
На основу члана 52. 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), члана 13. став 2. Правилника о условима и начину рада
комисије за стручну контролу планских докумената, комисије за контролу усклађености
планских докумената и комисије за планове јединице локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Србије“, број 55/15) и члана 24. тачка 44. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града
Новог Сада на ХХХХ/Ш седници од 29. јуна 2018. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУКОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ

Члан 1.

Овим решењем образује се Комисија за планове (у даљем тексту: Комисија).

Члан 2.

Задатак Комисије је да:
– даје претходно мишљење на нацрт одлуке о изради планског документа

(просторни план Града Новог Сада и урбанистички планови Града Новог Сада),

· даје претходно МИШЊСЊС Нд КОНЦСПТУЗЛНИ ОКВИР ПЛЗНСКОГ ДОКУМЕНТЗ,

– разматра примедбе, предлоге и сугестије поднете у току раног јавног увида у
концептуални оквир планског документа, о чему саставља извештај,

– обавља стручне послове у поступку израде планског документа,
- врши стручну контролу нацрта планског документа пре његовог излагања на

јавни увид, о чему саставља извештај,
– разматра примедбе, предлоге и сугестије поднете у току јавног увида на плански

документ, пре подношења предлога тог планског документа Скупштини Града Новог
Сада,

- сачињава извештај о обављеном јавном увиду у плански документ, који садржи
податке о обављеном јавном увиду, са свим примедбама и одлукама по свакој примедби,

– доноси одлуку којом се носиоцу израде планског документа налаже да изради
нови нацрт планског документа у случају да, након јавног увида нацрта планског
документа, утврди да усвојене примедбе суштински мењају плански документ,

- обавља стручне послове у поступку доношења планског документа,
– даје стручно мишљење по захтеву управе надлежне за послове урбанизма,
– обавештава органе, организације и предузећа о донетим закључцима, заузетим

ставовима и мишљењима о материјалима које разматра, како би ти органи, организације и
предузећа могли по истима да поступе,
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· разматра сва друга питања из области урбанизма и архитектуре за које оцени да
су од значаја за Град Нови Сад.

Члан 3.

Комисија има председника, заменика председника, секретара и четири члана.

Једна трећина чланова Комисије именује се на предлог Покрајинског секретара
надлежног за послове урбанизма.

Мандат председника, заменика председника, секретара и чланова Комисије траје
четири године.

Члан 4.

Комисија ради у седницама.
О раду на седницама Комисија води записник.

Комисија може пуноважно да одлучује уколико седници присуствује више од
половине чланова Комисије.

Члан 5.

Административно–техничке и друге послове за потребе Комисије обавља Градска
управа за урбанизам и грађевинске послове.

Члан 6.

Стручне послове у припреми материјала из надлежности Комисије обавља Јавно
предузеће „Урбанизам“, Завод за урбанизам Нови Сад.

Члан 7.

Председник, заменик председника, секретар и чланови Комисије, за рад у
Комисији имају право на накнаду за сваку одржану седницу Комисије у складу са
Одлуком о накнадама одборника, платама, накнадама и другим примањима изабраних и
постављених лица („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 27/05, 16/06 – др. одлука,
31/13 и 69/14) и то:

- председник, односно заменик председника када га замењује у председавању, за
сваку седницу у износу од 10% од просечне месечне зараде по запосленом у привреди
Републике Србије, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног
за послове статистике и

– заменик председника, секретар и чланови Комисије, за сваку седницу у износу од
5% од просечне месечне зараде по запосленом у привреди Републике Србије, према
последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.



Члан 8.

Ступањем на снагу овог решења престаје да важи Решење о образовању Комисије
за планове („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 48/12 и 23/13).

Члан 9.

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