контејнера 33.800.000,00

2. Набавка ауточистилице 15.000.000,00

 УКУПНО (без ПДВ): 90.167.660,00

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

Број 
позиције НАЗИВ ПРОГРАМСКЕ ПОЗИЦИЈЕ Вредност 

1219 Одржавање јавне хигијене на територији Града Новог Сада 150.021.701,66

1220 Одржавање јавне хигијене међублоковског простора 11.700.000,00
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679 Одржавање хигијене простора  за извођење паса 890.000,00

798 Одржавање јавне хигијене на Петроварадинској тврђави 1.300.000,00

2420 Одржавање Градске депоније 14.988.298,34

506 Одржавање јавне хигијене на дечијим игралиштима и спортским теренима 3.700.000,00

499 Одржавање јавне хигијене поводом одржавања манифестација и ванредно одржавање 9.000.000,00

1224 Рад на уклањању дивљих депонија 7.000.000,00

1235 Рад зимске службе 8.000.000,00

УКУПНО: 206.600.000,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Вредност
ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ 90.167.660,00

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ 206.600.000,00

УКУПНО: 296.767.660,00

833
На основу члана 24. тачка 23. Статута Града Новог Сада 

– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 43/08), Скупштина Града Новог Сада, на XLIX  седници 
од 29. децембра  2015. године доноси

О Д Л У К У
О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 

АКТИВНОСТИ И УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
"ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО" НОВИ САД 

ЗА 2016. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се Програм инвестиционих актив-
ности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа 
"Градско зеленило" Нови Сад за 2016. годину (у даљем 
тексту: Програм), који  чини саставни део ове одлуке.

Члан 2.

Носилац активности предвиђених Програмом је Јавно 
комунално предузеће "Градско зеленило"Нови Сад (у даљем 
тексту: Предузеће).

Члан 3.

За реализацију Програма планирана су средства у буџету 
Града Новог Сада за 2016. годину у износу од 299.200.000,00 
динара, и то за:

- КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ (инвестиционе активности) 
у износу од 23.800.000,00 динара, 

- УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ у износу од 275.400.000,00 
динара.

Члан 4.

Уколико планирана средства из члана 3. ове одлуке не 
буду довољна за реализацију активности предвиђених Про-
грамом, недостајућа средства обезбедиће се из сопстве-
них средстава Предузећа.

Члан 5.

Надзор над реализацијом Програма врши Градска управа 
за комуналне послове (у даљем тексту: Градска управа).

Стручни надзор над реализацијом услуга из делатно-
сти, предвиђених Програмом, врши Јавно предузеће „Завод 
за изградњу Града“ у Новом Саду.

Трошкови обављања послова стручног надзора из става 
2. овог члана обухваћени су у оквиру трошкова реализације 
Програма уређивања грађевинског земљишта за 2016. 
годину.

Члан 6.
Захтев за пренос средстава капиталних субвенција, као 

и рачун за услуге из делатности из члана 3. ове одлуке, уз 
приложену документацију, Предузеће доставља Градској 
управи.

Плаћање, односно пренос средстава из члана 3. ове 
одлуке на рачун Предузећа врши се на основу захтева, 
који припрема Градска управа, у складу са прописима.

Члан 7.
Када се средства из члана 3. ове одлуке не остварују у 

планираном износу, Градоначелник Града Новог Сада (у 
даљем тексту: Градоначелник) може утврдити приоритетне 
радове, односно услуге.

 Члан 8. 
Градска управа, уз претходну сагласност Градоначелника, 

може да изврши прерасподелу планираних средстава по 
позицијама Програма у делу услуга из делатности,  ако 
постоје објективне околности које условљавају потребу за 
извршењем одређених услуга у већем обиму од планираног.

Члан 9.
Предузеће подноси Скупштини Града Новог Сада 

шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада", а 
примењиваће се од 1. јануара 2016. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА    
Број: 352-1/2015-2116-I
29. децембар 2015. године 
НОВИ САД Председница

Јелена Црногорац, с.р.
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П Р О Г Р А М 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА "ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО" НОВИ САД  ЗА 2016. ГОДИНУ

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

Број
позиције ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА Вредност у 

динарима
ГРУПА - РАДОВИ

1. Пошумљавање заштитних појасева у складу са Законом о шумама 3.800.000,00

2. Пројектно-техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника са 
припадајућим објектима 20.000.000,00

УКУПНО РАДОВИ: 23.800.000,00

Напомена: Финансијске вредности и позиција Програма инвестиционих актаивности су изражене без ПДВ-а

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

Број
позиције ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА Вредност у 

динарима

4970 Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк, Каменички парк и Футошки парк) 20.000.000,00

4971 Хемијска заштита зеленила 10.000.000,00

4972 Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима 2.000.000,00

4973 Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило) 161.000.000,00

4974 Кошење коровских површина 6.000.000,00

4975 Одржавање зеленила паркова 10.000.000,00

4976 Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса (зеленило, реквизити и опрема) 9.000.000,00

4977 Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука 14.000.000,00

4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама 600.000,00

4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села 2.000.000,00

4980 Одржавање зеленила на Купалишту "Штранд" 9.800.000,00

4981 Одржавање зеленила у приградским насељима 15.000.000,00

1236 Рад зимске службе ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад 6.000.000,00

346 Интервентно одржавање 2.500.000,00

513 Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа 2.000.000,00

525 Уређивање и одржавање јавних зелених површина 5.500.000,00

УКУПНО УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ: 275.400.000,00

Напомена: Финансијске вредности позиција Програма услуга из делатности су изражене са ПДВ-ом

 РЕКАПИТУЛАЦИЈА Вредност у 
динарима

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ 23.800.000,00

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ 275.400.000,00

УКУПНО: 299.200.000,00
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834
На основу члана 24. тачка 23. Статута Града Новог Сада 

– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 43/08), Скупштина Града Новог Сада, на XLIX  седници 
од 29. децембра 2015. године доноси

О Д Л У К У
О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 

АКТИВНОСТИ И УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

"ЗООХИГИЈЕНА И ВЕТЕРИНА НОВИ САД" 
НОВИ САД ЗА 2016. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се Програм инвестиционих 
активности и услуга из делатности Јавног комуналног 
предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад 
за 2016. годину (у даљем тексту: Програм), који чини 
саставни део ове одлуке. 

Члан 2.

Носилац активности предвиђених Програмом је Јавно 
комунално предузеће  „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“  
Нови Сад ( у даљем тексту: Предузеће). 

Члан 3.

За реализацију Програма планирана су средства у буџету 
Града Новог Сада за 2016. годину у износу од 102.440.000,00 
динара и то за:

-  КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ (инвестиционе активно-
сти) у износу од 29.000.000,00 динара, и

-  УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ у износу од 73.440.000,00 
динара.   

Члан 4.

Уколико планирана средства из члана 3. ове одлуке не 
буду довољна за реализацију активности предвиђених Про-
грамом, недостајућа средства обезбедиће се из сопстве-
них средстава Предузећа.

Члан 5.

Надзор над реализацијом Програма врши Градска управа 
за комуналне послове(у даљем тексту: Градска управа).          

Стручни надзор над извођењем радова предвиђених 
Програмом, у делу ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – 
КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ, ГРУПА II: РАДОВИ и у делу 

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ, врши Јавно предузеће „Завод 
за изградњу Града“ у Новом Саду.

Трошкови обављања послова стручног надзора из става 
2. овог члана обухваћени су у оквиру трошкова реализације 
Програма уређивања грађевинског земљишта за 2016. 
годину.

Члан 6.
Захтев за пренос средстава капиталних субвенција као 

и рачун за услуге из делатности из члана 3. ове одлуке, уз 
приложену документацију, Предузеће доставља Градској 
управи.

Плаћање, односно пренос средстава из члана 3. ове 
одлуке на рачун Предузећа врши се на основу захтева, 
који припрема Градска управа, у складу са прописима.

Члан 7.
Када се средства из члана 3. ове одлуке не остварују у 

планираном износу, Градоначелник Града Новог Сада (у 
даљем тексту: Градоначелник) може утврдити приоритетне 
радове, односно услуге.

Члан 8.

Градска управа, уз претходну сагласност Градоначел-
ника, може извршити прерасподелу планираних средстава 
по позицијама Програма у делу УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ, 
ако постоје објективне околности које условљавају потребу 
за извршењем одређених услуга у већем обиму од плани-
раног.

Члан 9.
Предузеће подноси Скупштини Града Новог Сада шесто-

месечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада", а 
примењиваће се од 1. јануара 2016. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2015-2150-I
29. децембар 2015. године 
НОВИ САД

Председница
Јелена Црногорац,с.р.

П Р О Г Р А М
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА “ЗООХИГИЈЕНА И ВЕТЕРИНА НОВИ САД“ НОВИ САД ЗА 2016. ГОДИНУ

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

Бр. 
позиције ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА ВРЕДНОСТ 

(без ПДВ)

ГРУПА: I ОПРЕМА 11.900.000,00

1. Набавка специјализованог возила за превоз угинулих животиња – комби са утоварном 
рампом и витлом 3.850.000,00

2. Набавка опреме за хватање, спашавање, третман и стационарно смештање животиња 3.150.000,00
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3. Набавка опреме за успостављање и умрежавњае информационог система 3.500.000,00

4. Набавка опреме за видео-надзор – наставак реализације 1.400.000,00

ГРУПА: II РАДОВИ 17.100.000,00
1. Радови на изградњи Прихватилишта – други део I фазе – наставак реализације 14.000.000,00

2. Адаптација и реконструкција ветеринарских амбуланти у постојећем габариту 
– I фаза – наставак реализације 260.000,00

3. Адаптација и реконструкција објеката ветеринарских амбуланти у постојећем габариту 
– II фаза 2.840.000,00

УКУПНО (I+II): 29.000.000,00

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

Бр. поз. НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ Вредност 

1788 Хватање и превоз паса и мачака до прихватилишта 6.343.413,16

3558 Збрињавање напуштених паса и мачака у прихватилишту 19.125.266,90

1791 Одржавање прихватилишта 8.710.320,00

1792 Контрола и смањење популације напуштених паса и мачака 9.420.229,90

1793 Нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавних површина 13.341.351,60

1794 Збрињавање отпада животињског порекла 3.809.470,10

491 Опсервација паса и мачака на беснило 139.254,66

1771 Пружање прве помоћи повређеним напуштеним животињама 7.661.980,80

492 Хирушке интервенције код повређених напуштених животиња 333.129,60

495 Обдукција угинулих животиња и токсиколошки преглед угинулих животиња 240.983,28

496 Ванредни и интервентни радови у вези заразних болести животиња 88.600,00

497 Карантин и прихватилиште за остале животиње 226.000,00

527 Стерилизација/кастрација паса и мачака 4.000.000,00

УКУПНО: 73.440.000,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Вредност
ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ 29.000.000,00

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ 73.440.000,00

УКУПНО: 102.440.000,00
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На основу члана 24. тачка 23. Статута Града Новог Сада 

– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 43/08), Скупштина Града Новог Сада, на XLIX  седници 
од 29. децембра 2015. године доноси

О Д Л У К У
О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 

АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА "ТРЖНИЦА" НОВИ САД 

ЗА 2016. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се Програм инвестиционих 
активности Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови 

Сад за 2016. годину (у даљем тексту: Програм), који чини 
саставни део ове одлуке. 

Члан 2.

Носилац инвестиционих активности предвиђених Про-
грамом је Јавно комунално предузеће  „Тржница“  Нови 
Сад ( у даљем тексту: Предузеће). 

Члан 3.

За реализацију Програма планирана су средства у буџету 
Града Новог Сада за 2016. годину – капиталне субвенције 
у износу од 26.000.000,00 динара.   

Члан 4.

Уколико планирана средства из члана 3. ове одлуке не 
буду довољна за реализацију Програма, недостајућа сред-
ства обезбедиће се из сопствених средстава Предузећа.



30. децембар 2015. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 63 – Страна 2231.    

Члан 5.

Захтев за пренос средстава капиталних субвенција из 
члана 3. ове одлуке, уз приложену документацију, Предузеће 
доставља Градској управи за комуналне послове (у даљем 
тексту: Градска управа).

Пренос средстава из члана 3. ове одлуке на рачун 
Предузећа врши се на основу захтева који припрема Град-
ска управа у складу са прописима.

Члан 6.

Надзор над реализацијом Програма врши Градска 
управа. 

Члан 7.

Када се средства из члана 3. ове одлуке не остварују у 
планираном износу, Градоначелник Града Новог Сада може 
утврдити приоритетне радове.

Члан 8.

Предузеће подноси Скупштини Града Новог Сада шесто-
месечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада", а 
примењиваће се од 1. јануара 2016. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2015-2115-I
29. децембар 2015. године 
НОВИ САД 

Председница
Јелена Црногорац, с.р.

ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

“ТРЖНИЦА“ НОВИ САД ЗА 2016. ГОДИНУ

Број 
позиције НАЗИВ ПРОГРАМСКЕ ПОЗИЦИЈЕ Вредност 

у динарима

1. НАЈЛОН ПИЈАЦА

1.1. Инвестиционо одржавање објеката на Најлон пијаци 8.500.000,00

2. ПИЈАЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

2.1. Набавка и монтажа расхладних витрина 5.000.000,00

2.2. Набавка чистилице за обављање послова чишћења на пијацама 10.000.000,00

2.3. Набавка хардвера за електронску наплату пијачарине 2.500.000,00

УКУПНО : 26.000.000,00

Напомена: Финансијске вредности позиција Програма инвестиционих активности су изражене без ПДВ-а.
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На основу члана 24. тачка 23. Статута Града Новог Сада 

– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 43/08), Скупштина Града Новог Сада, на XLIX седници 
од 29. децембра 2015. године доноси

О Д Л У К У
О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 

АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА "ПУТ" НОВИ САД ЗА 2016. 

ГОДИНУ

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се Програм инвестиционих актив-
ности Јавног комуналног предузећа "Пут" Нови Сад за 2016. 
годину (у даљем тексту: Програм), који  чини саставни део 
ове одлуке.

Члан 2.

Носилац инвестиционих активности предвиђених Про-
грамом је Јавно комунално предузеће "Пут" Нови Сад (у 
даљем тексту: Предузеће).

Члан 3.

За реализацију Програма планирана су средства у буџету 
Града Новог Сада за 2016. годину – капиталне субвенције 
у износу од 20.000.000,00 динара.

Средства из става 1. овог члана за набавку добара, 
услуга или радова, са правом на поврат пореза на додату 
вредност, преносе се без пореза на додату вредност, а без 
права на поврат, преносе се са порезом на додату вред-
ност.

Члан 4.

Надзор над спровођењем Програма врши Градска управа 
за саобраћај и путеве (у даљем тексту: Градска управа). 
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Члан 5.

Уколико планирана средства из члана 3. ове одлуке не 
буду довољна за реализацију Програма, недостајућа сред-
ства обезбедиће се из сопствених средстава Предузећа.

Члан 6.

Захтев за пренос средстава из члана 3. ове одлуке, уз 
приложену документацију, Предузеће доставља Градској 
управи. 

Пренос средстава из члана 3. ове одлуке на рачун 
Предузећа врши се на основу захтева који припрема Град-
ска управа у складу са прописима.

Члан 7.

Уколико се приходи не остварују у складу са планираном 
динамиком, Градоначелник Града Новог Сада утврдиће 
приоритете у реализацији Програма.

Члан 8.

Градска управа може извршити прерасподелу 
планираних средстава по утврђеним позицијама Програма, 

ако постоје објективне околности које условљавају потребу 
за извршењем одређених послова у већем обиму, уз 
претходну сагласност Градоначелника Града Новог Сада.

Члан 9.

Предузеће подноси Скупштини Града Новог Сада 
шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Члан 10.

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: 34-4473/2015-I
29. децембар 2015. године
НОВИ САД

Председница
Јелена Црногорац, с.р.

П Р О Г Р А М 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

"ПУТ" НОВИ САД  ЗА 2016. ГОДИНУ

Редни број ОПРЕМА комада износ динара

1. Машина са инфрагрејачима за врућу рециклажу асфалта 2 3.200.000,00

2. Ручно вођена самоходна машина за хладну пластику 1 6.500.000,00

3. Камион цистерна за гориво запремине 2000 п 1 7.500.000,00

4. Термоконтејнер за асфалт 1 2.800.000,00

 УКУПНО: 20.000.000,00
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На основу члана 24. тачка 23. Статута Града Новог Сада 

- пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XLIX седници 
од 29. децембра 2015. године доноси

О Д Л У К У
О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 

АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА“ПАРКИНГ СЕРВИС“ 
НОВИ САД ЗА 2016. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се Програм инвестиционих актив-
ности Јавног комуналног  предузећа „Паркинг сервис“ Нови 
Сад за 2016. годину (у даљем тексту: Програм) који чини 
саставни део ове одлуке.

Члан 2.

Носилац инвестиционих активности предвиђених Про-
грамом је Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ 
Нови Сад (у даљем тексту: Предузеће).

Члан 3.

За реализацију Програма планирана су средства у буџету 
Града Новог Сада за 2016. годину - капиталне субвенције 
у износу од 10.000.000,00 динара.

Средства из става 1. овог члана за јавну набавку са пра-
вом на поврат пореза на додату вредност, преносе се без 
пореза на додату вредност, а без права на поврат, пре-
носе се са порезом на додату вредност. 

Члан 4.

Надзор над извођењем радова у оквиру Програма врши 
Јавно предузеће “Завод за изградњу Града“ у Новом Саду 
(у даљем тексту: Завод). 

Трошкови послова надзора обухваћени су у укупним 
трошковима пословања Завода, исказаним у оквиру Про-
грама уређивања грађевинског земљишта за 2016. годину.

Члан 5.

Уколико планирана средства из члана 3. ове одлуке не 
буду довољна за реализацију Програма, недостајућа сред-
ства обезбедиће се из сопствених средстава Предузећа.
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Члан 6.

Захтев за пренос средстава из члана 3. ове одлуке, уз 
приложену документацију, Предузеће доставља Градској 
управи за саобраћај и путеве (у даљем тексту: Градска 
управа) која врши надзор над спровођењем Програма.

Пренос средстава из члана 3. ове одлуке на рачун 
Предузећа врши се на основу захтева који припрема Град-
ска управа у складу са прописима.

Члан 7.

Предузеће подноси Скупштини Града Новог Сада шесто-
месечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Члан 8.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-4513/2015-I
29. децембар 2015. године 
НОВИ САД 

Председница
Јелена Црногорац, с.р.

ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ 
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ 
СЕРВИС“ НОВИ САД ЗА 2016. ГОДИНУ

Редни
број ОПИС ПОЗИЦИЈЕ ПЛАНИРАНА 

ВРЕДНОСТ

1.

Израда пројектно техничке и 
остале потребне документације 
за подземну гаражу у Улици 
Модене, са исходовањем 
дозволе за изградњу

10.000.000,00

УКУПНО: 10.000.000,00

838
На основу члана 24. тачка 23. Статута Града Новог Сада 

- пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XLIX  седници 
од 29. децембра 2015. године доноси

О Д Л У К У
О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 
АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ ГРАДСКОГ 

САОБРАЋАЈНОГ  ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ 
САД“, НОВИ САД ЗА 2016. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се Програм инвестиционих 
активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови 

Сад“, Нови Сад за 2016. годину (у даљем тексту: Програм) 
који чини саставни део ове одлуке.

Члан 2.

Носилац инвестиционих активности предвиђених Про-
грамом је Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“, 
Нови Сад (у даљем тексту: Предузеће).

Члан 3.

За остваривање Програма планирају се средства у укуп-
ном износу од 67.980.000,00 динара. Наведена средства 
обезбеђују се из капиталних субвенција из буџета Града 
Новог Сада за 2016. годину.

Члан 4.

Уколико планирана средства из члана 3. ове одлуке не 
буду довољна за реализацију Програма, недостајућа сред-
ства обезбедиће се из сопствених средстава Предузећа.

Члан 5.

Захтев за пренос средстава из члана 3. ове одлуке, уз 
приложену документацију, Предузеће доставља Градској 
управи за саобраћај и путеве (у даљем тексту: Градска 
управа), која врши надзор над спровођењем Програма.

Пренос средстава из члана 3. ове одлуке на рачун 
Предузећа врши се на основу захтева који припрема Град-
ска управа у складу са прописима.

Члан 6.

Када се средства из члана 3. ове одлуке не остварују у 
планираном износу, Градоначелник Града Новог Сада 
утврдиће приоритетне инвестиционе активности.

Члан 7.

Ако се утврди да планирана средства неће бити утро-
шена због објективних околности, Градска управа, уз прет-
ходну сагласност Градоначелника Града Новог Сада, може 
да изврши прерасподелу планираних средстава по 
позицијама Програма.

Члан 8.

Предузеће подноси Скупштини Града Новог Сада шесто-
месечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Члан 9.

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: 34-4556/2015-I
29. децембар 2015. године 
НОВИ САД 

Председница
Јелена Црногорац, с.р.
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П Р О Г Р А М
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈГСП „НОВИ САД“, НОВИ САД ЗА 2016. ГОДИНУ

Редни 
број ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА Извори средстава Износ динара

1. Набавка 4 нископодна аутобуса на дизел гориво Буџет Града Новог Сада за 2016. годину 60.000.000,00

2. Пренете обавезе за набавку 5 соло нископодних 
аутобуса на дизел гориво из 2015. године Буџет Града Новог Сада за 2016. годину 7.980.000,00

УКУПНО: 67.980.000,00

839
На основу члана 24. тачка 23. Статута Града Новог Сада 

– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, 
брoj 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XLIX седници 
од 29. децембра 2015. године доноси

О Д Л У К У
О  ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 

АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „ИНФОРМАТИКА“ НОВИ САД  

ЗА 2016. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се Програм инвестиционих актив-
ности Јавног комуналног предузећа „Информатика“ Нови 
Сад за 2016. годину ( у даљем тексту: Програм), који чини 
саставни део ове одлуке. 

Члан 2.

Носилац инвестиционих активности предвиђених 
Програмом је Јавно комунално предузеће  „Информатика“ 
Нови Сад (у даљем тексту: Предузеће).

 Члан 3.

За реализацију Програма планирана су средства у буџету 
Града Новог Сада за 2016. годину, за инвестиционе 
активности – капиталне субвенције у износу од 48.000.000 
динара. 

Члан 4.

Уколико планирана средства из члана 3. ове одлуке не 
буду довољна за реализацију инвестиционих активности 
предвиђених Програмом, недостајућа средства обезбедиће 
се из сопствених средстава Предузећа.

Члан 5.

Надзор над реализацијом Програма врши Градска управа 
за комуналне послове  (у даљем тексту: Градска управа).

Члан 6.

Захтев за пренос средстава капиталних субвенција из 
члана 3. ове одлуке, уз приложену документацију, Предузеће 
доставља Градској управи.

Пренос средстава из члана 3. ове одлуке на рачун 
Предузећа врши се на основу захтева, који припрема Град-
ска управа, у складу са прописима.

Члан 7.

Када се средства из члана 3. ове одлуке не остварују у 
планираном износу, Градоначелник Града Новог Сада може 
утврдити приоритетне активности.

Члан 8.

Предузеће подноси Скупштини Града Новог Сада шесто-
месечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“, а 
примењиваће се од 1. јануара 2016. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2015-2037-I
29. децембар 2015. године 
НОВИ САД  Председница

Јелена Црногорац, с.р.

ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ИНФОРМАТИКА“ НОВИ САД ЗА 2016. ГОДИНУ

Позиција Програмска позиција Вредност

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

1. ИЗГРАДЊА ОПТИЧКЕ, КАБЛОВСКЕ И ДРУГЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 14.500.000,00

1.1. Приводи 2016. – повезивање на оптичку комуникациону инфраструктуру 10.000.000,00

1.2.  Активна мрежна опрема за изградњу оптичке инфраструктуре Града Новог Сада 4.500.000,00
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2. СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД 
НОВИ САД 8.500.000,00

  

2.1. Лиценце за видео надзор (Milestone) 6.500.000,00

2.2. Лиценце за уређаје Extreme Networks 2.000.000,00

3. IT ИНФРАСТРУКТУРА 25.000.000,00
                                                                                                                            

3.1. Унапређење серверске инфраструктуре 6.500.000,00

3.1.1. Набавка сервера 5.500.000,00

3.1.2. Реконфигурација серверских кластера у виртуелном окружењу 1.000.000,00

3.2. Успостављање backup система 3.500.000,00
  

3.2.1. Набавка backup софтвера 2.500.000,00

3.2.2. Имплементација backup система 1.000.000,00

3.3. Проширење система за репликацију 3.500.000,00

3.3.1. Укључивање виртуелних машина у систем репликације 1.000.000,00

3.3.2.   Набавка и имплементација NetApp полице за дискове 2.500.000,00

3.4. Софтверске лиценце 5.500.000,00

3.4.1. Обнова лиценци за антивирус 2.000.000,00

3.4.2. Обнова Oracle лиценци 1.000.000,00

3.4.3. Обнова лиценци за виртуелизацију 2.500.000,00

3.5. Инвестиционо одржавање 6.000.000,00

3.5.1. Инвестиционо одржавање Juniper уређаја 3.000.000,00

3.5.2. Инвестиционо одржавање Диспечер система 3.300.000,00

УКУПНО(1+2+3): 48.000.000,00
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На основу члана 24. тачка 33. Статута  Града Новог Сада 

- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XLIX  седници 
од 29. децембра  2015. године доноси 

О Д Л У К У 
О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 

АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР 

ВОЈВОДИНА“ НОВИ САД ЗА 2016. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се Програм инвестиционих актив-
ности Јавног предузећа  „Спортски и пословни центар 

Војводина“ Нови Сад за 2016. годину (у даљем тексту: Про-
грам), који чини саставни део ове одлуке.

Члан 2.
Носилац инвестиционих активности предвиђених Про-

грамом је Јавно предузеће „Спортски и пословни центар 
Војводина“ Нови Сад (у даљем тексту: Предузеће).

Члан 3.
 За реализацију Програма планирана су средства из 

буџета Града Новог Сада за 2016. годину – капиталне 
субвенције у  износу од   29.422.928,00 динара.

 Члан 4.

  Уколико планирана средства из члана 3. ове одлуке не 
буду довољна за реализацију Програма, недостајућа 
средства обезбедиће се из сопствених средстава Предузећа.
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Члан 5.

Захтев за пренос средстава из члана 3. ове одлуке, уз 
приложену документацију, Предузеће доставља Градској 
управи за спорт и омладину (у даљем тексту: Градска 
управа), која врши надзор над спровођењем Програма.

Пренос средстава из члана 3. ове одлуке на рачун 
Предузећа врши се на основу захтева који припрема Град-
ска управа у складу са прописима, на основу валидне 
књиговодствене документације.

Члан 6.

Предузеће подноси Скупштини Града Новог Сада шесто-
месечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“, а 
примењиваће се од 1. јануара 2016. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-19/2015-712-I
29. децембар 2015. године 
НОВИ САД 

Председница
Јелена Црногорац, с.р.

П Р О Г Р А М 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР 

ВОЈВОДИНА“ НОВИ САД ЗА 2016. ГОДИНУ

Број
позиције Инвестициона активност

Капиталне субвенције 
из буџета Града Новог 
Сада за 2016. годину

I. ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ ЈП „СПЦ ВОЈВОДИНА“ 

1.1. Радови на санацији ригола и замени хидроизолације равног крова 8.500.000,00

1.2. Радови на адаптацији простора за теретану 1.900.000,00*

II МАШИНСКИ РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ ЈП „СПЦ ВОЈВОДИНА“ 
2.1. Радови на уградњи лифта 2.562.519,40*

III ЕЛЕКТРО РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ ЈП „СПЦ ВОЈВОДИНА“

3.1. Радови на замени флуоросцентне расвете енергетски ефикасном расветом на 
делу спортског објекта ЈП СПЦ „Војводина“ 9.500.000,00

IV ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

4.1. Израда идејног пројекта и пројекта за извођење термомашинских инсталација 
КГХ система 4.974.000,00*

V НАБАВКА ОПРЕМЕ  

5.1. Спортске справе за теретану 1.986.408,60*

УКУПНО I+II+III+IV+V: 29.422.928,00

(* позиције за завршетак радова и набавку опреме из 2015. године)                            
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На основу члана 24. тачка 23. Статута Града Новог Сада 

– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 43/08), а у вези са чланом 7. Споразума о сарадњи 
Града Новог Сада и општина Бачка Паланка, Бачки 
Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас у 
формирању региона за управљање комуналним отпадом 
од 27. маја 2010. године и Анексом Споразума од 1. 
децембра 2010. године, Скупштина Града Новог Сада на 
XLIX седници од 29. децембра 2015. године доноси

О Д Л У К У
О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 
АКТИВНОСТИ НА ИЗГРАДЊИ 

РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ОТПАДОМ У 2016. ГОДИНИ

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се Програм инвестиционих 
активности на изградњи регионалног центра за управљање 
отпадом у 2016. години (у даљем тексту: Програм), који 
чини саставни део ове одлуке.

Члан 2.

Програм обухвата активности на изградњи регионалног 
центра за управљање отпадом у Региону за управљање 
отпадом за Град Нови Сад и општина Бачка Паланка, Бачки 
Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас.

Члан 3.

За реализацију Програма планирана су средства у буџету 
Града Новог Сада за 2016. годину у износу од 11.000.000,00 
динара.
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Члан 4.

Програм ће реализовати Градска управа за комуналне 
послове (у даљем тексту: Градска управа), у складу са про-
писима који регулишу јавне набавке.

Члан 5.

Стручни надзор над реализацијом Програма обезбедиће 
се у складу са законом.

Члан 6.

Градска управа подноси Скупштини Града Новог Сада 
шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Про-
грама.

Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“, а 
примењиваће се од 1. јануара 2016. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2015-2149-I
29. децембар  2015. године 
НОВИ САД 

Председница
Јелена Црногорац, с.р.

П Р О Г Р А М
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ НА ИЗГРАДЊИ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА 

ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ У 2016. ГОДИНИ
Број

позиције ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА ВРЕДНОСТ
(динара)

1.

Елаборат истражних радњи за потврду изабране или потенцијалних локација за 
изградњу регионалног центра за управљање отпадом у Региону за управљање отпадом 
за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, 
Србобран, Темерин и Врбас

5.000.000,00

2. 
Техничка документација за изградњу регионалног центра за управљање отпадом у 
Региону за управљање отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки 
Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас

5.000.000,00

3. Прибављање дозвола и сагласности за изградњу 1.000.000,00

УКУПНО: 11.000.000,00
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На основу члана 28. став 2. Закона о јавној својини 

(„Службени гласник РС“, бр. 72/11, 88/13 и 105/14) и члана 
24. тачка 7. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина 
Града Новог Сада на XLIX седници од 29. децембра 2015. 
године, доноси

О Д Л У К У
О ОДРЕЂИВАЊУ ОРГАНА НАДЛЕЖНОГ ЗА 
ОДЛУЧИВАЊЕ О ОТУЂЕЊУ ПОКРЕТНИХ 
СТВАРИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА 

НОВОГ САДА

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком одређује се орган надлежан за одлучивање 
о отуђењу покретних ствари из јавне својине Града Новог 
Сада (у даљем тексту: јавна својина Града), за објављивање 
огласа о спровођењу поступка јавног надметања или 
прикупљања писаних понуда за отуђење покретних ствари 
из јавне својине Града, за образовање Комисије за 
спровођење поступка отуђења покретних ствари из јавне 
својине Града, за доношење аката о отуђењу покретних 
ствари из јавне својине Града, за вршење надзора над 
примењивањем одредаба Закона и подзаконских аката 
којима се уређује јавна својина, као и лице надлежно за 

закључивање уговора о отуђењу покретних ствари из јавне 
својине Града.

Члан 2.
Отуђење покретних ствари из јавне својине Града, врши 

се у складу са Законом о јавној својини и по поступцима 
уређеним Уредбом о одређивању опреме веће вредности 
и утврђивању случајева и услова под којима се покретне 
ствари из јавне својине могу отуђивати непосредном погод-
бом („Службени гласник РС“, број 53/12) и Уредбом о усло-
вима прибављања и отуђења непокретности непосредном 
погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступ-
цима јавног надметања и прикупљања писмених понуда 
(„Службени гласник РС“, бр. 24/12, 48/15 и 99/15), која се 
сходно примењује на поступак отуђења покретних ствари.

Члан 3.
Покретне ствари у смислу ове одлуке су: превозна сред-

ства, опрема и потрошни материјал, предмети посебне 
вредности и друго.

Члан 4.

Превозна средства, из члана 3. ове одлуке, су моторна 
возила, пловни објекти и друга средства која, служе за 
потребе органа Града Новог Сада (у даљем тексту: органи 
Града) и запослених у тим органима.

Члан 5.

Опрема и потрошни материјал из члана 3. ове одлуке 
су рачунарски системи, биротехничка опрема, средства 
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везе, канцеларијски намештај и други предмети потребни 
за рад органа Града.

Члан 6.

Предмети посебне вредности из члана 3. ове одлуке су 
предмети историјско документарне, културне и уметничке 
вредности, писани и други историјски документи, скулптуре, 
слике, предмети од племенитих метала, таписерије и други 
предмети ликовне и примењене уметности, као и други 
предмети и дела од историјскодокументарног, културног и 
уметничког значаја у јавној својини Града.

II. ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ

Члан 7.
Покретне ствари се отуђују из јавне својине по правилу 

у поступку јавног оглашавања, односно прикупљањем писа-
них понуда на начин којим се обезбеђује интерес органа 
Града.

Изузетно, покретне ствари могу се отуђити из јавне 
својине Града непосредном погодбом, уколико нису отуђене 
у првом покушају продаје у поступку јавног оглашавања, 
односно прикупљања писаних понуда.

У поступку продаје непосредном погодбом, купопродајна 
цена ствари из става 2. овог члана, не може бити мања од 
најниже, односно почетне цене утврђене у поступку јавног 
оглашавања, односно прикупљања писаних понуда.

Изузетно од става 3. овог члана, отуђење покретних 
ствари из јавне својине Града може се вршити и испод 
тржишне цене, односно без накнаде, ако постоји интерес 
за таквим располагањем, као што је отклањање последица 
елементарних непогода, ублажавање сиромаштва социјално 
угрожених грађана на територији Града Новог Сада и у 
другим случајевима утврђеним актом  Градског већа Града 
Новог Сада (у даљем тексту: Градско веће).

Члан 8.
Одлуку о покретању поступка отуђења покретних ствари 

из јавне својине Града, у поступку јавног оглашавања, одно-
сно прикупљања писаних понуда, доноси Градско веће.

Градско веће, истовремено са доношењем одлуке о 
покретању поступка из става 1. овог члана, образује и 
именује Комисију за отуђење покретних ствари из јавне 
својине Града (у даљем тексту: Комисија).

Предлог одлуке о покретању поступка за отуђење покрет-
них ствари из јавне својине Града, сачињава градска управа, 
посебна организација и служба (у даљем тексту: градска 
управа), у зависности од покретне ствари која се отуђује и 
доставља Градском већу.

Уз предлог одлуке из става 3. овог члана, градска управа 
доставља Градском већу и текст јавног огласа, осим у 
случају отуђења покретних ствари из јавне својине Града 
непосредном погодбом.

Члан 9.
Комисија из члана 8. став 2. ове одлуке има председ-

ника, заменика председника, два члана и њихове заме-
нике.

Актом о образовању и именовању Комисије уређују се 
послови и задаци Комисије.

Стручне и административне послове за потребе Комисије 
обавља градска управа из члана 8. став 3. ове одлуке.

Члан 10.

Комисија из члана 8. став 2. ове одлуке, доставља 
градској управи Записник о свом раду и образложен пред-
лог за отуђење покретних ствари из јавне својине Града, 
са нацртом одлуке о отуђењу покретних ствари из јавне 
својине Града.

Градска управа, из става 1. овог члана, предлог одлуке 
о отуђењу покретних ствари из јавне својине Града и текст 
уговора о отуђењу покретних ствари из јавне својине Града, 
доставља Градском већу.

Градско веће доноси одлуку, из става 2. овог члана.

Члан 11.

На основу одлуке, из члана 10. став 3. ове одлуке, 
закључује се уговор о отуђењу покретних ствари из јавне 
својине Града.

Уговор из става 1. овог члана закључује Градоначелник 
Града Новог Сада или лице које он овласти.

III. ЗАШТИТА ПРАВА И ИНТЕРЕСА ГРАДА

Члан 12.

Уговори о отуђењу покретних ствари из јавне својине 
Града закључују се по претходно прибављеном мишљењу 
Правобранилаштва Града Новог Сада.

Правобранилаштво Града Новог Сада дужно је да 
мишљење из става 1. овог члана да у року од 30 дана од 
дана пријема захтаева за давање мишљења.

Градска управа из члана 8. став 3. дужна је да приме-
рак закљученог уговора из става 1. овог члана достави 
Правобранилаштву Града Новог Сада у року од 15 дана 
од дана закључења уговора и Градској управи за финансије, 
која води јединствену евиденцију покретних ствари у јавној 
својини Града.

IV. ВРШЕЊЕ НАДЗОРА

Члан 13.

Надзор над применом прописа о јавној својини и одре-
даба ове одлуке врши Градска управа за финансије.

V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 14.

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: 031-1/2015-407-I
29. децембар 2015. године
НОВИ САД 

Председница
Јелена Црногорац,с.р.
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На основу члана 8. став 3. Закона о озакоњењу објеката 

(„Службени гласник РС“, број 96/15) и члана 24. тачка 7. 
Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града 
Новог Сада на XLIX седници од 29. децембра 2015. године, 
доноси

О Д Л У К У
О ОДРЕЂИВАЊУ ВЕЋЕ СПРАТНОСТИ 
ОБЈЕКТА У ОДНОСУ НА СПРАТНОСТ 

ПРОПИСАНУ ПЛАНСКИМ ДОКУМЕНТОМ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

Члан 1.

Овом одлуком прописује се дозвољена спратност 
објеката, односно делова објеката изграђених без 
грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу (у 
даљем тексту: незаконито изграђени објекти), која је већа 
од спратности прописане важећим планским документом 
по урбанистичким зонама, целинама или блоковима Града 
Новог Сада, ради озакоњења незаконито изграђених 
објеката.

Члан 2.

Незаконито изграђени објекти, чија је спратност већа 
од две етаже у односу на спратност прописану важећим 
планским документом по урбанистичким зонама, целинама 
или блоковима Града Новог Сада, могу бити предмет 
озакоњења.

Изузетно од става 1. овог  члана, у делу старог градског 
центра Града Новог Сада, у граници утврђеној Одлуком о 
утврђивању старог центра као просторно културно-
историјске целине („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 7/08), предмет озакоњења могу бити само незаконито 
изграђени објекти који су спратности која је прописана 
планским документом и условима заштите.

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: 022-477/2015-I
29. децембар 2015. године
НОВИ САД

Председница
Јелена Црногорац,с.р.
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На основу члана 24. тачка 31. Статута Града Новог Сада 

- пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 43/08), а у вези са чланом 159. став 2. тачка 4. и чла-
ном 160. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 
35/15-аутентично тумачење и 68/15), Скупштина Града 
Новог Сада, на XLIX седници од 29. децембра 2015. године, 
доноси

ОДЛУКУ 
О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ,  ПРЕВОЗА, СМЕШТАЈА 

И ИСХРАНЕ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА СА 
СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ,  ПРЕВОЗА ДЕЦЕ 

РАДИ ПОХАЂАЊА ПРИПРЕМНОГ 
ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА И УЧЕШЋА 

УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА

Члан 1.

Овом одлуком уређују се услови и начин обезбеђивања: 
 превоза ученика основне школе на територији Града 

Новог Сада (у даљем тексту: територија Града), чије 
је пребивалиште на удаљености већој од четири 
километра од седишта основне школе чијем уписном 
подручју припада, 

 превоза, смештаја и исхране деце и ученика са 
сметњама у развоју, без обзира на удаљеност места 
становања од предшколске установе, односно од 
школе на територији Града, и 

 превоза деце и њихових пратилаца на територији 
Града ради похађања припремног предшколског 
програма, чије је пребивалиште на удаљености већој 
од два километра.

Овом одлуком уређује се и начин обезбеђивања сред-
става за учешће ученика основних и средњих школа на 
општинском, окружном, републичком и међународном 
такмичењу, које је предвиђено календаром такмичења и 
смотри утврђеним од стране министарства надлежног за 
просвету, науку и технолошки развој (у даљем тексту: 
такмичење). 

Члан 2.

Предшколском установом, у смислу ове одлуке, сматра 
се предшколска установа основана од стране Града Новог 
Сада.

Основном и средњом школом, у смислу ове одлуке, сма-
тра се основна и средња школа основана од стране Репу-
блике Србије, Аутономне Покрајине Војводине или Града 
Новог Сада.

Члан 3.

Средства за превоз ученика основних школа, превоз, 
смештај и исхрану деце и ученика са сметњама у развоју, 
превоз деце која похађају припремни предшколски про-
грам и њихових пратилаца, као и учешће на такмичењу, 
обезбеђују се у буџету Града Новог Сада, у годишњем 
финансијском плану примања и прихода, расхода и изда-
така Градске управе за образовање, као и финансијским 
плановима основних и средњих школа и предшколских 
установа.

Члан 4.

За превоз ученика, деце и пратилаца из члана 1. став 
1. алинеја прва и трећа ове одлуке, обезбеђују се средства 
за превоз код јавног превозника чији је оснивач Град Нови 
Сад.

За превоз, смештај и исхрану деце и ученика из члана 
1. став 1. алинеја друга ове одлуке, обезбеђују се сред-
ства пружаоцу услуге превоза, смештаја и исхране.



2240. страна – Број 63 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 30. децембар 2015.

За учешће ученика на такмичењу из члана 1. став 2. ове 
одлуке обезбеђују се средства за превоз ученика и мен-
тора-пратилаца, као и за њихов смештај и исхрану код 
вишедневних такмичења и за котизацију за републичка 
такмичења.

Члан 5.

Захтев за обезбеђивање превоза, односно смештаја и 
исхране ученика, деце и пратилаца из члана 1. став 1. ове 
одлуке, у складу са одредбама ове одлуке, подноси се 
Градској управи за образовање (у даљем тексту: Градска 
управа), путем Писарнице Градске управе за опште послове.

Захтев из става 1. овог члана подноси се у јулу текуће 
године за наредну школску, односно радну годину. 

Изузетно од става 2. овог члана, захтев из става 1. овог 
члана подноси се за текућу школску, односно радну годину, 
након уписа ученика у основну школу чијем уписном подручју 
припада, а која је на удаљености већој од четири километра 
од пребивалишта ученика, смештаја у установу за смештај 
и исхрану детета са сметњама у развоју, односно уписа 
детета у предшколску установу, односно школу у којој се 
остварује припремни предшколски програм, а која је на 
удаљености већој од два километра од пребивалишта 
детета.

Члан 6.

Уз захтев из члана 5. ове одлуке, родитељи ученика 
основне школе достављају потврду основне школе да је 
пребивалиште ученика  на удаљености већој од четири 
километра од седишта основне школе.

Члан 7.

Уз захтев из члана 5. ове одлуке, родитељи детета, 
односно ученика са сметњама у развоју, достављају:

 мишљење интерресорне комисије о потреби за 
пружањем додатне образовне подршке детету, 
односно ученику, о смештају и исхрани у одговарајућу 
установу за смештај и исхрану детета, односно 
ученика са сметњама у развоју, као и о врсти превоза 
за дете, односно ученика, 

 изјаву о коришћењу услуга превоза код одговарајућег 
превозника, односно изјаву о коришћењу сопственог 
превоза за дете, односно ученика који похађа основну 
школу на територији Града, на предлог изабраног 
лекара, као и

 друге податке у циљу обезбеђивања средстава за 
превоз, смештај и исхрану деце и ученика са 
сметњама у развоју.

Члан 8.

Уз захтев из члана 5. ове одлуке, родитељи детета које 
похађа припремни предшколски програм достављају пот-
врду предшколске установе у којој се остварује припремни 
предшколски програм да је пребивалиште детета на 
удаљености већој од два километра од предшколске уста-
нове.

Члан 9.

Градска управа доноси решење о обезбеђивању пре-
воза код јавног превозника из члана 4. став 1. ове одлуке 
у одговарајућој зони ученику основне школе чије је преби-
валиште на удаљености већој од четири километра од 

седишта основне школе чијем уписном подручју припада 
и детету који похађа припремни предшколски програм у 
предшколској установи, односно школи, на удаљености 
већој од два километра од пребивалишта детета, као и 
његовом пратиоцу.

Градска управа доноси решење о обезбеђивању пре-
воза код одговарајућег превозника, као и смештаја и исхране 
у одговарајућој установи за смештај и исхрану детету и 
ученику са сметњама у развоју. 

Градска управа доноси решење о обезбеђивању сред-
става за сопствени превоз за дете и ученика са сметњама 
у развоју који похађа основну школу на територији Града 
на одговарајућој релацији, у висини од 30% цене литре 
горива по пређеном километру.

Решење из ст. 1-3. овог члана доноси се за сваку школ-
ску, односно радну годину.

Решење из ст. 1. и 3. ове одлуке доставља се основној 
школи, односно предшколској установи.

Решење из става 2. овог члана доставља се установи 
која пружа услуге смештаја и исхране детету и ученику са 
сметњама у развоју и основној школи, односно предшколској 
установи  коју дете или ученик похађа.

О жалби на решење Градске управе из ст. 1-3. ове одлуке 
решава Градско веће Града Новог Сада.

Члан 10.

На основу решења из члана 9. став 1. ове одлуке, 
основна школа, односно предшколска установа, прибавља 
годишњу ђачку маркицу од јавног превозника из члана 4. 
став 1. ове одлуке.

Члан 11.

На основу решења из члана 9. став 2. ове одлуке, Град-
ска управа закључује уговоре са установом, односно пре-
возником, о обезбеђивању смештаја и исхране, односно 
превоза детета и ученика са сметњама у развоју. 

Члан 12.
Основна школа, предшколска установа, установа за 

смештај и исхрану детета и ученика са сметњама у развоју 
и превозник из члана 11. ове одлуке, достављају Градској 
управи захтев за плаћање до 25. у месецу за наредни месец.

Уз захтев из става 1. овог члана, основна школа, одно-
сно предшколска установа, доставља списак деце и уче-
ника којима је обезбеђен превоз, у складу са одредбама 
ове одлуке, са обрачуном, као и профактуру јавног превоз-
ника из члана 4. став 1. ове одлуке.

Уз захтев из става 1. овог члана, установа за смештај 
и исхрану детета и ученика са сметњама у развоју доставља 
списак деце и ученика са сметњама у развоју којима је 
обезбеђен смештај и исхрана у складу са одредбама ове 
одлуке, као и обрачун.

Уз захтев из става 1. овог члана, превозник детета и 
ученика са сметњама у развоју из члана 11. ове одлуке 
доставља списак деце и ученика са сметњама у развоју 
којима је обезбеђен превоз у складу са уговором из члана 
11. став 1. ове одлуке, као и  обрачун.

Уз захтев из става 1. овог члана, школа, односно уста-
нова, доставља списак деце и ученика са сметњама у 
развоју којима се финансира сопствени превоз, у складу 
са решењем из члана 9. став 3. ове одлуке, као и  обра-
чун.
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Члан 13.

Основна, односно средња школа коју похађа ученик који 
учествује на такмичењу из члана 1. став 2. ове одлуке, 
доставља Градској управи захтев за плаћање учешћа на 
такмичењу у складу са чланом 4. став 3. ове одлуке.

Уз захтев из става 1. овог члана, основна, односно 
средња школа, доставља фотокопију календара такмичења, 
са назначеним такмичењем на ком ученик учествује (датум, 
место и школа у којој се одржава такмичење и време 
одржавања такмичења), списак ученика који учествују на 
такмичењу и њихових ментора-пратилаца, и другу неоп-
ходну документацију и рачуноводствене исправе у складу 
са законом.

Члан 14.

За друго полугодиште школске, односно радне 2015/2016. 
године, захтев из члана 5. ове одлуке подноси се у јануару 
2016. године.  

Члан 15.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“, а 
примењиваће се почев од 1. јануара 2016. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-2/2015-1364-I
29. децембар 2015. године 
НОВИ САД

Председница
Јелена Црногорац, с.р.

845
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 XLIX седници од 29. децембра 2015. године, 
доноси

О Д Л У К У
О НАКНАДИ ДЕЛА ТРОШКОВА 

МЕЂУМЕСНОГ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА КОЈИ 
ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА НОВОГ САДА, А ПОХАЂАЈУ 
СРЕДЊУ ШКОЛУ ЧИЈЕ ЈЕ СЕДИШТЕ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ДРУГЕ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ 

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се услови и поступак за накнаду 
дела трошкова међумесног превоза ученика који имају 
пребивалиште на територији Града Новог Сада, а похађају 
средњу школу чији је оснивач Република Србија или 
Аутономна Покрајина Војводина (у даљем тексту: средња 
школа), а чије је седиште на територији друге јединице 
локалне самоуправе. 

Члан 2.

Ученик који има пребивалиште на територији Града 
Новог Сада, а похађа средњу школу  чије је седиште на 
територији друге јединице локалне самоуправе, на 
удаљености до 50 километара од Града Новог Сада, 
остварује право на накнаду дела трошкова међумесног 
превоза (у даљем тексту: накнада трошкова) у висини од 
40% од цене превоза.

Изузетно од става 1. овог члана, ученик остварује право 
на накнаду трошкова у висини од 80% од цене превоза под 
условом да је:

- дете без једног или оба родитеља, 
- дете самохраног родитеља,
- из породице која остварује право на дечији додатак,
- избегло, прогнано или расељено лице,
- дете палог борца или ратног војног инвалида са 
територије Града Новог Сада, или

- из породице у којој међумесним превозом путује двоје 
или више ученика.

Члан 3.

Захтев за остваривање права на накнаду трошкова (у 
даљем тексту: захтев) подноси се Градској управи за 
образовање, путем Писарнице Градске управе за опште 
послове.

Захтев из става 1. овог члана подноси се у јулу текуће 
године за наредну школску годину.

Изузетно од става 2. овог члана, ученик који се накнадно 
упише у средњу школу, захтев  подноси након уписа.

Члан 4.

Уз захтев из члана 3. ове одлуке подносилац захтева 
прилаже: 

1. потврду да ученик у текућој школској години редовно 
похађа средњу школу чије је седиште на територији 
друге јединице локалне самоуправе, и

2. потврду да ученик има пребивалиште или боравиште 
на територији Града Новог Сада (не старију од шест 
месеци), односно фотокопију личне карте или пасоша 
ученика.

Уколико је ученик дете без једног или оба родитеља, уз 
захтев се прилаже потврда центра за социјални рад о 
смештају детета у хранитељску или старатељску поро-
дицу, или извод из матичне књиге рођених, или извод из 
матичне књиге умрлих и оверена изјава о члановима 
заједничког домаћинства.

Уколико је ученик дете самохраног родитеља, уз захтев 
се прилаже пресуда о разводу брака и оверена изјава о 
члановима заједничког домаћинства.

Уколико је ученик дете из породице која остварује право 
на дечији додатак, уз захтев се прилаже важеће решење 
о оствареном праву на дечији додатак.

Уколико је ученик избегло, прогнано или расељено лице, 
уз захтев се прилаже  избегличка или расељеничка 
легитимација.

Уколико је ученик дете палог борца, уз захтев се при-
лаже решење о признавању права на породичну инвалид-
нину.
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Уколико је ученик дете ратног војног инвалида са 
територије Града Новог Сада, уз захтев се прилаже решење 
о признавању својства ратног војног инвалида за родитеља.

Уколико је ученик дете из породице у којој међумесним 
превозом путује двоје или више ученика, уз захтев се при-
лаже потврда школе за свако дете и оверена изјава о чла-
новима заједничког домаћинства.

Уз захтев подносилац захтева доставља изјаву о 
коришћењу услуга међумесног превоза код одговарајућег 
превозника и линију међумесног превоза.

Члан 5.

О праву на накнаду трошкова решава Градска управа 
за образовање.

По жалби против решења Градске управе за образовање 
решава Градско веће Града Новог Сада.

Члан 6.

На основу акта из члана 5. став 1. ове одлуке, Градска 
управа за социјалну и дечију заштиту закључује уговор о 
међумесном превозу ученика, са превозником наведеним 
у захтеву. 

Уговор из става 1. овог члана закључује се за текућу 
школску годину.

Члан 7.

Ученик који је остварио право на накнаду трошкова на 
основу акта из члана 5. став 1. ове одлуке дужан је да, у 
року од три дана, пријави сваку промену која је од утицаја 
на остваривање наведеног права.

Члан 8.

Средства за накнаду трошкова из ове одлуке обезбеђују 
се у буџету Града Новог Сада, у годишњем финансијском 
плану примања и прихода, расхода и издатака Градске 
управе за социјалну и дечију заштиту.

Градска управа за социјалну и дечију заштиту, на основу 
закљученог уговора о међумесном превозу из члана 6. ове 
одлуке, месечно преноси средства за накнаду трошкова 
на рачун превозника.

Члан 9.

Накнада трошкова из ове одлуке одобраваће се почев 
од другог полугодишта школске 2015/2016. године.

Члан 10.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“, а 
примењиваће се од 1. јануара 2016. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 2674/2015-I
29. децембар 2015. године
НОВИ САД 

Председница
Јелена Црногорац, с.р.

846
На основу члана 28. став 4. и члана 29. Закона о 

пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 
62/06, 65/08-др. закон и 41/09) и члана 24. тачка 7. Статута 
Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 43/08) Скупштина Града Новог 
Сада на седници XLIX од 29. децембра 2015. године, доноси

О Д Л У К У
О МЕРАМА  ЗА ЗАШТИТУ 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком прописују се мере за заштиту 
пољопривредног земљишта од пољске штете, мере за 
заштиту од спаљивања органских остатака на пољо-
привредном земљишту, и мере за заштиту пољопривредног 
земљишта од мраза, града, пожара и других елементар-
них непогода, као и начин контроле примене мера заштите 
пољопривредног земљишта на територији Града Новог 
Сада (у даљем тексту: Град).

Члан 2.

Под пољском штетом, у смислу ове одлуке, подразу-
мева се штета која је настала уништавањем и оштећењем 
усева, засада, садница, стабала, и пољопривредне 
механизације на пољопривредном земљишту, оштећења 
која доводе до смањења продуктивности, структуре и 
слојева пољопривредног земљишта, као и свако друго 
оштећење на пољопривредном земљишту.

Пољопривредно земљиште, у смислу ове одлуке, јесте 
земљиште које се користи за пољопривредну производњу 
(њиве, вртови, воћњаци, виногради, ливаде, пашњаци, 
рибњаци, трстици и мочваре), које се налази ван грађе-
винског реона насељених места на територији Града, као 
и земљиште које је одређено као грађевинско земљиште 
до привођења планираној намени, без обзира на својину.

Под усевима, у смислу ове одлуке, подразумевају се 
засејане пољопривредне културе намењене за људску и 
сточну исхрану и индустријску прераду.

Под засадима, у смислу ове одлуке, подразумевају се 
воћњаци и виногради који се налазе ван граница грађе-
винског подручја Града.

Под пољским путевима, у смислу ове одлуке, подра-
зумевају се некатегорисани путеви који повезују парцеле 
пољопривредног земљишта. 

II. ЗАШТИТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
 ОД ПОЉСКЕ ШТЕТЕ

Члан 3.

Власници, односно корисници пољопривредног земљи-
шта дужни су да редовно обрађују пољопривредно 
земљиште, да врше систематско уклањање парложне траве 
и амброзије, да користе средства која побољшавају ква-
литет пољопривредног земљишта и у томе поступају као 
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добри домаћини и по правилима кодекса добре пољопри-
вредне праксе.

Ради заштите и очувања хемијских и биолошких својстава 
пољопривредног земљишта и обезбеђивања правилне 
употребе минералних и органских ђубрива и пестицида, 
власник односно корисник обрадивог пољопривредног 
земљишта треба да спроводи контролу плодности обрадивог 
пољопривредног земљишта и води евиденције о количини 
унетог минералног ђубрива и пестицида.

Испаша стоке може се вршити само на пашњацима и 
сопственом земљишту.

Власници, односно корисници пољопривредног 
земљишта могу своје обрадиво земљиште да користе за 
испашу стоке у време када оно није засејано пољопривредним 
усевима.

Члан 4.

У циљу заштите пољопривредног земљишта од пољске 
штете, забрањено је вршити следеће радње:

1. уништавати и оштећивати усеве и засаде на пољо-
привредном земљишту и пољопривредну механизацију на 
пољопривредним имањима,

2.   убирати, брати, присвајати, кидати, чупати усеве и 
плодове или косити траву на туђем пољопривредном 
земљишту,

3.  без сагласности власника, односно корисника пољо-
при вредног земљишта сакупљати остатке пољопривредних 
производа на пољопривредном земљишту,

4.  растурати и разбацивати пољопривредне производе 
сложене у камаре, пластове или слично на туђем пољо-
привредном земљишту,

5. оштетити или сећи усеве, засаде и вишегодишње 
дрвенасте биљке које чини пољозаштитни појас,

6.   прелазити превозним средством преко туђег пољопри-
вредног земљишта,

7.   правити пешачке прелазе преко туђег пољопривредног 
земљишта,

8.  гонити стоку, односно пуштати живину преко туђег 
пољопривредног земљишта без сагласности власника, 
односно корисника пољопривредног земљишта,

9.   вршити испашу стоке на обрадивом пољопривредном 
земљишту, осим на сопственом, и

10.  остављати стоку у пољу без чувара.

Усеви и засади штите се у свим фазама вегетације, као 
и скинути род док се налази на пољопривредном земљишту.

Члан 5.

У циљу заштите пољопривредног земљишта од 
оштећења која доводе до смањења продуктивности, 
структуре и слојева пољопривредног земљишта, забрањено 
је вршити следеће радње:

1. бацати биљне остатке, смеће, отпатке, грађевински 
шут, као и лешеве угинулих животиња и други отпад у 
чврстом и течном стању на своју и туђу њиву, пољски пут, 
и у канале за одводњавање и наводњавање, 

2.  спаљивати органске остатке усева на пољопривредном 
земљишту, после жетве,

3. оштетити усеве или засаде на суседној парцели 
приликом вршења послова обраде земљишта, убирања 
усева и плодова и заштите биља хемијским средствима,

4. преоравати, сужавати, прекопавати, засипати и 
затрпавати пољске путеве, пашњаке, утрине, стазе, насипе, 
или канале за одводњавање и наводњавање,

5. испуштати и одлагати опасне и штетне материје на 
пољопривредном земљишту и у канале за одводњавање 
и наводњавање ,

6. уклонити, срушити, уништити или оштетити на туђем 
пољопривредном земљишту подигнуту ограду, постављени 
знак, или други ограђени простор који служи за смештај 
алата и пољопривредне механизације.

Члан 6. 

Заштиту пољопривредног земљишта од мраза врше 
власници, односно корисници пољопривредног земљишта 
применом активних и пасивних мера. 

У активне мере заштите од мраза спадају: конзервација 
топлоте, додавање топлоте и мешање ваздуха.

Конзервација топлоте подразумева задржавање топлоте 
коју земљиште излучује у приземном слоју ваздуха током 
ноћи и то: покривањем биљака отпадним материјалом са 
пољопривредног газдинства, индустријским и хемијским 
производима, замагљивањем и задимљавањем, стварањем 
вештачке магле разним хемијским средствима, димом, 
прскањем (орошавањем), односно стварањем вештачке 
кише.

Пасивне мере за заштиту од мраза користе се да би се 
избегла опасност од мраза, а планирају се и примењују 
пре него што се појави опасност од мраза, и то путем: 
одабира локације за сађење, постављања природних или 
вештачких баријера којима се спречава прилив хладног 
ваздуха, постављања покривача код вишегодишњих засада 
и одржавања оптималне влаге у земљишту, померања вре-
мена садње биљака и правилне обраде земљишта. 

 Заштита од града вишегодишњих засада спроводи се 
у складу са прописима који уређују систем одбране од 
града, а власници односно корисници пољопривредног 
земљишта могу у циљу заштите од дејства града 
предузимати и индивидуалне мере као што је постављање 
противградних мрежа на вишегодишњим засадима. 

Заштита пољопривредног земљишта од пожара спроводи 
се у складу са одредбама Закона о заштити од пожара 
(„Службени гласник РС“, бр. 111/09 и 20/15) и Правилника 
о посебним мерама заштите од пожара у пољопривреди 
(„Службени гласник РС“, број 27/84).

III.  ОРГАНИЗАЦИЈА И ПОСЛОВИ 
  ПОЉОРЕДАРСКЕ СЛУЖБЕ

Члан 7.

Послове заштите и контролу примене мера заштите 
пољопривредног земљишта, у складу са одредбама ове 
одлуке, обавља пољоредарска служба организована у 
оквиру Градске управе за инспекцијске послове (у даљем 
тексту: Пољоредарска служба), путем надзорника - 
пољоредара.

 Послови Пољоредарске службе су: обилазак пољо-
привредног земљишта, пољских путева и канала за 
одводњавање и наводњавање, уочавање извршених радњи 
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из чл. 4. и 5. ове одлуке, које за последицу могу имати 
настајање пољске штете, констатовање настале пољске 
штете и опасности од настанка пољске штете и 
обавештавање надлежних органа, као и власника, одно-
сно корисника пољопривредног земљишта о постојању 
опасности од настанка пољске штете, као и о насталој 
пољској штети.

Члан 8.

Надзорник - пољоредар има службену легитимацију у 
којој је поред личних података назначен орган у коме је 
запослен, као и подручје на којем врши дужност надзорника 
-пољоредара.

 Надзорник - пољоредар је дужан да послове из члана 
7. став 2. ове одлуке обавља одевен у службену униформу 
са јасно видљивом ознаком Пољоредарске службе.

Изглед и ознака службене униформе и службене 
легитимације уређује се актом који доноси Градско веће 
Града Новог Сада.

Члан 9.

У обављању послова заштите пољопривредног 
земљишта надзорник  - пољоредар има права и дужности 
да:

- свакодневно обилази пољопривредно земљиште, 
пољске путеве и канале за одводњавање и 
наводњавање на подручју на којем врши дужност 
надзорника - пољоредара,

-  уочава радње којима се наноси пољска штета на 
пољопривредном земљишту, пољским путевима, 
каналима за одводњавање и наводњавање и 
механизацији на пољопривредним имањима, 

-  утврђује идентитет власника, односно корисника 
пољопривредног земљишта којем је нанета штета,

- упозори власника, односно корисника пољопривредног 
земљишта и канала за  одводњавање и наводњавање 
да изврши уклањање корова, парложне траве и 
амброзије,

-  за сваку радњу којом је причињена штета или постоји 
опасност од настанка штете утврди ближе обележје 
радње, податке о пољопривредном земљишту на којем 
је штета учињена, означи власника, односно корисника 
пољопривредног земљишта, извршиоца радње и 
сведоке, и о томе сачини записник,

-  врши и друге послове које наложи шеф Пољоредарске 
службе.

Надзорник - пољоредар је дужан да затражи помоћ 
Полицијске управе у Новом Саду ради идентификације 
лица које је затечено у чињењу пољске штете.  

Члан 10.

Надзорник - пољоредар обавља послове на површини 
до 3.000 хектара.

Члан 11.

Надзорник - пољоредар је дужан да приликом уочавања 
настале пољске штете сачини записник који садржи: време 
и место на коме је штета причињена, опис причињене штете, 
идентитет лица затеченог у радњи извршења штете (име, 
презиме, адреса и ЈМБГ), уколико може да се утврди, и 
његову изјаву, изјаве сведока, изјаве оштећеног лица - 

власника, односно корисника пољопривредног земљишта 
коме је учињена штета и потпис надзорника - пољоредара.

Надзорник - пољоредар је дужан да приликом уочавања 
настанка пољске штете фотографише пољопривредно 
земљиште, пољски пут и канале за одводњавање и 
наводњавање  на којима је штета учињена.

У случају да власник, односно корисник пољопривредног 
земљишта утврди да му је штета причињена, а надзорник 
- пољоредар није то уочио, може штету пријавити 
Пољоредарској служби и приложити фотографије о насталој 
штети, најкасније у року од три дана од дана сазнања за 
причињену штету, о чему се сачињава записник.

Записник са фотографијама из ст. 2. и 3. овог члана, 
надзорник - пољоредар је дужан да достави шефу 
Пољоредарске службе, у року од три дана од дана његовог 
сачињавања.

Члан 12.

Шеф Пољоредарске службе, на основу записника са 
доказима о радњи којом је причињена пољска штета, дужан 
је одмах, а најкасније у року од седам дана од дана пријема 
записника, да обавести и достави примерак записника 
власнику, односно кориснику пољопривредног земљишта 
коме је штета причињена.

Шеф Пољоредарске службе дужан је да примерак 
записника са доказом о радњи, којом је причињена пољска 
штета, достави пољопривредном инспектору, ради 
предузимања мера у складу са Законом о пољопривредном 
земљишту, као и другим надлежним органима.

Члан 13.

Пољоредарска служба и месне заједнице међусобно 
сарађују у циљу примене мера за заштиту пољопривредног 
земљишта прописаних овом одлуком а посебно приликом 
прикупљања података у вези са случајевима наношења 
пољске штете, идентификације власника, односно корисника 
пољопривредног земљишта, починиоца штете и сл.

Месна заједница може да одреди лице које ће бити 
задужено да координира рад са шефом Пољоредарске 
службе.

Члан 14.

Пољоредарска служба сачињава годишњи план рада 
за наредну годину и доставља начелнику Градске управе 
за инспекцијске послове.

Члан 15.

За учињену штету одговара починилац штете, а власник, 
односно корисник пољопривредног земљишта може само 
путем суда да оствари право на накнаду за причињену 
штету на пољопривредном земљишту од починиоца.

IV.  СРЕДСТВА ЗА РАД ПОЉОРЕДАРСКЕ 
  СЛУЖБЕ

Члан 16.

Средства за зараде и друга примања запослених у 
Пољоредарској служби обезбеђују се у буџету Града Новог 
Сада, а за опрему, средства за рад  и други материјал 
средства се обезбеђују у складу са годишњим програмом 
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заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта 
на територији Града, из средстава остварених од давања 
у закуп пољопривредног земљишта и накнаде за промену 
намене обрадивог пољопривредног земљишта, а који 
припадају Граду.  

V. НАДЗОР

Члан 17.

Надзор над применом одредаба ове одлуке врши Град-
ска управа за привреду.

Пољоредарска служба је дужна да годишње једанпут 
или по потреби достави извештај о раду Градском већу 
Града Новог Сада.

VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 18.

Пољоредарска служба организоваће се у року од шест 
месеци од дана ступања на снагу ове одлуке, из реда запо-
слених у Градској управи за инспекцијске послове, који 
морају да имају најмање средњу стручну спрему. 

Члан 19.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука 
о заштити усева и засада на пољопривредном земљишту 
од пољске штете („Службени лист Града Новог Сада“, број 
16/03).

Члан 20.

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: 3-541/2015-I  
29. децембар 2015. године
НОВИ САД  Председница

Јелена Црногорац, с.р.

847
На основу члана 54. став 2. Закона о добробити животиња 

(„Службени гласник РС“, број 41/09), члана 20. тачка 26. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 
129/07 и 83/14 - др. закон) и члана 24. тачка 7. а у вези са 
чланом 13. став 1. тачка 31. Статута Града Новог Сада - 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08), Скупштина Града Новог Сада на XLIX седници од 
29. децембра 2015. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДРЖАЊУ 

ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА
Члан 1.

У Одлуци о држању домаћих животиња („Службени лист 
Града Новог Сада“, бр.  60/10, 12/11, 17/11 - испр., 1/12, 

65/13 - др. одлука, 13/14, 11/15 и 33/15 - аутентично 
тумачење) члан 22.  мења се и гл аси: 

„Члaн 22.

Пси и мачке изводе се, ради истрчавања, нa следеће 
обележене просторе нa тeритoриjи Грaдa: 

 Дeo Унивeрзитeтскoг пaркa уз Булeвaр цaрa Лaзaрa,
 Дeo пaркa кoд Жeлeзничкe стaницe,
 Прoстoр кoд aутoбускe oкрeтницe у Улици Ивe 

Aндрићa,
 Прoстoр нa углу Булeвaрa кнeзa Mилoшa и aутoбускe 

oкрeтницe у прoдужeтку Булeвaрa Joвaнa Дучићa,
 Прoстoр у oсoвини Улицe Ђoрђa Никшићa Joхaнa, 

удaљeн 30 м oд дeснe ивицe сaoбрaћajнe пoвршинe 
у Улици Mилaнa Jeшићa Ибрe,

 Дeo пaркa нa углу улицa Бaтe Бркићa и Сeљaчких 
бунa,

 Прoстoр нa углу улицa Oблaчићa Рaдa, Бoшкa 
Врeбaлoвa и Mилeнкa Грчићa,

 Прoстoр нa углу Булeвaрa oслoбoђeњa и Булeвaрa 
дeспoтa Стeфaнa,

 Дeo Oмлaдинскoг пaркa, 
 Лoкaлитeт у Пeтрoвaрaдину, прoстoр измeђу Блoкa 

VIII и жeлeзничкe пругe,
 Простор оивичен Улицом Милоша Бајића, Музејом 

Савремене уметности и Архивом Војводине, 
 Простор на углу улица Јована Суботића и Кисачке, 
 Простор на углу улица Владимира Николића и Вере 

Павловић, 
 Простор на углу улица Браће Рибникар и Футошке, 
 Простор на углу улица Ченејске и Ритске, 
 Простор на углу улица Прерадовићеве и Фрушкогорског 

одреда, 
 Простор на Булевару Европе (потез између улица 

Хаџи Рувимове и Корнелија Станковића), 
 Простор између улица Банијске, Јована Поповића и 

Тицанове, и
 Простор на углу Улице Бошка Бухе.  
Под обележавањем простора из става 1. овог члана 

подразумева се ограђивање жичаном оградом, постављање 
реквизита за псе и мачке, као и табли којима се означава 
простор за истрчавање паса и мачака.

 На просторима из става 1. овог члана могу се поста-
вити клупе и посуде за сакупљање отпада.

Пoвршинa и услoви зa урeђивaњe простора из стaвa 1. 
oвoг члaнa урeдићe сe aктoм градске управе надлежне за 
комуналне послове.   

Aкт из стaвa 4. oвoг члaнa, дoнoси сe нa прeдлoг jaвнoг 
кoмунaлнoг прeдузeћa oснoвaнoг зa oбaвљaњe кoмунaлнe 
дeлaтнoсти oдржaвaњa jaвних зeлeних пoвршинa и Jaвнoг 
прeдузeћа „Урбaнизaм“ Зaвoд зa урбaнизaм Нoви Сaд, 
Нoви Сaд.

Члан 2.

Чл ан 23. мења се и гласи: 

„Члaн 23.

Обележавање и одржавање зеленила на просторима 
из члана 22. ове одлуке, врши jавно комунално предузеће 
oснoвaнo зa oбaвљaњe кoмунaлнe дeлaтнoсти oдржaвaњa 
jaвних зeлeних пoвршинa. 
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Oдржaвaњe чистoћe и хигиjeнe нa просторима из члaнa 
22. oвe oдлукe, врши jавно комунално предузеће oснoвaнo 
зa oбaвљaњe кoмунaлнe дeлaтнoсти одржавања чистоће. 

Члан 3.

Члан 54. мења се и гласи: 

„Члан 54.

Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара 
казниће се за прекршај jавно комунално предузеће oснoвaнo 
зa oбaвљaњe кoмунaлнe дeлaтнoсти oдржaвaњa jaвних 
зeлeних пoвршинa ако не одржава зeлeнило на просто-
рима из члана 22. ове одлуке (члан 23. став 1.).

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се одговорно 
лице у jавном комуналном предузећу oснoвaнoм зa 
oбaвљaњe кoмунaлнe дeлaтнoсти oдржaвaњa jaвних 
зeлeних пoвршинa новчаном казном од 5.000,00 до 75.000,00 
динара или казном рада у јавном интересу у трајању од 20 
до 240 сати.

Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара 
казниће се за прекршај jавно комунално предузеће oснoвaнo 
зa oбaвљaњe кoмунaлнe дeлaтнoсти одржавања чистоће 
ако не одржава чистоћу и хигијену на просторима из члана 
22. ове одлуке (члан 23. став 2.).

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се одго-
ворно лице у jавном комуналном предузећу oснoвaнoм зa 
oбaвљaњe кoмунaлнe дeлaтнoсти одржавања чистоће нов-
чаном казном од 5.000,00 до 75.000,00 динара или казном 
рада у јавном интересу у трајању од 20 до 240 сати.“

Члан 4.

Градска управа надлежна за комуналне послове донеће 
акт из члана 22. став 4. ове одлуке у року од 60 дана од 
дана ступања на снагу ове одлуке. 

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: 352-1/2015-2123-I
29. децембар 2015. године
НОВИ САД

Председница
Јелена Црногорац, с.р.

848
На основу члaна 20. тачка 24. и члана 32. тачка 16. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 
129/07 и 83/14), члана 43. став 4. Закона о трговини („Служ-
бени гласник РС“, бр. 53/10 и 10/13) и члана 24. тачка 20. 
Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени 
лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града 
Новог Сада на XLIX седници од 29. децембра 2015. године, 
доноси

О Д Л У К У
О РАДНОМ ВРЕМЕНУ ТРГОВИНСКИХ И 
ЗАНАТСКИХ ОБЈЕКАТА И ОБЈЕКАТА ЗА 
ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ И 
ЗАБАВНИХ ИГАРА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА НОВОГ САДА

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком уређује се радно време за трговинске 
формате и облике трговине ван продајног објекта, путем 
одређивања укупног трајања радног времена и његовог 
временског распореда и обавезa држања отворених 
појединих продајних објеката у току празника и других 
нерадних дана, као и радно време занатских објеката и 
објеката за приређивање игара на срећу и забавних игара 
на територији Града Новог Сада (у даљем тексту: Град). 

Члан 2.

Радно време, у смислу ове одлуке, је радно време у 
оквиру којег привредна друштва, друга правна лица и 
предузетници (у даљем тексту: привредни субјекти) из 
трговинске, занатске и делатности приређивања игара на 
срећу и забавних игара могу обављати своју делатност.

У току трајања утврђеног радног времена, купци могу 
да купују робу, односно корисници да користе услуге у 
објекту, у којем се обавља трговинска, занатска и делатност 
приређивања игара на срећу и забавних игара.

Радно време почиње од момента када корисници услуге, 
односно купци робе могу да уђу у објекат из става 2. овог 
члана, а завршава се у моменту када корисници услуге, 
односно купци робе не могу да улазе у објекат.

Члан 3.

Привредни субјекти из занатске, трговинске и делатно-
сти приређивања игара на срећу и забавних игара дужни 
су да у оквиру укупног трајања радног времена, прописа-
ног овом одлуком, утврде његов временски распоред, поче-
так и завршетак, да утврђено радно време истакну на јасан, 
несумњив и лако уочљив начин на главном улазу или дру-
гом видном месту у објекту из члана 2. став 2. ове одлуке, 
као и да се придржавају означеног радног времена, које 
може бити и краће од прописаног овом одлуком.

У објекту који је заштићено културно добро, подаци из 
става 1. овог члана могу се истаћи унутар објекта или на 
другом прикладном месту, како би се обезбедила заштита 
културног добра, у складу са законом којим се уређује 
заштита културних добара.

У случају ванредних промена, прекида или другог облика 
привременог престанка обављања делатности у објекту, 
обавештење о радном времену мора бити истакнуто на 
главном улазу или другом видном месту објекта из члана 
2. став 2. ове одлуке.

Члан 4.

Привредни субјекти који обављају делатност у трговин-
ским форматима, занатским објектима и у објектима за 
приређивање игара на срећу и забавних игара, дужни су 
да испуњавају услове у складу са прописима, којима се 
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уређује заштита од буке и прописима којима се уређује 
заштита животне средине.

Рад у објектима из става 1. овог члана, привредни 
субјекти морају организовати тако да се не узнемиравају 
грађани, који станују или раде у суседству, односно да се 
не угрожава и не ремети кућни и јавни ред и мир.

II.  РАДНО ВРЕМЕ ТРГОВИНСКИХ ФОРМАТА, 
 ТРГОВИНЕ ВАН ПРОДАЈНОГ ОБЈЕКТА И 
 ВРЕМЕ ПРОДАЈЕ ПОЈЕДИНИХ ВРСТА РОБЕ

Члан 5.

Трговина се, по правилу, обавља у продајном објекту, 
у различитим трговинским форматима.

Трговински формати су организационо-технички облици 
обављања трговине, са фиксном локацијом.

Трговина може да се обавља и ван продајног објекта.

Члан 6. 

Трговински формати се, у складу са прописима којима 
се уређује трговина, класификују као:

1) неспецијализовани трговински формати,
2) специјализоване продавнице, и
3) посебни трговински формати.

Члан 7.

Неспецијализовани трговински формати су: 
1) трговина на мало претежно прехрамбеног асортимана:

- хипермаркет,
- супермаркет,
- суперета,
- мини маркет,
- дисконтна продавница,
- класична продавница са претежно прехрамбеним 
асортиманом,

2) трговина на мало претежно непрехрамбеног 
асортимана:
- робна кућа.

Специјализоване продавнице су:
1) продавнице хране, пића и дувана:

- продавнице воћа и поврћа,
- месаре,
- рибарнице,
- пекаре,
- продавнице пића,
- продавнице млечних производа и друго,
- остале специјализоване прехрамбене продавнице,

2) бензинске станице,
3) продавнице производа информационо-комуникационе 

технологије (нпр. рачунара, софтвера, телекомуника-
ц ионе опреме, мобилних телефона и слично),

4) продавнице специјализоване за продају опреме за 
домаћинство (нпр. апарати за домаћинство, намештај, 

подне и зидне облоге, метална роба, боје, текстилни 
производи и друго),

5) продавнице специјализоване за продају производа 
за културу и рекреацију (нпр. књижаре, продавнице 
спортске опреме, продавнице канцеларијског 
материјала, продавнице играчака и слично),

6) продавнице одеће, одевне галантерије и крзна,
7) продавнице обуће и предмета од коже,
8) дрогерије (драгстори),
9) специјализоване продавнице за продају осталих 

робних категорија,  
10) продавнице козметичких и тоалетних производа (нпр. 

парфимерије),
11) цвећаре,
12) продавнице за кућне љубимце,
13) продавнице накита и сатова и друго, и
14) продавнице половних производа у којима се обавља 

трговина на мало половним непрехрамбеним 
производима.

Посебни трговински формати су:
1) трговински центар, и
2) кеш-енд-кери.

Члан 8.

Tрговинским форматима из члана 7. ове одлуке утврђује 
се максимално радно време и то тако да  могу да раде сва-
ког дана од 06,00 сати до 24,00 сата.

Бензинске станице у Граду, у оквиру максимално 
утврђеног радног времена из става 1. овог члана, морају 
да раде најмање у времену од 06,00 сати до 20,00 сати 
сваког дана.

Радно време специјализованих продавница за продају 
штампе и дувана, као главних производа, које се налазе 
на аутобуској и железничкој станици, одређује се у складу 
са радним временом станице.

Привредни субјекти који обављају делатност у трговин-
ским форматима из члана 7. ове одлуке дужни су да у 
оквиру максимално и минимално утврђеног радног времена, 
одреде трајање и распоред свог радног времена.

Члан 9.

Трговинским форматима из члана 7. ове одлуке може 
да се одреди другачије радно време од радног времена 
утврђеног у члану 8. став 1. ове одлуке, на основу решења, 
које доноси Градска управа за привреду, у року од 30 дана 
од дана подношења писаног захтева.

Привредни субјекти који се баве трговинском делатношћу 
у трговинским форматима из члана 7. ове одлуке, уз зах-
тев из става 1. овог члана подносе решење о упису трго-
винске делатности у регистар Агенције за привредне реги-
стре, доказ да привредни субјекти у току досадашњег 
обављања трговинске делатности нису кршили одредбе 
Одлуке о кућном реду у стамбеним зградама, у претходне 
две године, пре подношења захтева, и да нису радили дуже 
од утврђеног радног времена, као и друге доказе о 
испуњености услова за обављање трговинске делатности 
у складу са законом и другим актима који уређују област 
трговине.
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Решење из става 1. овог члана доноси се најдуже на 
период од две године.

Против решења из става 1. овог члана, привредни 
субјекти могу изјавити жалбу Градском већу Града Новог 
Сада (у даљем тексту: Градско веће), у року од осам дана 
од дана пријема решења. 

Привредни субјекти дужни су да решење из става 1. 
овог члана држе у трговинским форматима.Члан 10.

Робне куће, трговински центри и кеш-енд-кери дужни 
су да истакну на видном месту радно време трговинског 
формата, а привредни субјекти, који обављају трговину 
или другу делатност, или пружају друге услуге у оквиру тих 
објеката, дужни су да истакну своје радно време у завис-
ности од врсте услуге или делатности, у складу са одред-
бом члана 3. ове одлуке. 

Угоститељски објекти који обављају угоститељску делат-
ност у оквиру објеката из става 1. овог члана, дужни су да 
се придржавају радног времена утврђеног одлуком, којом 
се регулише радно време угоститељских објеката у Граду.

Члан 11.

Трговински формати који се налазе унутар пијаца, своје 
радно време усклађују са радним временом пијаца.

Члан 12.

Трговцу који обавља трговину личним нуђењем утврђује 
се радно време и то тако да може почети са радом сваког 
дана, најраније од 08,00 сати и може радити најдуже до 
22,00 сата. 

Члан 13.

Радно време трговине на мало ван продајног објекта у 
преносивим објектима типа киоска,  тезге,  штанда  или  на 
другим средствима или опреми, која је релативно везана 
за одређено место и са покретних средстава или опреме 
(амбулантна трговина), утврђује се  тако да могу да раде 
сваког дана од 06,00 сати до 24,00 сата.

Члан 14.

Привредни субјекти, који обављају трговину на привред-
ним изложбама робе, односно услуга привременог или 
повременог карактера, ван сајамског простора и на тради-
ционалним манифестацијама, као што су вашари, фести-
вали и друге манифестације на којима се у склопу култур-
них, музичких, спортских и других друштвених активности 
продаје одређена роба, треба да се придржавају радног 
времена изложбе, односно манифестације.

III. РАДНО ВРЕМЕ ЗАНАТСКИХ ОБЈЕКАТА

Члан 15.

Занатски објекти у смислу ове одлуке су: 
1) Објекти у којима се пружају услуге старих и уметничких 

заната и домаће радиности према Правилнику о 
одређивању послова, који се сматрају старим и 
уметничким занатима, односно пословима домаће 
радиности, начину сертификовања истих и вођењу 
посебне евиденције издатих сертификата („Службени 
гласник РС“, број 56/12),

2) Објекти у којима се пружају:

- обућарске, кројачке, сајџијске, сарачке, ковачке, 
златарске и сличне услуге,

- фризерске, козметичке, берберске, педикирске, 
маникирске и сличне услуге,

- сервисне услуге (поправке рачунара, предмета за личну 
употребу и употребу у домаћинству, сервиси за 
поправку, одржавање, прање и сервиси за подмазивање 
моторних возила, вулканизерске радње и сервиси за 
прање тепиха, остали сервиси, видео клубови, дечије 
играонице и радионице и сличне сервисне услуге).

Члан 16.

Занатским објектима из члана 15. ове одлуке утврђује 
се максимално радно време и то тако да  могу да раде 
сваког дана од 06,00 сати до 24,00 сата, и да својим радом 
не узнемиравају грађанe.

Привредни субјекти који обављају делатност у занатским 
објектима из члана 15. ове одлуке дужни су да у оквиру 
утврђеног радног времена из става 1. овог члана, одреде 
трајање и распоред свог радног времена и истакну га у 
складу са одредбом члана 3. ове одлуке.

Члан 17.

Занатским објектима из члана 15. ове одлуке може да 
се одреди другачије радно време, од радног времена 
утврђеног у члану 16. став 1. ове одлуке, на основу решења, 
које доноси Градска управа за привреду, у року од 30 дана 
од дана подношења писаног захтева.

Привредни субјекти који се баве занатском делатношћу 
уз захтев из става 1. овог члана подносе решење о упису 
занатске делатности у регистар Агенције за привредне 
регистре, доказ да привредни субјекти у току досадашњег 
обављања занатске делатности нису кршили одредбе 
Одлуке о кућном реду у стамбеним зградама, у  претходне 
две године, пре подношења захтева, доказ да нису радили 
дуже од утврђеног радног времена, као и друге доказе о 
испуњености услова за обављање занатске делатности. 

Решење из става 1. овог члана доноси се најдуже на 
период од две године.

Против решења из става 1. овог члана, привредни 
субјекти могу изјавити жалбу Градском већу, у року од осам 
дана од дана пријема решења. 

Привредни субјекти дужни су да решење из става 1. 
овог члана држе у занатским објектима.

IV. РАДНО ВРЕМЕ ОБЈЕКАТА ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ 
  ИГАРА НА  СРЕЋУ И ЗАБАВНИХ ИГАРА

Члан 18.

Објекти за приређивање игара на срећу су објекти у 
којима се организују игре и у којима се учесницима, уз 
наплату, пружа могућност да остваре добитак у новцу, ства-
рима, услугама или правима, при чему добитак или губи-
так не зависи од знања или вештине учесника у игри, него 
од случаја или неког неизвесног догађаја.

Објекти за приређивање забавних игара су објекти у 
којима се организују игре на рачунарима, симулаторима, 
видео-аутоматима, флиперима и другим сличним напра-
вама, које се стављају у погон уз помоћ новца или жетона, 
као и пикадо, билијар и друге сличне игре, у којима се 
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учествује уз наплату, а у којима учесник не може остварити 
добитак у новцу, стварима, услугама или правима, већ 
право на једну или више бесплатних игара исте врсте.

Члан 19.

Објектима из члана 18. ове одлуке утврђује се макси-
мално радно време и то тако да могу да раде сваког дана 
од 06,00 сати до 24,00 сата.

У објектима из члана 18. ове одлуке може се одредити 
другачије радно време од радног времена утврђеног у ставу 
1. овог члана, на основу решења, које доноси Градска управа 
за привреду, у року од 30 дана од дана подношења писа-
ног захтева.

Привредни субјекти који се баве приређивањем игара 
на срећу и забавних игара уз захтев из става 2. овог члана 
подносе решење о упису делатности приређивање игара 
на срећу и забавних игара у регистар Агенције за привредне 
регистре, доказ да привредни субјекти у току досадашњег 
обављања делатности нису кршили одредбе Одлуке о 
кућном реду у стамбеним зградама, у  претходне две године, 
пре подношења захтева,  доказ да нису радили дуже од 
утврђеног радног времена, као и друге доказе о испуњености 
услова за обављање  делатности, у складу са Законом о 
играма на срећу. 

Решење из става 2. овог члана доноси се најдуже на 
период од две године.

Против решења из става 2. овог члана, привредни 
субјекти могу изјавити жалбу Градском већу, у року од осам 
дана од дана пријема решења. 

Привредни субјекти дужни су да решење из става 2. 
овог члана држе у објектима за приређивање игара на 
срећу и забавних игара.

Привредни субјекти дужни су да у оквиру утврђеног рад-
ног времена из ст. 1. и 2. овог члана, одреде трајање и рас-
поред свог радног времена и истакну га у складу са одред-
бом члана 3. ове одлуке.

V. РАДНО ВРЕМЕ ТРГОВИНСКИХ ФОРМАТА, 
 ЗАНАТСКИХ ОБЈЕКАТА И  ОБЈЕКАТА ЗА 
 ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ И 
 ЗАБАВНИХ ИГАРА У ОПРАВДАНИМ 
 СЛУЧАЈЕВИМА, У СЛУЧАЈУ ПРОГЛАШЕЊА 
 ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ, У ДАНЕ ДРЖАВНИХ 
 И ДРУГИХ ПРАЗНИКА И ДРУГИХ НЕРАДНИХ  
 ДАНА 

Члан 20.

Градско веће у оправданим случајевима (међународни 
скупови, конгреси, спортске и друге манифестације од 
значаја за Град), када се очекује већи прилив туриста у 
Град, може да одобри другачији распоред, почетак и завр-
шетак радног времена трговинских формата, занатских 
објеката, и објеката за приређивање игара на срећу и забав-
них игара. 

У случају проглашења ванредне ситуације (пандемија, 
епидемија, елементарне непогоде и сл.), Градски штаб за 
ванредне ситуације или други надлежни орган у складу са 
законом, може својим актом другачије уредити распоред, 
почетак и завршетак радног времена трговинских формата, 
занатских објеката и објеката за приређивање игара на 
срећу и забавних игара.

Члан 21.

Измењени распоред, почетак и завршетак радног вре-
мена трговинских формата, занатских објеката и објеката 
за приређивање игара на срећу и забавних игара, у складу 
са чланом 20. став 1. ове одлуке, привредни субјекти морају 
истаћи на главном улазу, најмање три дана пре његове 
примене, а у складу са чланом 20. став 2. ове одлуке, 
најкасније на дан почетка примене акта Градског штаба за 
ванредне ситуације или другог надлежног органа у складу 
са законом, и морају се придржавати тако назначеног рад-
ног времена у свом пословању.

Члан 22.

Трговински формати из члана 7. ове одлуке, занатски 
објекти из члана 15. ове одлуке и објекти за приређивање 
игара на срећу и забавних игара из члана 18. ове одлуке 
могу бити затворени недељом и у дане државних и других 
празника, у складу са законом и одредбама ове одлуке.

Писано обавештење о нерадним данима треба да  буде 
истакнуто на видном месту објекта, најмање три дана пре 
нерадног дана.

Члан 23.

На дан државног и другог празника неспецијализовани 
трговински формати, у којима се обавља трговина на мало 
претежно непрехрамбеног асортимана, специјализоване 
продавнице у којима се обавља трговина на мало претежно 
непрехрамбеног асортимана и посебни трговински формати, 
могу бити затворени.

Члан 24.

Привредни субјекти у продајним објектима неспеција-
лизованих трговинских формата претежно прехрамбеног 
асортимана и специјализоване продавнице хране, пића и 
дувана, дужни су да се у дане државних и других празника 
придржавају радног времена одређеног овом одлуком.

Члан 25.

На Бадњи дан (6. јануар) или дан који претходи празнику, 
када се не ради један или два дана, продајни објекти из 
члана 24. ове одлуке, морају да раде најмање од 09,00 
сати до 18,00 сати. 

Ако је недеља дан, који претходи празнику, када се не 
ради један или два дана, продајни објекти из става 1. овог 
члана морају да раде најмање од 09,00 сати до 12,00 сати.

Члан 26.

На дан државног и другог празника када се не ради један 
дан, продајни објекти из члана 24. ове одлуке  морају  да 
раде  најмање у времену од 09,00 сати до 12,00 сати. 

На дан државног и другог празника када се не ради два 
дана, првог дана празника продајни објекти из става 1. овог 
члана могу бити затворени, а другог дана празника продајни 
објекти морају да раде најмање у времену од 09,00 сати 
до 12,00 сати.

Уколико државни и други празник пада у недељу, 
следећег(их) нерадног(их) дана празника продајни објекти 
из става 1. овог члана морају да раде најмање у времену 
од 09,00 сати до 12,00 сати. 
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Члан 27.

У дане Васкршњих празника у периоду од Великог петка 
закључно са другим даном Васкрса (4 нерадна дана), 
продајни објекти из члана 24. ове одлуке морају да раде 
по следећем распореду:

1) први дан празника (Велики петак) – најмање од 09,00 
сати до 12,00 сати;

2) други дан празника (субота) – најмање од 09,00 сати 
до 12,00 сати;

3) трећи дан празника (Васкрс) – могу бити затворени;
4) четврти дан празника (други дан Васкрса) – најмање 

од 09,00 сати до 12,00 сати.

Члан 28.

Ако је празновање државних и других празника пове-
зано пет или више дана, првог дана празника продајни 
објекти из члана 24. ове одлуке могу бити затворени, а 
осталих нерадних дана празника морају да раде најмање 
од 09,00 сати до 12,00 сати.

Члан 29.

У дане државних и других празника бензинске станице 
у радним зонама и на улазним правцима у Град раде од 
00,00 сати до 24,00 сата, а остале бензинске станице у 
Граду најмање у времену од 06,00 сати до 20,00 сати.

Члан 30.

Привредни субјекти из члана 24. ове одлуке дужни су 
да распоред, почетак и завршетак радног времена у 
случајевима из чл. 25-29. ове одлуке, истакну на видном 
месту објекта, најмање три дана пре дана државног и другог 
празника.

VI.  НАПУШТАЊЕ ОБЈЕКАТА НАКОН ИСТЕКА 
  РАДНОГ ВРЕМЕНА И ПРИСУСТВО 
  ОДГОВОРНОГ ЛИЦА НА ПОЧЕТКУ И НА 
  КРАЈУ РАДНОГ ВРЕМЕНА

Члан 31.

Истеком утврђеног радног времена трговински и занат-
ски објекти и објекти за приређивање игара на срећу и 
забавних игара и припадајући простор, који служи за 
обављање делатности морају бити испражњени од купаца 
робе и корисника услуга и других лица, која нису запослена, 
односно радно ангажована лица од стране привредног 
субјекта. 

Купци, односно корисници услуга, који се затекну у 
објектима из става 1. овог члана у моменту истека утврђеног 
радног времена, имају право да заврше започету куповину 
или обаве започету услугу.

Члан 32.

Одговорно лице за трговински и занатски објекат или 
објекат за приређивање игара на срећу и забавних игара, 
који послује у оквиру привредног друштва или другог прав-
ног лица, односно предузетник или лице, које они писаним 
путем овласте, морају да буду присутни на почетку и на 
крају радног времена.

У време одређено као време завршетка радног времена 
трговинских формата, занатских објеката и објеката за 
приређивање игара на срећу и забавних игара могу бити 
присутна само запослена лица и корисници услуга, одно-
сно купци робе, који су у објекат ушли до рока одређеног 
за завршетак радног времена.

VII. НАДЗОР 

Члан 33.

Надзор над спровођењем одредаба ове одлуке врши 
Градска управа за привреду.

Послове инспекцијског надзора над применом ове одлуке 
обавља Градска управа за инспекцијске послове, путем 
комуналног инспектора. 

Комунални инспектор из става 2. овог члана у обављању 
послова инспекцијског надзора у погледу истицања и 
придржавања радног времена трговинских објеката, 
утврђеног овом одлуком, има иста овлашћења и дужности, 
као и тржишни испектор, у складу са Законом о трговини.

Комунално-полицијске послове обавља комунални 
полицајац, који је, поред законом утврђених овлашћења, 
овлашћен да подноси захтев за покретање прекршајног 
поступка и издаје прекршајни налог за прекршаје пропи-
сане овом одлуком.

Уколико комунални инспектор, односно комунални 
полицајац, у обављању својих послова уочи повреду про-
писа из надлежности другог органа, одмах ће о томе писа-
ним путем обавестити надлежни орган.

VIII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 34.

Новчаном казном од 50.000,00 до 500.000,00 динара 
казниће се за прекршај привредно друштво или друго правно 
лице ако:

1. не истакне распоред, почетак и завршетак радног 
времена трговинских и занатских објеката и објеката 
за приређивање игара на срећу и забавних игара у 
складу са чланом 3. ове одлуке,

2. одреди максималну дужину трајања радног времена 
трговинских и занатских објеката и објеката за 
приређивање игара на срећу и забавних игара 
супротно овој одлуци, (чл. 8, 9, 12, 13, 16, 17. и 19.),

3. трговински и занатски објекти и објекти за приређивање 
игара на срећу и забавних игара почну са радом пре 
или раде дуже од максималног радног времена 
утврђеног овом одлуком, (чл. 8, 9, 12, 13, 16, 17. и 
19.),

За прекршаје из става 1. овог члана,  предузетник ће 
бити кажњен новчаном казном од 10.000,00 до 200.000,00 
динара.

За прекршаје из става 1. овог члана, одговорно лице у 
правном лицу биће кажњено новчаном казном од 5.000,00 
до 50.000,00 динара. 

Члан 35.

Новчаном казном у фиксном износу од 80.000,00 динара 
казниће се за прекршај привредно друштво или друго правно 
лице ако:
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1. не истакне измењени распоред, почетак и завршетак 
радног времена трговинских и занатских објеката и 
објеката за приређивање игара на срећу и забавних 
игара, у складу са чланом 21. ове одлуке,

2. ако продајни објекти из члана 24. ове одлуке, не раде 
у времену, утврђеном овом одлуком, на Бадњи дан, 
на дан државног или другог празника и у дане 
Васкршњих празника, (чл. 25, 26, 27, 28. и 29),

3. не истакне измењени распоред, почетак и завршетак 
радног времена трговинских формата, у складу са  
чланом 30. ове одлуке,

4. по истеку утврђеног радног времена не испразни 
трговински и занатски објекат и објекат за 
приређивање игара на срећу и забавних игара од 
купаца робе и корисника услуга и других лица, која 
нису запослена, односно, радно ангажована лица 
(члан 31.),

5. лице из члана 32. став 1. ове одлуке не буде присутно 
у трговинском и занатском објекту и објекту за 
приређивање игара на срећу и забавних игара, на 
почетку и на крају радног времена.

За прекршаје из става 1. овог члана,  предузетник ће 
бити кажњен новчаном казном у фиксном износу од 
40.000,00 динара.

За прекршаје из става 1. овог члана, одговорно лице у 
правном лицу биће кажњено новчаном казном у фиксном 
износу од 10.000,00 динара.

IX. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 36.

Привредни субјекти дужни су да ускладе радно време 
трговинских и занатских објеката и објеката за приређивање 
игара на срећу и забавних игара, са одредбама ове одлуке, 
најкасније до 1. маја 2016. године.

Члан 37.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука 
о радном времену угоститељских објеката и објеката за 
приређивање игара за забаву и игара на срећу ("Службени 
лист Града Новог Сада", бр. 7/08, 39/10 и 13/14) у делу, 
који се односи на радно време објеката за приређивање 
игара за забаву и игара на срећу.

Члан 38.

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: 3-547/2015-I
29. децембар 2015. године
НОВИ САД 

Председница
Јелена Црногорац, с.р.

849
На основу члана 20. тачка 24. и члана 32. тачка 16. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 
129/07 и  83/14 - др. закон), и члана 24. тачка 20. Статута 
Града Новог Сада - пречишћен текст („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на 
XLIX седници од 29. децембра 2015. године, доноси

О Д Л У К У
О РАДНОМ ВРЕМЕНУ ОБЈЕКАТА У КОЈИМА 
СЕ ОБАВЉА УГОСТИТЕЉСКА ДЕЛАТНОСТ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком уређује се радно време објеката у којима 
се обавља угоститељска делатност или пружају 
угоститељске услуге на територији Града Новог Сада (у 
даљем тексту: територија Града).

Члан 2.

Радно време, у смислу ове одлуке, је радно време у 
оквиру којег привредна друштва, друга правна лица, 
удружења и предузетници, као и њихови огранци, односно 
простор ван пословног седишта који се региструје у 
одговарајућем регистру (у даљем тексту: привредни 
субјекти), могу да обављају угоститељску делатност или 
пружају угоститељске услуге у угоститељском објекту, ван 
угоститељског објекта и у покретном угоститељском објекту 
на територији Града.

У случају када привредни субјекти из става 1. овог члана 
у објектима у којима обављају угоститељску делатност или 
организују пружање појединих угоститељских услуга 
(свадбе, матурске прославе и сл.) другим лицима, органи-
затори и лица која су у закупу тог простора дужни су да се 
придржавају радног времена утврђеног овом одлуком.

У току трајања утврђеног радног времена, корисници 
могу да користе услуге у објекту  из става 1. овог члана.

 Радно време почиње од момента када корисници услуге 
могу да уђу у угоститељски објекат, а завршава се у моменту 
када корисници услуге не могу да улазе у угоститељски 
објекат.

Члан 3.

Привредни субјекти, који обављају угоститељску делат-
ност или пружају угоститељску услугу дужни су да у оквиру 
максималне дужине трајања радног времена, прописаног 
овом одлуком, утврде његов временски распоред, почетак 
и завршетак радног времена, да утврђено радно време 
истакну на јасан, несумњив и лако уочљив начин на глав-
ном улазу у објекат, као и да се придржавају означеног 
радног времена, које може бити и краће од прописаног 
овом одлуком.

У објекту који је заштићено културно добро, подаци из 
става 1. овог члана могу се истаћи унутар објекта или на 
другом прикладном месту, како би се обезбедила заштита 
културног добра, у складу са законом којим се уређује 
заштита културних добара.
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У случају ванредних промена, прекида или другог облика 
привременог престанка обављања угоститељске делатно-
сти или пружања угоститељске услуге у објекту, обавештење 
о радном времену мора бити истакнуто на главном улазу 
или другом видном месту објекта.

Члан 4.

Привредни субјекти који обављају угоститељску делат-
ност или пружају угоститељску услугу дужни су да 
испуњавају услове у складу са прописима којима се уређује 
заштита од буке и заштита животне средине.

Рад у угоститељским објектима привредни субјекти 
морају организовати тако да се не узнемиравају грађани, 
који станују или раде у суседству, односно да се не угро-
жава и не ремети кућни и јавни ред и мир.

Члан 5.

Угоститељским објектом, у смислу ове одлуке, сматра 
се сваки објекат у коме се обавља угоститељска делат-
ност, или пружа угоститељска услуга, и који испуњава 
услове у складу са прописима којима се уређује угоститељска 
делатност.

Угоститељски објекат је функционално повезан, посебно 
уређен и опремљен простор који испуњава прописане мини-
малне техничке и санитарно-хигијенске услове за обављање 
угоститељске делатности или за пружање угоститељске 
услуге. 

Према врсти угоститељских услуга које се у објекту 
пружају, угоститељски објекти могу бити: 

1) угоститељски објекат за смештај, и 
2) угоститељски објекат за исхрану и пиће. 

У угоститељском објекту за смештај пружају се услуге 
смештаја, исхране и пића и друге услуге уобичајене у 
угоститељству или само услуге смештаја (у врсти 
угоститељског објекта: хотел, мотел, туристичко насеље, 
камп, пансион, хостел, преноћиште, одмаралиште, кућа, 
апартман, соба, сеоско туристичко домаћинство, ловачка 
вила, кућа или колиба и други објекти за пружање услуга 
смештаја). 

У угоститељском објекту за пружање услуге исхране и 
пића припремају се и услужују топла и хладна јела и напици, 
точе и служе алкохолна и безалкохолна пића (у врсти 
угоститељског објекта: ресторан, кафана, бар, објекат брзе 
хране, кетеринг објекат, покретни објекат и други објекти). 

Члан 6.

Угоститељска делатност може се обављати и ван 
угоститељског објекта, и повремено на сајмовима, ваша-
рима, пригодним прославама и другим јавним манифе-
стацијама, а најдуже 30 дана.

Угоститељска делатност може се обављати и у покрет-
ном објекту, који се може премештати из једног места у 
друго сопственим погоном или вучом, и у коме се услужује 
храна припремљена на другом месту и пиће у оригиналној 
амбалажи или на точење, уз коришћење амбалаже за 
једнократну употребу. 

Угоститељска делатност може се обављати и на пло-
вилу, које испуњава прописане техничке и санитарно - 
хигијенске услове за обављање угоститељске делатности 
и пружање угоститељских услуга. 

II. РАДНО ВРЕМЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА

Члан 7.

Угоститељски објекти за смештај, у периоду пословања 
током целе године или у сезони, и угоститељски објекти за 
исхрану и пиће који се налазе на бензинским станицама у 
радним зонама и на улазним правцима у Град, могу да 
раде сваког дана од 00,00 сати до 24,00 сата.

Објекти брзе хране („fast food“), који се налазе у послов-
ним зградама, као и киосци и бараке могу да раде сваког 
дана од 00,00 сати до 24,00 сата, с тим да у периоду од 
24,00 сата до 07,00 сати, могу да раде само њихови 
наткривени шалтери или пултови.   

  Члан 8.

Угоститељски објекти за исхрану и пиће, који се налазе 
у стамбеним зградама за породично и вишепородично 
становање, у пословним зградама, на бензинским стани-
цама у Граду, на пловилима, и другим објектима, могу да 
почну са радом најраније у 07,00 сати и могу да раде најдуже 
до 23,00 сата радним данима и недељом, а петком и субо-
том до 24,00 сата.

Изузетно од става 1. овог члана угоститељски објекти 
за исхрану и пиће, који се налазе у пословним зградама и 
пловилима, могу да раде сваког дана најдуже до 03,00 сата 
наредног дана, на основу решења о продужењу радног 
времена.

 Решење о продужењу радног времена у угоститељским 
објектима из става 2. овог члана доноси Градска управа 
за привреду, у року од 30 дана од дана подношења писа-
ног захтева.

Решење из става 3. овог члана доноси се најдуже на 
период од годину дана.

Привредни субјекти који обављају угоститељску делат-
ност, односно пружају угоститељску услугу у угоститељским 
објектима за исхрану и пиће у пословним зградама, уз зах-
тев из става 3. овог члана прилажу употребну дозволу, као 
доказ да су спроведене мере звучне заштите у објекту, 
решење о подобности објекта за употребу у погледу спро-
ведености мера заштите од пожара, изјаву привредног 
субјекта о минимално техничким условима за уређење и 
опремање објекта, извештај о мерењу буке у животној сре-
дини коју производе музички уређаји у објекту, извештај о 
коришћењу извора буке, усклађен са граничним вредно-
стима индикатора буке на отвореном простору у одређеној 
акустичкој зони, доказ да привредни субјект у току 
досадашњег обављања угоститељске делатности и 
пружања угоститељске услуге, у више наврата, није радио 
дуже од утврђеног радног времена и кршио мере забране 
и ограничења буке, у  претходних 12 месеци, пре подношења 
захтева, у складу са прописима, који регулишу ову област, 
као и доказ да је угоститељски објекат евидентиран у Реги-
стру туризма.

Привредни субјекти који обављају угоститељску делат-
ност, односно пружају угоститељску услугу на пловилима, 
уз захтев из става 3. овог члана прилажу решење о издавању 
водне дозволе, решење о упису угоститељске делатности 
у регистар Агенције за привредне регистре, решење о подоб-
ности објекта за употребу у погледу спроведености мера 
заштите од пожара, изјаву привредног субјекта о мини-
мално техничким условима за уређење и опремање објекта, 
извештај о мерењу буке у животној средини коју производе 
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музички уређаји у објекту, извештај о коришћењу извора 
буке, усклађен са граничним вредностима индикатора буке 
на отвореном простору у одређеној акустичкој зони, доказ 
да привредни субјект у току досадашњег обављања 
угоститељске делатности и пружања угоститељске услуге, 
у више наврата, није радио дуже од утврђеног  радног вре-
мена и кршио мере забране и ограничења буке, у претход-
них 12 месеци, пре подношења захтева, у складу са про-
писима, који регулишу ову област, као и доказ да је 
угоститељски објекат евидентиран у Регистру туризма.

Образац захтева са потребном документацијом коју су 
привредни субјекти дужни да приложе прописаће Градска 
управа за привреду.

Против решења из става 3. овог члана, привредни 
субјекти могу изјавити жалбу Градском већу Града Новог 
Сада, у року од осам дана од дана пријема решења. 

Привредни субјекти дужни су да решење из става 3. 
овог члана држе у угоститељском објекту.

Члан 9.
У угоститељским објектима у којима се обавља више 

различитих угоститељских делатности, утврђује се радно 
време посебно за сваку угоститељску делатност, у складу 
са одредбама ове одлуке. 

Члан 10.
За привредне субјекте, који обављају угоститељску 

делатност ван угоститељског објекта или у покретном 
објекту, који се премешта из једног места у друго сопственим 
погоном или вучом, важи радно време из члана 8. став 1. 
ове одлуке. 

Привредни субјекти који повремено пружају угоститељске 
услуге на сајмовима, вашарима, пригодним прославама и 
другим јавним манифестацијама морају да се придржавају 
њиховог радног времена.

Члан 11.
Радно време угоститељских објеката за исхрану и пиће, 

који се налазе на аутобуској и железничкој станици и у трго-
винским центрима, одређује се у складу са радним време-
ном станице или трговинског центра.

Члан 12.
Баште угоститељских објеката, које су у функцији 

угоститељских објеката раде са почетком и завршетком 
радног времена, које је одређено за угоститељски објекат.

Изузетно, од одредбе става 1. овог члана у угоститељским 
објектима који раде у оквиру продуженог радног времена 
из члана 8. став 2. ове одлуке, баште могу да буду отво-
рене до 24,00 сата.

Члан 13.
У дане новогодишњих празника (31. децембар, 1. јануар 

и 13. јануар) радно време свих угоститељских објеката за 
исхрану и пиће је неограничено.

Члан 14.
Градско веће Града Новог Сада у оправданим 

случајевима (међународни скупови, конгреси, спортске и 
друге манифестације од значаја за Град), када се очекује 
већи прилив туриста у Град, може да одобри другачији рас-
поред, почетак и завршетак радног времена угоститељских 
објеката.

Члан 15.

У случају проглашења ванредне ситуације (пандемија, 
епидемија, елементарне непогоде и слично), Градски штаб 
за ванредне ситуације или други надлежни орган у складу 
са законом, може својим актом другачије уредити распо-
ред, почетак и завршетак радног времена угоститељских 
објеката.

Члан 16.

Измењени распоред, почетак и завршетак радног вре-
мена угоститељских објеката, у складу са чланом 14. ове 
одлуке, привредни субјекти морају истаћи на главном улазу, 
најмање три дана пре његове примене, а у складу са чла-
ном 15. ове одлуке, најкасније на дан почетка примене акта 
Градског штаба за ванредне ситуације или другог надлеж-
ног органа у складу са законом, и морају се придржавати 
тако назначеног радног времена у свом пословању.

Члан 17.

Угоститељски објекти могу да не раде један или више 
дана у недељи, као и у дане верских и државних празника, 
а привредни субјекти су дужни да истакну обавештење о 
томе, у складу са чланом 3. став 1. ове одлуке.

 Члан 18.

Угоститељски објекти и припадајући простор, који служе 
за обављање угоститељске делатности или пружање 
угоститељске услуге морају бити испражњени од корис-
ника услуга и других лица, која нису запослена, односно 
радно ангажована лица од стране привредног субјекта, у 
року од 15 минута од времена које је одредбама ове одлуке 
утврђено као завршетак радног времена.

Члан 19.

Руководилац угоститељског објекта који послује у оквиру 
привредног друштва или другог правног лица, угоститељ 
предузетник, физичко лице или лице које они писаним 
путем овласте морају да буду присутни у угоститељским 
објектима из чл. 5. и 6. ове одлуке, на почетку и на завр-
шетку радног времена, и у времену утврђеном у члану 18. 
ове одлуке.

Уколико се након истека утврђеног времена из члана 
18. ове одлуке у угоститељском објекту затекну лица, која 
нису запослена у њему или радно ангажована, сматра се 
да објекат ради дуже од утврђеног радног времена. 

III. НАДЗОР 

Члан 20.

Надзор над спровођењем одредаба ове одлуке врши 
Градска управа за привреду.

Послове инспекцијског надзора над применом ове одлуке 
обавља Градска управа за инспекцијске послове, путем 
комуналног инспектора који је овлашћен да, у складу са 
законом, нареди извршење утврђених обавеза и 
предузимање мера и радњи у одређеном року, привремено 
забрани обављање угоститељске делатности ако се инспек-
тору онемогући вршење послова надзора или ако се 
утврђене неправилности у остављеном року не отклоне 
или се понове, подноси захтев за покретање прекршајног 
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поступка и издаје прекршајни налог, за прекршаје пропи-
сане овом одлуком.

Комунално-полицијске послове обавља комунални 
полицајац, који је, поред законом утврђених овлашћења, 
овлашћен да подноси захтев за покретање прекршајног 
поступка и издаје прекршајни налог, за прекршаје пропи-
сане овом одлуком.

Уколико комунални инспектор, односно комунални 
полицајац у обављању својих послова уочи повреду про-
писа из надлежности другог органа, одмах ће о томе писа-
ним путем обавестити надлежни орган. 

IV. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 21.

 Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара 
казниће се прекршај привредно друштво или друго правно 
лице ако:

1. одреди максималну дужину трајања радног времена 
угоститељског објекта супротно овој одлуци, (чл. 7. став 2, 
чл. 8. ст. 1 и 2, чл. 10. и 12.), и

2. угоститељски објекат почне са радом пре или ради 
дуже од максималног радног времена, утврђеног овом 
одлуком, (чл. 7. став 2, чл. 8. ст. 1 и 2, чл. 10. и 12.).

За прекршаје из става 1. овог члана предузетник ће бити 
кажњен новчаном казном од 10.000,00 до 250.000,00 динара.

За прекршаје из става 1. овог члана одговорно лице у 
правном лицу биће кажњено новчаном казном од 5.000,00 
до 75.000,00 динара.

Члан 22.

Новчаном казном у фиксном износу од 100.000,00 динара 
казниће се за прекршај привредно друштво или друго правно 
лице ако:

1.  не истакне измењени распоред, почетак и заврше-
так радног времена угоститељског објекта, (члан 16.),

2. по истеку утврђеног радног времена не испразни 
угоститељски објекат и припадајући простор од корисника 
услуга и других лица, која нису запослена, односно радно 
ангажована лица, (члан 18.), и

3.  лице из члана 19. став 1. ове одлуке не буде при-
сутно у угоститељском објекту на почетку радног времена 
и на крају радног времена утврђеног у члану 18. ове одлуке.

За прекршаје из става 1. овог члана предузетник ће бити 
кажњен новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 
динара.

За прекршаје из става 1. овог члана одговорно лице у 
правном лицу биће кажњено новчаном казном у фиксном 
износу од 10.000,00 динара.

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 23.

Привредни субјекти дужни су да ускладе радно време 
објеката, у којима се обавља угоститељска делатност или 
пружају угоститељске услуге, са одредбама ове одлуке 
најкасније до 1. маја 2016. године.

Члан 24.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука 
о радном времену угоститељских објеката и објеката за 
приређивање игара за забаву и игара на срећу („Службени 
лист Града Новог Сада“, бр. 7/08, 39/10 и 13/14), у делу 
који се односи на радно време угоститељских објеката.

Члан 25.

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: 3-543/2015-I
29. децембар 2015. године
НОВИ САД 

Председница
Јелена Црногорац, с.р. 
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На основу члана 24. тачка 23. Статута Града Новог Сада-

пречишћен текст (’’Службени лист Града Новог Сада’’, број 
43/08), Скупштина Града Новог Сада на XLIX   седници од 
29. децембра 2015. године, доноси

ОДЛУКУ
 О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА ЗА 
УМАЊЕЊЕ ОБАВЕЗА ПЛАЋАЊА  

КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ПОРОДИЦАМА СА 
ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ У 2016. ГОДИНИ

Члaн 1. 

Oвoм oдлукoм утврђуjу сe критeриjуми зa умaњeњe 
oбaвeзa плaћaњa кoмунaлних услугa у 2016. гoдини 
пoрoдицaмa сa трoje и вишe дeцe, кoje сe плaћajу путeм 
jeдинствeнoг мeсeчнoг рaчунa, висинa умaњeњa oбaвeзa 
плaћaњa, кao и пoступaк зa oствaривaњe умaњeњa. 

Члaн 2. 

Умaњeњe из члaнa 1. oвe oдлукe oствaруjу пoрoдицe 
сa трoje и вишe дeцe, дo зaвршeткa њихoвoг рeдoвнoг 
шкoлoвaњa, a нajдужe дo 26. гoдинe живoтa, чиjи члaнoви 
имajу приjaвљeнo прeбивaлиштe нa тeритoриjи Грaдa Нoвoг 
Сaдa, oднoснo бoрaвиштe зa рaсeљeнa лицa сa Кoсoвa и 
Meтoхиje, нa aдрeси стaнa зa кojи трaжe умaњeњe oбaвeзa 
плaћaњa кoмунaлних услугa, и укoликo рeдoвнo измируjу 
jeдинствeни мeсeчни рaчун кojи глaси нa њихoвo имe. 

Члaн 3. 

Умaњeњe из члaнa 1. oвe oдлукe oствaруje сe зa 
кoмунaлнe услугe кoje пружajу: Jaвнo кoмунaлнo прeдузeћe 
"Нoвoсaдскa тoплaнa" Нoви Сaд, Jaвнo кoмунaлнo прeдузeћe 
"Вoдoвoд и кaнaлизaциja" Нoви Сaд и Jaвнo кoмунaлнo 
прeдузeћe "Чистoћa" Нoви Сaд, a нaплaћуje их Jaвнo 
кoмунaлнo прeдузeћe "Инфoрмaтикa" Нoви Сaд (у дaљeм 
тeксту: Прeдузeћe), путeм jeдинст вeнoг мeсeчнoг рaчунa. 
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Члaн 4. 

Умaњeњe oбaвeзa плaћaњa кoмунaлних услугa из члaнa 
3. oвe oдлукe, утврђуje сe у висини oд 30% зa пoрoдицe сa 
трoje, чeтвoрo и пeтoрo дeцe, 40% зa пoрoдицe сa шeстoрo, 
сeдмoрo и oсмoрo дeцe и 50% зa пoрoдицe сa  дeвeтoрo и 
вишe дeцe. 

Члaн 5 

Зaхтeв зa умaњeњe oбaвeзa плaћaњa кoмунaлних услугa 
у 2016. гoдини (у дaљeм тeксту: зaхтeв) пoднoси сe Грaдскoj 
упрaви зa сoциjaлну и дeчиjу зaштиту (у дaљeм тeксту: 
Грaдскa упрaвa), путeм писaрницe Грaдскe упрaвe зa oпштe 
пoслoвe, нajкaсниje дo 15. jaнуaрa 2016. гoдинe. 

Уз зaхтeв из стaвa 1. oвoг члaнa прилaжe сe: 
1. фoтoкoпиja извoдa из мaтичнe књигe рoђeних зa дeцу 

у пoрoдици, 
2. фoтoкoпиja личнe кaртe, oднoснo рaсeљeничкe 

лeгитимaциje зa рoдитeљe и пунoлeтну дeцу, 
3. пoтврдa o рeдoвнoм шкoлoвaњу зa дeцу, и 
4. jeдинствeни мeсeчни рaч ун зa прeтхoдни мeсeц.

Члaн 6. 

Нa oснoву пoднeтих зaхтeвa, Грaдскa упрaвa сaчињaвa 
списaк пoрoдицa кoje oствaруjу прaвo нa умaњeњe из члaнa 
1. oвe oдлукe. 

Списaк из стaвa 1. oвe oдлукe Грaдскa упрaвa дoстaвљa 
Прeдузeћу рaди умaњeњa oбaвeзa плaћaњa кoмунaлних 
услугa из члaнa 3. oвe oдлукe, a нajкaсниje дo 31. jaнуaрa 
2016. гoдинe. 

Грaдскa упрaвa рeдoвнo aжурирa списaк из стaвa 1. oвoг 
члaнa и дoстaвљa гa Прeдузeћу нajкaсниje дo пoслeдњeг 
дaнa у м eсeцу зa тeкући мeсeц. 

Члaн 7 .

Oвa oдлукa ступa нa снaгу наредног дaнa oд дaнa 
oбjaвљивaњa у "Службeнoм листу Грaдa Нoвoг Сaдa", а 
примењује се почев од 1. јануара 2016. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2015-2089-I
29. децембар 2015. године
НОВИ САД  Председница

Јелена Црногорац, с.р.
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На основу члана 4. Одлуке о подизању и одржавању 

споменика на територији Града Новог Сада („Службени 
лист Града Новог Сада“, бр. 15/09, 20/10 и 51/11), Скуп-
штина Града Новог Сада на XLIX седници од 29. децембра 
2015. године, доноси

О Д Л У К У
О ПОДИЗАЊУ СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈА У КАЋУ 

ГРАЂАНИМА КАЋА ПОГИНУЛИМ У 
ОРУЖАНИМ СУКОБИМА У БИВШОЈ 

ЈУГОСЛАВИЈИ ОД 1991. ДО 1992. ГОДИНЕ

Члан 1.

Грађанима Каћа, погинулим у оружаним сукобима у 
бившој Југославији од 1991. до 1992. године, подиже се 
спомен-обележје у Каћу.

Члан 2.

Спомен-обележје од камена, димензија 130х80х80 cm, 
подиже се на бетонском пoстаменту са десне стране, 
посматрано фронтално, од постојећег споменика палим 
борцима 1941 – 1944 у Улици краља Петра I.

Члан 3.

На горњем косом делу спомен-обележја, на мермерној 
плочи, биће ћириличким писмом уклесано:

„ГРАЂАНИМА КАЋА ПОГИНУЛИМ У ОРУЖАНИМ СУКО-
БИМА У БИВШОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ ОД 1991. ДО 1992. 
ГОДИНЕ:

БРАНКО ЈАНДРИЋ

МИЛАН СРДИЋ

ЈОАКИМ ХРОМИШ

ДРАГАН КАТАЛЕНИЋ

БОРО МИТРОВИЋ

ИЛИЈА КОЧИЋ

СЛОБОДАН ВРХОВАЦ

НЕНАД ГАШИЋ

МИЛУТИН ЂАКОВИЋ.

ЗАХВАЛНИ ГРАЂАНИ КАЋА“

Члан 4.

Средства за подизање спомен-обележја обезбедиће се 
донацијом.

Члан 5.

О спровођењу ове одлуке стараће се Одбор који образује 
Скупштина Града Новог Сада у складу са чланом 8. Одлуке 
о подизању и одржавању споменика на територији Града 
Новог Сада.

Члан 6.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-478/2015-I
29. децембар 2015. године
НОВИ САД 

Председница
Јелена Црногорац, с.р.
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На основу члана 8. став 1. Одлуке о подизању и 

одржавању споменика на територији Града Новог Сада 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 15/09, 20/10 и 
51/11), Скупштина Града Новог Сада на XLIX седници од 
29. децембра 2015. године, доноси

О Д Л У К У
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
I

Образује се Одбор за спровођење Одлуке о подизању 
спомен-обележја у Каћу грађанима Каћа погинулим у 
оружаним сукобима у бившој Југославији од 1991. до 1992. 
године (у даљем тексту: Одбор).

II

Задатак Одбора је да спроведе Одлуку о подизању 
спомен-обележја у Каћу грађанима Каћа погинулим у ору-
жаним сукобима у бившој Југославији од 1991. до 1992. 
године.

III

Одбор има председника и четири члана које именује 
Скупштина Града Новог Сада из реда стручњака из обла-
сти културе и урбанизма – историчари уметности, академ-
ски сликари, вајари, књижевници, архитекте, представник 
Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, 
представник  Савета за културу и др.

IV

Административне и стручне послове за потребе Одбора 
обављаће Градска управа за културу.

V

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2015-482-I
29. децембар 2015. године
НОВИ САД 

Председница
Јелена Црногорац, с.р.
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На основу члана 24. тачка 55, а у вези са чланом 13. 

тачка 18. Статута Града Новог Сада-пречишћен текст 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина 
Града Новог Сада на XLIX седници од 29. децембра 2015. 
године, доноси

  О Д Л У К У  
О  ОБЕЗБЕЂИВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 
САНАЦИЈУ ПОСЛОВАЊА ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ „АЛЕКСА ШАНТИЋ“ 
СТЕПАНОВИЋЕВО

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се средства за санацију 

пословања Основне школе „Алекса Шантић“ Степановићево 
(у даљем тексту: Школа), у износу од 7.231.803,21 динара, 
у циљу обезбеђивања услова за њено несметано 
функционисање.

Члан  2.
Средства из члана 1. ове одлуке користиће се за следеће 

намене: намирење дуга према комерцијалним добављачима, 
према јавним комуналним предузећима чији је оснивач 
Град Нови Сад, према предузећу чији је оснивач Република 
Србија и према државним органима.

Преглед износа средстава према наменама из става 1. 
овог члана, саставни је део ове одлуке. (Табеле 1. и 2.).

Члан  3.
Средства у износу од 7.231.803,21 динара за измирење 

дуга према комерцијалним добављачима, према јавним 
комуналним  предузећима чији је оснивач Град Нови Сад, 
према предузећу чији је оснивач Република Србија и према 
државним органима, обезбедиће се у буџету Града Новог 
Сада за 2016. годину.

Градско веће Града Новог Сада, на предлог Градске 
управе за образовање, односно Градске управе за социјалну 
и дечију заштиту, мoжe извршити прeрaспoдeлу плaнирaних 
срeдстaвa у оквиру исте намене из члана 2. ове одлуке.

Члан  4.
Обавезује се Школа да пред надлежним органима, про-

тив одговорних лица, покрене поступак за накнаду сред-
става из члана 3. ове одлуке.

Члан 5.
Средства из члана 3. ове одлуке реализоваће се на 

основу захтева Школе у складу са валидном документацијом 
као основом за плаћање. 

Члан 6.
Надзор над реализацијом ове одлуке врши Градска 

управа за образовање, односно Градска управа за социјалну 
и дечију заштиту.

Члан 7.
Задужује се Школа да Скупштини Града Новог Сада 

поднесе  извештај о реализацији ове одлуке.

Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у  "Службеном листу Града Новог Сада", а 
примењиваће се од 1. јануара 2016. године. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД 
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број:  6-2/2015-1553-I
29. децембар 2015. године
НОВИ САД Председница

Јелена Црногорац, с.р.
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ПРЕГЛЕД
ИЗНОСА СРЕДСТАВА ЗА ИЗМИРЕЊЕ ДУГА ШКОЛЕ ПРЕМА НАМЕНАМА

Табела 1. Преглед дуговања комерицијалним добављачима

НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА ИЗНОС ДУГА 
по ИОС-у КОНТО ИЗНОС ГЛАВНИЦЕ ДУГА 

(БЕЗ ОБРАЧУНАТЕ КАМАТЕ)
Д.О.О. „Молпревоз“ Ада 53.980,00 4239 53.980,00

AS-COM NS 50.400,00 5114 50.400,00

Ватро-никс 93.600,00 4235 93.600,00

АЛБООКС-НИШ 151.360,00 4266 151.360,00

НЕВА ПРОДУКТ -БГ 13.640,00 4268 13.640,00

ТРЕНД комерц 1.371,50 4269 1.371,50

ВИП  мобиле 31.572,26 421414 31.572,26

ПЛАТНИ ПРОМЕТ 14.231,31 4211 14.231,31

ТЕНДЕР СИСТЕМ 50.000,00 4235 50.000,00

ВАТРО -ЗАШТИТИТА 13.680,00 4249 13.680,00

КОНТИНЕНТАЛ ГРУПА 3.120,00 4252 3.120,00

ДДОР осигурање 209.953,00 4215 209.953,00

Дунав осигурање 210.043,87 4215 210.043,87

Ученица ИВАНА ГОРДИЋ 10.943,10 4727 10.943,10

Директор школе за оверу потписа и докумената 7.725,00 4822 7.725,00

ЕКОСТЕП ПЕТРОЛ 6.945,00 4264 6.945,00

Запослени ПРЕВОЗ -ГОТОВИНА 228.843,47 4151 228.843,47

Пекара „Афродита“ Руменка 525.938,42 4723 525.938,42

Пекара „Заока“ Нови Сад 126.128,00 4723 126.128,00

Универекспорт 27.101,14 4723 27.101,14

УКУПНО 1.830.576,07 1.830.576,07

Табела 2. Преглед дуговања јавним комуналним предузећима чији је оснивач Град Нови Сад према предузећу 
    чији је оснивач Република Србија и према државним органима

НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА ИЗНОС ДУГА по 
ИОС-у КОНТО ИЗНОС ГЛАВНИЦЕ ДУГА

(БЕЗ ОБРАЧУНАТЕ КАМАТЕ)
ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад 1.185.703,66 421324 696.452,16  

ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад 207.459,21 421311 207.459,21

ЈКП „Информатика“ Нови Сад 9.226,76 4246 8.352,00

ПЛАТНИ ПРОМЕТ 14.231,31 4211 14.231,31

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ 3.200,00 4243 3.200,00

Основни суд у Новом Саду 
Казна и камата услед радног спора 
(случај Мића Гаврилов)

2.530.206,20 4831  876.112,94 

Прекршајни суд у Новом Саду 
Казна због немогућности спровођења мера 
санитарног инспектора

50.600,00 4831 50.600,00

Прекршајни суд у Новом Саду 
Казна због противпожарне неприпремљености

1.300.600,00 4831 1.300.600,00

Основни суд у Новом Саду 
Казна због неспровођења административне забране

100.000,00 4831 100.000,00

УКУПНО 5.401.227,14 3.257.007,62



2258. страна – Број 63 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 30. децембар 2015.

854
На основу члана 24. тачка 55., а у вези са чланом 13. 

тачка 18. Статута Града Новог Сада-пречишћен текст 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина 
Града Новог Сада на XLIX седници од 29. децембра  2015. 
године, доноси

О Д Л У К У  
О  ОБЕЗБЕЂИВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА 
САНАЦИЈУ ПОСЛОВАЊА ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ „ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ“ ШАНГАЈ

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се средства за санацију 
пословања Основне школе „Вељко Влаховић“ Шангај (у 
даљем тексту: Школа), у износу од 772.744,79 динара, у 
циљу обезбеђивања услова за њено несметано 
функционисање.

Члан  2.

Средства из члана 1. ове одлуке користиће се за следеће 
намене: намирење дуга према комерцијалним добављачима, 
према јавнo комуналном предузећу чији је оснивач Град 
Нови Сад и према предузећу чији је оснивач Република 
Србија.

Преглед износа средстава према наменама из става 1. 
овог члана, саставни је део ове одлуке. (Табеле 1. и 2.).

Члан  3.

Средства у износу од 772.744,79 динара за измирење 
дуга према комерцијалним добављачима, према јавно 
комуналном  предузећу чији је оснивач Град Нови Сад и 
чији је оснивач Република Србија, обезбедиће се  у буџету 
Града Новог Сада за 2016. годину.

Градско веће Града Новог Сада, на предлог Градске 
управе за образовање, мoжe извршити прeрaспoдeлу 
плaнирaних срeдстaвa у оквиру исте намене из тачке 2. 
ове одлуке.

Члан  4.

Обавезује се Школа да пред надлежним органима, про-
тив одговорних лица, покрене поступак за накнаду сред-
става из члана 3. ове одлуке.

Члан 5.

Средства из члана 3. ове одлуке реализоваће се на 
основу захтева Школе у складу са валидном документацијом 
као основом за плаћање. 

Члан 6.

Надзор над реализацијом ове одлуке врши Градска 
управа за образовање.

Члан 7.

Задужује се Школа да Скупштини Града Новог Сада  
поднесе  извештај о реализацији ове одлуке.

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у  "Службеном листу Града Новог Сада", а 
примењује се од 1. јануара 2016. године. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД 
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број:  6-2/2015-1552-I
29. децембар 2015. године
НОВИ САД 

Председница
Јелена Црногорац, с.р.

ПРЕГЛЕД
ИЗНОСА СРЕДСТАВА ЗА ИЗМИРЕЊЕ ДУГА ШКОЛЕ ПРЕМА НАМЕНАМА

Табела 1. Преглед дуговања по комерицијалним добављачима

НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА ИЗНОС ДУГА 
по ИОС-у КОНТО ИЗНОС ГЛАВНИЦЕ ДУГА 

(БЕЗ ОБРАЧУНАТЕ КАМАТЕ)

„КОНТИНЕНТАЛ“ Врбас 63,100.50 динара 4252 63.100,50 динара

„Просветни преглед“ Београд 8,730.89 динара 4266 8.730,89 динара

„ИПЦ“доо Београд 29.500,00 динара 4263 29.500,00 динара

“ГЕО СИСТЕМС“ Нови Сад 23.600,00 динара 4249 23.600,00 динара

     „ПАН СИГУРНОСТ“ Нови Сад 39.800.00 динара 4249 39.800.00 динара

УКУПНО 164.731,39 динара
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Табела 2. Преглед дуговања према јавно комуналном предузећу чији је оснивач Град Нови Сад и према 
         предузећу чији је оснивач  Република Србија

НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА ИЗНОС ДУГА по 
ИОС-у КОНТО ИЗНОС ГЛАВНИЦЕ ДУГА

(БЕЗ ОБРАЧУНАТЕ КАМАТЕ)

ДП “ГАС“Нови Сад 578.453,40 динара 4212 578.453,40 динара

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Нови Сад 29.560,00 динара 4213 29.560,00 динара

УКУПНО 608.013,40 динара

855
На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини 

(„Службени гласник РС“, бр. 72/11, 88/13 и 105/14) и члана 
16. став 2. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст 
("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина 
Града Новог Сада на XLIX седници од 29. децембра 2015. 
године, доноси

ОДЛУКУ 
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ МОТОРНИХ 

ВОЗИЛА МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ, УПРАВИ 
ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА, 

ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ НОВИ САД

 Члан 1.

Град Нови Сад, као носилац права  јавне својине, даје 
на коришћење, без накнаде, Министарству правде, Управи 
за извршење кривичних санкција,Окружном затвору Нови 
Сад три моторна возила, укупне уговорене вредности у 
износу од 3.479.400,00 динара са ПДВ-ом и то:

- возило марке DACIA, модел DUSTER LIFE PLUS 1,6 
16V EU6, број мотораH4MD738R001819, број шасије 
UU1HSDCVE53845008,

- возило марке DACIA, модел NOVI SANDERO AMBIANCE 
1,2 16V број мотoра D4FF732F390933, број шасије 
UU15SDE3353890850 и

- возило марке DACIA, модел NOVI SANDERO AMBIANCE 
1,2 16V EU6  број мотoра D4FF732F392710, број шасије 
UU15SDE3353920939. 

Члан 2.

Међусобна права и обавезе између Града Новог Сада 
и Министарства правде, Управе за извршење кривичних 
санкција, Окружног затвора Нови Сад регулисаће се уго-
вором о давању на коришћење возила из члана 1. ове 
одлуке, који закључују Градоначелник Града Новог Сада 
или лице које он овласти и Министарство правде, Управа 
за извршење кривичних санкција, Окружни затвор Нови 
Сад.

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: 031-1/2015-456-I
29. децембар 2015. године
НОВИ САД 

Председница
Јелена Црногорац, с.р. 



2260. страна – Број 63 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 30. децембар 2015.

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 ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА 
ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНЕ ПОВРШИНЕ У 
ЈУГОЗАПАДНОМ ДЕЛУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА БУКОВАЦ

– ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА 
ЗА СТАНОВАЊЕ У ВЕТЕРНИКУ ИЗМЕЂУ НАСИПА И АДИЦА

– ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ И
НФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА IБ-21 
ОД МОСТА НА ДУНАВУ ДО ПЕТЉЕ КАЋ 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

821 Одлука о изменамa и допунама Плана 
 генералне регулације простора за ме-
 шовиту намену између Булевара Евро-
 пе, Булевара цара Лазара, улица Стра-
 жиловске и Жарка Зрењанина, Булева-
 ра Михајла Пупина, Улица Јеврејске и 
 Футошке у Новом Саду 2203

822 Одлука о изради Плана детаљне регу-
 лације подручја туристичко-спортско-
 -рекреативне површине у југозападном 
 делу насељеног места Буковац, са Ре-
 шењем о  изради стратешке процене 
 утицаја  плана детаљне регулације на 
 животну средину 2209

823 Одлука о изради Плана детаљне регу-
 лације простора за становање у Ветер-
 нику, између насипа и Адица, са Реше-
 њем о неприступању изради стратешке 
 процене утицаја плана детаљне регу-
 лације на животну средину 2211

824 Одлука о изради Плана детаљне регу-
 лације дела инфраструктурног коридо-
 ра државног пута IБ-21 од моста на 
 Дунаву до петље Каћ у Новом Саду, са
 Решењем о изради стратешке процене 
 утицаја плана детаљне регулације на 
 животну средину 2213

825 Одлука о Програму финансирања 
 одређених комуналних делатности 
 у 2016. години са Програмом 2215

826 Програм за обезбеђивање услова за 
 несметано одвијање јавног превоза 
 путника Јавног градског саобраћајног  
 предузећа "Нови Сад", Нови Сад за 
 2016. годину - текуће субвенције 2218

827 Одлука о Програму изградње објеката 
 вреловода Јавног комуналног преду-
 зећа "Новосадска топлана" Нови Сад 
 за 2016. годину, са Програмом 2218

828 Одлука о Програму одржавања објека-
 та путне привреде  за 2016. годину, са
 Програмом 2219

829 Одлука о програму коришћења сред-
 става за заштиту од пожара за 2016. 
 годину, са Програмом 2220

830 Одлука о Програму инвестиционих 
 активности Јавног комуналног преду-
 зећа "Водовод и канализација" Нови 
 Сад и текућег одржавања водовода и 
 канализације за 2016. годину, са Про-
 грамом 2221

831 Одлука о програму инвестиционих 
 активности и услуга из делатности 
 Јавног комуналног предузећа "Лисје" 
 Нови Сад  за 2016. годину 2223

832 Одлука о Програму инвестиционих 
 активности и услуга из делатности 
 Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" 
 Нови Сад за 2016. годину, са Програмом 2225

833 Одлука о Програму инвестиционих 
 активности и услуга из делатности 
 Јавног комуналног предузећа "Градско 
 зеленило" Нови Сад за 2016. годину,
 са Програмом 2227

834 Одлука о Програму инвестиционих 
 активности и услуга из делатности 
 Јавног комуналног предузећа "Зоохи-
 гијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад 
 за 2016. годину, са Програмом 2229

835 Одлука о Програму инвестиционих 
 активности Јавног комуналног преду-
 зећа "Тржница" Нови Сад за 2016. го-
 дину, са Програмом 2230

836 Одлука о Програму инвестиционих 
 активности Јавног комуналног преду-
 зећа "Пут" Нови Сад за 2016. годину,
  са Програмом 2231

837 Одлука о Програму инвестиционих 
 активности Јавног комуналног преду-
 зећа “Паркинг сервис“ Нови Сад за 
 2016. годину, са Програмом 2232

838 Одлука о Програму инвестиционих 
 активности Јавног градског саобра-
 ћајног  предузећа „Нови Сад“, Нови 
 Сад за 2016. годину, са Програмом 2233

839 Одлука о  Програму инвестиционих 
 активности Јавног комуналног преду-
 зећа „Информатика“ Нови Сад  за 
 2016. годину, са Програмом 2234

840 Одлука о Програму инвестиционих 
 активности Јавног предузећа „Спортски 
 и пословни центар Војводина“ Нови 
 Сад за 2016. годину, са Програмом 2235

841 Одлука о Програму инвестиционих 
 активности на изградњи Регионалног 
 центра за управљање отпадом у 2016. 
 години, са Програмом 2236
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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

842 Одлука о одређивању органа надле-
 жног за одлучивање о отуђењу покре-
 тних ствари из јавне својине Града 
 Новог Сада 2237

843 Одлука о одређивању веће спратно-
 сти објекта у односу на спратност про-
 писану планским документом на тери-
 торији Града Новог Сада 2239

844 Одлука о обезбеђивању превоза уче-
 ника основне школе, превоза, смешта-
 ја и исхране деце и ученика са сме-
 тњама у развоју, превоза деце ради 
 похађања припремног предшколског 
 програма и учешћа ученика на такми-
 чењима 2239

845 Одлука о накнади дела трошкова ме-
 ђумесног превоза ученика који имају 
 пребивалиште на територији Града 
 Новог Сада, а похађају средњу школу 
 чије је седиште на територији друге 
 јединице локалне самоуправе  2241

846 Одлука о мерама  за заштиту пољо-
 привредног земљишта на територији 
 Града Новог Сада 2242

847 Одлука о изменама Одлуке о држању 
 домаћих животиња 2245

848 Одлука о радном времену трговинских 
 и занатских објеката и објеката за при-
 ређивање игара на срећу и забавних 
 игара на територији Града Новог Сада 2246

849 Одлука о радном времену објеката у 
 којима се обавља угоститељска дела-
 тност на територији Града Новог Сада 2251

850 Одлука о утврђивању критеријума за 
 умањење обавеза плаћања  комунал-
 них услуга породицама са троје и више 
 деце у 2016. години 2254

851 Одлука о подизању спомен-обележја 
 у Каћу грађанима каћа погинулим у 
 оружаним сукобима у бившој Југосла-
 вији од 1991. до 1992. године 2255

852 Одлука о образовању Одбора за спро-
 вођење одлуке о подизању спомен-обе-
 лежја у Каћу грађанима Каћа погинулим 
 у оружаним сукобима у бившој Југосла-
 вији од 1991. до 1992. године 2256

853 Одлука о обезбеђивању средстава за 
 санацију пословања Основне школе 
 „Алекса Шантић“ Степановићево 2256

854 Одлука  о  обезбеђивању средстава за 
 санацију пословања Основне школе 
 „Вељко Влаховић“ Шангај 2258

855 Одлука о давању на коришћење мо-
 торних возила Министарству правде, 
 Управи за извршење кривичних санк-
 ција, Окружном затвору Нови Сад 2259


