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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 ‒ одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 
‒ одлука УС, 50/13 ‒ одлука УС, 98/13 ‒ одлука УС, 132/14, 
145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 ‒ др. закон) и члана 39. тачка 
7. Статута Града Новог Сада  („Службени лист Града Новог 
Сада“, број  11/19), Скупштина Града Новог Сада на LVII 
седници од 27. новембра 2019.   године, доноси 

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТРА У ВЕТЕРНИКУ
Члан 1.

На основу ове одлуке израдиће се план генералне 
регулације центра у Ветернику (у даљем тексту: План).

Члан 2.

Грађевинско подручје које ће се обухватити Планом 
налази се у Катастарској општини Ветерник, унутар опи-
сане оквирне границе.

За почетну тачку описа оквирне  границе Плана утврђена 
је осовинска тачка број 151. Од ове тачке, граница у правцу 
истока прати осовину Улице Иве Лоле Рибара до осовин-
ске тачке број 97, затим граница скреће у правцу југа, прати 
осовину планиране улице до пресека са продуженим прав-
цем северне регулационе линије планиране саобраћајнице. 
Даље, граница скреће у правцу југоистока, прати претходно 
описан правац и северну регулациону линију планиране 
саобраћајнице до пресека са источном границом парцеле 
број 1818. Од ове тачке, граница скреће у правцу севера, 
прати источну границу парцеле број 1818 до тромеђе пар-
цела бр. 1813/3, 1814 и 1818. Даље, граница скреће у правцу 
југоистока, прати северну границу парцела бр. 1814 и 1817/1 
до тромеђе парцела бр. 1799/4, 1817/1 и 1817/3. Од ове 
тачке, граница скреће у правцу југа, прати западну границу 
парцеле број 1817/3, затим граница скреће у правцу истока, 
у правцу севера, у правцу истока, редом прати јужну гра-
ницу парцела бр. 1817/3 и 1817/2, источну границу парцеле 
број 1817/2 и северну границу парцеле број 1795 до пре-
сека са продуженом правцем из осовине планиране 
саобраћајнице. Даље, граница скреће у правцу југа, прати 

претходно описан правац и осовину планиране саобраћанице 
и продуженим правцем из осовине планиране саобраћајнице 
сече јужну границу парцеле број 3395/7. Од ове тачке, гра-
ница скреће у правцу запада, прати јужну регулациону 
линију планиране саобраћајнице до тромеђе парцела бр. 
3395/7, 3395/9 и 4272. Даље, граница скреће у правцу југа, 
прати источну границу парцеле број 4272 до пресека са 
управним правцем повученим из тромеђе парцела бр. 
3386/2, 4272 и 4273. Од ове тачке, граница скреће у правцу 
запада, прати претходно описан управни правац и јужну 
границу парцеле број 4273 ( мелиоративни канал) до пре-
сека са јужном регулационом линијом Улице нова 105. 
Даље, граница скреће у правцу северозапада, прати јужну 
регулациону линију Улице нова 105 и њеним продуженим 
правцем долази до источне границе парцеле број 2147. 
Од ове тачке, граница скреће у правцу североистока, у 
правцу северозапада, у правцу југозапада, прати источну, 
северну и западну регулациону линију гробља до пресека 
са источном границом парцеле број 2135/1. Даље, граница 
скреће у правцу севера, прати источну границу парцеле 
број 2135/1 до пресека са управним правцем повученим 
из осовинске тачке број 15. Од ове тачке, граница скреће 
у правцу запада, прати претходно описан управни правац, 
затим у правцу севера, прати осовину Книнске улице и 
долази до тачке која је утврђена за почетну тачку описа 
оквирне границе Плана. 

Планом ће се обухватити приближно 16,50  ha.

Члан 3.

Услови и смернице за уређење и грађење обухваћеног 
простора дефинисани су Планом генералне регулације 
насељеног места Ветерник („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 27/15, 14/17, 55/18, 22/19 и 35/19) (у даљем тек-
сту: План генералне регулације), којим је утврђена 
концепција просторног развоја насељеног места Ветерник, 
граница грађевинског подручја, претежна намена земљишта, 
размештај јавних служби, коридори и капацитети инфра-
структуре. 

Члан 4.

Циљ израде и доношења Плана је преиспитивање про-
сторних капацитета и просторног размештаја дела подручја 
насељеног места Ветерник, ради утврђивања намене 
земљишта и правила уређења и правила грађења, а у 
складу са захтевима и потребама корисника простора.

Члан 5. 

Концептуални оквир планирања одређен је Планом 
генералне регулације.
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Члан 6.

Рок за израду Плана је шест недеља од завршетка 
поступка раног јавног увида и пристизања услова надлеж-
них институција. 

Члан 7.

Средства за израду Плана обезбедио је „VUKOVIĆ 
COMMERCE 2015“ д.о.о. Ветерник, Улица новосадски пут 
број 106.  

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 центра у Ветернику на животну средину, и гра-
фички приказ обухвата планског подручја. 

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 број 3, у просторијама  Месне 
заједнице „Ветерник“ Ветерник, Иве Лоле Рибара број 1а, 
путем интернет странице Скупштине Града Новог Сада 
https://skupstina.novisad.rs/rani-javni-uvid/ и интернет 
странице Града Новог Сада http://www.novisad.rs/lat/
gradska-uprava-za-urbanizam-i-gradjevinske-poslove-0.    

Јавни увид обавиће се излагањем нацрта плана гене-
ралне регулације центра у Ветернику, у приземљу пословне 
зграде Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам 
Нови Сад, Булевар цара Лазара број 3, у просторијама 
Месне заједнице „Ветерник“ Ветерник, Иве Лоле Рибара 
број 1а и путем интернет странице Скупштине Града Новог 
Сада https://skupstina.novisad.rs/javni-uvid/ и интернет стра-
нице Града Новог Сада http://www.novisad.rs/lat/gradska-
uprava-za-urbanizam-i-gradjevinske-poslove-0.

 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: 35-677/2019-I
27. новембар 2019. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

Градска управа за урбанизам и грађевинске послове, 
на основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 
135/04 и 88/10), а по прибављеном  Mишљењу Градске 
управе за заштиту животне средине, број  VI-501-1/2019-
287 од 07.11.2019. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТРА У ВЕТЕРНИКУ НА 

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Не приступа се изради стратешке процене утицаја плана 
генералне регулације центра у Ветернику на животну сре-
дину, којом ће бити обухваћен простор у границама 
одређеним одлуком о изради плана генералне регулације 
центра у Ветернику.

 О б р а з л о ж е њ е

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

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

 Законом о планирању и изградњи (''Службени  гласник 
РС'', бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 
42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14,  145/14, 83/18, 
31/19 и 37/19- др. закон), у члану 46. ст. 6. прописано је да 
носилац израде плана, пре доношења одлуке о изради 
планског документа, од надлежног органа за послове 
заштите животне средине прибавља мишљење о потреби 
израде стратешке процене утицаја на животну средину. 

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

Подручје које се обухвата планом генералне регулације 
центра у Ветернику, налази се у централном делу 
грађевинског подручја насељеног места Ветерник, укупне 
површине око 16,50 ha, обухваћене су углавном неизграђене 
просторне целине које се налазе јужно од Улице Иве Лоле 
Рибара и Храма светог Симеона Мироточивог, односно 
северно и источно од ветерничког гробља. Западну гра-
ницу чине улице Коледарска и Книнска док источну гра-
ницу чини регулација новопланиране улице.

Планом генералне регулације насељеног места Ветер-
ник (''Службени лист Града Новог Сада'', бр. 27/15, 14/17, 
55/18 и 22/19), обухваћени простор претежно је намењен 
за централне функције-општеградски центар, канал са 
заштитним појасом, саобраћајне површине, парковске повр-
шине, трг-сквер, спортски центар, предшколску установу, 
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основну школу и пословање секундарног и терцијарног сек-
тора. 

Циљ израде и доношења плана је преиспитивање про-
сторних капацитета и просторног размештаја дела подручја 
насељеног места Ветерник, ради утврђивања намене 
земљишта и правила уређења и правила грађења, а у 
складу са захтевима и потребама корисника простора.

С обзиром на то да се ради о простору који,  Одлуком 
о одређивању врсте планских докумената за које се израђује 
стратешка процена утицаја на животну средину (''Служ-
бени лист Града Новог Сада'' број 48/09), није утврђен као 
простор за који се израђује стратешка процена утицаја 
плана на животну средину, доноси се решење о 
неприступању изради стратешке процене утицаја плана 
генералне регулације центра у Ветернику на животну сре-
дину.

Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте 
који буду реализовани на основу плана генералне регулације 
центра у Ветернику, услови заштите животне средине, 
односно потреба покретања поступка процене утицаја на 
животну средину, биће утврђени у складу са Законом о 
процени утицаја на животну средину (''Службени гласник 
РС'', бр. 135/04 и 36/09) и Уредбом о утврђивању Листе 
пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе 
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на 
животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08). 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ                                              
Број: V-35-677/19
15. новембар 2019. године
НОВИ САД 

вд начелника
Дејан Михајловић, с.р.

1084
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, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 
– др. закон) и члана 39. тачка 7. Статута Града Новог Сада 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина 
Града Новог Сада на LVII седници од 27. новембра 2019.  
године, доноси 

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ МАЛОГ ЛИМАНА У 
НОВОМ САДУ (ЛОКАЛИТЕТ У УЛИЦИ 

МАКСИМА ГОРКОГ БР. 21 И 23)
Члан 1.

На основу ове одлуке израдиће се одлука о изменама 
и допунама Плана детаљне регулације Малог Лимана у 
Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 52/09 

и 22/19) (у даљем тексту: План), за локалитет у Улици Мак-
сима Горког бр. 21 и 23.

Члан 2. 

Одлуком о изменама и допунама Плана обухватиће се 
део грађевинског подручја Плана у Катастарској општини 
Нови Сад II, површине 0,14 ha, унутар описане границе.

За почетну тачку описа границе грађевинског подручја 
утврђeна je тачка на тромеђи парцела бр. 7913, 623/2 и 
602/2. Од ове тачке граница скреће ка југоистоку, обухвата 
и прати границу парцела бр. 7913 и 612 и продуженим прав-
цем источне границе парцеле број 612 долази до осовине 
Улице Максима Горког. Даље, граница скреће ка западу, 
прати осовину Улице Максима Горког до пресека са про-
дуженим правцем западне границе парцеле број 7913, 
затим скреће ка северу, прати претходно описан правац и 
западну границу парцеле број 7913 и долази до почетне 
тачке описа.

Члан 3.

Услови и смернице за уређење и грађење обухваћеног 
простора дефинисани су Планом генералне регулације 
старог градског центра и подручја Малог Лимана у Новом 
Саду („Службени лист Града Новог Сада“ број 45/11) (у 
даљем тексту: План генералне регулације), којим је овај 
простор намењен вишепородичном становању. 

Члан 4.

Циљ доношења одлуке о  изменама и допунама Плана 
је преиспитивање важећег планског решења ради повећања 
хоризонталне и вертикалне регулације планираних зона 
изградње, у складу са новим захтевима и потребама влас-
ника.

Члан 5. 

Концептуални оквир планирања одређен је Планом 
генералне регулације.

Члан 6.

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

Члан 7.

Средства за израду одлуке о изменама и допунама Плана 
обезбедила је „Vizija“ DOO ZA GRAĐEVINARSTVO, Браће 
Груловић број 1а из Новог Сада.

Члан 8.

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

Члан 9.

Саставни део ове одлуке су Решење о неприступању 
изради стратешке процене утицаја одлуке о изменама и 
допунама Плана детаљне регулације Малог Лимана у Новом 
Саду на животну средину и графички приказ обухвата план-
ског подручја које се мења.  

Члан 10.

Рани јавни увид обавиће се након доношења ове одлуке, 
излагањем материјала у приземљу пословне зграде Јавног 
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предузећа „Урбанизам” Завод за урбанизам Нови Сад, 
Булевар цара Лазара број 3, у просторијама Месне заједнице 
„Соња Маринковић“, Нови Сад, Кеј жртава рације број 4, 
путем интернет странице Скупштине Града Новог Сада 
https://skupstina.novisad.rs/rani-javni-uvid/ и интернет стра-
нице Града Новог Сада http://www.novisad.rs/lat/gradska-
uprava-za-urbanizam-i-gradjevinske-poslove-0. 

Јавни увид обавиће се излагањем нацрта одлуке о изме-
нама и допунама Плана детаљне регулације Малог Лимана 
у Новом Саду (локалитет у Улици Максима Горког бр. 21 
и 23 ), у приземљу пословне зграде Јавног предузећа  „Урба-
низам“ Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 
број 3, у просторијама Месне заједнице „Соња Маринковић“, 
Нови Сад, Кеј жртава рације број 4, путем интернет стра-
нице Скупштине Града Новог Сада https://skupstina.novisad.
rs/javni-uvid/ и интернет странице Града Новог Сада http://
www.novisad.rs/lat/gradska-uprava-za-urbanizam-i-
gradjevinske-poslove-0.

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: 35-555/2019-I
27. новембар 2019. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

Градска управа за урбанизам и грађевинске послове, 
на основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 
135/04 и 88/10), а по прибављеном  Mишљењу Градске 
управе за заштиту животне средине, број VI-501-1/2019-
241 од 18.09.2019. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ОДЛУКЕ О  ИЗМЕНАMA 
И ДОПУНАMA ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ МАЛОГ ЛИМАНА У  НОВОМ 
САДУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Не приступа се изради стратешке процене утицаја одлуке 
о изменама и допунама Плана детаљне регулације Малог 
Лимана у Новом на животну средину, којом ће бити 
обухваћен простор у границама одређеним одлуком о 
изради измена и допуна Плана детаљне регулације Малог 
Лимана у Новом Саду (локалитет у Улици Максима Горког 
бр. 21 и 23).

 О б р а з л о ж е њ е

Законом о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину (''Службени гласник Републике Србије'' бр. 135/04 и 
88/10) прописано је да се стратешка процена врши за пла-

нове, програме и основе у области просторног и урбани-
стичког планирања. 

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

Законом о планирању и изградњи (''Службени  гласник 
РС'', бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 
42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14,  145/14, 83/18, 
31/19 и 37/19-др. закон), у члану 46. ст. 6. прописано је да 
носилац израде плана, пре доношења одлуке о изради 
планског документа, од надлежног органа за послове 
заштите животне средине прибавља мишљење о потреби 
израде стратешке процене утицаја на животну средину.    

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

Планом генералне регулације старог градског центра и 
подручја Малог Лимана у Новом Саду  (''Службени лист 
Града Новог Сада'' број 45/11), за подручје које ће бити 
обухваћено одлуком о изменама и допунама Плана, 
утврђена је претежна намена вишепородично становање.

За ово подручје на снази је План детаљне регулације 
Малог Лимана у Новом Саду, којим се за овај локалитет 
планира изградња нових објеката, спратности П+3+Пк, у 
оквиру блока број 17.

На грађевинској парцели број 7913, Катастарска општина 
Нови Сад II, површине 543 m² нема објеката, док се на 
грађевинској парцели број 612, површине 521 m² налази 
породични објекат спратности П+1+Т који је у добром стању.

На парцели се планира изградња нових објеката више-
породичног становања, спратности Су+П+3(4).

Изменама и допунама Плана повећавају се капацитети, 
повећавањем спратности и формирањем веће зоне 
изградње уличног тракта и дворишног крила објекта. Оба-
везно је решавање паркинг места у оквиру парцеле, по 
принципу једно паркинг место – један стан, односно једно 
паркинг место на 70 m² површине пословног простора. Не 
очекује се веће повећање интензитета потреба за 
снабдевањем система комуналне ифраструктуре.         

Циљ доношења одлуке о изменама и допунама Плана 
је преиспитивање важећег планског решења ради повећања 
хоризонталне и вертикалне регулације планираних зона 
изградње, у складу са новим захтевима и потребама влас-
ника.

Одлуком о изменама и допунама Плана прецизно ће се 
утврдити правила уређења и правила грађења, како би 
била у складу са ограничним капацитетима блока, про-
сторно завршене целине Малог Лимана.



27. новембар 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 55 – страна 3419.    

С обзиром да се ради о мањим изменама и допунама 
планског документа и да се ради о простору који Одлуком 
о одређивању врсте планских докумената за које се израђује 
стратешка процена утицаја на животну средину (''Служ-
бени лист Града Новог Сада'' број 48/09) није утврђен као 
простор за који се израђује стратешка процена утицаја 
плана на животну средину, доноси се решење о 
неприступању изради стратешке процене утицаја одлуке 
о изменама и допунама Плана детаљне регулације Малог 
Лимана у Новом Саду на животну средину.

Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте 
који буду реализовани на основу измена и допуна Плана 
детаљне регулације Малог Лимана у Новом Саду (локали-
тет у Улици Максима Горког бр. 21 и 23), 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 (''Служ-
бени гласник РС'', бр. 135/04 и 36/09) и Уредбом о 
утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена 
утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати про-
цена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', 
број 114/08). 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-35-555/19
20. септембар 2019. године
НОВИ САД

вд  начелника
Дејан Михајловић, с.р.

      

1085
На основу члана 39. тачка 82. Статута Града Новог Сада 

(„Службени  лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скуп-
штина Града Новог Сада на LVII седници од 27. новембра 
2019. године, доноси

О Д Л У К У
О  КОМУНАЛНОЈ МИЛИЦИЈИ

I.  УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком образује се Комунална милиција за зако-
ном одређене послове, чијим обављањем се обезбеђује 
извршавање послова из надлежности Града Новог Сада 
(у даљем тексту: Град) у областима комуналних делатно-
сти, заштите животне средине, људи и добара и обезбеђује 
заштита и одржава ред у коришћењу земљишта, простора, 
локалних путева, улица и других јавних објеката, као и 
обезбеђује несметано обављање законом одређених 
послова из надлежности Града (у даљем тексту: послови 
Комуналне милиције).

Овом одлуком уређује се и образовање подручних орга-
низационих јединица Комуналне милиције, као и облици и 
начин остваривања сарадње Комуналне милиције са 
инспекцијским  службама Града и службама и организацијама 
од значаја за Град.

Сви појмови који се у овој одлуци користе у граматич-
ком мушком роду, подразумевају мушки и женски природни 
род. 

Члан 2.

Послови Комуналне милиције обављају  се у  основној 
унутрашњој јединици - Сектору у Градској управи за 
инспекцијске послове (у даљем тексту : Градска управа).             

Члан 3.

У оквиру Сектора образују се три  подручне организа-
ционе јединице и то:

- Одељење комуналне милиције-Исток;
- Одељење комуналне милиције-Запад;
- Одељење комуналне милиције за административно 
аналитичке и информатичке послове.

У Сектору може се образовати и одељење унутрашње 
контроле Комуналне милиције.

Члан 4.

Делокруг рада Сектора  и територијалну надлежност 
одељења из члана 3. став 1. ове одлуке уређује обједињени 
правилник о организацији и систематизацији радних места 
у градским управама, посебним организацијама и служ-
бама Града Новог Сада.

Члан 5.

Комуналном милицијом руководи начелник Комуналне 
милиције.

Послове Комуналне милиције обављају униформисани 
комунални милиционари.

Изузетно од става 2. овог члана, послове Комуналне 
милиције могу да обављају и комунални милиционари без 
службене униформе са ознакама, по писаном налогу начел-
ника Комуналне милиције.

Припадници Комуналне милиције стручно се оспосо-
бљавају и усавршавају у складу са одредбама Закона о 
комуналној милицији (у даљем тексту: Закон).

Члан 6.

Начелник Комуналне милиције, у погледу права, оба-
веза и одговорности из радног односа, има статус службе-
ника који руководи основном унутрашњом јединицом град-
ске управе Града.

Одељењем из члана 3. став 1. ове одлуке руководи шеф 
одељења.

Члан 7.

Положај и заштита комуналних милиционара, контрола 
Комуналне милиције, планирање и усклађивање послова, 
као и садржина и вођење прописаних евиденција, остварује 
се у складу са одредбама Закона.

У погледу права, обавеза и одговорности из радног 
односа начелника Комуналне милиције, шефова одељења 
и комуналних милиционара, која нису уређена Законом, 
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подзаконским прописима и овом одлуком, сходно се 
примењују прописи  и други општи акти којима је уређен 
положај запослених у градским управама, посебним 
организацијама и службама Града.

II.  ПОСЛОВИ КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ

Члан 8.

Послови Комуналне милиције су: 
1)  одржавање комуналног реда и другог законом 

уређеног реда од значаја за комуналну делатност 
(спречавање нарушавања, односно успостављање 
нарушеног комуналног реда), а нарочито: 
-  спречавање ометања у вршењу комуналних делат-
ности и заштита комуналних објеката и уређаја и 
урбаног мобилијара од прљања, оштећивања и 
уништавања изазвано људским фактором;

-  заштита површина јавне намене од бесправног 
заузећа и оштећења (остављање возила, ствари, 
запрека за возила, постављање привремених 
монтажних објеката и сл.);

-  сузбијање нелегалне продаје роба и услуга на повр-
шинама јавне намене и другим јавним местима;

-  спречавање и санкционисање недозвољених радњи 
којима се нарушава опште уређење Града (прљање 
и оштећење фасада и других спољних делова 
зграда, као и споменика културе; самовољно 
исписивање графита, лепљење плаката, постав-
љање средстава за оглашавање на јавним и другим 
површинама; прљање површина јавне намене 
одлагањем смећа, грађевинског шута и другог 
отпада, изливање отпадних вода и др. нечистоћа 
и сл.), као и контрола извршавања прописаних 
обавеза у погледу одржавања објеката и простора 
у чистом и уредном стању;

-  контрола уклањања снега и леда са јавних повр-
шина;

-  контрола одржавања комуналне зоохигијене и 
начина држања и извођења кућних  љубимаца;

-  обезбеђивање поштовања кућног реда у стамбе-
ним и стамбено-пословним зградама;

- обезбеђивање поштовања радног времена угости-
тељских и других објеката чијим се радом може 
угрозити мир и спокојство грађана;

-  контрола употребе симбола и имена Града;
-  контрола употребе државних симбола осим у 
односу на државне органе, органе територијалне 
аутономије, јединице локалне самоуправе и имаоце 
јавних овлашћења;

-  одржавање реда на пијацама, гробљима, парко-
вима и другим јавним зеленим површинама;

2) вршење контроле над применом закона и других про-
писа и општих аката из области комуналне и других 
делатности из надлежности Града;

3) остваривање надзора у јавном градском, приград-
ском и другом локалном саобраћају, у складу са зако-
ном  и прописима Града, који се односе нарочито на:
- јавни линијски и ванлинијски превоз путника;
- такси превоз;

- паркирање (контрола коришћења јавних паркира-
лишта и заштита површина јавне намене које нису 
планским документима Града предвиђене за 
паркирање и др.);

4) заштита општинских путева и улица и  некатегориса-
них путева;

5) заштита животне средине, а нарочито:
- у области заштите од буке;
- у области загађења животне средине која настаје 
приликом транспорта, третмана и одлагања кому-
налног и другог инертног отпада;

6) и други послови у складу са законом. 

Члан 9.

Поред послова из члана 8. ове одлуке Комунална 
милиција обавља и следеће послове:

- пружа помоћ надлежним инспекцијским службама Града 
и другим организационим јединицама управе Града, 
предузећима, организацијама и установама од значаја 
за Град (пружање асистенције), када постоји претпо-
ставка да спровођење њихове извршне одлуке неће 
бити могуће без присуства комуналних милиционара;

- предузима хитне мере заштите животне средине, 
заштите људи и имовине од елементарних и других 
непогода, заштите од пожара и друге заштите из над-
лежности Града, када те мере не могу правовремено 
да предузму други надлежни органи Града и овлашћене 
организације, о чему одмах обавештава те органе, 
односно организације;

- учествује у вршењу спасилачке функције и пружа помоћ 
другим органима, правним и физичким лицима на 
отклањању последица елементарних и других непо-
года.

Члан 10.

Послови Комуналне милиције обављају се организова-
ним присуством комуналних милиционара на местима 
одржавања реда, предузимањем других превентивних мера 
и применом законом предвиђених овлашћења Комуналне 
милиције.

Члан 11.

Кад обавља службене послове комунални милиционар 
носи службену униформу са ознакама, осим у случају 
предвиђеном у члану 5. став 3. ове одлуке (рад у цивилној 
одећи).

Комунални милиционар има службену легитимацију 
којом се представља, показујући је пре примене овлашћења 
на захтев лица према коме овлашћење предузима, осим 
у случају рада у цивилној одећи када службену легитимацију 
показује лицу према коме примењује овлашћења и без 
његовог изричитог тражења.

Ради обављања послова из своје надлежности кому-
нални милиционари употребљавају службена возила и 
посебну опрему, а на водном подручју које је у надлежно-
сти Града могу употребљавати и службена пловила. 

У свом раду комунални милиционари руководе се прин-
ципом рада са најмање штетним последицама, а средства 
принуде примењују само када је то апсолутно нужно и у 
мери која је неопходна за извршење задатака у складу са 
законом.
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У складу са законом и другим прописима, начелник Кому-
налне милиције даје обавезна упутства и инструкције кому-
налним милиционарима за обављање послова Комуналне 
милиције.

Члан 12.

Послови Комуналне милиције организују се и обављају 
у складу са стратешким и годишњим плановима рада Кому-
налне милиције.

Градско веће Града Новог Сада (у даљем тексту: Град-
ско веће), на предлог начелника Комуналне милиције, 
доноси стратешки план Комуналне милиције, на основу 
процене постојећег стања, утврђује приоритете у обављању 
послова Комуналне милиције и даје јој развојне, кадров-
ске и друге смернице за рад.

У складу са стратешким планом, Комунална милиција 
сачињава годишње планове рада и доставља их Градском 
већу на усвајање. 

Уз предлог плана из ст. 2. и 3. овог члана, Комунална 
милиција доставља и претходно прибављено мишљење 
начелника Градске управе.

Приликом разматрања стратешког и годишњег плана 
рада Комуналне милиције Градско веће, по потреби, 
одлучује и о њиховим изменама и допунама.

На стратешке и годишње планове рада Комуналне 
милиције, сагласност даје Скупштина Града Новог Сада ( 
у даљем тексту: Скупштина Града). 

III.  ОВЛАШЋЕЊА КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ

Члан 13.

У обављању послова Комуналне милиције комунални 
милиционар, у складу са Законом има следећа овлашћења:

1)  упозорење;
2)  усмено наређење;
3)  провера идентитета;
4)  довођење;
5)  заустављање и преглед лица, предмета и возила;
6)  привремено одузимање предмета;
7)  аудио и видео снимање;
8)  употреба средстава принуде;
9)  прикупљање обавештења;

10)  друга овлашћења у складу са законом.

Поред овлашћења из става 1. овог члана, комунални 
милиционар, када је за то овлашћен  законом, другим про-
писом и општим актом Града, може:

1)  издати прекршајни налог и у законом одређеним 
случајевима, уз новчану казну, иницирати и изрицање 
заштитне мере као врсту прекршајне санкције;                                                            

2)  поднети захтев за покретање прекршајног поступка;
3)  поднети пријаву за учињено кривично дело;
4) обавестити други надлежни орган да предузме 

одговарајуће мере из своје надлежности.

Када је законом овлашћен на доношење решења, кому-
нални милиционар примењује одредбе закона којим се 
уређује општи управни поступак или другог закона којим је 
овлашћен за доношење решења. 

Против решења комуналног милиционара може се 
изјавити жалба Градском већу у року од 15 дана од дана 
достављања решења.

Приликом одузимања предмета комунални милиционар 
дужан је да изда потврду о привремено одузетим предме-
тима и да са њима поступа у складу са законом којим се 
уређује трговина.    

IV.  САРАДЊА КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ 
  СА ДРУГИМ СУБЈЕКТИМА

Члан 14.

Грађани могу Комуналној милицији подносити пријаве, 
петиције и предлоге у вези са комуналним редом писаним 
путем, а у хитним случајевима телефоном, електронским 
путем и непосредним усменим обраћањем, о чему Кому-
нална милиција прави службену забелешку.

Комунална милиција дужна је да грађане, на њихов зах-
тев, обавести о исходу поступања.

Комуналној милицији свако може поднети притужбу ако 
сматра да су му незаконитом или неправилном применом 
овлашћења комуналног милиционара из члана 13.ст.1. и 
2. ове одлуке  повређена права и то у року од 30 дана од 
дана када је до повреде дошло.

Решавање по благовремено поднетој притужби се одвија 
по прописаној процедури утврђеној Законом.

Члан 15.

Комунална милиција ће по потреби вршити обавештавање 
и едукацију грађана непосредно и путем медија о актуел-
ним догађањима и новинама из делокруга свога рада.

Члан 16.

Комунална милиција сарађује са министарством над-
лежним за унутрашње послове (у даљем тексту: МУП), у 
размени информација и података из службених евиденција 
и о евентуалном неопходном садејству (организовањем 
заједничких акција на терену) и планирању заједничких 
активности.

Ради развијања међусобне сарадње Комуналне милиције 
и  МУП-а, Градоначелник Града Новог Сада може спора-
зумно са министром надлежним за унутрашње послове да 
доноси одговарајуће акте о сарадњи и оснивати коорди-
национа тела од значаја за остваривање заједничких 
циљева.

Члан 17.

Сарадња Комуналне милиције и инспекцијских служби 
Града остварује се:

- међусобним обавештавањем,
- разменом информација,
- пружањем непосредне физичке, стручне, техничке и 
друге међусобне помоћи, у складу са законом,

- предузимањем заједничких мера и активности од 
значаја за обављање послова Комуналне милиције и 
инспекцијских служби Града,

- стручним консултацијама и
- на други начин.
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Члан 18.

Комунална милиција и инспекцијске службе Града дужне 
су да се међусобно обавештавају о свим уоченим појавама 
које су од значаја за извршавање надлежности Града.

Обавештавање из става 1. овог члана врши се, по пра-
вилу у писаној форми, а у случају хитности може се вршити 
путем средстава везе и непосредним усменим обраћањем.

Члан 19.
На образложени захтев лица које руководи  инспекцијском 

службом Града, Комунална милиција ће тој инспекцијској 
служби пружити непосредну физичку, стручну, техничку и 
другу помоћ.

Захтев из става 1. овог члана доставља се начелнику 
Комуналне милиције у писаном облику, а у случају хитно-
сти може се поднети и усменим обраћањем.

Изузетно од става 1. овог члана, комунални милицио-
нар  ће на оправдани усмени захтев службеног лица 
инспекцијске службе Града и под условима утврђеним Зако-
ном, пружити непосредну помоћ службеном лицу те 
инспекцијске службе у току вршења инспекцијског надзора.

Сви захтеви поднети у складу са ст. 2. и 3. овог члана 
се евидентирају.

Члан 20.
Приликом предузимања заједничких мера и активности, 

комунални милиционар може на оправдани усмени захтев 
службеног лица инспекцијске службе  Града и под усло-
вима утврђеним законом, проверити идентитет лица и пре-
гледати лица и предмете.

Члан 21.
У остваривању међусобне сарадње, Комунална милиција 

и инспекцијске службе  Града обезбеђују и унапређују сталну 
међусобну комуникацију путем средстава везе.

Члан 22.
Комунална милиција пружа помоћ и другим градским 

управама, као и предузећима, организацијама и устано-
вама које на основу закона, односно општег акта  Града 
одлучују о правима и обавезама грађана, правних лица 
или других странака (у даљем тексту: овлашћене 
организације), као и вршиоцу комуналне делатности, када 
по оцени овлашћене организације или вршиоца комуналне 
делатности постоје претпоставке да спровођење њихове 
извршне одлуке неће бити могуће без присуства комунал-
них милиционара.

      О ангажовању Комуналне милиције и обиму и начину 
пружања помоћи одлучује начелник Комуналне милиције 
у року од 48 часова од подношења  писаног захтева 
овлашћене организације или вршиоца комуналне делат-
ности, сходно одредбама закона којим се уређују унутрашњи 
послови о поступку пружања помоћи и извршењима под-
законског прописа о начину обављања полицијских послова 
којима се ближе уређује пружање ове помоћи.

V. СРЕДСТВА ЗА РАД И ФИНАНСИРАЊЕ 
 КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ

Члан 23.
Средства за рад и опрему, као и за финансирање рада 

Комуналне милиције обезбеђују се у буџету Града.

VI.  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 24.
Комунална полиција даном ступања на снагу ове одлуке, 

наставља са радом као Комунална милиција, а запослени 
у статусу комуналног полицајца, односно начелника Кому-
налне полиције наставља са радом као комунални мили-
ционар, односно начелник Комуналне милиције.

Члан 25.
Предлог акта о организацији и систематизацији радних 

места Градске управе, који се односи на Комуналну 
милицију, донеће начелник Градске управе у року од 60 
дана од дана ступања на снагу ове одлуке и доставити га 
Градској управи за опште послове, ради обједињавања.

Начелник Градске управе, у року од 15 дана од дана 
ступања на снагу обједињеног правилника о организацији 
и систематизацији радних места у градским управама, 
посебним организацијама и службама Града Новог Сада 
извршиће распоређивање запослених на послове кому-
налне милиције.

Члан 26.
Изглед униформе и ознака на униформи комуналних 

милиционара, као и начин ношења униформе уређује се  
одлуком Скупштине Града, а у складу са Законом. 

Члан 27.
Боја и начин означавања возила и пловила уређује се 

одлуком Скупштине Града, а у складу са Законом. 

Члан 28.

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о комуналној полицији („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр.55/09 и 10 /12-др.одлука).

Члан 29.
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: 021-1/2019-1253-I
27. новембар 2019. године
НОВИ САД 

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1086
На основу члана 6. ст. 3, 4, 5. и 6, члана 7а ст. 3. и 4, а 

у вези са чланом 38б став 1. Закона о порезима на имо-
вину („Службени гласник Републике Србије“, број 26/01, 
„Службени лист СРЈ“, број 42/02-одлука СУС и „Службени 
гласник Републике Србије“, бр. 80/02, 80/02-др. закон, 
135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-одлука УС, 
47/13, 68/14-др. закон, 95/18 и 99/18-одлука Уставног суда) 
и члана 39. тачка 67. Статута Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града 
Новог Сада на LVII седници од 27. новембра 2019. године, 
доноси
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О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА НОВОГ САДА СА КОЕФИЦИЈЕНТИМА 
ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЗОНАМА ЗА ПОТРЕБЕ 

УТВРЂИВАЊА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
Члан 1.

У Одлуци о одређивању зона на територији Града Новог 
Сада са коефицијентима за непокретности у зонама за 
потребе утврђивања пореза на имовину („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 63/14), у члану 3. тачка 2. после 
речи: „Југовићево“, речи: „(изузев подручја „Сајлово“)“, 
бришу се.

Тачка 3. мења се и гласи:
„3. Трећа зона обухвата подручја месних заједница: 

„Слана бара“, „Клиса“, „Видовданско насеље“, „Каћ“, „Јужни 
Телеп“, „Адице“, „Футог“, „Ветерник“, „Сајлово“, „Сремска 
Каменица“ (изузев подручја „Чардак“, „Парагово“, „Гла-
вица“, „Поповица“, „Артиљево“ и „Боцке“), „Петроварадин“ 
(изузев подручја „Алибеговац“, „Везирац“, „Пуцкарош“, 
„Занош“, „Ширине“, „Карагача“ и „Гудуре“), подручје 
„Рибњак“, Улицу Симе Матавуља број 1а, (која припада 
Месној заједници „Иво Андрић“), улице: Капетана Берића, 
Шумска и Милана Савића (које припадају Месној заједници 
„Братство-Телеп“) и Улицу VII 102 (која припада Месној 
заједници „Шангај“).“

У тачки 4. после речи: „Карагача“ додаје се запета и реч: 
„Гудуре“.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“, а 
примењиваће се код утврђивања пореза од 1. јануара 2020. 
године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 02-3/2019-3848-I
27. новембар 2019. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1087
На основу члана 39. тачка 8, а у вези са чланом 16. тач. 

13. и 15. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 11/19) и чланом 209. Закона о социјалној 
заштити („Службени гласник Републике Србије“, број 24/11), 
Скупштина Града Новог Сада на LVII седници од 27. новем-
бра 2019. године, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 
О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ГРАДА 

НОВОГ САДА

Члан 1.

У Одлуци о социјалној заштити Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, бр. 38/11, 10/12, 34/17-др. 
одлука и 42/18) у члану 3. тачка 1. алинеја трећа брише се.

Члан 2.

У члану 4. став 1. тачка 1. алинеја пета брише се.
У тачки 2. алинеја прва брише се.
У досадашњој алинеји другој која постаје алинеја прва, 

тачка са запетом замењује се запетом, а везник: „и“ брише 
се.

После алинеје прве додају се алинеја друга и трећа које 
гласе:

„-за услугу личног пратиоца детета и
- за услугу персоналне асистенције;“.

Члан 3.

У поглављу „II. УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ“, тачка 
„1. ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ“, подтачка „1.3. Лични 
пратилац детета“ и члан 13а бришу се.

Члан 4.

У поглављу „III. МАТЕРИЈАЛНА ПОДРШКА“, тачка „1. 
НОВЧАНА ПОМОЋ“, подтачка „1.5. Помоћ запосленој труд-
ници за време привремене спречености за рад због боле-
сти или компликација у вези са трудноћом“ и чл. 36. и 37. 
бришу се.

Члан 5.
После члана 39. додају се подтачке 2.3. и 2.4. и чл. 39а 

и 39б који гласе:
„2.3. Накнада трошкова за услугу личног пратиоца детета

Члан 39а
Услугa личног пратиоца детета доступна је детету са 

инвалидитетом, односно са сметњама у развоју, коме је 
потребна подршка за задовољавање основних потреба у 
свакодневном животу у области кретања, одржавања личне 
хигијене, храњења, облачења и комуникације са другима, 
под условом да је укључено у васпитно-образовну уста-
нову, односно школу, до краја редовног школовања, 
укључујући завршетак средње школе.

Накнада трошкова за услугу из става 1. овог члана, до 
40 часова недељно, обезбеђује се на предлог Интерре-
сорне комисије, у складу са процењеним потребама корис-
ника.

Ближе услове и поступак за остваривање права на 
накнаду трошкова за услугу личног пратиоца детета, као 
и број корисника и износ трошкова накнаде, утврђују се 
актом Градског већа.

2.4. Накнада трошкова за услугу персоналне асистенције

Члан 39б
Услуга персоналне асистенције доступна је пунолетним 

лицима са инвалидитетом са процењеним I или II степе-
ном подршке, која остварују право на увећани додатак за 
негу и помоћ, имају способности за самостално доношење 
одлука, радно су ангажована или активно укључена у рад 
различитих удружења грађана, спортских друштава, поли-
тичких партија и других облика друштвених ангажмана, 
односно укључена су у редовни или индивидуални обра-
зовни програм.
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Накнада трошкова за услугу из става 1. овог члана, 
обезбеђује се до 40 часова недељно.

Ближе услове и поступак за остваривање права на 
накнаду трошкова за услугу персоналне асистенције, као 
и број корисника и износ трошкова накнаде, утврђују се 
актом Градског већа.“

Члан 6.
У члану 50. став 2. после речи: „у развоју“ брише се 

запета и додаје везник: „и“, а речи: „помоћи запосленој 
трудници за време привремене спречености за рад због 
болести или компликација у вези са трудноћом, и накнади 
трошкова за вантелесну оплодњу“ бришу се.

Члан 7.
Акта из чл. 39а и 39б ове одлуке донеће Градско веће 

у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 5-101/2019-I
27. новембар 2019. године
НОВИ САД Председник

Здравко Јелушић, с.р.

1088
На основу члана 39. тач. 31. и 49. Статута Града Новог 

Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скуп-
штина Града Новог Сада на LVII седници од 27. новембра 
2019. године, доноси

О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА ЗА 
УМАЊЕЊЕ ОБАВЕЗА ПЛАЋАЊА 

КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ПОРОДИЦАМА СА 
ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ У 2020. ГОДИНИ

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се критеријуми за умањење оба-
веза плаћања комуналних услуга у 2020. години породи-
цама са троје и више деце, које се плаћају путем јединственог 
месечног рачуна, висина умањења обавеза плаћања, као 
и поступак за остваривање умањења.

Члан 2.

Право на умањење из члана 1. ове одлуке остварују 
породице са троје и више деце, до завршетка њиховог 
редовног школовања, а најдуже до 26. године живота, чији 
чланови имају пријављено пребивалиште на територији 
Града Новог Сада, односно боравиште за расељена лица 
са Косова и Метохије, на адреси стана за који траже 
умањење обавеза плаћања комуналних услуга, и уколико 
редовно измирују јединствени месечни рачун који гласи на 
њихово име.

Број чланова породичног домаћинства који је евиден-
тиран на јединственом месечном рачуну не може да буде 
мањи од броја чланова породичног домаћинства наведе-
ног у захтеву за умањење обавеза плаћања комуналних 
услуга у 2020. години (у даљем тексту: захтев).

Уколико на адреси стана из става 1. овог члана станује 
више породица, трошкови који се обрачунавају по члану 
домаћинства умањују се за чланове породичног домаћинства 
наведене у захтеву.

Члан 3.

Право на умањење из члана 1. ове одлуке остварује се 
за комуналне услуге које пружају: Јавно комунално 
предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад, Јавно кому-
нално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад и 
Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Нови Сад, а наплаћује 
их ЈКП  „Информатика“ Нови Сад (у даљем тексту: Предузеће), 
путем јединственог месечног рачуна.

Члан 4.

Умањење обавеза плаћања комуналних услуга из члана 
3. ове одлуке, утврђује се у висини од 30% за породице са 
троје, четворо и петоро деце, 40% за породице са шесторо, 
седморо и осморо деце и 50% за породице са деветоро и 
више деце.

Члан 5.

Захтев се подноси Градској управи за социјалну и дечију 
заштиту (у даљем тексту: Градска управа), путем писар-
нице Градске управе за опште послове, најкасније до 25. 
јануара 2020. године.

Уз захтев се прилаже:
1. фотокопија личне карте, односно расељеничке 

легитимације подносиоца захтева,
2. потврда о редовном школовању за децу и
3. измирен јединствени месечни рачун за претходни 

месец.

Градска управа службеним путем прибавља:
1. извод из матичне књиге рођених за децу у породици,
2. потврду о пријави пребивалишта, односно боравишта, 

за родитеље и пунолетну децу и
3. доказ о редовном измиривању обавеза.

Члан 6.

На основу поднетих захтева, Градска управа сачињава 
списак породица које остварују право на умањење из члана 
1. ове одлуке.

Списак из става 1. овог члана Градска управа доставља 
Предузећу ради умањења обавеза плаћања комуналних 
услуга из члана 3. ове одлуке, најкасније до 31. јануара 
2020. године.

Градска управа редовно ажурира списак из става 1. овог 
члана и доставља га Предузећу најкасније до последњег 
дана у месецу за текући месец.

Подносилац захтева који је остварио право на умањење 
у складу са овом одлуком дужан је да о свакој промени која 
је од утицаја на остваривање права на умањење обавести 
Градску управу, у року од осам дана од настале промене.
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Подносилац захтева који оствари право на умањење на 
основу неистинитих или нетачних података или непријав-
љивањем промена које утичу на престанак права на 
умањење, дужан је да надокнади штету, у складу са законом.

Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“, а 
примењиваће се од 1. јануара 2020. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2019-489-I
27. новембар 2019. године
НОВИ САД Председник

Здравко Јелушић, с.р.

1089
На основу члана 12. Закона о управљању отпадом 

(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/09, 88/10, 
14/16 и 95/18-др. закон) и члана 7. Споразума о сарадњи 
Града Новог Сада и општина Бачка Паланка, Бачки Петро-
вац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас у 
формирању региона за управљање комуналним отпадом 
од 27. маја 2010. године и Анекса споразума од 1. децем-
бра 2010. године, Скупштина Града Новог Сада на LVII 
седници од 27. новембра 2019. године, доноси

О Д Л У К У
О ИЗРАДИ РЕГИОНАЛНОГ ПЛАНА 

УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ЗА ГРАД НОВИ 
САД И ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА, БАЧКИ 
ПЕТРОВАЦ, БЕОЧИН, ЖАБАЉ, СРБОБРАН, 

ТЕМЕРИН И ВРБАС ЗА ПЕРИОД 
2019-2028. ГОДИНЕ

Члан 1.

Приступа се изради Регионалног плана управљања 
отпадом за Града Новог Сада и општине Бачка Паланка, 
Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и 
Врбас за период од 2019-2028. године (у даљем тексту: 
Регионални план).

Члан 2.

Носилац активности на изради Регионалног плана је 
Град Нови Сад, а послове у вези припреме Регионалног 
плана обавља Градска управа за комуналне послове у 
сарадњи са Међуопштинском радном групом за управљање 
комуналним отпадом, у складу са Споразумом о сарадњи 
Града Новог Сада и општина Бачка Паланка, Бачки Петро-
вац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас у 
формирању региона за управљање комуналним отпадом 
(у даљем тексту: Споразум).

Члан 3.

Регионални план ће садржати: очекиване врсте, коли-
чине и порекло укупног отпада на територији Града Новог 
Сада и општина Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, 

Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас (у даљем тексту: 
општине учеснице Споразума), очекиване врсте, количине 
и порекло отпада који ће бити искоришћен или одложен у 
оквиру територије обухваћене регионалним планом, оче-
киване врсте, количине и порекло отпада који ће се при-
хватати односно отпремати између Града Новог Сада и 
општина учесница Споразума, циљеве које треба оства-
рити у погледу поновне употребе и рециклаже отпада у 
области која је обухваћена регионалним планом, програм 
сакупљања отпада из домаћинства, програм сакупљања 
опасног отпада из домаћинстaва, програм сакупљања 
комерцијалног отпада, програм управљања индустријским 
отпадом, предлоге за поновну употребу и рециклажу ком-
понената комуналног отпада, програм смањења количине  
биоразградивог и амбалажног отпада у комуналном отпаду, 
програм развијања јавне свести о управљању отпадом, 
локацију постројења за сакупљање отпада, третман, одно-
сно поновно искоришћење и одлагање отпада, укључујући 
податке о локацијским условима, мере за спречавање 
кретања отпада који није обухваћен планом  и мере за 
поступање са отпадом који настаје у ванредним ситуацијама, 
мере санације неуређених депонија, надзор и праћење 
планираних активности и мера, процену трошкова и изворе 
финансирања за планиране активности, могућности 
сарадње између две или више јединица локалне самоу-
праве, рокове за извршење планираних мера и активно-
сти, као и друге податке, циљеве и мере од значаја за ефи-
касно управљање отпадом.

Члан 4.

Град Нови Сад као носилац активности на изради Реги-
оналног плана сарађиваће са Немачком развојном 
сарадњом – GIZ IMPACT у оквиру Пројекта „Управљање 
отпадом у контексту климатских промена (DKTI)“.

Средства за израду Регионалног плана обезбедиће 
Немачка развојна сарадња  - GIZ IMPACT у оквиру Пројекта 
„Управљање отпадом у контексту климатских промена 
(DKTI)“.

Члан 5.

Решење о изради стратешке процене утицаја Регионал-
ног плана управљања отпадом за Града Новог Сада и 
општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, 
Србобран, Темерин и Врбас за период од 2019-2028. године 
на животну средину Градске управе за комуналне послове, 
број: III-352-1/2019-493 од 15. новембра 2019. године донето 
на основу Мишљења Покрајинског секретаријата за урба-
низам и заштиту животне средине, број: 140-501-1143/2019-
05 од 6. новембра 2019. године, је саставни део ове одлуке.

Члан 6.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2019-513-I
27. новембар 2019. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.
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На основу члана 9. став 1. а у вези са чланом 5. став 1.  
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 
(„Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) и Мишљења 
Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне 
средине, број 140-501-1143/2019-05 од  6. новембра 2019. 
године, Градска управа за комуналне послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 

РЕГИОНАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА 
ОТПАДОМ ЗА ГРАД НОВИ САД И ОПШТИНЕ 

БАЧКА ПАЛАНКА, БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, 
БЕОЧИН, ЖАБАЉ, СРБОБРАН, ТЕМЕРИН 
И ВРБАС ЗА ПЕРИОД 2019 – 2028. ГОДИНЕ 

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја Реги-
оналног плана управљања отпадом за Град Нови Сад и 
општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, 
Србобран, Темерин  и Врбас за период 2019 – 2028. године 
на животну средину (у даљем тексту: Стратешка процена). 

2. Стратешком проценом утврдиће се утицај решења 
предвиђених Регионалним планом управљања отпадом за 
Град Нови Сад и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, 
Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас за период 
2019 – 2028. године (у даљем тексту: План) на животну 
средину у циљу утврђивања смерница за заштиту животне 
средине, којима ће се обезбедити заштита животне сре-
дине и унапређење одрживог развоја сагледавањем свих 
негативних промена у просторно – функционалној 
организацији.

3. План представља документ, којим се у складу са Зако-
ном о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 
36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон), планира, на период 
од 10 година, процес успостављања одрживог система за 
регионално управљање отпадом на територији Региона за 
управљање отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка 
Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, 
Темерин  и Врбас (у даљем тексту: Регион). 

Општи циљ Плана је успостављање дугорочно одржи-
вог регионалног система управљања отпадом који има 
минималан утицај на животну средину и здравље људи, 
користећи савремене принципе управљања отпадом, 
превенцију настајања, поновно коришћење и рециклажу, 
третман отпада и одлагање остатка, као и подизање све-
сти о питањима управљања отпадом. Планом ће бити 
одређени приоритети и стратешки оквир за поступање и 
третман отпада који је у складу са националним и пропи-
сима Европске уније за управљање отпадом, а посебно 
Стратегијом управљања отпадом за период од 2010-2019. 
године („Службени гласник РС“, број 29/10). 

Израда овог Плана представља наставак стратешког 
приступа и циљева из важећег Регионалног плана 
управљања отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка 
Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, 
Темерин и Врбас („Службени лист Града Новог Сада“, број 
26/12) и резултат је низа активности које су покренуте у 
циљу решавања питања поступања са отпадом и 
успостављања одрживог регионалног система за управљање 
отпадом. 

Саставни део Плана је и акциони план којим ће се 
утврдити циљеви, мере и активности са роком реализације, 
као и надлежне институције за успостављање регионал-
ног система управљања отпадом.

4. Изради Стратешке процене приступа се у циљу 
обезбеђивања заштите животне средине, побољшања ква-
литета живота и унапређења одрживог регионалног система 
за управљање отпадом интегрисањем основних начела 
заштите животне средине у поступак припреме Плана. 

Основ за израду Стратешке процене садржан је у члану 
5. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину, којим је утврђено да се Стратешка процена врши 
за планове, програме, основе и стратегије, између оста-
лог, и за област управљања отпадом. 

5. На основу анализе, идентификације и еколошке 
валоризације обухваћеног простора, утврдиће се могући 
утицаји Плана релевантни за квалитет животне средине. 
Разматраће се питања заштите ваздуха, вода, земљишта, 
живог света, природе и природних добара, као и друга 
питања за која се у току израде утврди да захтевају 
одговарајућу обраду.

6. У складу са Законом Извештај о стратешкој процени 
је документ којим се описују, вреднују и процењују могући 
значајни утицаји на животну средину до којих се може доћи 
имплементацијом Плана и одређују мере за смањење нега-
тивних утицаја на животну средину, приказује поступак 
израде Стратешке процене и резултати до којих се дошло, 
као и начин интегрисања резултата у поступак припреме 
Плана (у даљем тексту: Извештај). 

Извештај садржи:
–  полазне основе Стратешке процене: правни и план-

ски основ за израду извештаја, обухват, предмет и 
циљеви Плана, захтеви заштите животне средине 
из релевантних планских и других докумената; 

–   опште и посебне циљеве Стратешке процене и избор 
индикатора; 

 ̶   процену могућих утицаја са описом мера предвиђених 
за смањењe негативних утицаја на животну средину: 
приказ стања животне средине на подручју Плана; 
процену утицаја варијантних решења повољних са 
становишта заштите животне средине са описом 
мера за спречавање и ограничавање негативних, 
односно увећање позитивних утицаја на животну 
средину; поређење варијантних решења и приказ 
разлога за избор најповољнијег решења; процену 
утицаја планских решења на животну средину са 
описом мера за спречавање и ограничавање нега-
тивних, односно увећање позитивних утицаја на 
животну средину; начин на који су при процени утицаја 
узети у обзир елементи животне средине и каракте-
ристике утицаја;

–  стратешки оквир Плана;
–  смернице за израду стратешких процена на нижим 

хијерархијским нивоима; 
–  програм праћења стања животне средине у току 

спровођења Плана; 
–  приказ коришћене методологије  и тешкоће у изради 

Стратешке процене; 
–  приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих 

за избор планског решења са аспекта разматраних 
варијантних решења и приказ начина на који су 
питања животне средине укључена у Плану; 
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–  учешће заинтересованих страна у поступку израде 
и разматрања Извештаја о стратешкој процени;

–  Закључке до којих се дошло током израде извештаја 
о стратешкој процени. 

7. Избором методологије за израду стратешке процене 
обезбедиће се благовремено и систематично разматрање 
могућих, пре свега негативних, утицаја на животну средину 
на нивоу стратешког доношења одлука.

Садржај Стратешке процене утицаја на животну сре-
дину, а до одређеног степена и главне методологије, дефи-
нисан је одредбама Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину.

Приликом израде стратешке процене утицаја на животну 
средину за План, предлаже се примена модела 
вишекритеријумске квалитативне експертске евалуације 
планских решења у односу на дефинисане посебне циљеве 
стратешке процене и припадајуће индикаторе одрживог 
развоја. У том смислу, предлаже се коришћење експерт-
ских метода, које се у пракси најчешће користе, као што 
су: матрице и графикони што омогућава јасан увид у пози-
тивне и негативне утицаје сваког појединачног планског 
решења, просторна анализа, и друго.

8. Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту 
животне средине даје сагласност на План и Извештај, по 
поступку утврђеном законом. Извештај ће израдити Немачка 
развојна сарадња –GIZ IMPACT у оквиру Пројекта 
„Управљање отпадом у контексту климатских промена 
(DKTI)“, а која ће и дефинисати методологију и састав струч-
ног тима за израду извештаја о стратешкој процени.

9. Рок за израду Извештаја је 60 дана од дана доношења 
овог решења. 

10. Средства за израду Стратешке процене обезбедиће 
Немачка развојна сарадња –GIZ IMPACT у оквиру Пројекта 
„Управљање отпадом у контексту климатских промена 
(DKTI)“.

11. Извештај ће бити изложен на јавни увид заједно са 
Нацртом плана.

12. Решење о изради Стратешке процене је саставни 
део Одлуке о изради Плана. 

13. Ово решење објавити у „Службеном листу Града 
Новог Сада”. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Број: III-352-1/19-493
15. новембар 2019. година 
НОВИ САД 

в.д. начелника
Зоран Станојевић, с.р.

1090
На основу члана 8. став 1. Одлуке о подизању и 

одржавању споменика на територији Града Новог Сада 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 15/09, 20/10 и 
51/11), Скупштина Града Новог Сада на LVII седници од 
27. новембра 2019. године, доноси

О Д Л У К У
О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ 
СПОМЕН-ПЛОЧЕ НАЂ БЕЛИ У НОВОМ САДУ

I
Образује се Одбор за спровођење Одлуке о постављању 

спомен-плоче Нађ Бели у Новом Саду (у даљем тексту: 
Одбор).

II
Задатак Одбора је да спроведе Одлуку о постављању 

спомен-плоче Нађ Бели у Новом Саду.

III
Одбор има председника и два члана које именује Скуп-

штина Града Новог Сада.

IV
Стручне послове за потребе Одбора обављаће Град-

ска управа за културу.

V
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог 

Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2019-310-I
27. новембар 2019. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1091
На основу члана 8. Закона о територијалној организацији 

Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“, 
бр. 129/07, 18/16 и 47/18) и члана 39. тачка 84. Статута 
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на LVII седници 
од 27. новембра 2019. године, доноси

О Д Л У К У
О ПОКРЕТАЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА 

ИСПРАВКУ НАЗИВА НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

Члан 1.

Скупштина Града Новог Сада покреће иницијативу за 
исправку назива насељеног места на територији Града 
Новог Сада у Закону о територијалној организацији Репу-
блике Србије („Службени гласник Републике Србије“, бр. 
129/07, 18/16 и 47/18) (у даљем тексту: Закон).

Члан 2.

Иницијатива се покреће за измену члана 20. тачка 13. 
Закона, која се односи на Град Нови Сад, тако да се назив 
насељеног места „Гуковац“ исправи у „Буковац“.
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Називи насељених места за територију Града Новог 
Сада треба да гласе:

Бегеч
Будисава
Буковац
Ветерник
Каћ
Кисач
Ковиљ
Лединци
Нови Сад
Петроварадин
Руменка
Сремска Каменица
Стари Лединци
Степановићево
Футог
Ченеј

Члан 3.

По прибављеном мишљењу надлежног органа Ауто-
номне покрајине Војводине, у складу са чланом 8. став 2. 
Закона, ову одлуку доставити Министарству државне управе 
и локалне самоуправе, на даљи поступак.

Члан 4.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-590/2019-I
27. новембар 2019. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1092
На основу члана 39. тачка 51. Статута Града Новог Сада  

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), а у вези 
са чланом 9. Закона о културним добрима („Службени глас-
ник Републике Србије“ бр. 71/94, 52/11 – др. закони и 99/11 
- др. закон), Скупштина Града Новог Сада, на LVII седници 
од 27. новембра 2019. године, доноси 
       

П Р О Г Р А М
СПРОВОЂЕЊА МЕРА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ 

НА КУЛТУРНИМ ДОБРИМА У ГРАДУ 
НОВОМ САДУ 

I

Овим програмом утврђују се културна добра на којима 
ће се, у складу са овим програмом, спроводити мере тех-
ничке заштите за која су обезбеђена средства у буџету 
Града Новог Сада за 2019. годину, у оквиру раздела Град-

ске управе за културу, као и субјекти који ће учествовати 
у реализацији овог програма. 

II

Културна добра из тачке I овог програма су просторно 
културно-историјска целина Горња и доња Тврђава са 
подграђем у Петроварадину, утврђена за непокретно кул-
турно добро од великог значаја Одлуком о утврђивању 
непокретних културних добара од великог значаја („Служ-
бени лист АПВ“, број 25/91), просторно културно-историјска 
целина Старо језгро Новог Сада, утврђена Одлуком о 
утврђивању старог језгра Новог Сада за просторну културно-
историјску целину („Службени гласник Републике Србије“, 
број 7/08) и споменик културе у Улици кисачка бр. 20 у 
Новом Саду, утврђен Одлуком о утврђивању породичне 
куће Милеве Марић-Ајнштајн у Новом Саду за споменик 
културе („Службени гласник Републике Србије“, број 94/05).

III

Програм спровођења мера техничке заштите на култур-
ним добрима у Граду Новом Саду, реализоваће се у складу 
са Финансијским планом и Програмoм рада Завода за 
заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад 
за 2019. годину, а подразумева извођење конзерваторско-
рестаураторских и грађевинско-занатских радова, као и 
стручни и конзерваторски надзор над радовима.

IV

Радови из тачке III овог програма реализују се на 
објектима и просторима унутар просторно културно-
историјских целина и споменика културе из тачке II овог 
програма и то: 

1. Објекат у Улици београдска бр. 2, Петроварадин, у 
складу са актом Републичког завода за заштиту споменика 
културе бр. 3/2252 од 30. децембра 2016. године – обнова 
крова дворишног крила главног објекта;

2. Објекат у Улици београдска бр. 6, Петроварадин, у 
складу са актом Републичког завода за заштиту споменика 
културе бр. 1-1756/2019-1 од 2. октобра 2019. године – 
обнова фасаде и крова;

3. Објекат у Улици београдска бр. 10, Петроварадин, у 
складу са актом Републичког завода за заштиту споменика 
културе бр. 1-823/2019-1 од 17. јула 2019. године – обнова 
крова и фасаде;

4. Објекат у Улици београдска бр. 19, Петроварадин, у 
складу са актом Републичког завода за заштиту споменика 
културе бр. 2/1451 од 10. јула 2017. године – обнова крова 
дворишног крила главног објекта;

5. Објекат у Улици Штросмајерова  бр. 16, Петровара-
дин,  – обнова крова;

6. Објекат у Улици Штросмајерова  бр. 18, Петровара-
дин,  у складу са актом Републичког завода за заштиту спо-
меника културе, бр. 1-396/2018-1 од 22. маја 2018. године 
–  обнова крова;

7. Објекат Улици Владимира Назора бр. 3, Петровара-
дин, – обнова фасаде;

8. Објекат у Улици проте Михалџића бр. 2, Петровара-
дин, – обнова фасаде;

9. Објекат у Улици проте Михалџића бр. 4, Петровара-
дин, у складу са актом Републичког завода за заштиту спо-
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меника културе, бр. 1-1445/2019-1 од 23. августа 2019. 
године – обнова фасаде и крова;

10. Објекат у Улици проте Михалџића бр. 6, Петрова-
радин – обнова фасаде и крова;

11. Објекат у Улици проте Михалџића бр. 8, Петрова-
радин – обнова фасаде;

12. Објекат у Улици проте Михалџића бр. 10, Петрова-
радин, у складу са актом Републичког завода за заштиту 
споменика културе, бр. 1-1776/2019-1 од 11. октобра 2019. 
године – обнова фасаде и крова;

13. Објекат у Улици проте Михалџића бр. 12, Петрова-
радин – обнова фасаде;

14. Објекат у Улици проте Михалџића бр. 12, Петрова-
радин – обнова крова;

15. Објекат у Улици Лисинског бр. 3, Петроварадин – 
обнова фасаде и крова;

16. Објекат на Тргу слободе бр. 4 у Новом Саду, у складу 
са актом Републичког завода за заштиту споменика кул-
туре, бр. 1-809/2018-1 од 24. маја 2018. године  – обнова 
забатног зида ка Тргу слободе бр. 2;

17. Објекат у Улици Светозара Милетића бр. 11 у Новом 
Саду – обнова фасаде;

18. Објекат у Улици Светозара Милетића бр. 27 у Новом 
Саду – обнова фасаде;

19. Објекат у Улици Светозара Милетића бр. 29 у Новом 
Саду,  у складу са актом Републичког завода за заштиту 
споменика културе, бр. 1-1464/2019-1 од 20. августа 2019. 
године  – обнова фасаде,

20. Објекат у Улици дунавска бр. 12  у Новом Саду – 
обнова фасаде;

21. Објекат на Тргу владике Николаја бр. 1, Петровара-
дин, у складу са актом Републичког завода за заштиту спо-
меника културе, бр. 2/612 од 21. марта 2017. године – обнова 
крова;

22. Објекат на Тргу владике Николаја бр. 3, Петровара-
дин, у складу са актом Републичког завода за заштиту спо-
меника културе, бр. 3/2253 од 30. децембра 2016. године 
– обнова крова;

23. Објекат у Улици београдска бр. 1, Петроварадин, у 
складу са актом Републичког завода за заштиту споменика 
културе, бр. 2/221 од 31. јануара 2017. године – обнова 
крова;

24. Објекат у Улици београдска бр. 3, Петроварадин, у 
складу са актом Републичког завода за заштиту споменика 
културе, бр. 2/124 од 20. јануара 2017. године – обнова 
крова;

25.  Објекат у Улици београдска бр. 11, Петроварадин, 
у складу са актом Републичког завода за заштиту споме-
ника културе, бр. 2/1242 од 13. јуна 2017. године – обнова 
крова;

26. Објекат у Улици београдска бр. 15, Петроварадин, 
у складу са актом Републичког завода за заштиту споме-
ника културе, бр. 2/275 од 2. фебруара 2017. године – обнова 
крова;

27. Објекат у Улици Штросмајерова  бр. 3, Петровара-
дин,  у складу са актом Републичког завода за заштиту спо-
меника културе, бр. 2/1089 од 22. маја 2017. године –  обнова 
крова;

28. Објекат у Улици Штросмајерова бр. 5, Петровара-
дин, у складу са актом Републичког завода за заштиту спо-

меника културе, бр. 1-428/2018-1 од 24. маја 2018. године 
– обнова крова и фасаде;

29. Објекат у Улици Штросмајерова бр. 14, Петроварадин,у 
складу са актом Републичког завода за заштиту споменика 
културе, бр. 1-406/2018-1 од 22. маја 2018. године – обнова 
крова и фасаде;

30. Објекат у Улици Змај Јовина бр. 28 у Новом Саду, 
у складу са актом Републичког завода за заштиту споме-
ника културе, бр. 1-1310/2018-1 од 28. септембра 2018. 
године – обнова крова;

31. Објекат у Улици дунавска бр. 27 у Новом Саду, у 
складу са актом Републичког завода за заштиту  споме-
ника културе, бр. 1-1063/2018-1 од 27. јула 2018. године – 
обнова фасаде и

32. Објекат у Улици кисачка бр. 20 у Новом Саду, у 
складу са актом Републичког завода за заштиту споменика 
културе, бр. 1-1030/2018-1 од 9. јула 2018. године – обнова 
крова и фасаде.

За објекте из става 1. подтач. 21-32. ове тачке, који су 
предвиђени Програмом спровођења мера заштите на кул-
турним добрима и добрима која уживају претходну заштиту 
у Граду Новом Саду у 2018. години број 6-3/2018-178-I од 
29. јуна 2018. године, активности се спроводе у 2019. години, 
с обзиром да у поступцима јавних набавки који су вођени 
током друге половине 2018. године није било пријављених 
понуђача.

V

У циљу реализације овог програма, Завод за заштиту 
споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад обратиће 
се Министарству културе и информисања Републике Србије 
са захтевом за одређивање Завода за заштиту споменика 
културе Града Новог Сада, Нови Сад, као стараоца за 
спровођење мера заштите културног добра сходно члану 
33. Закона о културним добрима („Службени гласник РС“, 
бр. 71/94, 52/11-др. закони и 99/11 - др. закон), за објекте 
из тачке IV овог програма за које то није прибављено.

VI

Поред обавезе из тачке  V овог програма, Завод за 
заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад, 
у обавези је да:

-  прибави услове за предузимање мера техничке заштите 
од стране Републичког завода за заштиту споменика 
културе, за објекте из тачке IV став 1. подтач. 5, 7, 8, 
10, 11, 13-15, 17, 18 и 20. овог програма, 

-  изради прописану техничку документацију,
-  спроведе поступке јавних набавки,
-  прибави неопходна акта у складу са прописима о 
планирању и изградњи и прописима о комуналном 
уређењу Града Новог Сада,

-  врши стручни и конзерваторски надзор и
-  обави и друге активности неопходне за реализацију 
овог програма. 

VII

Извештај о реализацији овог програма и коришћењу 
одобрених средстава, Завод за заштиту споменика кул-
туре Града Новог Сада, Нови Сад ће сачинити у року од 
30 дана по реализацији активности из тачке III овог про-
грама и доставити Скупштини Града Новог Сада. 
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VIII

У реализацији овог програма учествоваће и други органи 
Града Новог Сада, као и јавна и јавно-комунална предузећа 
и установе чији је оснивач Град Нови Сад, у складу са 
својим надлежностима.

IX

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2019-327-I
27. новембар 2019. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1093
На основу члана 39. тачка 47. Статута Града Новог Сада 

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина 
Града Новог Сада на LVII седници од 27. новембра 
2019. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 
ИЗМЕНИ ПРОГРАМА РАДА И РАЗВОЈА 
ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 

СТУДЕНАТА НОВИ САД ЗА 2019. ГОДИНУ

1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Програма рада 
и развоја Завода за здравствену заштиту студената Нови 
Сад за 2019. годину, коју је Управни одбор Завода за здрав-
ствену заштиту студената Нови Сад донео на XVII седници 
одржаној 22. октобра 2019. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 51-77/2019-I
27. новембар 2019. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1094
На основу члана 9. Одлуке о прибављању, располагању 

и управљању непокретностима у јавној својини Града Новог 
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 31/19), по 
захтеву Установе за културу и образовање Културни цен-
тар „Кисач“, Кисач, Скупштина Града Новог Сада на LVII 
седници од 27. новембра 2019. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ 

НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 
ГРАДА НОВОГ САДА УСТАНОВИ ЗА 
КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ КУЛТУРНИ 

ЦЕНТАР „КИСАЧ“, КИСАЧ

I

Дају се на коришћење непокретности у јавној својини 
Града Новог Сада Установи за културу и образовање Кул-
турни центар „Кисач“, Кисач и то:

-  зграда културе-библиотека број 1, површине 175 m2, 
која се налази у Кисачу, Улица Словачка број 20,

-  зграда културе-сала за фолклор бој 2, површине 148 m2, 
која се налази у Кисачу, Улица Словачка број 22,

-  зграда културе-биоскопска сала број 3, површине 476 
m2, која се налази у Кисачу, Улица Словачка, све напред 
наведено, саграђено на катастарској парцели број 
4152 КО Кисач и све уписано у Лист непокретности 
број 1510 КО Кисач, издат од стране Републичког гео-
детског завода – Службе за катастар непокретности 
Нови Сад 2,

  и
-  породична стамбена зграда број 1, површине 259 m2, 
која се налази у Кисачу, Улица др Јанка Гомбара број 
148,

-  помоћна зграда број 2, површине 48 m2,

-  помоћна зграда број 3, површне 55 m2,
-  помоћна зграда број 4, површине 37 m2,
-  помоћна зграда број 5, површине 27 m2, које се налазе 
у Кисачу, Улица др Јанка Гомбара, све напред наве-
дено, саграђено на катастарској парцели број 4236 КО 
Кисач и све уписано у Лист непокретности број 1717 
КО Кисач издат од стране Републичког геодетског 
завода – Службе за катастар непокретности Нови Сад 2.

II

На основу овог решења закључује се уговор између 
Града Новог Сада, кога заступа Градоначелник Града Новог 
Сада, или лице које он овласти и Установе за културу и 
образовање Културни центар „Кисач“, Кисач кога заступа 
директор или друго овлашћено лице, којим ће се регули-
сати међусобна права и обавезе.

III

Уговор из тачке II овог решења је основ за упис права 
коришћења Установе за културу и образовање Културни 
центар „Кисач“, Кисач на непокретностима описаним у тачки 
I овог решења у јавне књиге о непокретностима и правима 
на њима у складу са законом којим се уређује упис права 
на непокретностима.

IV

Корисник непокретности из тачке I овог решења дужан 
је да, непокретности које су му овим решењем дате на 
коришћење, користи за потребе обављања делатности за 
коју је Установа за културу и образовање Културни центар 
„Кисач“, Кисач основана.
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V
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 

Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-370/2019-I
27. новембар 2019. године
НОВИ САД Председник

Здравко Јелушић, с.р.

1095
На основу члана 9. Одлуке о прибављању, располагању 

и управљању непокретностима у јавној својини Града Новог 
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 31/19), по 
захтеву Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад, Скуп-
штина Града Новог Сада на LVII седници од 27. новембра 
2019. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ 

НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 
ГРАДА НОВОГ САДА ЗАВОДУ ЗА ХИТНУ 

МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ НОВИ САД
I

Дају се на коришћење непокретности у јавној својини 
Града Новог Сада Заводу за хитну медицинску помоћ Нови 
Сад и то зграда здравства број 1, изузев посебног дела – 
пословни простор за  који није утврђена делатност – Апо-
тека, у површини од 58,14 m2, у приземљу и зграда број 2 
– гаража, обе у Новом Саду, Булевар патријарха Павла 
број 26а, саграђене на катастарској парцели број 5432/1 
КО Нови Сад II, уписане у Лист непокретности број 10040 
КО Нови Сад II издат од стране Републичког геодетског 
завода – Службе за катастар непокретности Нови Сад 1.

II

На основу овог решења закључује се уговор између 
Града Новог Сада, кога заступа Градоначелник Града Новог 
Сада, или лице које он овласти и Завода за хитну меди-
цинску помоћ Нови Сад, кога заступа директор или друго 
овлашћено лице, којим ће се регулисати међусобна права 
и обавезе.

III

Уговор из тачке II овог решења је основ за упис права 
коришћења Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад 
на непокретностима описаним у тачки I овог решења у јавне 
књиге о непокретностима и правима на њима у складу са 
законом којим се уређује упис права на непокретностима.

IV

Корисник непокретности из тачке I овог решења дужан 
је да, непокретности које су му овим решењем дате на 
коришћење, користи за потребе обављања делатности за 
коју је Завод основан.

V

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-404/2019-I
27. новембар 2019. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1096
На основу члана 39. Закона о култури („Службени глас-

ник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.) и члана 39. тачка 
50. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на LVII 
седници од 27. новембра 2019.  године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ВРШИОЦА 
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ПОЗОРИШТА 

МЛАДИХ, НОВИ САД
I

МИХАЈЛУ НЕСТОРОВИЋУ престаје дужност вршиоца 
дужности директора Позоришта младих, Нови Сад због 
именовања директора на основу спроведеног јавног кон-
курса.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2019-169-I
27. новембар 2019. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1097
На основу чл. 34. и 35. Закона о култури („Службени 

гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.) и члана 39. 
тачка 50. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на 
LVII  седници од 27. новембра 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ПОЗОРИШТА 

МЛАДИХ, НОВИ САД
I

МИХАЈЛО НЕСТОРОВИЋ се именује за директора Позо-
ришта младих, Нови Сад на период од четири године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.
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Правни основ за доношење Решења садржан је у члану 
34. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
13/16 и 30/16 – испр.) и члану 39. тачка 50. Статута Града 
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), 
којима је, између осталог, прописано да Скупштина Града 
Новог Сада, у складу са законом, именује и разрешава 
директора установе културе чији је оснивач Град Нови Сад. 
Чланом 35. Закона о култури, између осталог, прописано 
је да се директор установе чији је оснивач јединица локалне 
самоуправе именује на основу претходно спроведеног 
јавног конкурса на период од четири године и да може 
поново бити именован. Истим чланом наведеног закона је 
прописано да јавни конкурс расписује и спроводи управни 
одбор установе, да управни одбор установе обавља раз-
говор са кандидатима који испуњавају услове из конкурса 
и у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса 
доставља оснивачу образложени предлог листе кандидата, 
која садржи мишљење управног одбора o стручним и орга-
низационим способностима сваког кандидата и записник 
о обављеном разговору. Оснивач именује директора уста-
нове са листе кандидата.

Чланом 36. Закона о култури је прописано да кандидати 
за директоре установа морају имати високо образовање и 
најмање пет година радног искуства у струци, као и то да 
се остали услови за избор кандидата за директора уста-
нове утврђују статутом установе. Кандидат за директора 
дужан је да предложи програм рада и развоја установе, 
као саставни део конкурсне документације.

Чланом 16. Статута Позоришта младих, Нови Сад је 
прописано да кандидат за директора Позоришта младих, 
Нови Сад, поред општих услова прописаних законом мора 
да испуњава и следеће услове: 

- стечено високо образовање из области драмске и ауди-
овизуелне уметности, политичке науке, правне науке или 
економске науке, на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије, мастер 
струковне студије или специјалистичке струковне студије), 
по пропису који је уређивао високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године до 7. октобра 2017. године, 
односно на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или мастер 
струковне студије) по пропису који уређује високо 
образовање почев од 7. октобра 2017. године, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године.

- најмање пет година радног искуства у струци.
Кандидат за директора дужан је да предложи програм 

рада и развоја Позоришта младих, Нови Сад за мандатни 
период од четири године, као саставни део конкурсне 
документације. 

Управни одбор Позоришта младих, Нови Сад је 25. сеп-
тембра 2019. године донео Одлуку о расписивању јавног 
конкурса за избор кандидата за директора Позоришта мла-
дих, Нови Сад, у складу са условима утврђеним Законом 
о култури и Статутом Позоришта младих, Нови Сад. Текст 
јавног конкурса објављен је 2. октобра 2019. године на сајту 
Националне служба за запошљавање и у дневном листу 
„Дневник“. До 12. октобра 2019. године, односно у року 
одређеном за подношење пријаве на Јавни конкурс, пријаву 
је поднео један кандидат.

Управни одбор Позоришта младих, Нови Сад је 16. окто-
бра 2019. године констатовао да је на јавни конкурс за 
избор кандидата за директора Позоришта младих, Нови 

Сад пријаву благовремено поднео кандидат Михајло 
Несторовић. Управни одбор је констатовао да су уз пријаву 
кандидата Михајла Несторовића приложени сви потребни 
докази, односно да наведени кандидат испуњава услове 
из јавног конкурса за избор кандидата за директора Позо-
ришта младих, Нови Сад. Управни одбор је потом, 18. окто-
бра 2019. године, обавио усмени разговор са кандидатом 
Михајлом Несторовићем ради оцењивања његових струч-
них и организационих способности потребних за руковођење 
овом установом, а о чему је сачинио записник.

Након обављеног разговора са кандидатом, Управни 
одбор је 22. октобра 2019. године утврдио образложени 
предлог листе кандидата, са мишљењем о стручним и орга-
низационим способностима за кандидата са листе, Михајла 
Несторовића, дипломираног глумца.   

Комисија за кадровска, административна и мандатно-
имунитетна питања Скупштине Града Новог Сада је на 114. 
седници од 8. новембра 2019. године, на основу образло-
женог предлога листе кандидата који садржи мишљење о 
стручним и организационим способностима за кандидата 
са листе, Михајла Несторовића, и записник о обављеном 
разговору са наведеним кандидатом, достављених Скуп-
штини Града Новог Сада 22. октобра 2019. године, одно-
сно у року од 30 дана од завршетка Јавног конкурса, 
утврдила Предлог решења о именовању директора Позо-
ришта младих, Нови Сад.

Сходно наведеном, Скупштина Града Новог Сада је 
одлучила као у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења може се поднети тужба Вишем 

суду у Новом Саду у року од 30 дана од дана достављања 
Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2019-168-I
27. новембар 2019. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1098
На основу члана 41. став 3. и члана 42. став 6. Закона 

о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 
– испр.) и члана 39. тачка 50. Статута Града Новог Сада 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина 
Града Новог Сада на LVII седници од 27. новембра 2019.  
године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ 

ОДБОРА МУЗЕЈА ГРАДА НОВОГ САДА, 
ПЕТРОВАРАДИН

I

СТЕВАН ПУЗИЋ се именује за члана Управног одбора 
Музеја Града Новог Сада, Петроварадин на период од 
четири године.
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II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2019-170-I
27. новембар 2019. године
НОВИ САД Председник

Здравко Јелушић, с.р.

1099
На основу члана 116. став 5. и члана 117. став 3. Закона 

о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закони и 10/19) и члана 
39. тачка 45. Статута Града Новог Сада („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог 
Сада на LVII седници од 27. новембра 2019. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ШКОЛЕ ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ „МИЛАН ПЕТРОВИЋ“ СА 

ДОМОМ УЧЕНИКА, НОВИ САД   
I

БИЉАНА АТАНАСИЈЕВИЋ се разрешава дужности 
члана Школског одбора Школе за основно и средње 
образовање „Милан Петровић“ са домом ученика, Нови 
Сад, представника јединице локалне самоуправе, на лични 
захтев.

II

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2019-171-I
27. новембар 2019. године
НОВИ САД Председник

Здравко Јелушић, с.р.

1100
На основу члана 116. ст. 2. и 5. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 88/17, 27/18 – др. закони и 10/19) и члана 39. тачка 45. 
Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на LVII 
седници од 27. новембра 2019. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ШКОЛЕ ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ „МИЛАН ПЕТРОВИЋ“ СА 

ДОМОМ УЧЕНИКА, НОВИ САД  

I
ИВАНА РОГАНОВИЋ се именује за члана Школског 

одбора Школе за основно и средње образовање „Милан 
Петровић“ са домом ученика, Нови Сад, представника 
јединице локалне самоуправе.

II
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 

Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2019-172-I
27. новембар 2019. године
НОВИ САД Председник

Здравко Јелушић, с.р.

1101
На основу члана 116. ст. 5. и 6. и члана 117. став 3. тачка 

4. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закони и 
10/19) и члана 39. тачка 45. Статута Града Новог Сада 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина 
Града Новог Сада на LVII седници од 27. новембра 2019. 
године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ МАШИНСКЕ 

ШКОЛЕ, НОВИ САД   
I

Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Средње машинске школе, Нови Сад, због престанка основа 
по којем су именовани:

представници родитеља
СЛОБОДАН СТАНАР
ТАЊА ЋИРКОВИЋ ГАЛИЋ

II

За чланове Школског одбора Средње машинске школе, 
Нови Сад, именују се:

представници родитеља
СЛАВИЦА ДЕЛИБАШИЋ
СЛАВИША ВАСИЋ

III
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 

Сада“.
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2019-173-I
27. новембар 2019. године
НОВИ САД Председник

Здравко Јелушић, с.р.
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1102
На основу чл. 34. и 35. Закона о култури („Службени 

гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.) и члана 39. 
тачка 50. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на 
LVII  седници од 27. новембра 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА НОВОСАДСКОГ 
ДЕЧИЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, НОВИ САД

I
АЛЕКСАНДРА ЛУКИЋ се именује за директора Ново-

садског дечијег културног центра, Нови Сад на период од 
четири године.

II

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

О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење Решења садржан је у члану 

34. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
13/16 и 30/16 – испр.) и члану 39. тачка 50. Статута Града 
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), 
којима је, између осталог, прописано да Скупштина Града 
Новог Сада, у складу са законом, именује и разрешава 
директора установе културе чији је оснивач Град Нови Сад. 
Чланом 35. Закона о култури, између осталог, прописано 
је да се директор установе чији је оснивач јединица локалне 
самоуправе именује на основу претходно спроведеног 
јавног конкурса на период од четири године и да може 
поново бити именован. Истим чланом наведеног закона је 
прописано да јавни конкурс расписује и спроводи управни 
одбор установе, да управни одбор установе обавља раз-
говор са кандидатима који испуњавају услове из конкурса 
и у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса 
доставља оснивачу образложени предлог листе кандидата, 
која садржи мишљење управног одбора o стручним и орга-
низационим способностима сваког кандидата и записник 
о обављеном разговору. Оснивач именује директора уста-
нове са листе кандидата.

Чланом 36. Закона о култури је прописано да кандидати 
за директоре установа морају имати високо образовање и 
најмање пет година радног искуства у струци, као и то да 
се остали услови за избор кандидата за директора уста-
нове утврђују статутом установе. Кандидат за директора 
дужан је да предложи програм рада и развоја установе, 
као саставни део конкурсне документације.

Чланом 17. Статута Новосадског дечијег културног цен-
тра, Нови Сад је прописано да кандидат за директора Ново-
садског дечијег културног центра, Нови Сад, поред општих 
услова прописаних законом мора да испуњава и следеће 
услове: 

- стечено високо образовање из области филолошке 
науке, правне науке или економске науке, на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије, мастер струковне студије или 
специјалистичке струковне студије), по пропису који је 
уређивао високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године до 7. октобра 2017. године, односно на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или мастер струковне студије) по про-
пису који уређује високо образовање почев од 7. октобра 
2017. године, односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године.

- најмање пет година радног искуства у струци.
Кандидат за директора дужан је да предложи програм 

рада и развоја Новосадског дечијег културног центра, Нови 
Сад за мандатни период од четири године, као саставни 
део конкурсне документације. 

Управни одбор Новосадског дечијег културног центра, 
Нови Сад је на 6. седници од 16. октобра 2019. године донео 
Одлуку о расписивању јавног конкурса за избор кандидата 
за директора Новосадског дечијег културног центра, Нови 
Сад, у складу са условима утврђеним Законом о култури и 
Статутом Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад. 
Текст јавног конкурса објављен је 23. октобра 2019. године 
на сајту Националне служба за запошљавање и у дневном 
листу „Дневник“. До 7. новембра 2019. године, односно у 
року одређеном за подношење пријаве на Јавни конкурс, 
пријаву је поднео један кандидат.

Управни одбор Новосадског дечијег културног центра, 
Нови Сад је на 8. седници од 8. новембра 2019. године кон-
статовао да је на јавни конкурс за избор кандидата за дирек-
тора Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад 
пријаву благовремено поднео кандидат Александра Лукић. 
Управни одбор је констатовао да су уз пријаву кандидата 
Александре Лукић приложени сви потребни докази, одно-
сно да наведени кандидат испуњава услове из јавног кон-
курса за избор кандидата за директора Новосадског дечијег 
културног центра, Нови Сад. Управни одбор је потом на 9. 
седници од 8. новембра 2019. године, обавио усмени раз-
говор са кандидатом Александром Лукић ради оцењивања 
њених стручних и организационих способности потребних 
за руковођење овом установом, а о чему је сачинио запис-
ник.

Након обављеног разговора са кандидатом, Управни 
одбор је на 10. седници од 8. новембра 2019. године утврдио 
образложени предлог листе кандидата, са мишљењем о 
стручним и организационим способностима за кандидата 
са листе, Александру Лукић, дипломираног економисте.   

Комисија за кадровска, административна и мандатно-
имунитетна питања Скупштине Града Новог Сада је на 115. 
седници седници од 26. новембра 2019. године, на основу 
образложеног предлога листе кандидата који садржи 
мишљење о стручним и организационим способностима 
за кандидата са листе, Александру Лукић, и записник о 
обављеном разговору са наведеним кандидатом, 
достављених Скупштини Града Новог Сада 12. новембра 
2019. године, односно у року од 30 дана од завршетка Јавног 
конкурса, утврдила Предлог решења о именовању дирек-
тора Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад.

Сходно наведеном, Скупштина Града Новог Сада је 
одлучила као у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења може се поднети тужба Вишем 

суду у Новом Саду у року од 30 дана од дана достављања 
Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2019-174-I
27. новембар 2019. године
НОВИ САД Председник

Здравко Јелушић, с.р.
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1103
На основу члана 39. Закона о култури („Службени глас-

ник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.) и члана 39. тачка 
50. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на LVII 
седници од 27. новембра 2019.  године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ВРШИОЦА 

ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА НОВОСАДСКОГ 
ДЕЧИЈЕГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, НОВИ САД

I

АЛЕКСАНДРИ ЛУКИЋ престаје дужност вршиоца дуж-
ности директора Новосадског дечијег културног центра, 
Нови Сад због именовања директора на основу спроведе-
ног јавног конкурса.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2019-175-I
27. новембар 2019. године
НОВИ САД Председник

Здравко Јелушић, с.р.

1104
На основу члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“ број 11/19), Скупштина 
Града Новог Сада на LVII седници од 27. новембра 2019.  
године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „ЗООХИГИЈЕНА И ВЕТЕРИНА 

НОВИ САД“ НОВИ САД
I

ЉИЉАНИ ПАЈИЋ престаје дужност председника Над-
зорног одбора Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена 
и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад због наступања смрти.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2019-176-I
27. новембар 2019. године
НОВИ САД Председник

Здравко Јелушић, с.р.

1105
На основу члана 17. став 3. и члана 18. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16) и члана 
39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог 
Сада на LVII седници од 27. новембра 2019. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗООХИГИЈЕНА 
И ВЕТЕРИНА НОВИ САД“ НОВИ САД

I

ВЛАДАН БУМБИЋ се именује за председника Надзор-
ног одбора Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и 
Ветерина Нови Сад“ Нови Сад на период од четири године.

II

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења садржан је у члану 
17. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС“, број 15/16), којим је прописано да председника и чла-
нове надзорног одбора јавног предузећа чији је оснивач 
јединица локалне самоуправе именује орган одређен стату-
том јединице локалне самоуправе, на период од четири године 
од којих је један члан надзорног одбора из реда запослених 
и у члану 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 11/19), којим је прописано да 
Скупштина Града Новог Сада, у складу са законом, именује 
и разрешава надзорни одбор јавних комуналних и других 
јавних 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 корпора-
тивног 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, делатно-
сти и дужности. 

Комисија за кадровска, административна и мандатно-
имунитетна питања Скупштине Града Новог Сада је на 115. 
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седници од 26. новембра 2019. године констатовала да 
предложени кандидат, Владан Бумбић, испуњава пропи-
сане услове за именовање у Надзорни одбор Јавног кому-
налног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови 
Сад и на основу претходно обављених консултација 
утврдила Предлог решења о именовању председника Над-
зорног одбора Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена 
и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад.

Сходно наведеном, Скупштина Града Новог Сада је 
одлучила као у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против овог решења може се поднети тужба Вишем 
суду у Новом Саду у року од 30 дана од дана достављања 
Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2019-177-I
27. новембар 2019. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1106
На основу члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“ број 11/19), Скупштина 
Града Новог Сада на LVII седници од 27. новембра 2019. 
године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР 

ВОЈВОДИНА“ НОВИ САД
I

БОРИСУ БАРЈАКТАРОВИЋУ престаје дужност члана 
Надзорног одбора Јавног предузећа „Спортски и пословни 
центар Војводина“ Нови Сад из реда запослених са 30. 
септембром 2019. године због престанка радног односа.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2019-178-I
27. новембар 2019. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1107
На основу члана 123. Закона о здравственој заштити 

(„Службени гласник РС“, број 25/19) и члана 39. тачка 47. 
Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 11/19) у вези са чланом 262. став 1. Закона о 
здравственој заштити, Скупштина Града Новог Сада на 
LVII седници од 27. новембра 2019. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ 

ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА „НОВИ САД“, 
НОВИ САД

I

Др САЊА БОШКОВИЋ се именује за члана Управног 
одбора Дома здравља „Нови Сад“, Нови Сад из реда запо-
слених на период од четири године.

II

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења садржан је у члану 
123. став 1. Закона о здравственој заштити („Службени 
гласник РС“, број 25/19), којим је прописано да чланове 
управног и надзорног одбора из здравствене установе, 
оснивач именује на предлог стручног савета здравствене 
установе, уз претходно прибављено мишљење репрезен-
тативних синдиката у тој здравственој установи и члану 
39. тачка 47. Статута Града Новог Сада („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 11/19), којим је прописано да Скуп-
штина Града Новог Сада, у складу са законом, именује и 
разрешава управне и надзорне одборе и директоре уста-
нова које обављају здравствену делатност. Такође, чла-
ном 262. став 1. Закона о здравственој заштити је пропи-
сано да ће Република Србијa, односно аутономна покрајина, 
преузети оснивачка права над здравственим установама 
које у складу са овим законом оснива Република Србија, 
односно аутономна покрајина, а над којима је оснивачка 
права вршила јединица локалне самоуправе, на основу 
одлуке надлежног органа јединице локалне самоуправе. 

Чланом 123. став 2. Закона о здравственој заштити је 
прописано да за члана управног и надзорног одбора може 
бити именовано лице које:

1) је доктор медицине, доктор денталне медицине, маги-
стар фармације, односно магистар фармације-медицински 
биохемичар или има високо образовање из области прав-
них, економских, односно организационих наука, на ака-
демским мастер студијама, у складу са законом којим се 
уређује високо образовање и најмање пет година радног 
искуства на пословима у области здравства, права, 
економије, односно организационих наука;

2) није осуђивано, односно против којег се не води 
истрага, односно против којег није подигнута оптужница за 
кривично дело утврђено законом којим се уређује 
организација и надлежност државних органа у сузбијању 
организованог криминала, корупције и других посебно теш-
ких кривичних дела, односно које није правноснажном суд-
ском одлуком осуђивано за умишљајно кривично дело на 
казну затвора од шест месеци или тежу казну, нити за кри-
вично дело против здравља људи, односно којем није прав-
носнажном судском одлуком изречена мера безбедности 
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у складу са Кривичним закоником, и то: обавезно 
психијатријско лечење и чување у здравственој установи, 
обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно 
лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара, одно-
сно забрана вршења позива, делатности и дужности због 
које не може обављати дужност члана управног, односно 
надзорног одбора;

3) није члан органа политичке странке;
4) испуњава и друге услове предвиђене статутом здрав-

ствене установе.
Комисија за кадровска, административна и мандатно-

имунитетна питања Скупштине Града Новог Сада на 115. 
седници од 26. новембра 2019. године, на основу предлога 
Стручног савета Дома здравља „Нови Сад“, Нови Сад, који 
садржи претходно прибављена мишљења репрезентатив-
них синдиката у овој здравственој установи о предложе-
ном кандидату за члана Управног одбора Дома здравља 
„Нови Сад“, Нови Сад из реда запослених, утврдила је да 
предложени кандидат, др Сања Бошковић, испуњава про-
писане услове за именовање за члана Управног одбора 
Дома здравља „Нови Сад“, Нови Сад из реда запослених 
и имајући у виду да до доношења одлуке из цитиране 
одредбе члана 262. став 1. Закона о здравственој заштити, 
Скупштина Града Новог Сада врши оснивачка права над 
Домом здравља „Нови Сад“, Нови Сад, на основу изнетог 
утврдила Предлог решења о именовању члана Управног 
одбора Дома здравља „Нови Сад“, Нови Сад.

Сходно наведеном, Скупштина Града Новог Сада је 
одлучила као у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења може се поднети тужба Вишем 

суду у Новом Саду у року од 30 дана од дана достављања 
Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2019-179-I
27. новембар 2019. године
НОВИ САД Председник

Здравко Јелушић, с.р.

1108
На основу члана 113. ст. 4. и 8 Закона о здравственој 

заштити („Службени гласник РС“, број 25/19) и члана 39. 
тачка 47. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 11/19) у вези са чланом 262. став 1. Закона 
о здравственој заштити, Скупштина Града Новог Сада на 
LVII седници од 27. новембра 2019. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА 
„НОВИ САД“, НОВИ САД

I

Др САЊИ БОШКОВИЋ престаје дужност члана Управ-
ног одбора Дома здравља „Нови Сад“, Нови Сад из реда 
запослених, због истека мандата и именовањем члана 

Управног одбора Дома здравља „Нови Сад“, Нови Сад из 
реда запослених.

II

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења садржан је у члану 
113. став 4. Закона о здравственој заштити („Службени 
гласник РС“, број 25/19), којим је прописано да председ-
ника и чланове управног одбора и председника и чланове 
надзорног одбора здравствене установе именује и разре-
шава оснивач и члану 39. тачка 47. Статута Града Новог 
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), којим 
је прописано да Скупштина Града Новог Сада, у складу са 
законом, именује и разрешава управне и надзорне одборе 
и директоре установа које обављају здравствену делат-
ност. Чланом 113. став 8. Закона о здравственој заштити 
је прописано да управни и надзорни одбор, по истеку ман-
дата, односно разрешења, наставља да обавља послове 
у складу са законом и статутом здравствене установе до 
дана именовања нових, односно привремених органа, а 
највише три месеца од дана истека мандата, односно 
разрешења. Такође, чланом 262. став 1. Закона о 
здравственој заштити је прописано да ће Република Србијa, 
односно аутономна покрајина, преузети оснивачка права 
над здравственим установама које у складу са овим зако-
ном оснива Република Србија, односно аутономна покрајина, 
а над којима је оснивачка права вршила јединица локалне 
самоуправе, на основу одлуке надлежног органа јединице 
локалне самоуправе.

 Комисија за кадровска, административна и мандатно-
имунитетна питања Скупштине Града Новог Сада на 115. 
седници од 26. новембра 2019. године, с обзиром на то да 
је др Сања Бошковић након истека мандата, 26. септем-
бра 2019. године, наставила, у складу Законом, да врши 
дужност члана Управног одбора Дома здравља „Нови Сад“, 
Нови Сад из реда запослених до дана именовања новог 
члана Управног одбора, а највише три месеца од дана 
истека мандата и да је утврђен предлог решења којим је 
именован нови члан Управног одбора ове установе из реда 
запослених, а имајући у виду да до доношења одлуке из 
цитиране одредбе члана 262. став 1. Закона о здравственој 
заштити, Скупштина Града Новог Сада врши оснивачка 
права над Домом здравља „Нови Сад“, Нови Сад, на основу 
изнетог утврдила Предлог решења о престанку дужности 
члана Управног одбора Дома здравља „Нови Сад“, Нови 
Сад.

Сходно наведеном, Скупштина Града Новог Сада је 
одлучила као у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења може се поднети тужба Вишем 

суду у Новом Саду у року  од 30 дана од дана достављања 
Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2019-180-I
27. новембар 2019. године
НОВИ САД Председник

Здравко Јелушић, с.р.
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1109
На основу члана 39. тачка 64. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и члана 9. 
Одлуке о оснивању Туристичке организације Града Новог 
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 53/08, 29/09, 
34/13, 63/14 и 8/16), Скупштина Града Новог Сада на LVII 
седници  од 27. новембра 2019.  године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ 

ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
ГРАДА НОВОГ САДА

I
ЊЕГОШ КРАКИЋ се именује за члана Управног одбора 

Туристичке организације Града Новог Сада на период од 
четири године.

II
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 

Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2019-181-I
27. новембар 2019. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1110
На основу члана 39. тачка 15. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина 
Града Новог Сада на LVII седници од 27. новембра 2019.  
године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА 

ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА
I

ТАМАРИ МОЈСЕЈЕВ престаје функција заменика град-
ског правобраниоца са 17. новембром 2019. године на 
лични захтев.

II
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 

Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2019-182-I
27. новембар 2019. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1111
На основу члана 39. тачка 15. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), члана 32. 
став 1. и члана 33. Одлуке о Правобранилаштву Града 
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 63/14), 
Скупштина Града Новог Сада на LVII седници од 27. новем-
бра 2019.  године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА ГРАДСКОГ 

ПРАВОБРАНИОЦА

I

СЛАВКА ДУКИЋ се поставља за заменика градског пра-
вобраниоца са 1. децембром 2019. године на период од 
пет година.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2019-183-I
27. новембар 2019. године
НОВИ САД Председник

Здравко Јелушић, с.р.

1112
На основу члана 116. ст. 5. и 6. и члана 117. став 3. тачка 

4. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закони и 
10/19) и члана 39. тачка 45. Статута Града Новог Сада 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина 
Града Новог Сада на LVII седници од 27. новембра 2019. 
године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 
„СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ“, НОВИ САД   

I
Разрешавају се дужности члана Школског одбора 

Средње школе „Светозар Милетић“, Нови Сад, због пре-
станка основа по којем су именовани:

представници родитеља
СТЕВАН ДОРОШКИ
ТАТЈАНА САВКОВИЋ НОВЕВСКИ

II

За чланове Школског одбора Средње школе „Светозар 
Милетић“, Нови Сад, именују се:

представници родитеља
МИЛЕНА БЕКИЋ ОРЕЉ
ЛИДИЈА ДУРУТОВИЋ
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III

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2019-184-I
27. новембар 2019. године
НОВИ САД Председник

Здравко Јелушић, с.р.

1113
На основу члана 116. ст. 5. и 6. и члана 117. став 3. 

Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закони и 
10/19) и члана 39. тачка 45. Статута Града Новог Сада 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина 
Града Новог Сада на LVII седници од 27. новембра 2019. 
године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
„АЛЕКСА ШАНТИЋ“, СТЕПАНОВИЋЕВО   

I

ЂОРЂЕ ЈАКШИЋ се разрешава дужности члана Школ-
ског одбора Основне школе „Алекса Шантић“, Степановићево, 
представника родитеља, на лични захтев.

II

МИЛАН КУЉИЋ се именује за члана Школског одбора 
Основне школе „Алекса Шантић“, Степановићево, пред-
ставника родитеља.

III

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2019-185-I
27. новембар 2019. године
НОВИ САД Председник

Здравко Јелушић, с.р.

1114
На основу члана 116. ст. 5. и 6. и члана 117. став 3. тачка 

4. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закони и 
10/19) и члана 39. тачка 45. Статута Града Новог Сада 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина 
Града Новог Сада на LVII седници од 27. новембра 2019. 
године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 
ШКОЛЕ „ПЕТЕФИ ШАНДОР“, НОВИ САД   

I

ДУШКУ ШУМАНУ престаје дужност члана Школског 
одбора Основне школе „Петефи Шандор“, Нови Сад, пред-
ставника родитеља, због наступања смрти.

II

ЕМИР ЈАШАРЕВИЋ се именује за члана Школског 
одбора Основне школе „Петефи Шандор“, Нови Сад, пред-
ставника родитеља.

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2019-186-I
27. новембар 2019. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1115
На основу члана 8. став 2. Одлуке о подизању и 

одржавању споменика на територији Града Новог Сада 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 15/09, 20/10 и 
51/11), Скупштина Града Новог Сада на LVII седници  од 
27. новембра 2019.  године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И 

ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ СПОМЕН-ПЛОЧЕ 

НАЂ БЕЛИ У НОВОМ САДУ

I

У Одбор за спровођење Одлуке о постављању спомен-
плоче Нађ Бели у Новом Саду, именују се:

за председника: 
Мр СИНИША ЈОКИЋ, директор Завода за заштиту спо-
меника културе Града Новог Сада, Нови Сад 

за чланове:
НИКОЛА ЈОВАНЧЕВИЋ, заменик председника Савета 
за културу
НАЂ БЕЛА, представник подносиоца Иницијативе за 
постављање спомен-плоче



страна 3440. – Броj 55 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 27. новембар 2019.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2019-187-I
27. новембар 2019. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1116
На основу члана 116. ст. 1, 2, 5, 6. и 7. и члана 117. ст 

1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закони и 
10/19) и члана 39. тачка 45. Статута Града Новог Сада 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), уз 
мишљење Националног савета мађарске националне 
мањине, број: V/Z345/2019 од 20. новембра 2019. године, 
Скупштина Града Новог Сада на LVII седници од 27. новем-
бра 2019. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ 
ШКОЛЕ „МИХАЈЛО ПУПИН“, НОВИ САД

I

Разрешавају се дужности члана Школског одбора Елек-
тротехничке школе „Михајло Пупин“, Нови Сад због истека 
периода на који су именовани:

представници јединице локалне самоуправе:
ЈОВАН КОСТИЋ
ИВАН АЋИМОВ
ТИБОР ХОРВАТ

представници запослених:
ДРАГАН ВУКМИРОВИЋ
МИЛИЦА МИЛОСАВИЋ КАРАБА
СВЈЕТЛАНА КАСАЛОВИЋ 

представници родитеља:
МАЈА МАРИЋ 
НЕНА МРЂЕНОВИЋ
ДРАГАН ВАРАГИЋ

II

За чланове Школског одбора Електротехничке школе 
„Михајло Пупин“, Нови Сад, на период од четири године, 
именују се:

представници јединице локалне самоуправе:
ЗДРАВКО ДРАЖИЋ
АЛЕКСАНДАР ИЛИЋ
АНДРЕЈ ТОДОРОВИЋ

представници запослених:
ДРАГАН ВУКМИРОВИЋ
МИЛИЦА МИЛОСАВИЋ КАРАБА
СВЈЕТЛАНА КАСАЛОВИЋ

представници родитеља:
МАЈА МАРИЋ 
НЕНА МРЂЕНОВИЋ
ДРАГАН ВАРАГИЋ

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2019-188-I
27. новембар 2019. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.  
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С А Д Р Ж А Ј
Рег. бр.            Предмет                           Страна Рег. бр.            Предмет                           Страна

ГРАД НОВИ САД

Скупштина

1083 Одлука о изради Плана генералне 
 регулације центра у Ветернику 3415

1084 Одлука о изради измена и допуна Пла-
 на детаљне регулације Малог Лимана 
 у Новом Саду (локалитет у Улици Мак-
 сима Горког бр. 21 и 23) 3418

1085 Одлука о Комуналној милицији 3419

1086 Одлука о изменама и допуни Одлуке о 
 одређивању зона на територији Града 
 Новог Сада са коефицијентима за не-
 покретности у зонама за потребе утвр-
 ђивања пореза на имовину 3422

1087 Одлука о изменама и допунама Одлу-
 ке о социјалној заштити Града Новог 
 Сада 3423

1088 Одлука о утврђивању критеријума за 
 умaњење обавеза плаћања комунал-
 них услуга породицама са троје и више 
 деце у 2020. години 3424

1089 Одлука о изради Регионалног плана 
 управљања отпадом за Град Нови Сад 
 и општине Бачка Паланка, Бачки Пе-
 тровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, 
 Темерин и Врбас за период од 2019-
 -2028. године 3425

1090 Одлука о образовању Одбора за спро-
 вођење Одлуке о постављању спомен-
 -плоче Нађ Бели у Новом Саду 3427

1091 Одлука о покретању иницијативе за 
 исправку назива насељеног места на 
 територији Града Новог Сада 3427

1092 Програм спровођења мера техничке 
 заштите на културним добрима у Граду 
 Новом Саду 3428

1093 Решење о давању сагласности на Од-
 луку о измени Програма рада и развоја 
 Завода за здравствену заштиту студе-
 ната Нови Сад за 2019. годину 3430

1094 Решење о давању на коришћење непо-
 кретности у јавној својини Града Новог 
 Сада Установи за културу и образова-
 ње Културни центар „Кисач“ Кисач 3430

1095 Решење о давању на коришћење непо-
 кретности у јавној својини Града Новог 
 Сада Заводу за хитну медицинску по-
 моћ Нови Сад 3431

1096 Решење о престанку дужности врши-
 оца дужности директора Позоришта 
 младих, Нови Сад 3431

1097 Решење о именовању директора По-
 зоришта младих, Нови Сад 3431

1098 Решење о именовању члана Управног 
 одбора Музеја Града Новог Сада, Пе-
 троварадин 3432

1099 Решење о разрешењу члана Школског 
 одбора Школе за основно и средње 
 образовање „Милан Петровић“ са до-
 мом ученика, Нови Сад    3433

1100 Решење о именовању члана Школског 
 одбора Школе за основно и средње 
 образовање „Милан Петровић“ са до-
 мом ученика, Нови Сад   3433

1101 Решење о разрешењу и именова-
 њу два члана Школског одбора Сред-
 ње машинске школе, Нови Сад    3433

1102 Решење о именовању директора Но-
 восадског дечијег културног центра, 
 Нови Сад 3434

1103 Решење о престанку дужности врши-
 оца дужности директора Новосадског 
 дечијег културног центра, Нови Сад 3435

1104 Решење о престанку дужности пред-
 седника Надзорног одбора Јавног ко-
 муналног предузећа „Зоохигијена и 
 Ветерина Нови Сад“ Нови Сад 3435

1105 Ршење о именовању председника 
 Надзорног одбора Јавног комуналног 
 предузећа „Зоохигијена и Ветерина 
 Нови Сад“ Нови Сад 3435

1106 Решење о престанку дужности члана 
 Надзорног одбора Јавног предузећа 
 „Спортски и пословни центар Војводина“ 
 Нови Сад 3436

1107 Решење о именовању члана Управног 
 одбора Дома здравља „Нови Сад“, Но-
 ви Сад 3436

1108 Решење о престанку дужности члана 
 Управног одбора Дома здравља „Нови 
 Сад“, Нови Сад 3437
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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

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

1109 Решење о именовању члана Управног 
 одбора Туристичке организације Града 
 Новог Сада 3438

1110 Решење о престанку функције заменика 
 градског правобраниоца 3438

1111 Решење о постављењу заменика 
 градског правобраниоца 3438

1112 Решење о разрешењу и именовању 
 два члана Школског одбора Средње 
 школе „Светозар Милетић“, Нови Сад    3438

1113 Решење о разрешењу и именовању 
 члана Школског одбора Основне школе 
 „Алекса Шантић“, Степановићево   3439

1114 Решење о престанку дужности и име-
 новању члана Школског одбора Осно-
 вне школе „Петефи Шандор“, Нови Сад   3439

1115 Решење о именовању председника и 
 чланова Одбора за спровођење Одлу-
 ке о постављању спомен-плоче Нађ 
 Бели у Новом Саду 3439

1116 Решење о разрешењу и именовању 
 чланова Школског одбора Електро-
 техничке школе „Михајло Пупин“, 
 Нови Сад 3440


