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СПОРАЗУМ
О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ
ГРАДА НОВОГ САДА, РЕПУБЛИКА СРБИЈА
И ГРАДА ОРЕЛA, РУСКА ФЕДЕРАЦИЈА

ГРАД НОВИ САД
Скупштина
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На основу члана 24. тачка 40. Статута Града Новог Сада
- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XIII седници
од 28. децембра 2016. године, доноси

ОДЛУКУ
О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ
ГРАДА НОВОГ САДА, РЕПУБЛИКА СРБИЈА
И ГРАДА ОРЕЛА, РУСКА ФЕДЕРАЦИЈА
Члан 1.
Овом одлуком Град Нови Сад, Република Србија,
успоставља сарадњу са Градом Орелом, Руска Федерација,
на основама равноправности, узајамног поверења и
заједничких интереса.
Члан 2.
Град Нови Сад и Град Орел сарађиваће у областима
економије, науке, технике, технологије, туризма, образовања
и културе и у другим областима о којима се договоре.
Члан 3.
Градоначелник Града Новог Сада и Начелник администрације Града Орела потписаће Споразум о успостављању
сарадње између Града Новог Сада, Република Србија и
Града Орела, Руска Федерација, који је саставни део ове
одлуке.
Члан 4.
Средства за финансирање сарадње обезбеђена су у
буџету Града Новог Сада.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“, а
објавиће се по добијању сагласности Владе Републике
Србије.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-1950/2016-I
28. децембар 2016. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

Град Нови Сад, Република Србија, кога заступа
Градоначелник Града Новог Сада Милош Вучевић, на
основу Статута Града Новог Сада и Град Орел, Руска
Федерација, кога заступа Начелник администрације Града
Орела, А.И. Усиков, на основу Статута Града Орела (у
даљем тексту: Стране), у настојању да обезбеде услове
динамичног и хармоничног развоја у области економске,
научно-техничке и културне сарадње, свесни важности
јачања међурегионалних веза, непосредних контаката
органа локалне самоуправе, предузећа и организација у
градовима, у настојању успостављања партнерских односа
између органа и функционера локалне самоуправе, широкој
размени информација и искустава,
закључују Споразум о следећем:
Члан 1.
Стране изражавају своју намеру и сагласност да развијају
широке узајамне везе између градова, и да размењују
искуство стечено у свом раду.
Члан 2.
Стране граде односе на принципима добровољности,
партнерства и узајамне користи у складу са важећим
законодавством, Статутом и другим нормативним правним
актима Града Новог Сада и Града Орела.
Члан 3.
Стране су сагласне да се сарадња у оквиру постојећих
овлашћења и на узајамном интересу, остварује у областима:
 стамбено-комунална делатност;
 урбанизам и уређење града;
 индустрија и технологије;
 култура и просвета;
 образовање;
 информациони системи;
 развој туризма;
 физичка култура и спорт;
 друге области сарадње у којима се могу закључивати
уговори, протоколи који могу да буду допуна овом
Споразуму.
Члан 4.
Стране пружају помоћ у успостављању директних
контаката између органа локалне самоуправе, територијалне
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самоуправе, друштвених покрета и организација,
непрофитних организација и установа у градовима, као и
у размени њихових делегација.
Сарадња конкретних лица и организација одређених
области сарадње регулише се одговарајућим уговорима и
споразумима на утврђен начин.
Члан 5.
Стране пружају помоћ у успостављању директних
пословних контаката предузећа и фирми, редовној
трговинској размени и отварању комерцијалних
представништава. При томе, привредни субјекти оба града
самостално одређују партнере и ступају у контакт с њима,
водећи се принципима добровољности и узајамне користи.

26. јануар 2017.

городов на основе экономического, научно-технического и
культурного сотрудничества, признавая важность
укрепления межрегиональных связей, непосредственных
контактов органов местного самоуправления, предприятий
и организаций городов, и стремясь к установлению
партнерских отношений между органами и должностными
лицами местного самоуправления, широкому обмену
информацией и опытом практической деятельности,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
Статья 1
Стороны выражают стремление и согласие развивать
широкие двусторонние связи между городами и
обмениваться опытом своей деятельности.

Члан 6.

Статья 2

Стране размењују информације и искуство у раду према
програмима социјалног развоја, пружају помоћ у сарадњи
и јачању међусобних веза образовних установа, установа
културе, уметности, креативних друштава и спортских
организација.

Стороны строят отношения на принципах добровольности,
партнерства и взаимной выгоды в соответствии с
действующим законодательством, Уставами и иными
нормативными правовыми актами городов Нови-Сад и
Орел.
Статья 3

Члан 7.
По потреби, Стране организују заједничке консултације,
размењују делегације и организују тематске конференције.
Тематика, рокови и место одржавања наведених
активности, Стране одређују у складу са заједничким
договорима.
Члан 8.
Споразум ступа на снагу од момента потписивања обе
Стране и важи 5 година.
За поједине области сарадње стране могу да закључују
Анексе уз овај Споразум, који нису у супротности са
принципима партнерства и сарадње Страна.
Споразум је састављен у два истоветна примерка, на
српском и руском језику, од којих свака Страна задржава
по један примерак.
Градоначелник Града
Новог Сада

Начелник администрације
Града Орела

________________
М. Вучевић

__________________
А. И. Усиков

«____» ___________

«____» ___________

МП

МП

СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ГОРОДАМИ
НОВИ-САД (РЕСПУБЛИКА СЕРБИЯ) И ОРЕЛ
(РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)
Город Нови-Сад, Республика Сербия, в лице мэра города
Нови-Сад Милош Вучевић, на основании Устава города
Нови-Сад и город Орел, Российской Федерации, в лице
главы администрации города Орла а.и. Усиков на основании
Устава города Орла (в дальнейшем – Стороны), стремясь
обеспечить условия динамичного и гармоничного развития

Стороны считают, что сотрудничество будет осуществляться в пределах имеющихся полномочий в таких представляющих взаимный интерес областях, как:
 жилищно – коммунальное хозяйство;
градостроительство и комплексное благоустройство;
промышленность и технологии;
культура и просвещение;
образование;
информационные системы;
развитие туризма;
физическая культура и спорт;
другие области сотрудничества, по которым могут
заключаться договоры, протоколы, являющиеся
дополнением к настоящему Соглашению.
Статья 4
Стороны содействуют установлению прямых контактов
между органами и должностными лицами местного самоуправления, территориального общественного самоуправления, общественных движений и организаций, некоммерческими предприятиями, организациями и учреждениями
городов, а также обмену их делегациями.
Взаимодействие конкретных лиц и организаций по определенным направлениям сотрудничества регламентируется соответствующими договорами и соглашениями в
установленном порядке.
Статья 5
Стороны содействуют установлению прямых деловых
контактов предприятий и фирм, регулярному торговому
обмену, открытию коммерческих представительств. При
этом субъекты хозяйствования обоих городов самостоятельно определяют партнеров и вступают в контакты с
ними, руководствуясь принципами добровольности и взаимной выгоды.
Статья 6
Стороны обмениваются информацией и опытом работы
по программам социального развития, содействуют сотруд-
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ничеству и укреплению двусторонних связей учреждений
образования, культуры, искусства, творческих коллективов, спортивных организаций.
Статья 7
По мере необходимости Стороны проводят взаимные
консультации, обмениваются делегациями, организуют
тематические конференции.
Тематика, сроки и место проведения указанных мероприятий определяются Сторонами по взаимной договоренности.
Статья 8
Соглашение вступает в действие с момента подписания его сторонами и действителен 5 лет.
По отдельным направлениям сотрудничества стороны
могут заключать дополнительные соглашения во исполнение
настоящего соглашения, не противоречащие принципам
партнерства и сотрудничества сторон.
Соглашение составлено в двух экземплярах, на
сербском и русском языках, по одной для каждой стороны,
имеющих одинаковую силу.
Мэр города Нови-Сад

Глава администрации
города Орла
________________
__________________
М. Вучевич
А.И. Усиков
«____» ________________ «____» ________________
МП

МП
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На основу члана 10. став 1. Статута Града Новог Сада
- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08) и члана 3. Одлуке о Фебруарској награди Града
Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 16/98),
Скупштина Града Новог Сада на XIV седници од 26. јануара
2017. године доноси

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ФЕБРУАРСКЕ НАГРАДЕ ГРАДА
НОВОГ САДА ЗА 2016. ГОДИНУ
Фебруарска награда Града Новог Сада за 2016. годину,
додељује се:

ИВАНИ ШПАНОВИЋ
најтрофејнијој атлетичарки у историји државе за
освојене домаће и међународне награде и признања,
чиме је на најлепши начин промовисала Град Нови
Сад и дала немерљив допринос спорту.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-46/2017-I
26. јануар 2017. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

Број 3 – Страна 21.
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На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и
изградњи ('„Службени гласник Републике Србије'”, бр. 72/09,
81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС,
50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14) и члана 24. тачка
6. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ('„Службени лист Града Новог Сада”, број 43/08), Скупштина Града
Новог Сада на XV седници од 26. јануара 2017. године,
доноси

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА ПОРОДИЧНО
СТАНОВАЊЕ У ЗАПАДНОМ ДЕЛУ ГРАДА
НОВОГ САДА
Члан 1.
На основу ове одлуке израдиће се план генералне
регулације простора за породично становање у западном
делу града Новог Сада (у даљем тексту: план).
Члан 2.
Планом ће бити обухваћено грађевинско подручје у
Катастарској општини (у даљем тексту: КО) Нови Сад IV,
КО Нови Сад II и КО Ветерник, унутар описане оквирне
границе.
За почетну тачку описа оквирне границе плана утврђена
је тачка на пресеку осовина планираног пута М-7 и Улице
Сомборска рампа у КО Нови Сад IV. Од ове тачке у правцу
југа граница прати осовину Улице Сомборска рампа, прелази
преко КО Ветерник и КО Нови Сад IV до пресека са осовином
Футошког пута, затим скреће ка истоку, прати осовину
Футошког пута, прелази у КО Нови Сад II до пресека са
осовином продужетка Булевара Европе. Даље граница
скреће ка југоистоку, прати осовину продужетка Булевара
Европе, и продуженим правцем долази до осовине насипа,
затим скреће ка западу, прати осовину насипа, прелази у
КО Ветерник и долази до пресека са правцем који спаја
тромеђу парцела бр. 4284/3, 4284/2 и 4280(насип) и тромеђу
парцела бр. 4280, 3971/4 и 3971/15. Од ове тачке граница
скреће ка северу, прати претходно описан правац и долази
до тромеђе парцела бр. 4280, 3971/4 и 3971/15. Од ове
тачке граница скреће ка западу северном границом парцеле
број 4280 до тромеђе парцела бр. 4280, 3985 и 3984/1,
скреће ка североистоку, прати источну границу парцела
бр. 3985, 3989, 3993/1, 3993/2, 3993/3, 3994/6, 4276/2 и
3997/1, и долази до тромеђе парцела бр. 3997/1, 4002/1 и
4002/3. Од ове тачке граница прати границу парцела бр.
4002/1 и 4002/3 и границу парцела бр. 4276/11 и 4276/10 и
долази до тромеђе парцела бр. 4276/11, 4276/10 и 4276/6.
Даље граница скреће ка северозападу, прати источну
границу парцела бр. 4276/11, 4002/1, 4003/1, 4004/1, 4007/1,
4008/1, 4008/2, 4009/8, 4009/9, 4010/1, 4011/1, 4011/2, 4012/1,
4016/1, 4017/1, 4030/1, 4028/1, 4027/1, 4026/1, 4025/1, 4024/1,
4023/1, 4022/4, 4022/3, 4022/2, 4022/1 до тромеђе парцела
бр. 4022/1, 4022/5 и 4279. Од ове тачке граница скреће у
правцу североистока, прати југоисточну границу парцеле
број 4279 до осовинске тачке број 284, а затим скреће у
правцу истока, поклапа се са осовинама улица које су
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дефинисане осовинским тачкама број 835, 836, 401, 402 и
483. Даље граница скреће ка северу, прати осовину улице
до осовинске тачке број 516, затим скреће у правцу запада
до осовинске тачке број 690, даље скреће ка североистоку
до осовинске тачке број 691. Од ове тачке граница скреће
ка истоку до пресека осовине улице и продуженог правца
границе парцела бр. 3080/1 и 3078/2. Даље граница скреће
ка североистоку претходно описаним продуженим правцем,
затим прати западну границу парцела бр. 3078/2, 3078/1,
3079/6, 3079/5, 3079/1, 3079/3, 3079/4 и 3079/2 до пресека
са осовином планираног пута М-7. Од ове тачке граница
скреће ка истоку, прати осовину планираног пута М-7,
прелази у КО Нови Сад IV, и долази до тачке која је утврђена
за почетну тачку описа оквирне границе плана.
Планом ће бити обухваћено приближно 657,96 ha.
Члан 3.
Услови и смернице за израду плана дефинисани су
Генералним планом града Новог Сада до 2021. године –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада” број
39/06) (у даљем тексту: Генерални план), којим је
обухваћени простор намењен породичном становању,
опште стамбеним зонама, спортским центрима, средњој
школи, општеградским центрима, зони секундарних и
терцијарних делатности, пословању на улазним правцима,
парковима, заштитном зеленилу уз насип, површинама за
хидротехничке захвате и инфраструктурним коридорима.
Члан 4.
Циљ доношења плана је преиспитивање важећег планског решења и његово усклађивање са могућностима
реализације, у складу са новим захтевима и потребама
корисника простора, стањем на терену и реалним
могућностима реализације појединих инфраструктурних
решења, а ради дефинисања правила уређења и правила
грађења за просторе на којима ће се примењивати овај
план, односно усмеравајућих правила за просторе за које
је неопходно доношење планова детаљне регулације.
Члан 5.
Концептуални оквир планирања одређен је Генералним
планом, у складу са генералном наменом површина и
правцима и коридорима за саобраћајну, енергетску,
водопривредну, комуналну и другу инфраструктуру.

26. јануар 2017.

регулације простора за породично становање у западном
делу града Новог Сада на животну средину, и графички
приказ обухвата планскогског подручја.
Члан 10.
Рани јавни увид обавиће се након доношења ове одлуке,
излагањем материјала којим се представља концептуални
оквир просторног развоја плана генералне регулације простора за породично становање у западном делу града Новог
Сада, у приземљу пословне зграде Јавног предузећа „Урбанизам” Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара
3, у просторијама месних заједница „Острво”, Нови Сад,
Народног фронта71, „Иво Андрић”, Нови Сад, Бановић
Страхиње 20, „Јужни Телеп”, Нови Сад, Јаношикова 1а,
„Братство Телеп”, Нови Сад, Илариона Руварца 18/а,
„Никола Тесла – Телеп”, Нови Сад, Гери Кароља 5, „Адице”,
Нови Сад, Симе Шолаје 2а, „Ветерник”, Ветерник, Иве Лоле
Рибара 1а, и путем интернет стране www.skupstinans.rs.
Јавни увид обавиће се излагањем нацрта плана генералне регулације простора за породично становање у западном делу града Новог Сада, у приземљу пословне зграде
Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови
Сад, Булевар цара Лазара број 3, и у просторијама месних
заједница „Острво”, Нови Сад, Народног фронта71, „Иво
Андрић”, Нови Сад, Бановић Страхиње 20, „Јужни Телеп”,
Нови Сад, Јаношикова 1а, „Братство Телеп”, Нови Сад,
Илариона Руварца 18/а, „Никола Тесла – Телеп”, Нови Сад,
Гери Кароља 5, „Адице”, Нови Сад, Симе Шолаје 2а и
„Ветерник”, Ветерник, Иве Лоле Рибара 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: 35-617/2016-I
26. јануар 2017. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

Члан 6.
Рок за израду плана је 60 дана од дана ступања на снагу
ове одлуке.
Члан 7.
Средства за израду плана обезбеђена су у Програму
уређивања грађевинског земљишта.

Градска управа за урбанизам и стамбене послове, на
основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник Републике Србије“,
бр. 135/04 и 88/10), а по прибављеном Мишљењу Градске
управе за заштиту животне средине, број VI-501-1/2016327 од 18. новембра 2016. године, доноси

Члан 8.
План ће израдити Јавно предузеће „Урбанизам” Завод
за урбанизам Нови Сад.
Члан 9.
Саставни део ове одлуке су Решење о неприступању
изради стратешке процене утицаја плана генералне

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА ПОРОДИЧНО
СТАНОВАЊЕ У ЗАПАДНОМ ДЕЛУ ГРАДА
НОВОГ САДА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

26. јануар 2017.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Не приступа се изради стратешке процене утицаја плана
генералне регулације простора за породично становање
у западном делу Града Новог Сада на животну средину,
којом ће бити обухваћен простор у границама одређеним
одлуком о изради плана генералне регулације простора
за продично становање у западном делу Града Новог Сада.

Образложење
Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, бр. 135/04 и
88/10) прописано је да се стратешка процена врши за планове, програме и основе у области просторног и урбанистичког планирања.
Одлуку о изради стратешке процене доноси орган надлежан за припрему плана по претходно прибављеном
мишљењу органа надлежног за послове заштите животне
средине и других заинтересованих органа и организација.
Одлука о изради стратешке процене утицаја на животну
средину је саставни део одлуке о изради плана и објављује
се.
Законом 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), у члану 46. ст. 7. и 8. прописано је да носилац
израде плана, пре доношења одлуке о изради планског
документа, од надлежног 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 просторног и урбанистичког планирања за које се израђује
стратешка процена утицаја на животну средину. Поред
тога прописано је да за измене планских докумената, орган
надлежан за припрему плана може одлучити, по претходно
прибављеном мишљењу органа надлежног за послове
заштите животне средине и других заинтересованих органа
и организација, да се не израђује стратешка процена утицаја
на животну средину.
Генералним планом града Новог Сада до 2021. године
- пречишћен текст (”Службени лист Града Новог Сада”,
број 39/06), обухваћени простор намењен је породичном
становању, опште стамбеним онама, спортским центрима,
средњој школи, општеградским центрима, зони секундарних и терцијалних делатности, пословање на улазним правцима, парковима, заштитном зеленилу уз насип, површинама за хидротехничке захвате и инфраструктурним коридорима.

Број 3 – Страна 23.

за просторе који ће се спроводити на основу овог плана
односно усмеравајућих правила за просторе за које је неопходно доношење планова детаљне регулације.
За израду плана прибавиће се посебни услови од органа,
организација и јавних предузећа који су овлашћени да
утврђују посебне услове за заштиту и уређење простора.
С обзиром да је Одлуком о одређивању врсте планских
докумената за које се израђује стратешка процена утицаја
на животну средину („Службени лист Града Новог Сада“,
број 48/09) утврђено да се за планове генералне регулације
делова насељених места, за које се оцени да не постоји
могућност значајнијег утицаја на животну средину, може
одлучити да се не израђује стратешка процена утицаја на
животну средину, предлаже се доношење решења о
неприступању изради стратешке процене утицаја плана
генералне регулације простора за породично становање
у западном делу града Новог Сада.
Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте
који буду реализовани на основу одлуке о изради плана
генералне регулације простора за породично становање
у западном делу Града Новог Сада, услови заштите животне
средине, односно потреба покретања поступка процене
утицаја на животну средину, биће утврђени у складу са
Законом о процени утицаја на животну средину („Службени
гласник Републике Србије“, бр. 135/04 и 36/09) и Уредбом
о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена
утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 114/08).
На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-35-617/2016
18. новембар 2016. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Дејан Михајловић, с.р.
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Важећи План генералне регулације простора за породично становање у западном делу града Новог Сада (”Службени лист Града Новог Сада”, број 3/12), мењан је и
допуњаван 2012. године (”Службени лист Града Новог
Сада”, број 8/12-исправка), и 2014. године (”Службени лист
Града Новог Сада”, број 28/14).

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 XV седници од 26. јануара 2017. године, доноси

Циљ доношења плана је преиспитивање важећег планског решења и његово усклађивање са могућностима реализације, у складу са новим захтевима и потребама корисника простора, стањем на терену и реалним могућностима
реализације појединих инфраструктурних решења, а у
циљу дефинисања правила уређења и правила грађења

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ПАРКИНГ ГАРАЖА НА
ПОДРУЧЈУ ГРАДА НОВОГ САДА

24. страна – Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
Члан 1.

На основу ове одлуке израдиће се план генералне
регулације паркинг гаража на подручју града Новог Сада
(у даљем тексту: план).
Члан 2.
Планом ће се обухватити грађевинско подручје у
катастарским општинама (у даљем тексту: КО) Нови Сад
I, Нови Сад II, Нови Сад IV и Ветерник, унутар описане
границе.
За почетну тачку описа оквирне границе плана утврђена
је тачка на тромеђи парцела бр. 4237, 10425 (Темеринска
улица) и 10592/2(железничка пруга) у КО Нови Сад I. Од
ове тачке граница редом прати: у правцу југа источну регулациону линију Темеринске улице, у правцу истока јужну
регулациону линију Улице Чарнојевића, у правцу југа
западну регулациону линију Улице Филипа Вишњића, у
правцу запада јужну регулациону линију Улице Марка
Миљанова, у правцу југозапада западну регулациону линију
Дунава, прелази у КО Нови Сад II, наставља у правцу
северозапада прати ограду купалишта „Штранд“ и јужну
регулациону линију Сунчаног кеја до пресека са осовином
приступне улице. Даље, граница скреће ка северу, прати
осовину приступне улице до пресека са осовином Булевара
деспота Стефана, затим скреће ка западу, прати осовину
Булевара деспота Стефана до пресека са осовином
планиране улице коју прати у правцу севера до пресека са
осовином Улице 1300 каплара. Од ове тачке граница прати
осовину Улице 1300 каплара до пресека са осовином главне
градске саобраћајнице која је продужетак Булевара Европе,
коју прати у правцу југа до пресека са управним правцем
повученим из преломне тачке на раскрсници, затим скреће
ка југу, прати западну регулациону линију продужетка
Булевара Европе до пресека са северном регулационом
линијом одбрамбеног насипа. Даље, граница редом прати:
у правцу запада северну регулациону линију одбрамбеног
насипа, у правцу севера прати источну регулациону линију
Шумске улице, прелази у КО Нови Сад IV, прати осовину
Улице сомборска рампа, која једним делом прелази у КО
Ветерник и враћа се у КО Нови Сад IV, у правцу истока
прати осовину Булевара војводе Степе, прелази у КО Нови
Сад I и долази до пресека са осовином Суботичког
булевара. Од ове тачке граница скреће ка северозападу,
прелази у КО Нови Сад IV, прати осовину Суботичког булевара до пресека са продуженим правцем западне границе
парцеле број 3387/1 у КО Нови I (канал), затим скреће ка
североистоку, прелази у КО Нови I, прати продужени правац и западну границу парцеле број 3387/1 и продуженим
правцем долази до осовине Руменачког пута. Даље, граница скреће ка југоистоку, прати осовину Руменачког пута
и Руменачке улице до пресека са осовином продужетка
Улице Корнелија Станковића, затим скреће ка североистоку, прати осовину продужетка Улице Корнелија
Станковића до пресека са јужном регулационом линијом
железничке пруге. Од ове тачке граница скреће ка истоку,
прати јужну регулациону линију железничке пруге и долази
до тачке која је утврђена за почетну тачку описа оквирне
границе плана.
Планом ће бити обухваћено приближно 1684ha.
Члан 3.
Услови и смернице за уређење и грађење обухваћеног
простора дефинисани су Генералним планом града Новог

26. јануар 2017.

Сада до 2021. године – пречишћен текст ("Службени лист
Града Новог Сада" број 39/06), Планом 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 (''Службени лист Града Новог Сада'',
бр. 40/11, 30/12 - исправка, 45/15, 63/15, 9/16 и 19/16), Планом генералне регулације простора за породично становање
у западном делу града Новог Сада (''Службени лист Града
Новог Сада'', бр. 3/12, 8/12 - исправка, 28/14 и 47/16), Планом генералне регулације простора за мешовиту намену
између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду („Службени лист Града Новог
Сада”, бр. 40/11, 11/15, 19/16 и 75/16), Планом генералне
регулације новог градског центра са окружењем у Новом
Саду (''Службени лист Града Новог Сада'', бр. 39/11, 14/14
и 8/16), Планом генералне регулације зоне реконструкције
у наслеђеним амбијенталним целинама у Новом Саду
(''Службени лист Града Новог Сада'', број 52/11), Планом
генералне регулације старог градског центра и подручја
Малог Лимана у Новом Саду ("Службени лист Града Новог
Сада", број 45/11) и Планом генералне регулације Лимана
са Универзитетским центром у Новом Саду ("Службени
лист Града Новог Сада" бр. 15/12, 33/14 и 8/16 ).
Члан 4.
Циљ доношења плана је утврђивање мреже паркинг
гаража и дефинисање усмеравајућих правила уређења и
правила грађења за израду планске документације која ће
бити основ за реализацију паркинг гаража, а на основу
података о расположивим капацитетима за паркирање који
су снимљени за потребе израде плана. Планом ће се, у
случају потребе дефинисати правила уређења и правила
грађења за паркинг гараже за које ће основ за реализацију
бити овај план.
Члан 5.
Концептуални оквир планирања одређен је Генералним
планом града Новог Сада до 2021. године – пречишћен
текст ("Службени лист Града Новог Сада" број 39/06) у
складу са генералном наменом површина, генералним
решењем саобраћајног система и правилима, условима и
ограничењима уређења простора и грађења.
Члан 6.
Рок за израду плана је 60 дана од дана ступања на снагу
ове одлуке.
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 неприступању
изради стратешке процене утицаја плана генералне
регулације паркинг гаража на подручју града Новог Сада
на животну средину, и графички приказ обухвата планског
подручја.

26. јануар 2017.
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Члан 10.

Рани јавни увид обавиће се након доношења ове одлуке,
излагањем материјала којим се представља концептуални
оквир уређења простора, у приземљу пословне зграде
Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови
Сад, Булевар цара Лазара 3, у просторијама месних
заједница ''Житни трг'', Гајева 30, Нови Сад, ''Стари град'',
Краља Александра 1, Нови Сад, ''Прва војвођанска бригада'', Народних хероја 5, Нови Сад, ''Соња Маринковић'',
Кеј жртава рације 4, Нови Сад, ''Лиман'', Драге Спасић 1,
Нови Сад, ''Бошко Буха'', Фрушкогорска 8, Нови Сад, ''Лиман
III'', Народног фронта 46, Нови Сад, ''Острво'', Народног
фронта 71, Нови Сад, ''Иво Андрић'', Бановић Страхиње
20, Нови Сад, ''Вере Павловић'', Гогољева 1, Нови Сад, ''7.
јули'', Мише Димитријевића 74а, Нови Сад, ''Јужни Телеп'',
Јаношикова 1а, Нови Сад, ''Братство Телеп'', Илариона
Руварца 18а, Нови Сад, ''Никола Тесла-Телеп'', Гери Кароља
5, Нови Сад, ''Гаврило Принцип'', Булевар Јована Дучића
3, Нови Сад, ''Бистрица'', Браће Дроњак 11, Нови Сад,
''Југовићево'', Тараса Шевченка 1, Нови Сад, ''Раднички'',
Браће Могин 2, Нови Сад, ''Детелинара'' Браће Поповић 4,
Нови Сад, ''Народни хероји'', Мајевичка 2б, Нови Сад, ''Омладински покрет'', Омладинског покрета 11, Нови Сад, ''Сава
Ковачевић'', Саве Ковачевића 15, Нови Сад, ''Дунав'', Београдски кеј 19а, Нови Сад, ''Подбара'', Косовска 41, Нови
Сад, ''Салајка'', Шајкашка 26, Нови Сад и путем интернет
стране www.skupstinans.rs.
Јавни увид обавиће се излагањем нацрта плана генералне регулације паркинг гаража на подручју града Новог
Сада, у приземљу пословне зграде Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара
3, и у просторијама месних заједница ''Житни трг'', Гајева
30, Нови Сад, ''Стари град'', Краља Александра 1, Нови
Сад, ''Прва војвођанска бригада'', Народних хероја 5, Нови
Сад, ''Соња Маринковић'', Кеј жртава рације 4, Нови Сад,
''Лиман'', Драге Спасић 1, Нови Сад, ''Бошко Буха'', Фрушкогорска 8, Нови Сад, ''Лиман III'', Народног фронта 46,
Нови Сад, ''Острво'', Народног фронта 71, Нови Сад, ''Иво
Андрић'', Бановић Страхиње 20, Нови Сад, ''Вере Павловић'',
Гогољева 1, Нови Сад, ''7. јули'', Мише Димитријевића 74а,
Нови Сад, ''Јужни Телеп'', Јаношикова 1а, Нови Сад, ''Братство Телеп'', Илариона Руварца 18а, Нови Сад, ''Никола
Тесла-Телеп'', Гери Кароља 5, Нови Сад, ''Гаврило Принцип'', Булевар Јована Дучића 3, Нови Сад, ''Бистрица'',
Браће Дроњак 11, Нови Сад, ''Југовићево'', Тараса Шевченка 1, Нови Сад, ''Раднички'', Браће Могин 2, Нови Сад,
''Детелинара'' Браће Поповић 4, Нови Сад, ''Народни хероји'',
Мајевичка 2б, Нови Сад, ''Омладински покрет'', Омладинског покрета 11, Нови Сад, ''Сава Ковачевић'', Саве
Ковачевића 15, Нови Сад, ''Дунав'', Београдски кеј 19а,
Нови Сад, ''Подбара'', Косовска 41, Нови Сад, ''Салајка'',
Шајкашка 26, Нови Сад.
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: 35-613/2016-I
26. јануар 2017. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

Број 3 – Страна 25.

Градска управа за урбанизам и стамбене послове, на
основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник Републике Србије“,
бр. 135/04 и 88/10), а по прибављеном Мишљењу Градске
управе за заштиту животне средине, број VI-501-1/2016326 од 17. новембра 2016. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ПАРКИНГ ГАРАЖА НА
ПОДРУЧЈУ ГРАДА НОВОГ САДА НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Не приступа се изради стратешке процене утицаја плана
генералне регулације паркинг гаража на подручју Града
Новог Сада на животну средину, којом ће бити обухваћен
простор у границама одређеним одлуком о изради плана
генералне регулације паркинг гаража на подручју Града
Новог Сада.

Образложење
Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, бр. 135/04 и
88/10) прописано је да се стратешка процена врши за планове, програме и основе у области просторног и урбанистичког планирања.
Одлуку о изради стратешке процене доноси орган
надлежан за припрему плана, по претходно прибављеном
мишљењу органа надлежног за послове заштите животне
средине и других заинтересованих органа и организација.
Одлука о изради стратешке процене утицаја на животну
средину је саставни део одлуке о изради плана и објављује
се.
Законом 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), у члану 46. ст. 7. и 8. прописано је да носилац
израде плана, пре доношења одлуке о изради планског
документа, од надлежног 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
просторног и урбанистичког планирања за које се израђује
стратешка процена утицаја на животну средину. Поред
тога прописано је да за измене планских докумената, орган
надлежан за припрему плана може одлучити, по претходно
прибављеном мишљењу органа надлежног за послове
заштите животне средине и других заинтересованих органа
и организација, да се не израђује стратешка процена утицаја
на животну средину.
Услови и смернице за уређење и грађење обухваћеног
простора дефинисани су Генералним планом Града Новог
Сада до 2021. године – пречишћен текст („Службени лист
Града Новог Сада“, број 39/06), Планом генералне
регулације простора за мешовиту намену између Булевара
Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и
Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, Улице
Јеврејске и Футошке у Новом Саду („Службени лист Града
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Новог Сада“, број 40/11, 30/12 – исправка, 45/15, 63/15, 9/16
и 19/16), Планом генералне регулације простора за
породично становање у западном делу Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 3/12, 8/12-исправка,
28/14 и 47/16), Планом генералне регулације простора за
мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове,
Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду („Службени
лист Града Новог Сада“, број 40/11, 11/15 и 19/16), Плана
генералне регулације новог градског центра са оркружењем
у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, број
39/11, 14/14 и 8/16), Планом генералне регулације зоне
реконструкције у наслеђеним амбијенталним целинама у
Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, број 52/11),
Планом генералне регулације старог градског центра и
подручја Малог Лимана у Новом Саду („Службени лист
Града Новог Сада“, број 45/11), Плана генералне регулације
Лимана са Универзитетским центром у Новом Саду
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 15/12, 33/14 и
8/16).
Циљ доношења плана је утврђивање мреже паркинг
гаража и дефинисање усмеравајућих правила уређења и
правила грађења за израду планске документације која ће
бити основ за реализацију паркинг гаража, а на основу
података о расположивим капацитетима за паркирање који
су снимљени за потребе израде овог плана. Овим планом
ће се и у случају потребе дефинисати правила уређења и
правила грађења за паркинг гараже за које ће основ за
реализацију бити овај план.
За израду плана прибавиће се посебни услови од органа,
организација и јавних предузећа који су овлашћени да
утврђују посебне услове за заштиту и уређење простора.
С обзиром на то да је Одлуком о одређивању врсте
планских докумената за које се израђује стратешка процена
утицаја на животну средину („Службени лист Града Новог
Сада“, број 48/09) утврђено да се за планове генералне
регулације делова насељених места, за које се оцени да
не постоји могућност значајнијег утицаја на животну средину,
може одлучити да се не израђује стратешка процена утицаја
на животну средину, предлаже се доношење решења о
неприступању изради стратешке процене утицаја плана
генералне регулације паркинг гаража на подручју града
Новог Сада.
Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте
који буду реализовани на основу одлуке о изради плана
генералне регулације паркинг гаража на подручју Града
Новог Сада, услови заштите животне средине, односно
потреба покретања поступка процене утицаја на животну
средину, биће утврђени у складу са Законом о процени
утицаја на животну средину („Службени гласник Републике
Србије“, бр. 135/04 и 36/09) и Уредбом о утврђивању Листе
пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на
животну средину („Службени гласник Републике Србије“,
број 114/08).
На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-35-613/2016
18. новембар 2016. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Дејан Михајловић, с.р.

26. јануар 2017.
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На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09,
81/09 – исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13–УС, 50/13–
УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 24. тачка 6. Статута
Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист
Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог
Сада на XV седници од 26. јануара 2017. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЦЕНТРА ИЗМЕЂУ УЛИЦА БРАЋЕ ПОПОВИЋ,
БРАНКА БАЈИЋА И ИЛИЈЕ БИРЧАНИНА
У НОВОМ САДУ
Члан 1.
На основу ове одлуке израдиће се план детаљне
регулације центра између улица Браће Поповић, Бранка
Бајића и Илије Бирчанина у Новом Саду (у даљем тексту:
план).
Члан 2.
Планом ће се обухватити грађевинско подручје у
Катастарској општини Нови Сад I, унутар описане границе.
За почетну тачку описа оквирне границе плана утврђена
је осовинска тачка број 6882, на пресеку осовина улица
Браће Поповић и Илије Бирчанина. Од ове тачке, граница
скреће у правцу североистока, прати осовину Улице браће
Поповић до осовинске тачке број 7877, на пресеку са осовином Улице Бранка Бајића. Даље, граница скреће у правцу
југозапада , прати осовину Улице Бранка Бајића и долази
до осовинске тачке број 9865 на пресеку са осовином Улице
Илије Бирчанина. Од ове тачке граница скреће у правцу
северозапада, прати осовину Улице Илије Бирчанина и
долази до тачке која је утврђена за почетну тачку описа
оквирне границе обухвата плана.
Планом ће бити обухваћено приближно 4,0 ha.
Члан 3.
Услови и смернице за израду плана дефинисани су Планом генералне регулације простора за мешовиту намену
између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду ("Службени лист Града Новог
Сада" бр. 40/11, 11/15 и 19/16) (у даљем тексту: План генералне регулације), којим је обухваћени простор претежно
намењен општеградском центру.
Члан 4.
Циљ доношењa плана је утврђивање правила уређења
и правила грађења у складу са правилима усмеравајућег
карактера која су дата Планом генералне регулације.
Члан 5.
Концептуални оквир планирања одређен је Планом
генералне регулације.
Члан 6.
Рок за израду плана је 60 дана од дана ступања на снагу
ове одлуке.
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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.

Број 3 – Страна 27.

Не приступа се изради стратешке процене утицаја плана
детаљне регулације центра између улица Браће Поповић,
Бранка Бајића и Илије Бирчанина у Новом Саду на животну
средину, којом ће бити обухваћен простор у границама
одређеним одлуком о изради плана детаљне регулације
центра између улица Браће Поповић, Бранка Бајића и Илије
Бирчанина у Новом Саду.

Члан 9.

Образложење

Саставни део ове одлуке су Решење о неприступању
изради стратешке процене утицаја плана детаљне
регулације центра између улица Браће Поповић, Бранка
Бајића и Илије Бирчанина у Новом Саду на животну средину, и графички приказ обухвата планског подручја.

Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, бр. 135/04 и
88/10) прописано је да се стратешка процена врши за планове, програме и основе у области просторног и урбанистичког планирања.

Члан 10.

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.

Рани јавни увид обавиће се након доношења ове одлуке,
излагањем материјала којим се представља концептуални
оквир просторног развоја центра између улица Браће
Поповић, Бранка Бајића и Илије Бирчанина у Новом Саду,
у приземљу пословне зграде ЈП „Урбанизам“ Завод за
урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, у просторијама
Месне заједнице "Детелинара'', Нови Сад, Браће Поповић
4 и путем интернет стране www.skupstinans.rs.
Јавни увид обавиће се излагањем нацрта планa детаљне
регулације центра између улица Браће Поповић, Бранка
Бајића и Илије Бирчанина у Новом Саду, у приземљу
пословне зграде ЈП ''Урбанизам'' Завод за урбанизам Нови
Сад, Булевар цара Лазара 3, и у просторијама Месне
заједнице ''Детелинара'', Нови Сад, Браће Поповић 4.
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: 35-621/2016-I
26. јануар 2017. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

Градска управа за урбанизам и стамбене послове, на
основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник Републике Србије“,
бр. 135/04 и 88/10), а по прибављеном Мишљењу Градске
управе за заштиту животне средине, број VI-501-1/2016328 од 21. новембра 2016. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТРА ИЗМЕЂУ УЛИЦА
БРАЋЕ ПОПОВИЋ, БРАНКА БАЈИЋА И
ИЛИЈЕ БИРЧАНИНА У НОВОМ САДУ НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Законом 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), у члану 46. ст. 7. и 8. прописано је да носилац
израде плана, пре доношења одлуке о изради планског
документа, од надлежног 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 просторног и урбанистичког планирања за које се израђује
стратешка процена утицаја на животну средину. Поред
тога прописано је да за измене планских докумената, орган
надлежан за припрему плана може одлучити, по претходно
прибављеном мишљењу органа надлежног за послове
заштите животне средине и других заинтересованих органа
и организација, да се не израђује стратешка процена утицаја
на животну средину.
Планом генералне регулације простора за мешовиту
намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке
и Суботичког булевара у Новом Саду („Службени лист
Града Новог Сада“, бр. 40/11, 11/15 и 19/16), обухваћени
простор је претежно намењен општеградском центру.
Циљ доношења плана је утврђивање правила уређења
и правила грађења у складу са правилима усмеравајућег
карактера која су дата Планом генералне регулације.
За израду плана прибавиће се посебни услови од органа,
организација и јавних предузећа који су овлашћени да
утврђују посебне услове за заштиту и уређење простора.
С обзиром да се ради о простору који је Одлуком о
одређивању врсте планских докумената за које се израђује
стратешка процена утицаја на животну средину („Службени лист Града Новог Сада“, број 48/09) није утврђен као
простор за који се израђује стратешка процена утицаја
Плана на животну средину, предлаже се доношење решења
о неприступању изради стратешке процене утицаја плана
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детаљне регулације центра између улица Браће Поповић,
Бранка Бајића и Илије Бирчанина у Новом Саду.
Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте
који буду реализовани на основу одлуке о изради плана
детаљне регулације центра између улица Браће Поповић,
Бранка Бајића и Илије Бирчанина у Новом Саду, услови
заштите животне средине, односно потреба покретања
поступка процене утицаја на животну средину, биће
утврђени у складу са Законом о процени утицаја на животну
средину („Службени гласник Републике Србије“, бр. 135/04
и 36/09) и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које
је обавезна процена утицаја на Листе пројеката за које се
може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 114/08).
На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-35-621/2016
23. новембар 2016. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Дејан Михајловић, с.р.

26. јануар 2017.

Од ове тачке граница скреће ка југозападу, прати осовину
Јеврејске улице до пресека са осовином Шафарикове улице,
тј. до осовинске тачке број 3882, затим скреће ка северу,
прати осовину Шафарикове улице, прелази у КО Нови Сад
I и долази до тачке која је утврђена за почетну тачку описа
оквирне границе плана.
Планом ће бити обухваћено приближно 1,5 ha.
Члан 3.
Услови и смернице за уређење и грађење обухваћеног
простора дефинисани су Планом генералне регулације
новог градског центра са окружењем у Новом Саду (''Службени лист Града Новог Сада'', бр. 39/11, 14/14 и 8/16) (у
даљем тексту: План генералне регулације), којим је
обухваћени простор претежно намењен општеградском
центру и јавној гаражи.
Члан 4.
Циљ доношења плана је преиспитивање важећег планског решења и његово усклађивање са могућностима
реализације, у складу са новим захтевима и потребама
корисника простора, стањем на терену, а ради дефинисања
правила уређења и правила грађења у складу са
усмеравајућим правилима која су дата Планом генералне
регулације, а која ће омогућити реализацију јавне гараже
у северном делу обухваћеног простора.
Члан 5.
Концептуални оквир планирања одређен је Планом
генералне регулације.
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Члан 6.

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 XV седници од 26. јануара 2017. године, доноси

Рок за израду плана је месец дана од дана доношења
ове одлуке.
Члан 7.
Средства за израду плана обезбеђена су у Програму
уређивања грађевинског земљишта.
Члан 8.

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
БЛОКОВА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ШАФАРИКОВЕ,
ЈЕВРЕЈСКЕ И УСПЕНСКЕ У НОВОМ САДУ
Члан 1.
На основу ове одлуке израдиће се план детаљне
регулације блокова између улица Шафарикове, Јеврејске
и Успенске у Новом Саду (у даљем тексту: план).
Члан 2.
Планом ће се обухватити грађевинско подручје у
Катастарској општини (у даљем тексту: КО) Нови Сад I и
Нови Сад II, унутар описане границе.
За почетну тачку описа оквирне границе утврђена је
тачка на пресеку осовина Шафарикове улице и Улице Стефана Стефановића, тј. осовинска тачка број 3589 у КО
Нови Сад I. Даље, граница скреће у правцу истока и преко
осовинске тачке број 9641 долази до осовине Успенске
улице, затим скреће ка југоистоку, прати осовину Успенске
улице, прелази у КО Нови Сад II и долази до осовинске
тачке број 3140 на пресеку са осовином Јеврејске улице.

План ће израдити Јавно предузеће ''Урбанизам'' Завод
за урбанизам Нови Сад.
Члан 9.
Саставни део ове одлуке су Решење о неприступању
изради стратешке процене утицаја плана детаљне
регулације блокова између улица Шафарикове, Јеврејске
и Успенске у Новом Саду на животну средину, и графички
приказ обухвата планског подручја.
Члан 10.
Рани јавни увид обавиће се након доношења ове одлуке,
излагањем материјала којим се представља концептуални
оквир просторног развоја блокова између улица Шафарикове, Јеврејске и Успенске у Новом Саду, у приземљу
пословне зграде Јавног предузећа ''Урбанизам'' Завод за
урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, у просторијама
Месне заједнице ''Житни трг'', Нови Сад, Гајева број 30 и
путем интернет стране www.skupstinans.rs.
Јавни увид обавиће се излагањем нацрта планa детаљне
регулације блокова између улица Шафарикове, Јеврејске
и Успенске у Новом Саду, у приземљу пословне зграде
Јавног предузећа ''Урбанизам'' Завод за урбанизам Нови
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Сад, Булевар цара Лазара 3, и у просторијама Месне
заједнице ''Житни трг'', Нови Сад, Гајева број 30.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-629/2016-I
26. јануар 2017. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.
Градска управа за урбанизам и стамбене послове, на
основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник Републике Србије“,
бр. 135/04 и 88/10), а по прибављеном Мишљењу Градске
управе за заштиту животне средине, број VI-501-1/2016338 од 23. новембра 2016. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКОВА ИЗМЕЂУ УЛИЦА
ШАФАРИКОВЕ, ЈЕВРЕЈСКЕ И УСПЕНСКЕ У
НОВОМ САДУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Не приступа се изради стратешке процене утицаја плана
детаљне регулације блокова између улица Шафарикове,
Јеврејске и Успенске у Новом Саду на животну средину,
којом ће бити обухваћен простор у границама одређеним
одлуком о изради плана детаљне регулације блокова између
улица Шафарикове, Јеврејске и Успенске у Новом Саду.

Образложење
Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, бр. 135/04 и
88/10) прописано је да се стратешка процена врши за планове, програме и основе у области просторног и урбанистичког планирања.
Одлуку о изради стратешке процене доноси орган надлежан за припрему плана, по претходно прибављеном
мишљењу органа надлежног за послове заштите животне
средине и других заинтересованих органа и организација.
Одлука о изради стратешке процене утицаја на животну
средину је саставни део одлуке о изради плана и објављује
се.
Законом 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), у члану 46. ст. 7. и 8. прописано је да носилац
израде плана, пре доношења одлуке о изради планског
документа, од надлежног 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.

Број 3 – Страна 29.

Одлуком о одређивању врсте планских докумената за
које се израђује стратешка процена утицаја на животну
средину („Службени лист Града Новог Сада“, број 48/09),
одређене су врсте планских докумената у области просторног и урбанистичког планирања за које се израђује
стратешка процена утицаја на животну средину. Поред
тога прописано је да за измене планских докумената, орган
надлежан за припрему плана може одлучити, по претходно
прибављеном мишљењу органа надлежног за послове
заштите животне средине и других заинтересованих органа
и организација, да се не израђује стратешка процена утицаја
на животну средину.
За обухваћени простор на снази је План детаљне
регулације блокова око Српског народног позоришта у
Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, број 42/06)
који је престао да важи у делу након доношења Плана
детаљне регулације зоне заштићеног старог градског језгра
у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, број
17/11).
Циљ доношења плана је преиспитивање важећег планског решења и његово усклађивање са могућностима
реализације, у складу са новим захтевима и потребама
корисника простора, стањем на терену, а у циљу
дефинисања правила уређења и правила грађења у складу
са правилима усмеравајућег карактера која су дата Планом генералне регулације, а која ће омогућити реализацију
јавне гараже у северном делу простора.
За израду плана прибавиће се посебни услови од органа,
организација и јавних предузећа који су овлашћени да
утврђују посебне услове за заштиту и уређење простора.
С обзиром да се ради о простору који Одлуком о
одређивању врсте планских докумената за које се израђује
стратешка процена утицаја на животну средину („Службени лист Града Новог Сада“, број 48/09) није утврђен као
простор за који се израђује стратешка процена утицаја
плана на животну средину, предлаже се доношење решења
о неприступању изради стратешке процене утицаја плана
детаљне регулације блокова између улица Шафарикове,
Јеврејске и Успенске у Новом Саду.
Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте
који буду реализовани на основу одлуке о изради плана
детаљне регулације блокова између улица Шафарикове,
Јеврејске и Успенске у Новом Саду, услови заштите животне
средине, односно потреба покретања поступка процене
утицаја на животну средину, биће утврђени у складу са
Законом о процени утицаја на животну средину („Службени
гласник Републике Србије“, бр. 135/04 и 36/09) и Уредбом
о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена
утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 114/08).
На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-35-629/2016
25. новембар 2016. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Дејан Михајловић, с.р.
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26. јануар 2017.
Члан 7.

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 XV седници од 26. јануара 2017. године, доноси

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

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НОВОГ
ГРАДСКОГ ЦЕНТРА СА ОКРУЖЕЊЕМ У
НОВОМ САДУ (ЛОКАЛИТЕТ УЗ ХОТЕЛ
''НОВИ САД'')

Члан 9.
Саставни део ове одлуке су Решење о неприступању
изради стратешке процене утицаја одлуке о изменама и
допунама Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду (локалитет уз Хотел ''Нови
Сад'') на животну средину, и графички приказ дела обухвата Плана који се мења.

Члан 1.

Члан 10.

На основу ове одлуке израдиће се одлука о изменама
и допунама Плана генералне регулације новог градског
центра са окружењем у Новом Саду ("Службени лист Града
Новог Сада", бр. 39/11, 14/14 и 8/16) (у даљем тексту: План)
за локалитет уз Хотел ''Нови Сад''.

Рани јавни увид обавиће се након доношења ове одлуке
излагањем материјала у приземљу пословне зграде ЈП
"Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара
Лазара 3, у просторијама Меснe заједницe "Омладински
покрет", Нови Сад, Омладинског покрета 11 и путем интернет стране www.skupstinans.rs.
Јавни увид обавиће се излагањем нацрта одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду (локалитет уз
Хотел ''Нови Сад''), у приземљу пословне зграде ЈП "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара
3, и у просторијама Mеснe заједницe "Омладински покрет",
Нови Сад, Омладинског покрета 11.

Члан 2.
Одлуком о изменама и допунама Плана обухватиће се
део грађевинског подручја у Катастарској општини Нови
Сад I, површине 0,64 ha, унутар описане границе.
За почетну тачку описа границе дела грађевинског
подручја утврђена је тачка на тромеђи парцела бр. 4823/15,
4823/1 и 4967/1 (Булевар Јаше Томића). Од ове тачке граница скреће ка северу и продуженим правцем западне границе парцеле број 4823/15 пресеца парцелу број 4823/1 и
долази до осовине Булевара Јаше Томића, затим у правцу
истока прати осовину Булевара Јаше Томића до пресека
са продуженим правцем западне границе парцеле број
4823/14. Даље, граница скреће ка југу, прати претходно
описан продужени правац и источну границу парцела бр.
4823/16, 4823/10 и 4823/15, затим у правцу запада прати
јужну границу парцеле број 4823/15 и у правцу севера прати
западну границу парцеле број 4823/15 и долази до тачке
која је утврђена за почетну тачку описа границе.
Члан 3.
Услови и смернице за уређење и грађење обухваћеног
простора дефинисани су Планом, којим је обухваћени простор намењен за општеградски центар - Хотел ''Нови Сад''.
Члан 4.
Циљ доношења одлуке о изменама и допунама Плана
је преиспитивање важећег планског решења и његово
усклађивање са могућностима реализације, у складу са
новим захтевима и потребама корисника простора, ради
формирања нове саобраћајне везе -прикључка/изласка
комплекса Хотела "Нови Сад" на Булевар Јаше Томића.
Члан 5.
Концептуални оквир планирања одређен је Планом.
Члан 6.
Рок за израду одлуке о изменама и допунама Плана је
30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Одлуку о изменама и допунама Плана израдиће ЈП
"Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад.

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: 35-626/2016-I
26. јануар 2017. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.
Градска управа за урбанизам и стамбене послове, на
основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник Републике Србије“,
бр. 135/04 и 88/10), а по прибављеном Мишљењу Градске
управе за заштиту животне средине, број VI-501-1/2016335 од 22. новембра 2016. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА
И ДОПУНАМА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ НОВОГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА
СА ОКРУЖЕЊЕ У НОВОМ САДУ
(ЛОКАЛИТЕТ УЗ ХОТЕЛ „НОВИ САД“)
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

26. јануар 2017.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Не приступа се изради стратешке процене утицаја одлуке
о изменама и допунама Плана генералне регулације новог
градског центра са окружењем у Новом Саду (локалитет
уз Хотел „Нови Сад“) на животну средину, којом ће бити
обухваћен простор у границама одређеним одлуком о
изради измена и допуна Плана генералне регулације новог
градског центра са оркужењем у Новом Саду (локалитет
уз Хотел „Нови Сад“).

Образложење
Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, бр. 135/04 и
88/10) прописано је да се стратешка процена врши за планове, програме и основе у области просторног и урбанистичког планирања.
Одлуку о изради стратешке процене доноси орган надлежан за припрему плана, по претходно прибављеном
мишљењу органа надлежног за послове заштите животне
средине и других заинтересованих органа и организација.
Одлука о изради стратешке процене утицаја на животну
средину је саставни део одлуке о изради плана и објављује
се.
Законом 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), у члану 46. ст. 7. и 8. прописано је да носилац
израде плана, пре доношења одлуке о изради планског
документа, од надлежног 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 просторног и урбанистичког планирања за које се израђује
стратешка процена утицаја на животну средину. Поред
тога прописано је да за измене планских докумената, орган
надлежан за припрему плана може одлучити, по претходно
прибављеном мишљењу органа надлежног за послове
заштите животне средине и других заинтересованих органа
и организација, да се не израђује стратешка процена утицаја
на животну средину.
Планом генералне регулације новог градског центра са
окружењем у Новом Саду („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 39/11, 14/14 и 8/16), локалитет који ће бити
обухваћен изменама и допунама Плана намењен је за
општеградски центар – Хотел „Нови Сад“.

Број 3 – Страна 31.

С обзиром да је Одлуком о одређивању врсте планских
докумената за које се израђује стратешка процена утицаја
на животну средину („Службени лист Града Новог Сада“,
број 48/09) утврђено да се за измене и допуне планских
докумената, за које се оцени да не постоји могућност
значајнијег утицаја на животну средину, може одлучити да
се не израђује стратешка процена утицаја на животну средину, предлаже се доношење решења о неприступању
изради стратешке процене утицаја одлуке о изменама и
допунама Плана на животну средину.
Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте
који буду реализовани на основу одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације новог градског центра
са окружењем у Новом Саду (локалитет уз Хотел „Нови
Сад“), услови заштите животне средине, односно потреба
покретања поступка процене утицаја на животну средину,
биће утврђени у складу са Законом о процени утицаја на
животну средину („Службени гласник Републике Србије“,
бр. 135/04 и 36/09) и Уредбом о утврђивању Листе пројеката
за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за
које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 114/08).
На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-35-626/2016
25. новембар 2016. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Дејан Михајловић, с.р.
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На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09,
81/09 – исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13–УС, 50/13–
УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 24. тачка 6. Статута
Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист
Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог
Сада на XV седници од 26. јануара 2017. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ДЕЛА САЛАЈКЕ У НОВОМ САДУ

Циљ доношења одлуке о изменама и допунама Плана
је преиспитивање важећег планског решења и његовог
усклађивања са могућностима реализације, у складу са
новим захтевима и потребама корисника простора ради
формирања нове саобраћајне везе – прикључка/изласка
комплекса Хотела „Нови Сад“ на Булевар Јаше Томића.

На основу ове одлуке израдиће се план детаљне
регулације дела Салајке у Новом Саду (у даљем тексту:
план).

За израду измена и допуна Плана нису тражени посебни
услови од органа, организација и предузећа који су законом овлашћени да утврђују посебне услове за изградњу и
уређење простора за који се план припрема, јер је оцењено
да због обима измена и допуна није неопходно тражити
обнову услова које су доставили приликом израде Плана.

Планом ће се обухватити грађевинско подручје у
Катастарској општини Нови Сад I, унутар описане оквирне
границе.
За почетну тачку оквирне границе плана утврђена је
тачка не пресеку осовине Кисачке улице и јужне регулаци-

Члан 1.

Члан 2.
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оне линије железничке пруге Нови Сад-Београд. Од ове
тачке у правцу истока граница прати јужну регулациону
линију железничке пруге до пресека са источнoм регулационом линијом Темеринске улице, затим скреће ка југу,
прати источну регулациону линију Темеринске улице до
пресека са јужном регулационом линијом Улице Чарнојевића.
Даље, граница скреће ка западу, прати границу парцела
бр. 10425 и 10503 до пресека са осовином Темеринске
улице, затим скреће ка југу, прати осовину Темеринске
улице до пресека са осовином Доситејеве улице, односно
до осовинске тачке број 1844. Из тачке број 1844 граница
скреће ка западу, прати осовину Доситејеве улице до пресека са осовином Кисачке улице, где скреће према северозападу и пратећи осовину Кисачке улице долази до тачке
која је утврђена за почетну тачку описа оквирне границе
плана.
Планом ће се обухватити приближно 29 ha.
Члан 3.
Услови и смернице за уређење и грађење обухваћеног
простора дефинисани су Планом генералне регулације
зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним целинама у Новом Саду (''Службени лист Града Новог Сада'',
број 52/11) (у даљем тексту: План генералне регулације),
којим је обухваћени простор претежно намењен општеградским и линијским центрима, вишепородичном становању
средњих густина (П+2+Пк до П+4+Пк), породичном и вишепородичном становању мањих густина (П до П+1+Пк), породичном становању (П до П+1+Пк), предшколској установи,
уређеној јавној површини (трг, сквер, пешачке комуникације
и сл.) и заштитном зеленилу.
Члан 4.
Циљ доношења плана је преиспитивање важећег планског решења и његово усклађивање са могућностима
реализације, у складу са новим захтевима и потребама
корисника простора, стањем на терену и реалним
могућностима реализације, а ради дефинисања правила
уређења и правила грађења у складу са усмеравајућим
правилима која су дата Планом генералне регулације.
Члан 5.
Концептуални оквир планирања одређен је Планом
генералне регулације.

26. јануар 2017.
Члан 10.

Рани јавни увид обавиће се након доношења ове одлуке,
излагањем материјала којим се представља концептуални
оквир просторног развоја дела Салајке у Новом Саду, у
приземљу пословне зграде Јавног предузећа ''Урбанизам''
Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, у
просторијама Месне заједнице ''Салајка'', Нови Сад,
Шајкашка 26 и путем интернет стране www.skupstinans.rs.
Јавни увид обавиће се излагањем нацрта планa детаљне
регулације дела Салајке у Новом Саду, у приземљу
пословне зграде Јавног предузећа ''Урбанизам'' Завод за
урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у
просторијама Месне заједнице ''Салајка'', Нови Сад,
Шајкашка 26.
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: 35-680/2016-I
26. јануар 2017. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

Градска управа за урбанизам и стамбене послове, на
основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник Републике Србије“,
бр. 135/04 и 88/10), а по прибављеном Мишљењу Градске
управе за заштиту животне средине, број VI-501-1/2016369 од 13. децембра 2016. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА САЛАЈКЕ У НОВОМ
САДУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Члан 6.
Рок за израду плана је месец дана од дана доношења
ове одлуке.
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 неприступању
изради стратешке процене утицаја плана детаљне
регулације дела Салајке у Новом Саду на животну средину, и графички приказ оквирне границе планског подручја.

Не приступа се изради стратешке процене утицаја плана
детаљне регулације дела Салајке у Новом Саду на животну
средину, којом ће бити обухваћен простор у границама
одређеним одлуком о изради плана детаљне регулације
дела Салајке у Новом Саду.

Образложење
Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, бр. 135/04 и
88/10) прописано је да се стратешка процена врши за планове, програме и основе у области просторног и урбанистичког планирања.
Одлуку о изради стратешке процене доноси орган надлежан за припрему плана, по претходно прибављеном
мишљењу органа надлежног за послове заштите животне
средине и других заинтересованих органа и организација.

26. јануар 2017.
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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
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), у члану 46. ст. 7. и 8. прописано је да носилац
израде плана, пре доношења одлуке о изради планског
документа, од надлежног 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 просторног и урбанистичког планирања за које се израђује
стратешка процена утицаја на животну средину. Поред
тога прописано је да за измене планских докумената, орган
надлежан за припрему плана може одлучити, по претходно
прибављеном мишљењу органа надлежног за послове
заштите животне средине и других заинтересованих органа
и организација, да се не израђује стратешка процена утицаја
на животну средину.
Планом генералне регулације зоне реконструкције у
наслеђеним амбијенталним целинама („Службени лист
Града Новог Сада“, број 52/11), обухваћени простор претежно је намењен општеградским и линијским центрима,
вишепородичном становању средњсих густина (П+2+Пк
до П+4+Пк), породичном и вишепородичном становању
мањих густина (П доП+1+Пк), породичном становању
(П до П+1+Пк), предшколској установи и уређеној јавној
површини (трг, сквер, пешачке комуникације и сл.).
Планом генералне регулације као основ за спровођење
овог простора утврђен је план детаљне регулације.
Планом ће се обухватити простор између улица Темеринске, Доситејеве, Кисачке и Косте Шокице.
За обухваћени простор на снази је План детаљне
регулације дела Салајке („Службени лист Града Новог
Сада“, број 16/07).
Циљ доношења плана је преиспитивање важећег планског решења и његово усклађивање са могућностима
реализације, у складу са новим захтевима и потребама
корисника простора, стањем на терену и реалним
могућностима реализације, а у циљу дефинисања правила
грађења у складу са правилима усмеравајућег карактера
која су дата Планом генералне регулације.
За израду плана прибавиће се посебни услови од органа,
организација и јавних предузећа који су овлашћени да
утврђују посебне услове за заштиту и уређење простора.
С обзиром да се ради о простору који Одлуком о
одређивању врсте планских докумената за које се израђује
стратешка процена утицаја на животну средину („Службени лист Града Новог Сада“, број 48/09) није утврђен као
простор за који се израђује стратешка процена утицаја
плана на животну средину, предлаже се доношење решења
о неприступању изради стратешке процене утицаја плана
детаљне регулације дела Салајке у Новом Саду
Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте
који буду реализовани на основу одлуке о изради плана
детаљне регулације дела Салајке у Новом Саду, услови
заштите животне средине, односно потреба покретања
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поступка процене утицаја на животну средину, биће
утврђени у складу са Законом о процени утицаја на животну
средину („Службени гласник Републике Србије“, бр. 135/04
и 36/09) и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које
је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се
може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 114/08).
На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-35-680/2016
16. децембар 2016. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Дејан Михајловић, с.р.
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На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09,
81/09 – исправка, 64/10–УС, 24/11, 121/12, 42/13–УС, 50/13–
УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 24. тачка 6. Статута
Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист
Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог
Сада на XV седници од 26. јануара 2017. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
СПОРТСКОГ ЦЕНТРА У ПЕТРОВАРАДИНУ
Члан 1.
На основу ове одлуке израдиће се план детаљне
регулације спортског центра у Петроварадину (у даљем
тексту: план).
Члан 2.
Планом ће се обухватити грађевинско подручје у
Катастарској општини Петроварадин, унутар описане
оквирне границе.
За почетну тачку описа оквирне границе плана утврђена
је осовинска тачка број 97. Из ове тачке граница прати осовину пролаза испод пруге у правцу истока до пресека са
западном границом парцеле број 2958/2. Овде граница
наставља ка југу по западној граници парцеле број 2958/2
и скреће ка истоку по северним границама парцела бр.
2958/1, 2861/1(канал) и 499/1. Даље скреће ка југу прати
источну границу парцела бр. 499/1, 1409/1, 1416/1, 2864/5
и 1590 и у правцу југозапада прати јужну границу парцеле
број 1590 до пресека са источном планираном регулационом линијом Златаријеве улице. Од ове тачке граница
скреће ка северозападу, прати источну планирану регулациону линију Златаријеве улице све до пресека са продуженим правцем осовине Улице Марина Држића, где скреће
у правцу запада, прати продужени правац до осовинске
тачке број 101. Из те тачке граница скреће ка северу по
осовини Улице Раде Кончара и долази до почетне тачке
описа оквирне границе плана.
Планом ће се обухватити приближно 7,00 ha.
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Члан 3.

Услови и смернице за израду плана дефинисани су
Генералним планом града Новог Сада до 2021. године –
пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада" број
39/06) (у даљем тексту: Генерални план), којим је северни
део обухваћеног простора намењен спортском центру.
Члан 4.
Циљ доношења плана је утврђивање правила уређења
и правила грађења, по целинама и зонама, као и други
елементи значајни за спровођење плана, а на основу смерница утврђених Генералним планом.

26. јануар 2017.

Градска управа за урбанизам и стамбене послове, на
основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник Републике Србије“,
бр. 135/04 и 88/10), а по прибављеном Мишљењу Градске
управе за заштиту животне средине, број VI-501-1/2016337 од 23. новембра 2016. године, доноси

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

Члан 5.

Члан 6.

Не приступа се изради стратешке процене утицаја плана
детаљне регулације спортског центра у Петроварадину на
животну средину, којом ће бити обухваћен простор у границама одређеним одлуком о изради плана детаљне
регулације спортског центра у Петроварадину.

Рок за израду плана је 60 дана од дана ступања на снагу
ове одлуке.

Образложење

Концептуални оквир планирања одређен је Генералним
планом којим је северни део обухваћеног простора намењен
спортском центру.

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 неприступању
изради стратешке процене утицаја плана детаљне
регулације спортског центра у Петроварадину на животну
средину, и графички приказ обухвата планског подручја.
Члан 10.
Рани јавни увид обавиће се након доношења ове одлуке,
излагањем материјала којим се представља концептуални
оквир планирања, у приземљу пословне зграде ЈП „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара
3, у просторијама Месне заједнице "Петроварадин'', Петроварадин, Чајковског 1а и путем интернет стране www.
skupstinans.rs.
Јавни увид обавиће се излагањем нацрта планa детаљне
регулације спортског центра у Петроварадину, у приземљу
пословне зграде ЈП ''Урбанизам'' Завод за урбанизам Нови
Сад, Булевар цара Лазара 3, у просторијама Месне
заједнице ''Петроварадин'', Петроварадин,Чајковског 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: 35-628/2016-I
26. јануар 2017. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, бр. 135/04 и
88/10) прописано је да се стратешка процена врши за планове, програме и основе у области просторног и урбанистичког планирања.
Одлуку о изради стратешке процене доноси орган надлежан за припрему плана, по претходно прибављеном
мишљењу органа надлежног за послове заштите животне
средине и других заинтересованих органа и организација.
Одлука о изради стратешке процене утицаја на животну
средину је саставни део одлуке о изради плана и објављује
се.
Законом 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), у члану 46. ст. 7. и 8. прописано је да носилац
израде плана, пре доношења одлуке о изради планског
документа, од надлежног 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 просторног и урбанистичког планирања за које се израђује
стратешка процена утицаја на животну средину. Поред
тога прописано је да за измене планских докумената, орган
надлежан за припрему плана може одлучити, по претходно
прибављеном мишљењу органа надлежног за послове
заштите животне средине и других заинтересованих органа
и организација, да се не израђује стратешка процена утицаја
на животну средину.
Генералним планом града Новог Сада до 2021. године
– пречишћен текст („Службени лист Града новог Сада“,
број 39/06) северни део обухваћеног простора је намењен
спортском центру. Уређење северног дела предметног простора је детаљно дефинисано кроз План детаљне регулације
спортског центра у Петроварадину („Службени лист Града
Новог Сада“, број 18/05), који ће се овим планским решењем
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преиспитати. На јужном делу простора обухваћеног планом нема важеће планске документације нижег реда.
Циљ доношења плана је утврђивање правила уређења
и правила грађења, по целинама и зонама, као и други
елементи значајни за спровођење плана, а на основу смерница утврђених Генералним планом.
За израду плана прибавиће се посебни услови од органа,
организација и јавних предузећа који су овлашћени да
утврђују посебне услове за заштиту и уређење простора.
С обзиром да се ради о простору који Одлуком о
одређивању врсте планских докумената за које се израђује
стратешка процена утицаја на животну средину („Службени лист Града Новог Сада“, број 48/09) није утврђен као
простор за који се израђује стратешка процена утицаја
плана на животну средину, предлаже се доношење решења
о неприступању изради стратешке процене утицаја плана
детаљне регулације спортског центра у Петроварадину.
Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте
који буду реализовани на основу одлуке о изради плана
детаљне регулације спортског центра у Петроварадину,
услови заштите животне средине, односно потреба
покретања поступка процене утицаја на животну средину,
биће утврђени у складу са Законом о процени утицаја на
животну средину („Службени гласник Републике Србије“,
бр. 135/04 и 36/09) и Уредбом о утврђивању Листе пројеката
за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за
које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 114/08).
На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

јужно од Улице Раде Кондића у Футогу (у даљем тексту:
план).

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-35-628/2016
25. новембар 2016. године
НОВИ САД

Циљ доношења плана је утврђивање правила уређења
и правила грађења у складу са правилима усмеравајућег
карактера која су дата Планом генералне регулације.

Члан 2.
Планом ће се обухватити грађевинско подручје у
Катастарској општини Футог, унутар описане границе.
За почетну тачку описа оквирне границе плана утврђена
је осовинска тачка број 528, на пресеку осовина улица Раде
Кондића и Руменачке. Од ове тачке, граница скреће у правцу
југа, прати осовину Руменачке улице до осовинске тачке
број 484, затим скреће ка западу, пресеца парцелу број
3627, прати осовину Улице Раде Кондића до пресека са
продуженим правцем западне границе парцеле број 3770.
Даље, граница скреће у правцу севера, прати претходно
описани правац и западну границу парцеле број 3770 и
њеним продуженим правцем долази до осовине Улице
Раде Кондића, затим скреће ка истоку, прати осовину Улице
Раде Кондића и долази до тачке која је утврђена за почетну
тачку описа оквирне границе обухвата плана.
Планом ће бити обухваћено приближно 6,4 ha.
Члан 3.
Услови и смернице за уређење и грађење обухваћеног
простора дефинисани су Планом генералне регулације
насељеног места Футог ("Службени лист Града Новог Сада"
број 45/15) (у даљем тексту: План генералне регулације),
којим је обухваћени простор намењен општеградском центру - централним функцијама и саобраћајним површинама.
Члан 4.

Члан 5.
Концептуални оквир планирања одређен је Планом
генералне регулације.

в.д. начелника

Члан 6.

Дејан Михајловић, с.р.

Рок за израду плана је 60 дана од дана ступања на снагу
ове одлуке.
Члан 7.

40
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 XV седници од 26. јануара 2017. године, доноси

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.

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ОПШТЕГРАДСКОГ ЦЕНТРА - ЦЕНТРАЛНЕ
ФУНКЦИЈЕ ЈУЖНО ОД УЛИЦЕ РАДЕ
КОНДИЋА У ФУТОГУ

Саставни део ове одлуке су Решење о неприступању
изради стратешке процене утицаја плана детаљне
регулације општеградског центра - централне функције
јужно од Улице Раде Кондића у Футогу на животну средину,
и графички приказ обухвата планског подручја.

Члан 1.

Члан 10.

На основу ове одлуке израдиће се план детаљне
регулације општеградског центра - централне функције

Рани јавни увид обавиће се након доношења ове одлуке,
излагањем материјала којим се представља концептуални
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оквир просторног развоја плана детаљне регулације општеградског центра - централне функције јужно од Улице Раде
Кондића у Футогу, у приземљу пословне зграде ЈП „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара
3, у просторијама Месне заједнице "Футог'', Футог, Цара
Лазара 42, и путем интернет стране www.skupstinans.rs.
Јавни увид обавиће се излагањем нацрта планa детаљне
регулације општеградског центра - централне функције
јужно од Улице Раде Кондића у Футогу, у приземљу пословне
зграде ЈП ''Урбанизам'' Завод за урбанизам Нови Сад,
Булевар цара Лазара 3, у просторијама Месне заједнице
''Футог'', Футог, Цара Лазара 42.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-625/2016-I
26. јануар 2017. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

Градска управа за урбанизам и стамбене послове, на
основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник Републике Србије“,
бр. 135/04 и 88/10), а по прибављеном Мишљењу Градске
управе за заштиту животне средине, број VI-501-1/2016329 од 21. новембра 2016. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ОПШТЕГРАДСКОГ ЦЕНТРА
– ЦЕНТРАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ ЈУЖНО ОД
УЛИЦЕ РАДЕ КОНДИЋА У ФУТОГУ НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Не приступа се изради стратешке процене утицаја плана
детаљне регулације центра општеградског центра-централне функције јужно од Улице Раде Кондића у Футогу на
животну средину, којом ће бити обухваћен простор у границама одређеним одлуком о изради плана детаљне
регулације општеградског центра-централне функције јужно
од Улице Раде Кондића у Футогу.

Образложење
Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, бр. 135/04 и
88/10) прописано је да се стратешка процена врши за планове, програме и основе у области просторног и урбанистичког планирања.
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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
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), у члану 46. ст. 7. и 8. прописано је да носилац
израде плана, пре доношења одлуке о изради планског
документа, од надлежног 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 просторног и урбанистичког планирања за које се израђује
стратешка процена утицаја на животну средину. Поред
тога прописано је да за измене планских докумената, орган
надлежан за припрему плана може одлучити, по претходно
прибављеном мишљењу органа надлежног за послове
заштите животне средине и других заинтересованих органа
и организација, да се не израђује стратешка процена утицаја
на животну средину.
Планом генералне регулације насељеног места Футог
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 45/15), обухваћени
простор је намењен општеградском центру-централним
функцијама и саобраћајним површинама, а основ за
спровођење је план детаљне регулације.
Циљ доношења плана је утврђивање правила уређења
и правила грађења у складу са правилима усмеравајућег
карактера која су дата Планом генералне регулације.
За израду плана прибавиће се посебни услови од органа,
организација и јавних предузећа који су овлашћени да
утврђују посебне услове за заштиту и уређење простора.
С обзиром да се ради опростору који Одлуком о
одређивању врсте планских докумената за које се израђује
стратешка процена утицаја на животну средину („Службени
лист Града Новог Сада“, број 48/09) није утврђен као простор за који се израђује стратешка процена утицаја плана
на животну средину, предлаже се доношење решења о
неприступању изради стратешке процене утицаја плана
детаљне регулације општеградског центра-централне
функције јужно од Улице Раде Кондића у Футогу.
Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте
који буду реализовани на основу одлуке о изради плана
дертаљне регулације општеградског центра-централне
функције јужно од Улице Раде Кондића у Футогу, услови
заштите животне средине, односно потреба покретања
поступка процене утицаја на животну средину, биће
утврђени у складу са Законом о процени утицаја на животну
средину („Службени гласник Републике Србије“, бр. 135/04
и 36/09) и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које
је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се
може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 114/08).

26. јануар 2017.
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На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-35-625/2016
23. новембар 2016. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Дејан Михајловић, с.р.

Број 3 – Страна 37.

На основу члана 39. Закона о јавним предузећима
("Службени гласник Републике Србије", број 15/16), и Одлуке
о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног
комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад, Скупштина Града Новог
Сада, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
за избор директора
Јавног комуналног предузећа за
одржавање стамбених и пословних
простора "Стан" Нови Сад
ПОДАЦИ О ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ:
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На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима
(''Службени гласник РС'', број 15/16), Скупштина Града
Новог Сада на XV седници од 26. јануара 2017. године,
доноси

ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ
И ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА "СТАН" НОВИ САД
Члан 1.
Овом одлуком започиње спровођење Јавног конкурса
за избор директора Јавног комуналног предузећа за
одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови
Сад.
Члан 2.
Расписује се Јавни конкурс за избор директора Јавног
комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад.
Члан 3.
Јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног
предузећа за одржавање стамбених и пословних простора
"Стан" Нови Сад спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора.
Члан 4.
Овa одлука објављује се у ''Службеном листу Града
Новог Сада''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-85/2017-I
26. јануар 2017. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

Јавно комунално предузеће за одржавање стамбених
и пословних простора "Стан" Нови Сад, Ласла Гала број
22,
Матични број: 08114854,
Уписано код Агенције за привредне регистре под бројем:
БД 114606/2012 од 04.09.2012. године,
ПИБ: 100236944,
Претежна делатност: 43.29 Остали инсталациони радови
у грађевинарству.
Пословање и рад Јавног комуналног предузећа за
одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови
Сад уређује се Одлуком о усклађивању одлуке о
организовању радне организације ''Стан'' из Новог Сада
као јавног предузећа за стамбене услуге (''Службени лист
Града Новог Сада'', број 47/16) и Статутом Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад од 25. октобра 2016. године на који
је Скупштина Града Новог Сада дала сагласност (''Службени лист Града Новог Сада'', број 71/16).

РАДНО МЕСТО И ПОСЛОВИ:
Директор Јавног комуналног предузећа за одржавање
стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад.
Директор Јавног комуналног предузећа за одржавање
стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад
прeдстaвљa и зaступa Јавно предузеће, oргaнизуje и
рукoвoди прoцeсoм рaдa, вoди пoслoвaњe Јавног предузећа,
oдгoвaрa зa зaкoнитoст рaдa Јавног предузећа, кao и зa
рeaлизaциjу oдлукa и других aкaтa Скупштинe Града Новог
Сада, Грaдoнaчeлникa и Грaдскoг вeћa, прeдлaжe дугoрoчни
и срeдњoрoчни плaн пoслoвнe стрaтeгиje и рaзвoja и
oдгoвoрaн je зa њихoвo спрoвoђeњe, прeдлaжe гoдишњи,
oднoснo трoгoдишњи прoгрaм пoслoвaњa и oдгoвoрaн je
зa њeгoвo спрoвoђeњe, прeдлaжe финaнсиjскe извeштaje
Јавног предузећа, извршaвa oдлукe Нaдзoрнoг oдбoрa,
бирa извршног дирeктoра, зaкључуje угoвoрe o рaду сa
извршним дирeктoром, у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуjу
рaдни oднoси, бира представнике Јавног предузећа у скупштини друштава капитала чији је једини власник Јавно
предузеће, дoнoси aкт o систeмaтизaциjи, и врши другe
пoслoвe oдрeђeнe зaкoнoм, оснивачким актом и Стaтутoм
Јавног предузећа.

38. страна – Број 3
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УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА:
1. дa je пунoлeтнo и пoслoвнo спoсoбнo,
2. дa имa стeчeнo висoкo oбрaзoвaњe нa oснoвним
студиjaмa у трajaњу oд нajмaњe чeтири гoдинe,
oднoснo нa oснoвним aкaдeмским студиjaмa у oбиму
oд нajмaњe 240 EСПБ бoдoвa, мaстeр aкaдeмским
студиjaмa, мaстeр струкoвним студиjaмa,
спeциjaлистичким aкaдeмским студиjaмa или
спeциjaлистичким струкoвним студиjaмa,
3. дa имa нajмaњe пeт гoдинa рaднoг искуствa нa
пoслoвимa зa кoje сe зaхтeвa висoкo oбрaзoвaњe из
тaчкe 2. Услова за именовање директора,
4. дa имa нajмaњe три гoдинe рaднoг искуствa нa
пoслoвимa кojи су пoвeзaни сa пoслoвимa Јавног
комуналног предузећа за одржавање стамбених и
пословних простора "Стан" Нови Сад,
5. дa пoзнaje oблaст кoрпoрaтивнoг упрaвљaњa,
6. дa имa рaднo искуствo у oргaнизoвaњу рaдa и вoђeњу
пoслoвa,
7. дa ниje члaн oргaнa пoлитичкe стрaнкe, oднoснo дa
му je oдрeђeнo мирoвaњe у вршeњу функциje у oргaну
пoлитичкe стрaнкe,
8. дa лице ниje oсуђивaно нa кaзну зaтвoрa oд нajмaњe
шeст мeсeци,
9. дa му нису изрeчeнe мeрe бeзбeднoсти у склaду сa
зaкoнoм кojим сe урeђуjу кривичнa дeлa, и тo:
- oбaвeзнo психиjaтриjскo лeчeњe и чувaњe у
здрaвствeнoj устaнoви,
- oбaвeзнo психиjaтриjскo лeчeњe нa слoбoди,
- oбaвeзнo лeчeњe нaркoмaнa,
- oбaвeзнo лeчeњe aлкoхoличaрa и
- зaбрaнa вршeњa пoзивa, дeлaтнoсти и дужнoсти.
Стручна оспособљеност, знања и вештине оцењују се
у изборном поступку увидом у доказе приложене уз пријаву
и усменим разговором.
Директор се именује на период од четири године.

МЕСТО РАДА:
Нови Сад, Ласла Гала број 22.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА:
Рок за подношење пријава је 30 дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања Јавног конкурса у
''Службеном гласнику Републике Србије''.
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке
о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства
с кратким описом послова на којима је кандидат радио до
подношења пријаве на јавни конкурс и одговорности на
тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

26. јануар 2017.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Маријана Дукић Мијатовић, контакт телефон:
021/526-970.

АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ:
Комисија за спровођење конкурса за избор директора,
улица Жарка Зрењанина број 2, спрат ІІ, соба 25, са назнаком ''за јавни конкурс – за избор директора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних
простора "Стан" Нови Сад''.

ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ:
1. Извод из матичне књиге рођених,
2. Диплому о стеченом високом образовању,
3. Исправе којима се доказује радно искуство (потврде
и други акти из којих се доказује да има најмање пет
година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање (тачка 3. Услова за
именовање директора), односно да има нajмaњe три
гoдинe рaднoг искуствa нa пoслoвимa кojи су пoвeзaни
сa пoслoвимa Јавног комуналног предузећа за
одржавање стамбених и пословних простора "Стан"
Нови Сад, као и да има радно искуство у организовању
рада и вођењу послова (тач. 4. и 6. Услова за
именовање директора),
4. Изјава дата под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу да лице није члaн oргaнa пoлитичкe
стрaнкe, oднoснo дa му je oдрeђeнo мирoвaњe у
вршeњу функциje у oргaну пoлитичкe стрaнкe,
5. Потврда надлежног органа да лице није осуђивано
нa кaзну зaтвoрa oд нajмaњe шeст мeсeци и
6. Потврда надлежног органа да лицу, у склaду сa
зaкoнoм кojим сe урeђуjу кривичнa дeлa, није изречена мера безбедности oбaвeзнo психиjaтриjскo
лeчeњe и чувaњe у здрaвствeнoj устaнoви, oбaвeзнo
психиjaтриjскo лeчeњe нa слoбoди, oбaвeзнo лeчeњe
нaркoмaнa, oбaвeзнo лeчeњe aлкoхoличaрa и зaбрaнa
вршeњa пoзивa, дeлaтнoсти и дужнoсти.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која
је оверена код надлежног органа.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење
конкурса за избор директора ће одбацити закључком против кога није допуштена посебна жалба.
Јавни конкурс оглашава се у „Службеном гласнику Републике Србије'', „Службеном листу Града Новог Сада“, у
дневном листу „Дневник“, као и на званичној интернет
презентацији Скупштине Града Новог Сада, www.
skupstinans.rs .
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-85/2017-I
26. јануар 2017. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

26. јануар 2017.
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На основу члана 24. став 1. тачка 55. Статута Града
Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града
Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на
XV седници од 26. јануара 2017. године, доноси

ИЗМЕНУ
ПЛАНА ОДРЖАВАЊА СЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА
У 2017. ГОДИНИ

Број 3 – Страна 39.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-48/2016-I
26. јануар 2017. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.
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I

II

На основу члана 24. тачка 43. Статута Града Новог Сада
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08), уз сагласност Покрајинског секретаријата за
регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну
самоуправу број: 141-015-2/2016-01-8 од 21. децембра
2016. године, Скупштина Града Новог Сада на XV седници
од 26. јануара 2017. године, доноси

Измену Плана одржавања седница Скупштине Града
Новог Сада у 2017. години објавити у „Службеном листу
Града Новог Сада“.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ НАЗИВА УЛИЦИ У ЛЕДИНЦИМА

У Плану одржавања седница Скупштине Града Новог
Сада у 2017. години („Службени лист Града Новог Сада“,
број 82/16) у тачки II друга алинеја мења се и гласи:
„- 24. фебруара“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-83/2017-I
26. јануар 2017. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

I
Новој улици у Лединцима, која нема назив, део парцеле
број 898 и парцеле бр. 587 и 630 КО Лединци, даје се назив:
Улица Марије Јовановић.
II
О спровођењу овог решења стараће се Републички геодетски завод – Служба за катастар непокретности Нови
Сад и Градска управа за комуналне послове.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
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На основу члана 24. тачка 43. Статута Града Новог Сада
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08), уз сагласност Покрајинског секретаријата за
регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну
самоуправу број: 141-015-2/2016-01-8 од 21. децембра
2016. године, Скупштина Града Новог Сада на XV седници
од 26. јануара 2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ НАЗИВА УЛИЦИ У НОВОМ САДУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-49/2016-I
26. јануар 2017. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

I
Улици Сајлово 30 у Новом Саду, која нема назив, на
подручју Месне заједнице „Сајлово“, даје се назив: Улица
Миленка Павловића.
II
О спровођењу овог решења стараће се Републички геодетски завод – Служба за катастар непокретности Нови
Сад и Градска управа за комуналне послове.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
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На основу члана 24. тачка 43. Статута Града Новог Сада
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08), уз сагласност Покрајинског секретаријата за
регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну
самоуправу број: 141-015-2/2016-01-8 од 21. децембра
2016. године, Скупштина Града Новог Сада на XV седници
од 26. јануара 2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ НАЗИВА УЛИЦИ
У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ

40. страна – Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
I

Новој улици у Сремској Каменици, која нема назив, парцела број 3973 КО Сремска Каменица, даје се назив: Улица
дудова.
II
О спровођењу овог решења стараће се Републички геодетски завод – Служба за катастар непокретности Нови
Сад и Градска управа за комуналне послове.

47
На основу члана 24. тачка 43. Статута Града Новог Сада
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08), уз сагласност Покрајинског секретаријата за
регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну
самоуправу број: 141-015-2/2016-01-8 од 21. децембра
2016. године, Скупштина Града Новог Сада на XV седници
од 26. јануара 2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ НАЗИВА ПРОЛАЗУ
У НОВОМ САДУ

III
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-50/2016-I
26. јануар 2017. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

26. јануар 2017.

I
Пролазу у Новом Саду, између Поштанске и Јеврејске
улице, даје се назив: Пролаз Пекиншке патке.
II
О спровођењу овог решења стараће се Градска управа
за комуналне послове.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
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На основу члана 24. тачка 43. Статута Града Новог Сада
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08), уз сагласност Покрајинског секретаријата за
регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну
самоуправу број: 141-015-2/2016-01-8 од 21. децембра
2016. године, Скупштина Града Новог Сада на XV седници
од 26. јануара 2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ НАЗИВА УЛИЦИ
У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ
I
Новој улици у Сремској Каменици, која нема назив,
парцелe бр. 2050/1 и 2051/5 КО Сремска Каменица, даје
се назив: Улица винска.
II
О спровођењу овог решења стараће се Републички геодетски завод – Служба за катастар непокретности Нови
Сад и Градска управа за комуналне послове.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-51/2016-I
26. јануара 2017. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-52/2016-I
26. јануар 2017. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.
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На основу члана 24. тачка 43. Статута Града Новог Сада
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08), уз сагласност Покрајинског секретаријата за
регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну
самоуправу број: 141-015-2/2016-01-8 од 21. децембра
2016. године, Скупштина Града Новог Сада на XV седници
од 26. јануара 2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ НАЗИВА ПРОЛАЗУ
У НОВОМ САДУ
I
Пролазу у Новом Саду, који повезује Улицу Змај Јовину
број 6 и Улицу Илије Огњановића, даје се назив: Пролаз
Ивана Хајтла.
II
О спровођењу овог решења стараће се Градска управа
за комуналне послове.

26. јануар 2017.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
III

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-53/2016-I
26. јануар 2017. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

Број 3 – Страна 41.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ДВА ЧЛАНА ОДБОРА
СТАЛНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ
КУЛТУРЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД НОВИ САД
„АНТИЋЕВИ ДАНИ“
I. Разрешавају се дужности у Одбору сталне
манифестације у области културе од значаја за Град Нови
Сад „Антићеви дани“:
- заменик председника:
ЈЕЛЕНА ЦРНОГОРАЦ
- чланови:

49

ВАЊА ВУЧЕНОВИЋ

На основу члана 24. тачка 43. Статута Града Новог Сада
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08), уз сагласност Покрајинског секретаријата за
регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну
самоуправу број: 141-015-2/2016-01-8 од 21. децембра
2016. године, Скупштина Града Новог Сада на XV седници
од 26. јануара 2017. године, доноси

СУНЧИЦА МАРКОВИЋ
II. У Одбор сталне манифестације у области културе од
значаја за Град Нови Сад „Антићеви дани“ именују се:
- за заменика председника:
ЗДРАВКО ЈЕЛУШИЋ, председник Скупштине Града
Новог Сада,

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ НАЗИВА ПЛАТОУ
У НОВОМ САДУ

- за чланове:
ДАЛИБОР РОЖИЋ, члан Градског већа за културу Града
Новог Сада,

I
Платоу испред Спортског и пословног центра „Војводина“
у Новом Саду, између стадиона „Карађорђе“ и улица
Димитрија Туцовића и Максима Горког, даје се назив: Плато
Вујадина Бошкова.
II
О спровођењу овог решења стараће се Градска управа
за комуналне послове.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-54/2016-I
26. јануар 2017. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.
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На основу члана 4. став 2. Одлуке о установљавању
сталне манифестације у области културе од значаја за
Град Нови Сад „Антићеви дани“ („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 25/07и 60/10), на предлог Градоначелника
Града Новог Сада, Скупштина Града Новог Сада на XV
седници од 26. јануара 2017. године, доноси

ЂУЛА КИШ, председник Савета за културу Скупштине
Града Новог Сада.
III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2016-8-I
26. јануар 2017. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.
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На основу члана 21. став 1. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 15/16) и члана 24. тачка 12.
Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени
лист Града Новог Сада“ број 43/08), Скупштина Града Новог
Сада на XV седници од 26. јануара 2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПУТ“
НОВИ САД

42. страна – Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
I

МИШЕЛУ САБУ престаје дужност председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад,
пре истека периода на који је именован, на основу поднете
оставке.

26. јануар 2017.

Агенције за енергетику Града Новог Сада, који је објављен
у дневном листу „Политика“ и „Службеном гласнику Републике Србије“. У утврђеном року, на јавни конкурс за директора Агенције за енергетику Града Новог Сада пристигла
је једна пријава, са пратећом документацијом.

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

На седници од 28. децембра 2016. године, Управни
одбор је констатовао да је пристигла пријава благовремено поднета и потпуна и да кандидат др Александар Н.
Ашоња, доктор техничких наука, испуњава услове за
именовање за директора Агенције.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2017-2-I
26. јануар 2017. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

Управни одбор Агенције за енергетику Града Новог Сада
је на седници од 5. јануара 2017. године спровео изборни
поступак који се састојао од утврђивања стручне
оспособљености пријављеног кандидата на основу увида
у поднету документацију (биографија, доказ о стручној
спреми, уверења о радном стажу, држављанству,
здравственој способности, да није осуђиван), као и
обављеног интервјуа са кандидатом, након чега је утврдио
листу кандидата за именовање директора Агенције Града
Новог Сада, која гласи:
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Листу кандидата је Управни одбор доставио Комисији
за кадровска, административна и мандатно-имунитетна
питања Скупштине Града Новог Сада, ради утврђивања
предлога за именовање директора.

II

1. Др Александар Н. Ашоња, доктор техничких наука.

На основу члана 24. став 1. Закона о јавним агенцијама
("Службени гласник Републике Србије" бр. 18/05 и 81/05испр.) и члана 12. став 1. Одлуке о оснивању Агенције за
енергетику Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог
Сада", број 43/05), Скупштина Града Новог Сада на XV
седници од 26. јануара 2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА АГЕНЦИЈЕ
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ ГРАДА НОВОГ САДА
I
Др АЛЕКСАНДАР Н. АШОЊА, доктор техничких наука,
именује се за директора Агенције за енергетику Града Новог
Сада, на период од пет година.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеном листу Града Новог Сада“.

Образложење
У члану 24. став 1. Закона о јавним агенцијама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 18/05 и 81/05-испр.),
утврђено је да директора јавне агенције именује оснивач
после спроведеног јавног конкурса.
Чланом 12. став 1. Одлуке о оснивању Агенције за енергетику Града Новог Сада („Службени лист Града Новог
Сада“, број 43/05), утврђено је да директора Агенције
именује Скупштина Града са листе кандидата коју утврђује
Управни одбор Агенције после јавног конкурса спроведеног у складу са законом. У ставу 3. истог члана, утврђено
је да за директора може бити именовано лице које, поред
законом утврђених услова, поседује најмање високу стручну
спрему техничке, економске или правне струке и три године
радног искуства на пословима из делатности Агенције.
Управни одбор Агенције за енергетику Града Новог Сада,
на седници од 30. новембра 2016. године донео је Одлуку
о расписивању јавног конкурса за именовање директора

Комисија за кадровска, административна и мандатноимунитетна питања Скупштине Града Новог Сада, на XXXIII
седници, 18. јануара 2017. године, на основу листе кандидата, утврдила је Предлог да се за директора Агенције за
енергетику Града Новог Сада именује др Александар Н.
Ашоња, доктор техничких наука, на период од пет година.
Сходно наведеном, Скупштина Града Новог Сада је
донела одлуку као у диспозитиву.
Поука о правном средству: Против овог решења може
се изјавити тужба Управном суду у Београду у року од 30
дана од достављања Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2017-3-I
26. јануар 2017. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.
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На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник РС“, бр. 107/05, 72/09 - др.
закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - др. закон, 93/14,
96/15 и 106/15) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08), Скупштина Града Новог Сада, на XV седници,
од 26. јануара 2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ЗА
ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ НОВИ САД

26. јануар 2017.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
I

Др БОГДАН ЖИВАНОВИЋ, специјалиста интерне медицине, именује се за директора Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад, на период од четири године.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеном листу Града Новог Сада“.

Број 3 – Страна 43.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2017-4-I
26. јануар 2017. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

Образложе ње
Правни основ за доношење Решења садржан је у члану
130. став 3. Закона о здравственој заштити („Службени
гласник РС“, бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10,
57/11 и 119/12) и у члану 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08), у којима је утврђена надлежност Скупштине
Града Новог Сада да именује и разрешава директоре установа чији је оснивач Град Нови Сад.
Чланом 14. Статута Завода за хитну медицинску помоћ
Нови Сад, утврђено је да за директора Завода може бити
именовано лице које поред општих услова прописаних
законом, испуњава и следеће услове:
1. да је доктор медицине, специјалиста једне од грана
медицине заступљене у Заводу за хитну медицинску помоћ
Нови Сад или да је дипломирани правник специјалиста
здравственог права са завршеном едукацијом из области
здравственог менаџмента
2. да има најмање пет година радног стажа у области
здравствене заштите.
Управни одбор Завода за хитну медицинску помоћ Нови
Сад донео је 21. децембра 2016. године, одлуку о
расписивању јавног конкурса за избор директора Завода
за хитну медицинску помоћ Нови Сад, на мандатни период
од четири године. Конкурс је објављен у дневном листу
„Дневник“ 22. децембра 2016. године. У року за подношење
пријава, запримљене су три пријаве на конкурс.
На седници одржаној 5. јануара 2017. године, Управни
одбор је размотрио пријаве кандидата и приложену
документацију и утврдио да су кандидати поднели потпуне
пријаве на конкурс са траженом документацијом.
Управни одбор је донео одлуку да предложи Скупштини
Града Новог Сада да се за директора Завода за хитну
медицинску помоћ именује др Богдан Живановић,
специјалиста интерне медицине, који испуњава све услове
из јавног конкурса и који је досадашњим радом, као директор Завода, оправдао указано поверење.
Комисија за кадровска, административна и мандатноимунитетна питања Скупштине Града Новог Сада на XXXIII
седници 18. јануара 2017. године, на основу предлога Управног одбора Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад,
утврдила је Предлог решења да се др Богдан Живановић,
специјалиста интерне медицине, именује за директора
Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад, на период
од четири године.
Сходно наведеном, Скупштина Града Новог Сада је
донела одлуку као у диспозитиву.
Поука о правном средству: Против овог решења може
се изјавити тужба Вишем суду у Новом Саду у року од 30
дана од достављања Решења.
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На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник РС“, бр. 107/05, 72/09 - др.
закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – др. закон, 93/14,
96/15 и 106/15) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог
Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XV
седници од 26. јануара 2017. године доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНИЦЕ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА АПОТЕКЕ НОВИ САД
I
МАРИЈА РАКИЋ се разрешава дужности чланице Надзорног одбора Апотеке Нови Сад, из реда запослених, због
престанка радног односа.
II
ЕМИНА РАЈИЋ се именује за чланицу Надзорног одбора
Апотеке Нови Сад, из реда запослених.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2017-5-I
26. јануар 2017. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.
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На основу члана 17. став 3. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 15/16) и члана 24. тачка 12.
Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени
лист Града Новог Сада“ број 43/08), Скупштина Града Новог
Сада на XV седници од 26. јануара 2017. године, доноси

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

44. страна – Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
I

МИТАР РАДОЊИЋ се именује за председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеном листу Града Новог Сада“.

Образложење
Чланом 17. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16), прописано је да председника
и чланове надзорног одбора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен
статутом јединице локалне самоуправе, на период од четири
године.
Чланом 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“ број
43/08), између осталог, прописано је да Скупштина Града
Новог Сада именује и разрешава председника и чланове
надзорних одбора јавних и јавнo комуналних предузећа
чији је оснивач Град Нови Сад.
На основу члана 18. Закона о јавним предузећима, за
председника и члана надзорног одбора именује се лице
које испуњава следеће услове: да је пунолетно и пословно
способно; да има стечено високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године, односно
на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ESPB бодова мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама или специјалистичким струковним студијама; да
има најмање пет година радног искуства на пословима за
које се захтева високо образовање; да има најмање три
године радног искуства на пословима који су повезани са
пословима јавног предузећа; да познаје област корпоративног управљања или област финансија; да није осуђивано
на казну затвора од најмање шест месеци и да му нису
изречене мере безбедности у складу са законом којим се
уређује кривично дело и то: обавезно психијатријско лечење
и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско
лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно
лечење алкохоличара, забране вршење позива, делатности и дужности.
Комисија за кадровска, административна и мандатноимунитетна питања Скупштине Града Новог Сада на XXXIV
седници од 25. јануара 2017. године je утврдила да предложени кандидат испуњава услове за именовање у Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад
и на основу изнетог утврдила Предлог решења о именовању
председника Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Пут“ Нови Сад.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2017-6-I
26. јануар 2017. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

26. јануар 2017.
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На основу члана 54. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09,
52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16
- одлука УС) и члана 24. тачка 29. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XV седници
од 26. јануара 2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНИЦЕ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ „22. АВГУСТ“, БУКОВАЦ
I
ИВАНА КУЗМАН се разрешава дужности чланице Школског одбора Основне школе „22. август“, Буковац, представнице родитеља.
II
БОРИСЛАВ СТОЈИЧИЋ се именује за члана Школског
одбора Основне школе „22. август“, Буковац, представника
родитеља.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2017-7-I
26. јануар 2017. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.
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На основу члана 54. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09,
52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16
- одлука УС) и члана 24. тачка 29. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XV седници
од 26. јануара 2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЕТИРИ
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ „ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА“,
НОВИ САД
I
Разрешавају се дужности члана Школског одбора
Основне школе „Прва војвођанска бригада“, Нови Сад:
представници јединице локалне самоуправе:
ЗОРИЦА ТОПИЋ

26. јануар 2017.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

ТЕОДОРА ЧУПИЋ
МАРИЈА ПОГУБЕРОВИЋ
представница родитеља:
САЊА АМИЏИЋ

Редни
број

представници јединице локалне самоуправе:
МИРЈАНА ЈОВАНОВИЋ
ИВАНА ЂОРЂЕВИЋ
БОЈАНА ШУША
представница родитеља:
СРЂАНА МАЂАРЕВИЋ
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2017-8-I
26. јануар 2017. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

Градско веће

Тарифа 1 Тарифа 2 Тарифа 3

1.

Старт

85,00

85,00

85,00

2.

Вожња по пређеном
километру

52,00

66,00

98,00

3.

Чекање по часу

520,00

520,00

520,00

4.

Лични пртљаг тежи
од 30 кг

50,00

50,00

50,00

II
За чланове Школског одбора Основне школе „Прва
војвођанска бригада“, Нови Сад именују се:

Назив

Број 3 – Страна 45.

(у динарима)“
После става 5. додаје се став 6. који гласи:
„Услуга такси превоза за превоз који је краћи од 1 км,
независно од цене услуге из става 1. ред. број 3. ове тачке,
наплаћује се по тарифама у следећим износима, и то за:
- Тарифу 1 у износу од 140,00 динара,
- Тарифу 2 у износу од 150,00 динара и
- Тарифу 3 у износу од 180,00 динара.“
II. Такси превозници су дужни да своје ценовнике услуга
и мерне инструменте ускладе са овим решењем до 20.
фебруара 2017. године.
III. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 34-179/2017-II
26. јануар 2017. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.

Градоначелник
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На основу члана 30. став 2. Одлуке о такси превозу путника („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 63/16, 74/16
и 81/16), Градско веће Града Новог Сада на 62. седници
од 26. јануара 2016. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О
УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГЕ У ОКВИРУ
ТАКСИ ТАРИФЕ ПО КОЈОЈ МОРА ДА СЕ
ОБАВЉА ТАКСИ ПРЕВОЗ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА НОВОГ САДА
I. У Решењу о утврђивању цене услуге у оквиру такси
тарифе по којој мора да се обавља такси превоз на
територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог
Сада“, број 76/16) тачка I. став 1. мења се и гласи:
„I. Овим решењем утврђује се цена услуге у оквиру такси
тарифе по којој мора да се обавља такси превоз на
територији Града Новог Сада и то:
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На основу члана 106. став 2. Статута Града Новог Сада
– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 43/08), Градоначелник Града Новог Сада, дана 30.
децембра 2016. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ
И ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР
КОРИСНИКА ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ
СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА ИЗБЕГЛИЦА
ДОДЕЛОМ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИЦАМА ЗА
КУПОВИНУ СЕОСКИХ КУЋА У ОКВИРУ
РЕГИОНАЛНОГ СТАМБЕНОГ ПРОГРАМА,
ПОТПРОЈЕКАТ V, КОМПОНЕНТА 3
– КУПОВИНА СЕОСКИХ КУЋА КРОЗ
ГРАНТ ШЕМУ
I. У Решењу о образовању и именовању Комисије за
избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба
избеглица доделом помоћи избеглицама за куповину сео-

46. страна – Број 3
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ских кућа у оквиру Регионалног стамбеног програма,
Потпројекат V, Компонента 3 – куповина сеоских кућа кроз
грант шему („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 76/16
и 77/16-испр.), у тачки VI. алинеја трећа подтачка 3. речи:
„Јавно предузеће „Завод за изградњу Града“ Нови Сад“,
замењују се речима: „Градска управа за грађевинско
земљиште и инвестиције“.
У подтачки 4. после речи „Зоран Ивковић“ речи: „Служба
извршних органа Града Новог Сада“ замењују се речима:
„Служба Скупштине Града Новог Сада“.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II- 020-2/2016-10276
30. децембар 2016. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.
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На основу члана 47. став 1. тачка 15. Статута Града
Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града
Новог Сада“, број 43/08), а у вези са чланом 30. Закона о
запошљавању и осигурању за случај незапослености
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/09, 88/10 и
38/15), и са тачком III Решења о образовању Савета за
запошљавање Града Новог Сада („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 51/12 и 17/16), и са тачком III Решења о
образовању Савета за запошљавање Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 51/12 и 17/16),
Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ ГРАДА НОВОГ САДА
I
У Савет за запошљавање Града Новог Сада именују
се:
- за председника:
МИЛОРАД РАДОЈЕВИЋ, члан Градског већа за привреду
- за заменика председника
МИЛАН ЂУРИЋ, члан Градског већа за управу и прописе
- за чланове Савета:
1. АЛЕКСАНДРА РАДАК, члан Градског већа за буџет
и финансије
2. Проф. др МАРИЈАНА ДУКИЋ МИЈАТОВИЋ, члан
Стручног савета Градоначелника Града Новог Сада
за област инвестиција,
3. САША БИЛИНОВИЋ, в.д. начелника Градске управе
за привреду
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4. МИЛОВАН АМИЏИЋ, в.д. шефа Службе за заједничке
послове
5. ГОРАН СЕЧУЈСКИ, шеф Канцеларије за локални и
економски развој
6. РАЈНА ЦВЕТИЋАНИН, заступник пословног удружења
„Кластер социјалног предузетништва Војводине –
КАСПЕВ“
7. НЕНАД ЋИРИЋ, извршилац за правне послове у
Градској управи за социјалну и дечију заштиту –
Канцеларија за особе са инвалидитетом
8. Мр НЕВЕНА ЖИВКОВИЋ, директор Националне
службе за запошљавање – Филијала Нови Сад
9. проф. др САША ОРЛОВИЋ, проректор за финансије
и организацију Универзитета у Новом Саду
10. СЛАВКО НОВАКОВИЋ, председник Уније послодаваца Нови Сад
11. ВЛАДИМИР ГВОЗДЕНОВИЋ, председник Савеза
самосталних синдиката Града Новог Сада и општина.
II
Доношењем овог решења престаје да важи Решење о
именовању председника, заменика председника и чланова
Савета за запошљавање Града Новог Сада („Службени
лист Града Новог Сада“, број 17/16).
III
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-598/2016-II
25. јануар 2017. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 45. став 1. Одлуке о социјалној заштити
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
38/11 и 10/12), Градоначелник Града Новог Сада, доноси

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСА СРЕДСТАВА
ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАДА И
ПОЈЕДИНАЧНИХ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ
КРСТА НОВОГ САДА – ГРАДСКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ У 2017. ГОДИНИ
I. Утврђују се средства из буџета Града Новог Сада за
реализацију програма рада и појединачних програма којима
се развија солидарност међу људима, организују различити облици међусобне помоћи грађана и спроводе програми помоћи деци, особама са инвалидитетом, старим и
немоћним лицима, са територије Града, у сарадњи са дона-
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торима и надлежним државним органима и органима
територијалне аутономије и локалне самоуправе, које
реализује Црвени крст Новог Сада – Градска организација
(у даљем тексту: Црвени крст), у 2017. години, у укупном
изноу од 49.410.000,00 динара и то:
1. у износу од 8.360.000,00 динара, за реализацију програма рада који Црвени крст обавља на територији
Града Новог Сада у вршењу јавих овлашћења,
2. у укупном износу од 41.050.000,00 динара, за
реализацију програма које Црвени крст у континуитету више година реализује за потребе Града Новог
Сада и то:
- 28.950.000,00 динара, за програм: „Кухиње за
социјално угрожена лица“,
- 7.600.000,00 динара, за програм: „Подела помоћи
за директно ублажавање сиромаштва и други
видови помоћи социјално угроженим грађанима“,
- 2.200.000,00 динара, за програм: „Програми и активности за помоћ деци и младима у стању социјалне
потребе“,
- 2.200.000,00 динара, за програм: „Програм и активности за старе“,
- 100.000,00 динара, за програм: „Помоћ за избеглице, расељене и повратнике из иностранства“,
који Град Нови Сад реализује у сарадњи са
Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије.
II. Средства за реализацију програма из тачке I. подтач.
1. и 2. овог решења, планирана су Одлуком о буџету Града
Новог Сада за 2017. годину („Службени лист Града Новог
Сада“, број 80/16) у разделу 15. глава 15.01. Градска управа
за социјалну и дечију заштиту, у оквиру Програма 11.
Социјална и дечија заштита, у функцији 090 – Социјална
заштита некласификована на другом месту, Програмска
активност 0901-0005 ПА: Подршка реализацији програма
Црвеног крста, позиција буџета 461, економска
класификација 481 Дотације невладиним организацијама,
на позицијама Финансијског плана и то:
- средства из подтачке 1. планирана су на позицији
461.02 Програм рада Црвеног крста у вршењу јавних
овлашћења на територији Града Новог Сада, из извора
финансирања 01,
- средства из подтачке 2. алинеја прва планирана су на
позицији 461.01 Кухиња за социјално угрожена лица,
из извора финансирања 01,
- средства из подтачке 2. алинеје од друге до четврте
планирана су на позицији 461.03 Програми и помоћ за
ублажавање сиромаштва социјално угроженим породицама,
- деци, младима и старијим лицима из социјално угрожених категорија, из извора финансирања 01,
- средства из подтачке 2. алинеја пета планирана су на
позицији 461.04 Помоћ избеглим и интерно расељеним
лицима у сарадњи са Комесаријатом за избеглице и
миграције РС, из извора финансирања 01.
III. Средства из тачке I. подтач. 1. и 2. овог програма
преносе се на основу уговора који са Црвеним крстом, за
програм рада и сваки појединачни програм, закључује начелник Градске управе за социјалну и дечију заштиту.
IV. Црвени крст за реализацију програма рада и
појединачних програма спроводи јавну набавку добара и

Број 3 – Страна 47.

услуга, уз претходно прибављену сагласност Градске управе
за социјалну и дечију заштиту.
V. Надзор над реализацијом овог програма спроводиће
Градска управа за социјалну и дечију заштиту, а Црвени
крст ће доставити извештај о реализацији програма рада
и појединачних програма у роковима предвиђеним уговором из тачке III. овог решења.
VI. Износи средстава за појединачне програме из тачке
I. подтач. 1. и 2. овог програма могу се умањити уколико
се приходи буџета Града Новог Сада не остварују у планираном обиму.
VII. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 5-67/2017-II
24. јануар 2017. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.
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На основу члана 106. став 2. Статута Града Новог Садапречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број
43/08) и члана 22. Одлуке о установама културе чији је
оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“,
бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15 и 44/16), Градоначелник Града Новог Сада, доноси

РЕШЕЊЕ
I. Даје се сагласност на Правилник о организацији и
систематизацији послова у Установи за културу и
образовање Културни центар „Кисач“, Кисач, који је донео
директор Установе за културу и образовање Културни центар „Кисач“, Кисач, 25. маја 2016. године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6/2016-22-II
26. јануар 2017. године
НОВИ САД
Градоначелник
Милош Вучевић, с.р.
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На основу члана 219. став 4. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник Републике Србије“, бр. 107/05,
72/09 – др. закон, 88/10 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – др.
закон, 93/14, 96/15 и 106/15), а у вези са чланом 16. став
2. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Градоначелник
Града Новог Сада, доноси
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

РЕШЕЊЕ
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ
ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ЗА СТРУЧНО
УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ
УМРЛИХ ИЗВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ
И ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О СМРТИ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
I. У Решењу о одређивању доктора медицине за стручно
утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти на територији
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
36/11, 5/12, 22/13, 71/13, 8/14, 26/14, 51/14, 6/15, 39/16 и
60/16), у тачки I, после речи: „др БОЈАНА ЛАЗАРЕВИЋ“,
додаје се запета и речи: „др ОЛИВЕРА БЕБИЋ ГЛУМАЦ“.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 51-4/2017-II
26. јануар 2017. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Срђан Кружевић, с.р.

Градска управа за заштиту животне средине
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На основу члана 54. став 4. Закона о заштити природе
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/09, 88/10,
91/10-испр. и 14/16) и члана 11. став 1. алинеја 12. Одлуке
о градским управама Града Новог Сада („Службени лист
Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10,
69/13 и 70/16), Градска управа за заштиту животне средине
доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
УПРАВЉАЊА ЗАШТИЋЕНИМ СТАБЛИМА
НА ТЕРИТОРИЈИ НОВОГ САДА
ЗА 2017. ГОДИНУ
I. Даје се сагласност на Програм управљања заштићеним
стаблима на територији Новог Сада за 2017. годину за споменике природе: „Копривић у центру Новог Сада“ „Амерички платан на Сајлову“, „Јаворолисни платан у Новом
Саду“, ”Дуд на Ченејском салашу“, „Амерички платан у
Футогу“ и „Платан у дворишту Основне школе „Милош
Црњански“, који је усвојио Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, на 121.
седници, одржаној 26. децембра 2016. године, а у циљу
остваривања Плана управљања заштићеним стаблима на
територији Новог Сада за период од 2012. до 2021. године.
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II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.

Образложење
Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Програм управљања заштићеним стаблима на
територији Новог Сaда за 2017. годину садржан је у члану
54. став 4. Закона о заштити природе („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 36/09, 88/10, 91/10-испр. и 14/16),
којим је утврђено да се планови управљања заштићеним
подручјем остварују годишњим програмима управљања
на које сагласност даје орган надлежан за послове заштите
животне средине јединице локалне самоуправе и у члану
11. став 1. алинеја 12. Одлуке о градским управама Града
новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08,
55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16) где је дефинисано
да се у Градској управи за заштиту животне средине
обављају и послови који се односе на давање сагласности
на годишње програме управљања заштићеним подручјем.
Скупштина Града Новог Сада је донела: Решење о
заштити Споменика природе „Копривић у центру Новог
Сада“, („Службени лист Града Новог Сада“, број 2/95),
Решење о заштити Споменика природе „Амерички платан
на Сајлову“, („Службени лист Града Новог Сада“, број 2/95),
Решење о заштити Споменика природе „Јаворолисни платан у Новом Саду“, („Службени лист Града Новог Сада“,
број 2/95), Решење о заштити Споменика природе „Дуд на
Ченејском салашу“, („Службени лист Града Новог Сада“,
број 2/95), Решење о заштити Споменика природе „Амерички платан у Футогу“, („Службени лист Града Новог Сада“,
број 2/95) и Решење о заштити Споменика природе „Платан у дворишту Основне школе „Милош Црњански“, („Службени лист Града Новог Сада“, број 20/02) у циљу очувања
њихове вредности која се огледа у реткости одређених
врста на овом подручју, њиховој изузетној старости, изузетним дендометријским карактеристикама и изванредном
хабитусу. Утврђени су режими заштите и прописане мере
заштите које доприносе очувању и унапређењу заштићених
стабала, а управљање је поверено Јавном комуналном
предузећу „Градско зеленило“ Нови Сад.
Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови
Сад, као Управљач заштићеним стаблима на територији
Новог Сада, донело је План управљања заштићеним стаблима на територији Новог Сада за период од 2012. до
2021. године, на који је сагласност дала Градска управа за
заштиту животне средине по прибављеном мишљењу
Покрајинског завода за заштиту природе.
У циљу остваривања горе наведеног Плана Надзорни
одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“
Нови Сад је усвојио Програм управљања заштићеним стаблима на територији Новог Сада за 2017. годину, који је
Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ доставило
Градској управи за заштиту животне средине, на сагласност.
У поступку разматрања Програма управљања заштићеним стаблима на територији Новог Сада за 2017. годину
утврђено је да је исти усклађен са Законом о заштити природе, решењима о заштити, Планом управљања заштићеним
стаблима на територији Новог Сада за период од 2012. до
2021. године, а да су планиране активности у 2017. години
у функцији очувања, унапређења и промовисања заштићених стабала.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Иако Законом о заштити природе није утврђена обавеза
прибављања Мишљења Завода за заштиту природе на
програме управљања, полазећи од члана 102. став 1. тачка
9. којом је дефинисано да стручне организације за заштиту
природе пружају стручну помоћ органима локалне самоуправе, Управа је прибавила Мишљење Покрајинског завода
за заштиту природе, (број:03-37/2 од 18. јануара 2017.
године) као стручне организације, који је дао позитивно
мишљење на Програм управљања заштићеним стаблима
на територији Новог Сада за 2017. годину.
Потребна средства за реализацију програмских активности Управљач ће обезбеђивати у складу са Законом о
заштити природе.
На основу наведеног одлучено је као у диспозитиву.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: VI-501-2/2017-7
26. јануар 2017. године
НОВИ САД

Број 3 – Страна 49.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-162/2017
20. јануар 2017. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

66
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11,
32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15-др. закон и 9/16 – одлука
УС) и члана 9. Одлуке о градским управама Града Новог
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09,
11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О УКЛАЊАЊУ УСПОРИВАЧА БРЗИНЕ
И ВЕРТИКАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У ПАРТИЗАНСКОЈ
УЛИЦИ У РУМЕНКИ

в.д. начелника
Татјана Кашић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве

65
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 41/09, 53/10, 101/11,
32/13 – одлука УС, 55/14, 96/15-др. закон и 9/16 – одлука
УС) и члана 9. Одлуке о градским управама Града Новог
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/08, 55/09,
11/10, 39/10, 60/10, 69/13 и 70/16), доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ УСПОРИВАЧА БРЗИНЕ У
РАСКРСНИЦИ КОСОВСКЕ УЛИЦЕ И УЛИЦЕ
ЂОРЂА ЈОВАНОВИЋА У НОВОМ САДУ
I. Одређује се постављање успоривача брзине у раскрсници Косовске улице и Улице Ђорђа Јовановића у Новом
Саду.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Пут“ Нови
Сад да постави саобраћајну сигнализацију и опрему према
Техничком регулисању саобраћаја број С-02/16 од 28.
децембра 2016. године који је израдило Одељење за развој
и управљање саобраћајем Градске управе за грађевинско
земљиште и инвестиције.
III. Рок за извршење овог решења је 5. јун 2017. године.
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.

I. Одређује се уклањање успоривача брзине и вертикалне саобраћајне сигнализације у Партизанској улици у
Руменки, код к. бр. 2.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Пут“ Нови
Сад да уклони успориваче брзине и вертикалну саобраћајну
сигнализацију према Пројекту техничког регулисања
саобраћаја број С-016/17 од 17. јануара 2017. године који
је израдила Градска управе за грађевинско земљиште и
инвестиције.
III. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште
и инвестиције да уклањање успоривача брзине и саобраћајне
сигнализације унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.
IV. Рок за извршење овог решења је 13. фебруар 2017.
године.
V. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-257/2017
24. јануар 2017. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

67
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана
9. Одлуке о јавним паркиралиштима („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 4/10, 5/10, 19/10, 50/10, 44/11, 38/12, 7/13,
28/14 и 11/15), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ОПШТЕГ ПАРКИРАЛИШТА
У ДЕЛУ УЛИЦЕ МИШЕ ДИМИТРИЈЕВИЋА
У НОВОМ САДУ

50. страна – Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

I. Одређује се опште паркиралиште за путничке аутомобиле у делу Улице Мише Димитријевића у Новом Саду,
од Пушкинове улице до Улице цара Душана.
Капацитет пркиралишта из става 1. ове тачке је 236 паркинг-места.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу „Паркинг
сервис“ Нови Сад (у даљем тексту: Паркинг сервис), да
паркилалиште из тачке I. овог решења уреди, опреми и
постави саобраћајну сигнализацију према Саобраћајном
пројекту број ПС0328 од 6. децембра 2017. године који је
израдио Паркинг сервис.
III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог
решења врши Градска управа за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектор за инвестиције.
IV. Налаже се Градској управи за грађевинско земљиште
и инвестиције, Сектору за инвестиције да постављене

26. јануар 2017.

саобраћајне знаке унесе у катастар саобраћајне сигнализације.
V. Рок за извршење овог решења је 15. фебруар 2017.
године.
VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-239/2017
24. јануар 2017. године
НОВИ САД
в.д. начелника
мр Ђорђе Басарић, с.р.

26. јануар 2017.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 3 – Страна 51.

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ УЗ:
—

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

—

ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПАРКИНГ
ГАРАЖА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА НОВОГ САДА

—

ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТРА
ИЗМЕЂУ УЛИЦА БРАЋЕ ПОПОВИЋ, БРАНКА БАЈИЋА И ИЛИЈЕ
БИРЧАНИНА У НОВОМ САДУ

—

ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКОВА
ИЗМЕЂУ УЛИЦА ШАФАРИКОВЕ, ЈЕВРЕЈСКЕ И УСПЕНСКЕ У
НОВОМ САДУ

—

ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ НОВОГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА СА ОКРУЖЕЊЕМ У
НОВОМ САДУ (ЛОКАЛИТЕТ УЗ ХОТЕЛ „НОВИ САД“)

—

ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА
САЛАЈКЕ У НОВОМ САДУ

—

ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СПОРТСКОГ
ЦЕНТРА У ПЕТРОВАРАДИНУ

—

ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ОПШТЕГРАДСКОГ ЦЕНТРА – ЦЕНТРАЛНЕ ФУНКЦИЈЕ ЈУЖНО
ОД УЛИЦЕ РАДЕ КОНДИЋА У ФУТОГУ

52. страна – Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

26. јануар 2017.

26. јануар 2017.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 3 – Страна 53.

54. страна – Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

26. јануар 2017.

26. јануар 2017.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 3 – Страна 55.

56. страна – Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

26. јануар 2017.

26. јануар 2017.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 3 – Страна 57.

58. страна – Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

26. јануар 2017.

26. јануар 2017.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 3 – Страна 59.

60. страна – Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

26. јануар 2017.

26. јануар 2017.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 3 – Страна 61.

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна Рег. бр.

ГРАД НОВИ САД

38

Скупштина
31

32
33

34

35

36

37

Одлука о успостављању сарадње између Града Новог Сада, Република Србија
и Града Орела, Руска Федерација

39
19

Споразум о успостављању сарадње
између Града Новог Сада, Република
Србија и Града Орелa, Руска Федерација

19

Соглашение о сотрудничестве между
городами Нови Сад (Республика Сербия)
и Орел (Российская Федерация)

20

Одлука о додели Фебруарске награде
Града Новог Сада за 2016. годину

21

Одлука о изради плана генералне регулације простора за породично становање у западном делу Града Новог Сада,
са Решењем о неприступању изради
стратешке процене утицаја плана генералне регулације на животну средину
Одлука о изради плана генералне регулације паркинг гаража на подручју
Града Новог Сада, са Решењем о неприступању изради стратешке процене
утицаја плана генералне регулације на
животну средину
Одлука о изради плана детаљне регулације центра између улица Браће Поповић, Бранка Бајића и Илије Бирчанина у Новом Саду, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја плана детаљне регулације на животну средину
Одлука о изради плана детаљне регулације блокова између улица Шафарикове, Јеврејске и Успенске у Новом Саду,
са Решењем о неприступању изради
стратешке процене утицаја плана детаљне регулације на животну средину
Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације новог градског
центра са окружењем у Новом Саду
(локалитет уз хотел ''Нови Сад''), са
Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације на животну средину

40

41

21

42
23

43
44
45

26
46
47
28

48
49
50

30

Предмет

Страна

Одлука о изради плана детаљне регулације дела салајке у Новом Саду, са
Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја плана детаљне
регулације на животну средину

31

Одлука о изради плана детаљне регулације спортског центра у Петроварадину, са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја плана
детаљне регулације на животну средину

33

Одлука о изради плана детаљне регулације општеградског центра - централне функције јужно од Улице Раде Кондића у Футогу, са Решењем о неприступању изради стратешке процене
утицаја плана детаљне регулације на
животну средину

35

Одлука о спровођењу Јавног конкурса
за избор директора Јавног комуналног
предузећа за одржавање стамбених и
пословних простора "Стан" Нови Сад

37

Јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора
"Стан" Нови Сад

37

Измена Плана одржавања седница
Скупштине Града Новог Сада у 2017.
години

39

Решење о давању назива улици у
Новом Саду

39

Решење о давању назива улици у
Лединцима

39

Решење о давању назива улици у
Сремској Каменици

39

Решење о давању назива улици у
Сремској Каменици

40

Решење о давању назива пролазу у
Новом Саду

40

Решење о давању назива пролазу у
Новом Саду

40

Решење о давању назива платоу у
Новом Саду

41

Решење о разрешењу и именовању
заменика председника и два члана
Одбора сталне манифестације у области културе од значаја за Град Нови
Сад „Антићеви дани“

41

62. страна – Број 3
Рег. бр.

51

52
53
54

55

56

57

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
Предмет

Страна Рег. бр.

Решење о престанку дужности председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад

41

Решење о именовању директора Агенције за енергетику Града Новог Сада

42

Решење о именовању директора Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад

42

60

61

Решење о разрешењу и именовању
чланице Надзорног одбора Апотеке
Нови Сад

43

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

43

Решење о разрешењу чланице и именовању члана Школског одбора Основне школе „22. август“, Буковац

44

Решење о разрешењу и именовању
четири члана Школског одбора Основне школе „Прва војвођанска бригада“,
Нови Сад

62

44

Градско веће
58

Решење о измени и допуни Решења
о утврђивању цене услуге у оквиру
такси тарифе по којој мора да се обавља такси превоз на територији Града
Новог Сада

45

Решење о изменама Решења о образовању и именовању Комисије за избор корисника помоћи за решавање
стамбених потреба избеглица доделом помоћи избеглицама за куповину
сеоских кућа у оквиру Регионалног
стамбеног програма, Потпројекат V,
Компонента 3 – куповина сеоских кућа
кроз грант шему

Страна

Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Савета
за запошљавање Града Новог Сада

46

Решење о утврђивању износа средстава из буџета Града Новог Сада за реализацију програма рада и појединачних
програма Црвеног крста Новог Сада –
Градске организације у 2017. години

46

Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Установи за културу и
образовање Културни центар „Кисач“,
Кисач

47

Решење о допуни решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти на територији
Града Новог Сада

47

Решење о давању сагласности на Програм управљања заштићеним стаблима на територији Новог Сада за 2017.
годину

47

Градска управа за саобраћај и путеве
65

66

67
45

Предмет

Градска управа за заштиту животне средине
64

Градоначелник
59

63

26. јануар 2017.

Решење о постављању успоривача
брзине у раскрсници Косовске улице
и Улице Ђорђа Јовановића у Новом
Саду

49

Решење о уклањању успоривача брзине
и вертикалне саобраћајне сигнализације
у Партизанској улици у Руменки

49

Решење о одређивању општег паркиралишта у делу Улице Мише Димитријевића у Новом Саду

49

Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Oдговорни уредник: Данило Дурутовић.
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

