СЛ УЖ БЕН И ЛИСТ
ГРАДА НОВОГ САДА
Година XXXVIII - Број 59

НОВИ САД, 13. децембар 2019.

ГРАД НОВИ САД

примерак 530,00 динара

Средства из става 1. овог члана распоређују се на:

Скупштина

I Радове на припремању
земљишта

1.155.080.000,00 динара

1148

II Радове на комуналном
опремању земљишта

3.991.357.135,00 динара

На основу члана 94. стaв 1. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-испр.,
64/10-oдлука 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), а у вези са Правилником о садржини,
поступку и начину доношења програма уређивања
грађевинског земљишта („Службени гласник РС'', број 27/15)
и члана 39. тачка 27. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада", брoj 11/19), Скупштина Града
Новог Сада, на LVIII седници од 12. децембра 2019. године,
доноси

ОДЛУКУ
О ПРОГРАМУ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА ЗА 2020. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се Програм уређивања
грађевинског земљишта за 2020. годину (у даљем тексту:
Програм), који је саставни део ове одлуке.
Члан 2.
Програм обухвата: радове на припремању земљишта,
радове на комуналном опремању земљишта, као и трошкове реализације инвестиција и извршења судских одлука.
Члан 3.
За реализацију Програма планирају се средства у укупном износу од 5.547.825.135,00 динара, и то према изворима прихода:
Средства из буџета Града Новог Сада
(у даљем тексту: Буџет)
1. Општи приходи и примања
буџета

1.999.777.000,00 динара

III Трошкове реализације
инвестиција и извршења
судских одлука
УКУПНО:

401.388.000,00 динара

5.547.825.135,00 динара

Градоначелник Града Новог Сада (у даљем тексту: Градоначелник), на предлог Градске управе за грађевинско
земљиште и инвестиције (у даљем тексту: Градска управа),
утврдиће приоритете у извршавању радова предвиђених
у Програму.
Радови на уређивању грађевинског земљишта, који нису
обухваћени Програмом, могу се изводити под условом да
се обезбеде посебна средства за финансирање и да ти
радови не утичу на извршење радова утврђених Програмом.
У случају потребе може се приступити изради просторно
урбанистичке документације, која није предвиђена Програмом у делу I Радови на припремању земљишта, тачка 1.
Планска документа и истражни радови, подтачка 1.1 Просторно урбанистичка документација, у оквиру укупно
предвиђених средстава Програмом за ову намену, о чему
одлучује Градско веће Града Новог Сада, на предлог Градске управе.
Члан 4.
У зонама где не постоји или је само незнатно изграђена
комунална инфраструктура, а на којима су претежно објекти
изграђени без грађевинске дозволе, односно одобрења за
изградњу, опремање грађевинског земљишта реализује се
на основу програма санације који ће се доносити за
појединачне локалитете.
Програм из става 1. овог члана доноси Скупштина Града
Новог Сада, на предлог Градоначелника и садржи:
- одређивање локалитета,

87.923.536,00 динара

- дефинисање потребних радова на изградњи комуналне инфраструктуре,

3. Примања од продаје
нефинансијске имовине

1.300.000.000,00 динара

- одређивање укупне вредности тих радова и начина
финансирања радова,

4. Нераспоређени вишак
прихода из ранијих година

2.160.124.599,00 динара

- одређивање рокова за изградњу комуналне инфраструктуре, и др.

2. Трансфери од других нивоа
власти

УКУПНО:

5.547.825.135,00 динара

Члан 5.
Градска управа задужена је за реализацију Програма.
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Члан 6.

Градска управа подноси Скупштини Града Новог Сада
годишњи извештај о реализацији Програма.
Градска управа дужна је да, на захтев Градоначелника,
достави периодични извештај о реализацији Програма.
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.

13. децембар 2019.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 021-7/2019-2106-3-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2020. ГОДИНУ
I

РАДОВИ НА ПРИПРЕМАЊУ ЗЕМЉИШТА

1.155.080.000,00

1
1.1
1.2
1.3
1.4

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ИСТРАЖНИ РАДОВИ
ПРОСТОРНО-УРБАНИСТИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
СТУДИЈЕ, АНАЛИЗЕ И КАТАСТРИ ОБЈЕКАТА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКИ КОНКУРСИ
ИНЖЕЊЕРСКО-ТЕХНИЧКА ИСПИТИВАЊА ЗЕМЉИШТА И АРХЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА

292.019.000,00
200.000.000,00
47.710.000,00
20.959.000,00
23.350.000,00

2
2.1
2.2

ПРИБАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТА
РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА
АСАНАЦИОНИ РАДОВИ И РАШЧИШЋАВАЊЕ ЗЕМЉИШТА

863.061.000,00
554.011.000,00
309.050.000,00

II

РАДОВИ НА КОМУНАЛНОМ ОПРЕМАЊУ ЗЕМЉИШТА

3.991.357.135,00

1
П1
П3
П5
П6
П7
П8
П9
П10
П11
П12
П13

КАПИТАЛНИ ОБЈЕКТИ
ЈАВНА ГАРАЖА У ШАФАРИКОВОЈ УЛИЦИ
ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ ДЕЛА ГРАДСКОГ ЈЕЗГРА
ЗАТВАРАЊЕ И РЕКУЛТИВАЦИЈА НЕСАНИТАРНЕ ДЕПОНИЈЕ
КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА У СЛИВУ УЛИЦЕ БАЈЕ ПИВЉАНИНА
ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ ЛОКАЛИТЕТА РТВ
ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У БЕГЕЧУ
КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА У ВЕТЕРНИКУ
КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА У РУМЕНКИ
АТЛЕТСКА ДВОРАНА И СТАДИОН СА ИНФРАСТРУКТУРОМ
ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКОГ ПАРКА
ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПАРК СЕВЕРНО ОД РАНЖИРНЕ СТАНИЦЕ

1.201.777.720,00
15.100.000,00
368.576.000,00
5.000.000,00
144.400.000,00
11.600.000,00
24.100.000,00
78.350.000,00
102.000.000,00
155.050.000,00
3.000.000,00
100.696.000,00

1.1
1.2
1.3

ОБЈЕКТИ ОД СТРАТЕШКОГ ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА
МОСТОВИ
ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ ЖЕЖЕЉЕВОГ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ДУНАВ У НОВОМ САДУ

2

ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ
ЈАВНО И ДЕКОРАТИВНО ОСВЕТЉЕЊЕ
МАЛЕ УРБАНЕ ЦЕЛИНЕ
ПАРКОВИ И ТРГОВИ
ПРОЈЕКАТ ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ

55.111.200,00
122.292.600,00
16.501.920,00
95.407.196,00
551.953.447,00
22.400.000,00
110.475.600,00
90.500.000,00
1.320.000,00
322.657.847,00
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3.6
4
4.1
4.2

СПОМЕНИЦИ И СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА
ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ЛИНИЈСКО ОПРЕМАЊЕ
ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ ЛОКАЛИТЕТА

5

РАДОВИ НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

876.416.766,00

III

ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИЈА И ИЗВРШЕЊА СУДСКИХ ОДЛУКА

401.388.000,00

1
ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИЈА
1.1 ТРОШКОВИ ПРИБАВЉАЊА, ОТУЂЕЊА И ДАВАЊА У ЗАКУП ЗЕМЉИШТА
1.2. ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИЈА
2
2.1

ПОСТУПАЊЕ ПО СУДСКИМ ОДЛУКАМА
ИЗВРШЕЊЕ СУДСКИХ ОДЛУКА

4.600.000,00
1.265.802.006,00
1.069.802.006,00
196.000.000,00

99.288.000,00
40.480.000,00
58.808.000,00
302.100.000,00
302.100.000,00

УКУПНО:

5.547.825.135,00

I

РАДОВИ НА ПРИПРЕМАЊУ ЗЕМЉИШТА

1.155.080.000,00

1

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ИСТРАЖНИ РАДОВИ

292.019.000,00

1.1

ПРОСТОРНО-УРБАНИСТИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

200.000.000,00

- План детаљне регулације подручја источно од приступног пута за гробље на Алибеговцу у Петроварадину
- План детаљне регулације подручја јужно од градске главне саобраћајнице на Алибеговцу, а западно од Буковачког пута у Петроварадину
- План детаљне регулације подручја јужно од главне градске саобраћајнице на Алибеговцу, а источно од Буковачког пута у Петроварадину
- План генералне регулације блока школа између Футошке улице, Булевара ослобођења и Улице браће Рибникар
у Новом Саду
- Урбанистички пројекат централног пречистача отпадних вода на локалитету Роков поток у Петроварадину
- План генералне регулације простора за мешовиту намену у северном делу града северно од канала у Новом
Саду
- План детаљне регулације подручја западно од државног пута IБ-12 у Новом Саду
- План детаљне регулације пословања дуж Улице Паје Радосављевића у Новом Саду
- План детаљне регулације подручја за пословање јужно од државног пута А1 ( Е-75) у Новом Саду
- Анализа туристичких потенцијала на територији Града Новог Сада
- План детаљне регулације породичног становања источно од Буковачког пута и дела подручја "Ширине I" у Петроварадину
- План детаљне регулације дела Салајке северно од Партизанске улице у Новом Саду
- План детаљне регулације дела Салајке јужно од Партизанске улице у Новом Саду
- План генералне регулације моста у продужетку Булевара Европе у Новом Саду
- Урбанистички пројекат комплекса ватрогасне станице
- Анализа могућих локација за измештање субстандардног стамбеног насеља са Малог Београда Великог рита
- Измене и допуне Плана детаљне регулације градског гробља у Новом Саду (у сврху дефинисања посебних
услова за формирање грађевинских парцела) – цео обухват
- Измене и допуне Плана детаљне регулације Адица у Новом Саду (у сврху дефинисања посебних услова за
формирање грађевинских парцела за површине јавне намене) – цео обухват
- План генералне регулације пословања на улазним правцима у западном делу насељеног места Футог
- Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Футог (локалитет северно од Улице Моше Пијаде)
- План генералне регулације ранжирне станице у Новом Саду
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Стратешке карте буке за део града Новог Сада
Анализа бициклистичких и спортско-рекреативних стаза на сремској страни Града Новог Сада
План генералне регулације мреже бициклистичких стаза на сремској страни Града Новог Сада
План детаљне регулације блока између Темеринске, Кисачке и Доситејеве улице у Новом Саду
Анализа могућих локација за изградњу станица за снабдевање горивом, на територији Града Новог Сада
План генералне регулације простора Робно-транспортног центра Нови Сад
Мерење подземних вода

1.2 СТУДИЈЕ, АНАЛИЗЕ И КАТАСТРИ ОБЈЕКАТА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
47.710.000,00
- Геодетске услуге за потребе рада Градске управе у Новом Саду (геодетска снимања,
обележавања и израда пројеката геодетских обележавања
- Еталонирање геодетских инструмената са издавањем уверења о еталонирању
- Приступ перманентним базним станицама за коришћење ГПС инструмента
- Градски комунални ГИС, одржавање и развој
- Контролна геомеханичка, асфалтна и бетонска испитивања на територији Града Новог Сада
и приградских насеља
- Израда елабората за заштиту и утицај далековода на објекте
- Израда пројекта геолошких истраживања за потребе изградње бунара у парку код Ранжирне станице
(Пројекат детљних хидрогеолошких радова )
- Приступ подацима катастра непокретности
- Трошкови израде урбанистичких и локацијских услова
- Израда услова и мера заштите за потребе просторно-планске документације на територији Града Новог Сада
- Трошкови израде парцелације и препарцелације
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Геодетске услуге за потребе рада Градске управе у Новом Саду (геодетска снимања, обележавања и израда
пројеката геодетских обележавања
- Еталонирање геодетских инструмената са издавањем уверења о еталонирању
- Израда елабората за заштиту и утицај далековода на објекте
- Контролна геомеханичка, асфалтна и бетонска испитивања на територији Града Новог Сада и приградских
насеља
- Трошкови израде урбанистичких и локацијских услова
- Израда услова и мера заштите за потребе просторно-планске документације на територији Града Новог Сада
1.3

УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКИ КОНКУРСИ

20.959.000,00

АРХИТЕКТОНСКИ КОНКУРС пословно- угоститељског објекта и пешачко- инфраструктурног моста преко
Канала ДТД у Новом Саду
Конкурс, награде, израда каталога, закуп опреме,закуп изложбеног простора, организација изложбе,накнаде за
жири
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
Конкурс, награде, израда каталога, закуп опреме,закуп изложбеног простора, организација изложбе,накнаде за
жири
УРБАНИСТИЧКО - АРХИТЕКТОНСКИ КОНКУРС за идејно решење моста преко Дунава на постојећим стубовима
некадашњег моста Франца Јозефа
Конкурс, награде, израда каталога, закуп опреме,закуп изложбеног простора, организација изложбе,накнаде за
жири
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
Конкурс, награде, израда каталога, закуп опреме,закуп изложбеног простора, организација изложбе,накнаде за
жири
1.4

ИНЖЕЊЕРСКО - ТЕХНИЧКА ИСПИТИВАЊА ЗЕМЉИШТА И АРХЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА

- Археолошки радови на територији Града Новог Сада

23.350.000,00
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-

Изградња и поправка пијезометара на територији Града Новог Сада
Геодетско снимање стубова и стабилизација допунске геодетске мреже за Мост слободе
Пијезометарска и инклинометарска опажања клизишта
Изградња инклинометара у зони Моста слободе у Новом Саду
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Археолошки радови на територији Града Новог Сада
- Геодетско снимање стубова Моста слободе
- Изградња и поправка пијезометара на територији Града Новог Сада
- Пијезометарска и инклинометарска опажања клизишта
2

ПРИБАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТА

863.061.000,00

2.1

РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА

554.011.000,00

-

Територија Града Новог Сада
Територија Града Новог Сада ( споразуми)
Територија Града Новог Сада (накнада штетете за грађевинске објекте и засаде)
Улица Јанка Веселиновића - парцела 5354/4 К.О. Нови Сад 1
Улица хероја Пинкија - парцела 7504/2 К.О. Нови Сад 2
Улица хоповска бр. 4 - парцеле 1520/2 и 1522/2 К.О. Нови Сад 2
Улица Лазе Костића бр. 14 - парцела 373/3 К.О. Нови Сад 2
Улица Лазе Костића бр. 18 - парцела 371/4 К.О. Нови Сад 2
Улица Лава Толстоја - парцела 1584/2 К.О. Нови Сад 2
Улица Округићева - парцела 1686/2 К.О. Петроварадин
Улица кисачка - парцела 4491/2 К.О. Нови Сад 1
Улица кисачка - парцела 9792/8 и 9792/9 К.О. Нови Сад1
Улица војводе Шупљикца - парцела 8950/2 К.О. Нови Сад 1
Булевар ослобођења - парцела 1012/2 К.О. Нови Сад 2
Улица сомборска бб - парцеле 5761/3 И 5762/3 К.О. Нови Сад 2
Блок Југовићево
Блок уз Улицу Бате Бркића (Блок омеђен Ул.Бате Бркића, Бул. Ј.Дучића, Ул.браће Дроњак,
Ул.Стевана Христића и Ул. партизанских база)
Мале урбане целине -''46 урбаних џепова''
Продужетак Булевара Јована Дучића
Продужетак Улице Анђе Ранковић према ОШ ''Милош Црњански''
Укрштање државног пута IIa реда бр.100 и државног пута IIa реда 102, чвор Ч РС 10011 Нови Сад (Темерин)
Шафарикова улица – јавна гаража
Улица Успенска
Улица Беле њиве
Улица Стевана Дороњског
Новопланирана улица у блоку између Болманске и Прешернове
Првомајска улица – пробијање излаза на Булевар патријарха Павла
Нова улица - од Улице Полгар Андраша до школе
Адице - Основна школа
Улица Десанке Максимовић са припадајућим улицама у Новом блоку у Адицама
Расадник - Сомборска рампа
Улица Ђорђа Крстића 30-36
Улица Кароља Селеша
Градско гробље
Улица Индустријска–војска
Јавна гаража у Улици Веселина Маслеше између Улица Јанка Веселиновића и Хаџи Рувимове
Јавна гаража у Улици Веселина Маслеше између Улица Корнелија Станковића и Јанка Веселиновића
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Сајмиште спортски центар
Сајлово- зона Основне школе
Сентандрејски пут (М-22/1)-од Велебитске до Змајевачког пута - друга трака
Колубарска улица са приступом из Ул. Аркадија Варађанина и Дечанске
Регионална депонија
Улица Баје Пивљанина
Улица Ивана Сенковића
Улица краља Вукашина
Државни пут IB бр.12-М7-режијска саобраћајница
Сентандрејски мост - на путу М-22/1 (преко Канала ДТД)
Угао Темеринске улице и Пута шајкашког одреда
Транџамент–војска
Петроварадин–Улица буковачки до
Боцке–црпне станице и бунари
Сремска Каменица – Улица нова
Сремска Каменица – Улица нова (Блок између улица Бранислава Букурова и др Голдмана)
Сремска Каменица - Улица Соње Маринковић
Новосадски пут
Ветерник – канализација отпадних вода
Степановићево - подвожњак
АСАНАЦИОНИ РАДОВИ И РАШЧИШЋАВАЊЕ ЗЕМЉИШТА

309.050.000,00

- Рашчишћавање земљишта на локалитетима који се приводе намени (техничка документација и уклањање
објеката)
- Рушење објекта у Улици Радничка 32 у Новом Саду
- Уклањање објеката на локалитетима који се приводе намени на територији Града Новог Сада
- Уклањање објеката Зграда пословних услуга у Ул.Ђорђа Рајковића бр.18 Нови Сад (објекат ''Ниве'' ) кат.парц.
бр.8589 К.О.Нови Сад I
- Уклањање објеката на територији Града Новог Сада угао Футошког пута и Улице Вршачке у Новом Саду,
кат. парц. бр.2199/1 и 2199/2, КО Нови Сад II
- Разминирање локалитета Југовићево – стамбени блокови1,2,3,4 и 5 за припаднике снага безбедности,
Aтлетски центар
- Поступање по решењима инспекције
- Трошкови искључења индивидуалних прикључака на објектима на локалитетима који се приводе намени
- Измештање и заштита СН и НН водова и других инсталација на територији Града Новог Сада
- НАСТАВАК РАДОВА
- Рашчишћавање земљишта на локалитетима који се приводе намени (техничка документација и уклањање
објеката)
- Поступање по решењима инспекције
- Трошкови искључења индивидуалних прикључака на објектима на локалитетима који се приводе намени
- Измештање и заштита СН и НН водова и других инсталација на територији Града Новог Сада
II

РАДОВИ НА КОМУНАЛНОМ ОПРЕМАЊУ ЗЕМЉИШТА

3.991.357.135,00

1

КАПИТАЛНИ ОБЈЕКТИ

1.201.777.720,00

П1

ЈАВНА ГАРАЖА У ШАФАРИКОВОЈ

ЈАВНА ГАРАЖА - УЛИЦА ШАФАРИКОВА
- Техничка документација
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

15.100.000,00
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ ДЕЛА ГРАДСКОГ ЈЕЗГРА

Број 59 – страна 3587.
368.576.000,00

ГРАДСКО ЈЕЗГРО НОВОГ САДА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
ПОЗОРИШНИ ТРГ
- Изградња објеката инфраструктуре
П5

ЗАТВАРАЊЕ И РЕКУЛТИВАЦИЈА НЕСАНИТАРНЕ ДЕПОНИЈЕ

5.000.000,00

ДЕПОНИЈА
- Техничка документација
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
П6

КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАД. ВОДА У СЛИВУ УЛИЦЕ Б.ПИВЉАНИНА

144.400.000,00

СЛИВ - БАЈЕ ПИВЉАНИНА
- Изградња објеката инфраструктуре
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре
П7

ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ ЛОКАЛИТЕТА РТВ

11.600.000,00

ЗГРАДА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈЕ ВОЈВОДИНЕ
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
- Изградња објеката инфраструктуре
П8

ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У БЕГЕЧУ

24.100.000,00

БЕГЕЧ - ПРЕЧИСТАЧ ОТПАДНИХ ВОДА
- Изградња објеката инфраструктуре
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре
П9

КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА У ВЕТЕРНИКУ

78.350.000,00

ВЕТЕРНИК - КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА
- Техничка документација
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре
П 10 КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА У РУМЕНКИ

102.000.000,00

РУМЕНКА - КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА
- Изградња објеката инфраструктуре
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре
П 11 АТЛЕТСКА ДВОРАНА И СТАДИОН СА ИНФРАСТРУКТУРОМ
АТЛЕТСКА ДВОРАНА И СТАДИОН
- Техничка документација
- Изградња објеката инфраструктуре
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

155.050.000,00
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3.000.000,00

НАУЧНО - ТЕХНОЛОШКИ ПАРК У КАМПУСУ
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре
П 13 ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПАРК СЕВЕРНО ОД РАНЖИРНЕ СТАНИЦЕ

100.696.000,00

ПАРК СЕВЕРНО ОД РАНЖИРНЕ СТАНИЦЕ И УЛИЦЕ РАДОМИРА РАШЕ РАДУЈКОВА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре

1.1

ОБЈЕКТИ ОД СТРАТЕШКОГ ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА

55.111.200,00

БИЦИКЛИСТИЧКА СТАЗА НОВИ САД - БЕГЕЧ
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
РАСКРСНИЦА ЈЕВРЕЈСКЕ УЛИЦЕ, БУЛЕВАРА МИХАЈЛА ПУПИНА И УСПЕНСКЕ УЛИЦЕ
- Техничка документација
УЛИЦА ФУТОШКА И ФУТОШКИ ПУТ
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ - Од Велебитске улице до Змајевачког пута
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ од Приморске улице до Велебитске улице
- Техничка документација
- Изградња објеката инфраструктуре
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре
ПЕТРОВАРАДИНСКА ТВРЂАВА - ПОДГРАЂЕ
- Техничка документација
СРЕМСКА КАМЕНИЦА - БОЦКЕ
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
ДРЖАВНИ ПУТ ДРУГОГ РЕДА IIА БРОЈ 111 НОВИ САД - РУМЕНКА
- Техничка документација
РУМЕНКА - ПРЕЧИСТАЧ ОТПАДНИХ ВОДА
- Техничка документација
1.2

МОСТОВИ

НОВИ МОСТ ПРЕКО ДУНАВА - НАСТАВАК ТРАСЕ БУЛ. ЕВРОПЕ
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

122.292.600,00
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ТЕРИТОРИЈА ГРАДА НОВОГ САДА
- Изградња објеката инфраструктуре
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре
ПЕШАЧКО-ИНФРАСТРУКТУРНИ МОСТ
- Техничка документација
СЕНТАНДРЕЈСКИ МОСТ - на путу М-22.1 (преко канала ДТД)
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
НОВИ МОСТ ПРЕКО ДУНАВА (Траса моста Франца Јозефа)
- Техничка документација
1.3

ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ ЖЕЖЕЉЕВОГ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ДУНАВ У НОВОМ САДУ

16.501.920,00

НОВИ ДРУМСКО-ЖЕЛЕЗНИЧКИ МОСТ (ЖЕЖЕЉЕВ МОСТ)
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Технички пријем објекта
- Изградња објеката инфраструктуре
2

ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

ШКОЛСКА ДВОРИШТА И ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ - ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ
- Техничка документација
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ - ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
ШКОЛСКА ДВОРИШТА - ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ
- Изградња објеката инфраструктуре
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре
ОСНОВНА ШКОЛА "МИЛОШ ЦРЊАНСКИ"
- Техничка документација
БУДИСАВА - ОСНОВНА ШКОЛА "ИВО АНДРИЋ"
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
ГИМНАЗИЈА "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ" НОВИ САД
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
ОПРЕМА ЗА ХИДРАНТСКУ МРЕЖУ ОБЈЕКТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
- Набавка и уградња опреме
- Техничка документација
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

95.407.196,00
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ХРАМ СВЕТА ТРИ ЈЕРАРХА (АЛМАШКИ ХРАМ)
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре и уређење простора
ХРАМ У КРИЛОВОЈ
- Техничка документација
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
БЕГЕЧ - ХРАМ
- Изградња објеката инфраструктуре и уређење простора
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
ХРАМ ПРЕНОСА МОШТИЈУ СВЕТОГ САВЕ (БИСТРИЦА)
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
ОДЕЉЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ -ШАЈКАШКА УЛИЦА БР.34 И 34а
- Изградња објеката инфраструктуре
СПОРТСКИ ТЕРЕН - БУЛЕВАР ПАТРИЈАРХА ПАВЛА
- Техничка документација
3

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

3.1

ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ

551.953.447,00
22.400.000,00

АРХИТЕКТОНСКЕ БАРИЈЕРЕ
- Уклањање архитектонских баријера
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Уклањање архитектонских баријера
САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
- Изградња објеката инфраструктуре
- Набавка опреме
3.2

ЈАВНО И ДЕКОРАТИВНО ОСВЕТЉЕЊЕ

ГРАДСКА КУЋА
- Техничка документација
МОСТ СЛОБОДЕ
- Техничка документација
СВЕЧАНО НОВОГОДИШЊЕ ОСВЕТЉЕЊЕ
- Набавка опреме
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Набавка опреме
ТЕРИТОРИЈА ГРАДА И ПРИГРАДСКА НАСЕЉА - ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ
- Техничка документација
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

110.475.600,00
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ТЕРИТОРИЈА ГРАДА НОВОГ САДА - ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ
- Техничка документација
- Изградња објеката инфраструктуре
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
УСПЕНСКА ЦРКВА
- Техничка документација
ПЕТРОВАРАДИНСКА ТВРЂАВА
- Техничка документација
3.3

МАЛЕ УРБАНЕ ЦЕЛИНЕ

90.500.000,00

ДЕЧИЈА ИГРАЛИШТА
- Набавка и уградња опреме и подлоге
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Набавка и уградња опреме и подлоге
СПОРТСКИ И РЕКРЕАЦИОНИ ТЕРЕНИ
- Изградња објеката инфраструктуре
- Набавка и уградња опреме и подлоге
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре
- Набавка и уградња опреме и подлоге
3.4

ПАРКОВИ И ТРГОВИ

1.320.000,00

УЛИЦА БАНИЈСКА
- Техничка документација
3.5

ПРОЈЕКАТ ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ

МАЛЕ УРБАНЕ ЦЕЛИНЕ - "46 УРБАНИХ ЏЕПОВА"
- Техничка документација
- Изградња објеката инфраструктуре
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
- Изградња објеката инфраструктуре
ВИЗУЕЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
- Набавка и монтажа опреме
КИНЕСКА ЧЕТВРТ - БЛОК ОГРАНИЧЕН БУЛЕВАРОМ ДЕСПОТА СТЕФАНА, МОСТОМ СЛОБОДЕ,
СУНЧАНИМ КЕЈОМ И НОВОПЛАНИРАНОМ УЛИЦОМ У НОВОМ САДУ
- Изградња објеката инфраструктуре
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре
КУЛТУРНА СТАНИЦА ''САЈЛОВО''
- Техничка документација
- Изградња објеката инфраструктуре

322.657.847,00
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НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
3.6

СПОМЕНИЦИ И СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА

4.600.000,00

СПОМЕНИЦИ
- Идејно решење
- Израда споменика
- Техничка документација
- Изградња објеката инфраструктуре, уређење простора и постављање споменика
- Постављање спомен обележја

4

ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

1.265.802.006,00

4.1

ЛИНИЈСКО ОПРЕМАЊЕ

1.069.802.006,00

БЛОКОВСКО УРЕЂЕЊЕ
- Изградња објеката инфраструктуре
ТЕРИТОРИЈА ГРАДА НОВОГ САДА - САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ СА ПРАТЕЋОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
- Техничка документација
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА ОД ЈЕВРЕЈСКЕ ДО УЛ. Ж.ЗРЕЊАНИНА И ТРГ НЕЗНАНОГ ЈУНАКА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
УЛИЦА АЛМАШКА
- Техничка документација
УЛИЦА МАРКА МИЉАНОВА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
- Изградња објеката инфраструктуре
- Изградња објеката инфраструктуре - Управа за капитална улагања АПВ
УЛИЦА ПАВЛА СТАМАТОВИЋА
- Техничка документација
УЛИЦА НИКОЛЕ ТЕСЛЕ
- Техничка документација
ДЕО УЛИЦЕ ЈОВАНА ХРАНИЛОВИЋА И БУЛЕВАРА ЈАШЕ ТОМИЋА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре
УЛИЦА СТЕВАНА ДОРОЊСКОГ
- Техничка документација
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

13. децембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

УЛИЦА ЛАЗЕ НАНЧИЋА
- Техничка документација
УЛИЦА ВОЈВОДЕ КНИЋАНИНА
- Техничка документација
ОБЈЕКАТ БИО-СЕНС - ПРОДУЖЕТАК УЛИЦЕ ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА
- Изградња објеката инфраструктуре
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
- Изградња објеката инфраструктуре
УЛИЦА ЈЕРНЕЈА КОПИТАРА
- Техничка документација
БУЛЕВАР ПАТРИЈАРХА ПАВЛА
- Техничка документација
УЛИЦА ДРВАРСКА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре
РАСКРСНИЦА ФУТОШКОГ ПУТА И СУБОТИЧКЕ УЛИЦЕ
- Техничка документација
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
ЛОКАЛИТЕТ ЈУЖНО ОД КАЋКЕ ПЕТЉЕ - ЗАПАДНО ОД ПУТА НОВИ САД - ЗРЕЊАНИН
- Изградња објеката инфраструктуре
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре
МЕЛИОРАЦИОНИ КАНАЛ Т-800
- Техничка документација
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
НОВИ БЛОК У АДИЦАМА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
ПРОДУЖЕТАК БУЛЕВАРА ЈОВАНА ДУЧИЋА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре
- Изградња објеката инфраструктуре - Управа за капитална улагања АПВ
РАСАДНИК-СОМБОРСКА РАМПА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
УЛИЦА БАТЕ БРКИЋА од Булевара Јована Дучића до Футошког пута
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
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РАСКРСНИЦА УЛИЦА РАДОМИРА РАШЕ РАДУЈКОВА И СТОЈАНА НОВАКОВИЋА
- Опремање светлосном сигнализацијом
БУЛЕВАР ЕВРОПЕ
- Изградња објеката инфраструктуре
БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ СТЕПЕ- НОВИ БЛОК СТАНОВАЊА
- Изградња објеката инфраструктуре
ЈУГОВИЋЕВО - СТАМБЕНИ БЛОК 1 И 2 ЗА ПРИПАДНИКЕ СНАГА БЕЗБЕДНОСТИ
- Изградња објеката инфраструктуре
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
- Изградња објеката инфраструктуре
ЈУГОВИЋЕВО - СТАМБЕНИ БЛОКОВИ 3,4 И 5 ЗА ПРИПАДНИКЕ СНАГА БЕЗБЕДНОСТИ
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
ЈУГОВИЋЕВО - СТАМБЕНИ БЛОКОВИ 1, 2, 3, 4 И 5 ЗА ПРИПАДНИКЕ СНАГА БЕЗБЕДНОСТИ
- Техничка документација
ГРАДСКО ГРОБЉЕ
- Техничка документација
КАНАЛ С-800
- Техничка документација
РУМЕНАЧКИ ПУТ
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
УЛИЦА ПРИВРЕДНИКОВА
- Техничка документација
УЛИЦА ОТОКАРА КЕРШОВАНИЈА
- Техничка документација
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
УЛИЦА ЈЕГРИЧКА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
УЛИЦА ОРАХОВА
- Техничка документација
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
УЛИЦА ПАЈЕ КРСТИЋА
- Изградња објеката инфраструктуре

13. децембар 2019.

13. децембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 59 – страна 3595.

ТЕМЕРИНСКИ ПУТ - РАСКРСНИЦЕ СА ДЕЧАНСКОМ УЛИЦОМ И УЛИЦОМ МАЈКЕ ЈУГОВИЋА
- Техничка документација
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
РАДНА ЗОНА "СЕВЕР 4"
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре
ЛОКАЛИТЕТ ИСТОЧНО ОД ПУТА М-7 И ЈУЖНО ОД КАЋКЕ ПЕТЉЕ
- Техничка документација
- Изградња објеката инфраструктуре
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
ВРБАК
- Техничка документација
ПЕТРОВАРАДИН - УЛИЦА ТОМЕ МАРЕТИЋА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
ВЕТЕРНИК - СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ ЗА ИЗБЕГЛА ЛИЦА
- Изградња објеката инфраструктуре и прикључење објекта
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре и прикључење објекта
ВЕТЕРНИК - УЛИЦА МИЛАНА ТЕПИЋА
- Изградња објеката инфраструктуре и прикључење објекта
ФУТОГ -СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ ЗА ИЗБЕГЛА ЛИЦА
- Изградња објеката инфраструктуре и прикључење објекта
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
- Изградња објеката инфраструктуре и прикључење објекта
ФУТОГ - УЛИЦА ЦАРА ЛАЗАРА
- Техничка документација
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

4.2

ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ ЛОКАЛИТЕТА

- Остале специјализоване услуге
- Техничка документација
- Изградња објеката инфраструктуре
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Остале специјализоване услуге
- Техничка документација
- Изградња објеката инфраструктуре

196.000.000,00
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РАДОВИ НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

5.00 ТЕРИТОРИЈА ГРАДА НОВОГ САДА И ПРИГРАДСКИХ НАСЕЉА
ПОДРУЧЈЕ МЗ РУМЕНКА - ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ
- Техничка документација
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
ПОДРУЧЈЕ МЗ БУКОВАЦ - ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
ПОДРУЧЈЕ МЗ КАЋ - ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ
- Техничка документација
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
ПОДРУЧЈЕ МЗ БЕГЕЧ - ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ
- Техничка документација
ПОДРУЧЈЕ МЗ ВЕТЕРНИК -ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ
- Изградња објеката инфраструктуре
ПОДРУЧЈЕ МЗ ПЕЈИЋЕВИ САЛАШИ - ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ
- Техничка документација
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
5.02 МЗ СТАРИ ГРАД
УЛИЦА ГРОЗДЕ ГАИШИН
- Изградња објеката инфраструктуре
5.03 МЗ ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА
УЛИЦА ЈЕВРЕЈСКА - РАСКРСНИЦА СА УЛИЦОМ ВАСЕ ПЕЛАГИЋА
- Опремање светлосном сигнализацијом
5.04 МЗ СОЊА МАРИНКОВИЋ
УЛИЦА СОЊЕ МАРИНКОВИЋ - БЛОК ИЗМЕЂУ УЛИЦА ВОЈВОДЕ МИШИЋА И МАКСИМА ГОРКОГ
- Техничка документација
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
БЛОК ОГРАНИЧЕН УЛИЦАМА СТЕВАНА МУСИЋА,РАДНИЧКЕ И МАКСИМА ГОРКОГ
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
УЛИЦА РАДНИЧКА код бр. 18 - ПАРКИНГ КОД ПУ РАДОСНО ДЕТИНСТВО
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

13. децембар 2019.
876.416.766,00
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УЛИЦА МАКСИМА ГОРКОГ
- Техничка документација
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
5.06 МЗ БОШКО БУХА
БЛОКОВИ НА ЛИМАНУ 1
- Техничка документација
5.07 МЗ ЛИМАН 3
ПЕШАЧКИ ПРЕЛАЗ У УЛИЦИ НАРОДНОГ ФРОНТА
- Опремање светлосном сигнализацијом
5.09 МЗ ИВО АНДРИЋ
УЛИЦА БАЛЗАКОВА КОД ДОМА ЗДРАВЉА И БАНОВИЋ СТРАХИЊЕ 12-14
- Техничка документација
5.10 МЗ ВЕРА ПАВЛОВИЋ
БЛОК ИЗМЕЂУ УЛ. ЛАСЛА ГАЛА И ВОЈВОЂАНСКЕ
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
УЛИЦА МИЛАНА СИМОВИЋА
- Техничка документација
5.11 МЗ 7. ЈУЛИ
БЛОК: УЛИЦА МИШЕ ДИМИТРИЈЕВИЋА 4 И ДОЖА ЂЕРЂА 11
- Техничка документација
РАСКРСНИЦА УЛИЦА ЛАЗЕ НАНЧИЋА И ПАВЛЕКА МИШКИНЕ СА БУЛЕВАРОМ ЕВРОПЕ
- Техничка документација
УЛИЦА БРАЋЕ КРКЉУШ
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
УЛИЦА ЂОРЂА МАГАРАШЕВИЋА
- Техничка документација
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
5.13 МЗ БРАТСТВО – ТЕЛЕП
УЛИЦЕ ЋИРИЛА И МЕТОДИЈА И ПЕТЕФИ ШАНДОРА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
УЛИЦЕ КИШ ЕРНЕА И ЈАСТРЕБАЧКА
- Техничка документација

Број 59 – страна 3597.

страна 3598. – Броj 59

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

13. децембар 2019.

5.15 МЗ ГАВРИЛО ПРИНЦИП
БЛОК ОГРАНИЧЕН УЛИЦАМА БАТЕ БРКИЋА, АНЂЕ РАНКОВИЋ, СТЕВАНА ХРИСТИЋА,
БРАЋЕ ДРОЊАК И ПАРТИЗАНСКИХ БАЗА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
БЛОК ОГРАНИЧЕН:ФУТОШКИМ ПУТЕМ, БУЛ.КНЕЗА МИЛОША, БУЛ.С. ЈОВАНОВИЋА И БУЛ.Ј.ДУЧИЋА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре
ФУТОШКИ ПУТ БР. 38, 38а, 38б, 38ц -ПАРКИНГ
- Техничка документација
ПРОДУЖЕТАК УЛИЦЕ АНЂЕ РАНКОВИЋ (према ОШ ''МИЛОШ ЦРЊАНСКИ'')
- Техничка документација
УЛИЦА НОВА - ИЗМЕЂУ ИВЕ ЋИПИКА И ФУТОШКОГ ПУТА (са паркингом)
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
5.16 МЗ БИСТРИЦА
БЛОКОВСКА ПОВРШИНА ИЗМЕЂУ УЛИЦА КАЋЕ ДЕЈАНОВИЋ И СЕЉАЧКИХ БУНА
- Техничка документација
УЛИЦА КАРОЉА СЕЛЕША
- Изградња објеката инфраструктуре
5.17 МЗ АДИЦЕ
АДИЦЕ - ЦРПНА СТАНИЦА ''ЖИЧКА''
- Изградња објеката инфраструктуре
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре
ПОДРУЧЈЕ МЗ АДИЦЕ - УЛИЦЕ – КАНАЛИЗАЦИЈА
- Техничка документација
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
5.20 МЗ ДЕТЕЛИНАРА
БУЛЕВАР ЕВРОПЕ- РАСКРСНИЦА СА УЛИЦОМ БРАНКА БАЈИЋА
- Техничка документација
5.21 МЗ НАРОДНИ ХЕРОЈИ
БЛОК: БУЛЕВАР КРАЉА ПЕТРА I. БРАНИМИРА ЋОСИЋА, МАЈЕВИЧКА И МИЧУРИНОВА
- Техничка документација
ПЕШАЧКИ ПРЕЛАЗ ФУТОШКА БР.34
- Изградња објеката инфраструктуре

13. децембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

РАСКРСНИЦА УЛИЦА НИКОЛЕ ТЕСЛЕ И ФУТОШКЕ
- Опремање светлосном сигнализацијом
УЛИЦА НОВОСАДСКОГ САЈМА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре
5.22 МЗ ОМЛАДИНСКИ ПОКРЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ
- Техничка документација
5.23 МЗ САВА КОВАЧЕВИЋ
УГАО УЛИЦА ЗМАЈ ОГЊЕНА ВУКА И КРАЉЕВИЋА МАРКА - ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ
- Техничка документација
УЛИЦА КРАЉЕВИЋА МАРКА
- Техничка документација
5.25 МЗ ПОДБАРА
ПОДРУЧЈЕ МЗ ПОДБАРА - САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
- Техничка документација
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
- Изградња објеката инфраструктуре
РАСКРСНИЦА УЛИЦА БРАНКА РАДИЧЕВИЋА, ЈУГ БОГДАНА И ТЕМЕРИНСКЕ
- Техничка документација
РАСКРСНИЦА УЛИЦА ТЕМЕРИНСКЕ, ДОСИТЕЈЕВЕ И АЛМАШКЕ
- Техничка документација
5.27 МЗ КЛИСА
ПОДРУЧЈЕ МЗ КЛИСА - КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
УГАО ТЕМЕРИНСКОГ ПУТА И САВСКЕ УЛИЦЕ
- Техничка документација
5.29 МЗ САЛАЈКА
УГАО СЕНТАНДРЕЈСКОГ ПУТА И ПАРТИЗАНСКЕ УЛИЦЕ
- Техничка документација
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
5.31 МЗ ПЕТРОВАРАДИН
ПЕТРОВАРАДИН - БУКОВАЧКИ ПУТ
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
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ПЕТРОВАРАДИН - ГРОБЉЕ НА ТРАНЏАМЕНТУ
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
ПЕТРОВАРАДИН - САДОВИ
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
ПЕТРОВАРАДИН - УЛИЦА БУКОВАЧКИ ДО
- Изградња објеката инфраструктуре
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
ПЕТРОВАРАДИН - УЛИЦА КРАЈИШКА
- Техничка документација
ПЕТРОВАРАДИН - УЛИЦА ШТРОСМАЈЕРОВА
- Техничка документација
5.32 МЗ СРЕМСКА КАМЕНИЦА
СРЕМСКА КАМЕНИЦА - МАЛИ ДО 2
- Техничка документација
СРЕМСКА КАМЕНИЦА - МИШЕЛУК ЗАПАДНО ОД САОБРАЋАЈНЕ ПЕТЉЕ
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
СРЕМСКА КАМЕНИЦА - НОВОПЛАНИРАНА УЛИЦА ( у продужетку Улице цара Јована Ненада)
- Техничка документација
СРЕМСКА КАМЕНИЦА - НОВОПЛАНИРАНА УЛИЦА (наспрам Улице Јелене Лозанић)
- Техничка документација
СРЕМСКА КАМЕНИЦА - ПАРКИРАЛИШТЕ КОД ИНСТИТУТА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
СРЕМСКА КАМЕНИЦА - УЛИЦА КОСТЕЉНИКОВА
- Техничка документација
СРЕМСКА КАМЕНИЦА - УЛИЦА СОЊЕ МАРИНКОВИЋ
- Изградња објеката инфраструктуре
СРЕМСКА КАМЕНИЦА - УЛИЦА СРЕМСКИХ ПАРТИЗАНА
- Техничка документација
СРЕМСКА КАМЕНИЦА - УЛИЦА ВОЈВОДЕ ПУТНИКА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
5.33 МЗ БУКОВАЦ
БУКОВАЦ- УЛИЦА ПИНКИЈЕВА 49 И 51
- Техничка документација
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5.36 МЗ КАЋ
ТЕРИТОРИЈА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КАЋ - АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА
- Техничка документација
КАЋ - УЛИЦА НИКОЛЕ ТЕСЛЕ
- Техничка документација
КАЋ - УЛИЦА СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА
- Техничка документација
5.37 МЗ БУДИСАВА
БУДИСАВА - УЛИЦА ПЕТРА ДРАПШИНА код кб.20
- Изградња објеката инфраструктуре
5.38 МЗ КОВИЉ
КОВИЉ - СЛИВОВИ УЛИЦА РИБАРСКА И ДУШКА ВИЦКОВА
- Изградња објеката инфраструктуре
5.39 МЗ РУМЕНКА
РУМЕНКА - КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА
- Техничка документација
РУМЕНКА - УЛИЦА БАЧКА И ДЕО УЛИЦЕ БРАНКА РАДИЧЕВИЋА
- Техничка документација
5.40 МЗ КИСАЧ
КИСАЧ - ПРОСТОР ОКО ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ЉУДЕВИТ ШТУР''
- Техничка документација
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
КИСАЧ - РАСКРСНИЦА УЛИЦА СЛОВАЧКЕ И ДР ЈАНКА ГОМБАРА
- Техничка документација
5.41 МЗ СТЕПАНОВИЋЕВО
СТЕПАНОВИЋЕВО - ЦЕНТРАЛНИ ТРГ
- Изградња објеката инфраструктуре
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре
СТЕПАНОВИЋЕВО - УЛИЦЕ МИЛУНКЕ САВИЋ И ВОЈВОДЕ ПУТНИКА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
5.42 МЗ ВЕТЕРНИК
ВЕТЕРНИК - КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА
- Техничка документација
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
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ВЕТЕРНИК - РАСКРСНИЦА НОВОСАДСКОГ ПУТА И УЛИЦЕ СОЊЕ МАРИНКОВИЋ
- Изградња објеката инфраструктуре
ВЕТЕРНИК - УЛИЦА ДЕВЕТ ЈУГОВИЋА
- Техничка документација
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
ВЕТЕРНИК - УЛИЦА КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ
- Техничка документација
- Изградња објеката инфраструктуре
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
- Изградња објеката инфраструктуре
ВЕТЕРНИК - УЛИЦА МИЛИВОЈА ЖИВАНОВИЋА
- Изградња објеката инфраструктуре
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
ВЕТЕРНИК - УЛИЦА СЛОБОДАНА СЕЛЕНИЋА
- Техничка документација
ВЕТЕРНИК- РАСКРСНИЦА ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА БРОЈ 12 И НОВЕ 1 У ВЕТЕРНИКУ
- Техничка документација
ВЕТЕРНИК- УЛИЦА СОМБОРСКА РАМПА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
5.43 МЗ ФУТОГ
ФУТОГ - ЦРПНА СТАНИЦА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
ФУТОГ - КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА
- Техничка документација
ФУТОГ - РАСКРСНИЦА НОВОСАДСКОГ ПУТА И УЛИЦЕ РАДЕ КОНДИЋА
- Техничка документација
ФУТОГ - РАСКРСНИЦА УЛИЦА ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ, ДУНАВСКЕ И ОМЛАДИНСКЕ
- Техничка документација
ФУТОГ - СУКОВА БАРА
- Техничка документација
ФУТОГ - УЛИЦА ДУШАНА КОШУТИЋА
- Техничка документација
ФУТОГ - УЛИЦА ПЕТРА МЕЋАВЕ
- Техничка документација
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5.44 МЗ БЕГЕЧ
БЕГЕЧ - УЛИЦА ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
БЕГЕЧ - УЛИЦА ОСЛОБОЂЕЊА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
5.45 МЗ ЧЕНЕЈ
ЧЕНЕЈ - ПРОСТОР ИСПРЕД ПУ РАДОСНО ДЕТИЊСТВО
- Техничка документација
ЧЕНЕЈ - УЛИЦА МАРКА ПЕРИЧИНА
- Изградња објеката инфраструктуре
ЧЕНЕЈ - УЛИЦА РЕЉЕ САВИЋА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
5.47 МЗ САЈЛОВО
ПОДРУЧЈЕ МЗ САЈЛОВО
- Изградња објеката инфраструктуре
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре

III

ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИЈА И ИЗВРШЕЊА СУДСКИХ ОДЛУКА

1

ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИЈА

99.288.000,00

1.1

ТРОШКОВИ ПРИБАВЉАЊА, ОТУЂЕЊА И ДАВАЊА У ЗАКУП ЗЕМЉИШТА

40.480.000,00

-

Одржавање и трошкови станова за расељавање на разним локалитетима
Административне таксе
Адвокатске услуге
Камате
Порез на промет апсолутних права
Услуге вештачења
Услуге јавних бележника
Услуге стручног надзора
Накнада за коришћење јавних добара
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
Одржавање и трошкови станова за расељавање на разним локалитетима
Административне таксе
Услуге вештачења
Услуге стручног надзора
Накнада за коришћење јавних добара
Накнада за одводњавање

401.388.000,00

страна 3604. – Броj 59
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ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИЈА

13. децембар 2019.
58.808.000,00

ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИЈА
- Трошкови утрошка електричне енергије на градилиштима
- Трошкови утрошка воде на градилиштима
- Сагласности, накнаде и пројектни услови
- Технички пријем објеката
- Услуге стручног надзора за потребе пројектовања и изградње
- Услуге стручног координатора за безбеддност и здравље на раду у фази израде пројекта и у фази извођења
- Покрајинска ревизиона комисија
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Трошкови утрошка електричне енергије на градилиштима
- Трошкови утрошка воде на градилиштима
- Сагласности, накнаде и пројектни услови
- Технички пријем објеката
- Услуге стручног надзора за потребе пројектовања и изградње
- Покрајинска ревизиона комисија
ТРОШКОВИ ОГЛАШАВАЊА
- Трошкови огласа
- Трошкови штампања материјала
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Трошкови огласа
- Трошкови штампања материјала
ЗАЈЕДНИЧКИ ТРОШКОВИ
- Премије и осигурања објеката инфраструктуре
- Порез на додату вредност
- Трошкови по решењима комисије за заштиту права у поступцима ЈН
- Накнада осталих трошкова
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Премије и осигурања објеката инфраструктуре
2

ПОСТУПАЊЕ ПО СУДСКИМ ОДЛУКАМА

302.100.000,00

2.1

ИЗВРШЕЊЕ СУДСКИХ ОДЛУКА

302.100.000,00

- Остале накнаде штете
- Накнада за земљиште
- Накнада штете по споразумима о вансудском поравнању
- Административне таксе, судски трошкови и судске одлуке
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Остале накнаде штете
- Накнада за земљиште
- Накнада штете по споразумима о вансудском поравнању
- Административне таксе, судски трошкови и судске одлуке
УКУПНО:

5.547.825.135,00
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ЗБИРНИ ПРЕГЛЕДИ РАДОВА НА КОМУНАЛНОМ ОПРЕМАЊУ ЗЕМЉИШТА
1. Преглед радова према начину коришћења услуга за све групе локација
1

2

3

4

КАПИТАЛНИ ОБЈЕКТИ
ОБЈЕКТИ ИНДИВИДУАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ
СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА - ЕЕ МРЕЖА И ТРАФО СТАНИЦЕ

351.600.000,00
11.500.000,00

ОБЈЕКТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА - ЈАВНА РАСВЕТА
САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА

60.000,00
671.217.720,00
5.000.000,00

СПЕЦИФИЧНИ ОБЈЕКТИ КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЕ
СПЕЦИФИЧНИ ОБЈЕКТИ КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЕ

162.400.000,00

ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

95.407.196,00

ОБЈЕКТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ
СИСТЕМ ВОДОСНАБДЕВАЊА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА – ЈАВНА РАСВЕТА
САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА

540.000,00
15.740.200,00
27.715.996,00
51.411.000,00

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

551.953.447,00

ОБЈЕКТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА - ЈАВНА РАСВЕТА
САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА

90.475.600,00
82.688.000,00
378.789.847,00

ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ОБЈЕКТИ ИНДИВИДУАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ
СИСТЕМ ВОДОСНАБДЕВАЊА
СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА - ЕЕ МРЕЖА И ТРАФО СТАНИЦЕ

5

1.201.777.720,00

1.265.802.006,00
5.428.000,00
120.000,00
89.193.000,00

ОБЈЕКТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ
СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИЈЕ -АТМОСФЕРСКА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА - ЈАВНА РАСВЕТА
САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА

92.473.000,00
8.439.000,00
1.038.997.806,00
31.151.200,00

РАДОВИ НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

876.416.766,00

ОБЈЕКТИ ИНДИВИДУАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ
СИСТЕМ ВОДОСНАБДЕВАЊА
СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА - ЕЕ МРЕЖА И ТРАФО СТАНИЦЕ

4.374.800,00
123.654.836,00
13.000.000,00

ОБЈЕКТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ
СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИЈЕ - АТМОСФЕРСКА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА - ЈАВНА РАСВЕТА
САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА

32.984.072,00
40.546.000,00
661.337.058,00
520.000,00

УКУПНО:

3.991.357.135,00
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2.

Преглед радова према начину коришћења услуга

1

ОБЈЕКТИ ИНДИВИДУАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ
СИСТЕМ ВОДОСНАБДЕВАЊА

2

3
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599.410.636,00
10.342.800,00

СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

475.374.836,00

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА - ЕЕ МРЕЖА И ТРАФО СТАНИЦЕ

113.693.000,00

ОБЈЕКТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ

3.229.546.499,00

СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИЈЕ - АТМОСФЕРСКА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА - ЈАВНА РАСВЕТА
САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА

125.457.072,00
155.260.800,00
2.481.956.580,00
466.872.047,00

СПЕЦИФИЧНИ ОБЈЕКТИ КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЕ

162.400.000,00

СПЕЦИФИЧНИ ОБЈЕКТИ КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЕ

162.400.000,00

УКУПНО:

3.991.357.135,00

3. Преглед радова према функционалном рангу одговарајућих делова комуналних система
МАГИСТРАЛНИ ОБЈЕКТИ
СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА - ЕЕ МРЕЖА И ТРАФО СТАНИЦЕ
САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
ПРИМАРНИ ОБЈЕКТИ
СИСТЕМ ВОДОСНАБДЕВАЊА

542.695.720,00
351.600.000,00
11.500.000,00
179.595.720,00
2.498.232.219,00
9.802.800,00

СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

123.774.836,00

СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИЈЕ - АТМОСФЕРСКА

125.457.072,00

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА - ЈАВНА РАСВЕТА

139.520.600,00

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА - ЕЕ МРЕЖА И ТРАФО СТАНИЦЕ
САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

52.193.000,00
1.637.022.864,00

УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА

410.461.047,00

СЕКУНДАРНИ ОБЈЕКТИ

950.429.196,00

СИСТЕМ ВОДОСНАБДЕВАЊА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА - ЈАВНА РАСВЕТА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА - ЕЕ МРЕЖА И ТРАФО СТАНИЦЕ
САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА
СПЕЦИФИЧНИ ОБЈЕКТИ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ
УКУПНО:

540.000,00
15.740.200,00
50.000.000,00
665.337.996,00
56.411.000,00
162.400.000,00
3.991.357.135,00
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Члан 6.

На основу члана 39. тачка 31. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), a у вези
са чланом 2. ст. 3. и 5. Закона о комуналним делатностима
("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18), Скупштина Града Новог Сада на LVIII седници од 12. децембра
2019. године доноси

Програм реализује Градска управа за комуналне послове
(у даљем тексту: Градска управа).
Градска управа уз претходну сагласност Градоначелника, може извршити прерасподелу планираних средстава
по позицијама Програма у оквиру исте врсте услуга, ако
постоје објективне околности које условљавају потребу за
извршењем одређених услуга у већем обиму.

ОДЛУКУ
О ПРОГРАМУ ФИНАНСИРАЊА ОДРЕЂЕНИХ
КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ, КАО
ДЕЛАТНОСТИ ОД ЛОКАЛНОГ ИНТЕРЕСА
У 2020. ГОДИНИ

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

Члан 1.

Члан 8.

Овом одлуком утврђује се Програм финансирања
одређених комуналних делатности, као делатности од
локалног интереса у 2020. години (у даљем тексту: Програм), који чини саставни део ове одлуке.

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

Члан 2.
Програм обухвата услуге уништавања штетних инсеката, сузбијања и уништавања амброзије, услуге прогнозноизвештајних послова у вези са заштитом здравља биља,
услуге обезбеђивања услова за одржавање отворених
канала и насипа, одржавања јавног осветљења и набавке
електричне енергије за јавно осветљење, услуге декорације
Града Новог Сада, одржавањa урбаног мобилијара,
одржавања елемената визуелних комуникација и плакатних места, утврђивања и праћења квалитета воде за пиће,
одржавањa општег информационог система Града Новог
Сада, чишћења јавних површина некатегоризованих на
другом месту и друге услуге од значаја за опште уређење
Града (опште позиције).
Члан 3.
Средства за реализацију Програма обезбеђују се из
буџета Града Новог Сада за 2020. годину у износу од
805.100.000,00 динара (услуге по уговору 376.900.000,00
динара, специјализоване услуге 138.200.000,00 динара и
стални трошкови - 290.000.000,00 динара).
Члан 4.
Стручни надзор над реализацијом Програма врши Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције.
Члан 5.
Услуге из члана 2. ове одлуке обављаће јавно комунално предузеће, привредно друштво, предузетник или
други привредни субјект, коме се њихово обављање повери,
у складу са Законом о комуналним делатностима, одлукама Скупштине Града Новог Сада и прописима којима се
уређују јавне набавке.
Ближи услови за обављање услуга из члана 2. ове
одлуке, као и међусобна права и обавезе утврђују се уговором између Градоначелника Града Новог Сада (у даљем
тексту: Градоначелник) или лица које он овласти и јавног
комуналног предузећа, привредног друштва, предузетника
или другог привредног субјекта коме се њихово обављање
повери.

Члан 7.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2019-472-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

ПРОГРАМ ФИНАНСИРАЊА ОДРЕЂЕНИХ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ, КАО ДЕЛАТНОСТИ ОД
ЛОКАЛНОГ ИНТЕРЕСА У 2020. ГОДИНИ
Планирано динара
Услуге у 2020. години
805.100.000,00
- Уништавање штетних инсеката
70.000.000,00
- Сузбијање и уништавање амброзије
38.000.000,00
- Прогнозно-извештајни послови у вези
са заштитом здравља биља
2.200.000,00
- Отворени канали и насипи
135.000.000,00
- Јавно осветљење
388.000.000,00
- Декорација Града Новог Сада
17.500.000,00
- Одржавање урбаног мобилијара
48.000.000,00
- Одржавање елемената визуелних
комуникација и плакатних места
4.600.000,00
- Утврђивање и праћење квалитета воде
за пиће
28.000.000,00
- Одржавање општег информационог
система Града Новог Сада
32.200.000,00
- Чишћење јавних површина
некатегоризованих на другом месту
22.500.000,00
- Опште позиције
19.100.000,00
УНИШТАВАЊЕ ШТЕТНИХ ИНСЕКАТА
1405 Мониторинг и контрола сузбијања
крпеља
1406 Трошкови анализе крпеља на
зараженост

70.000.000,00
1.700.000,00
600.000,00
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Уништавање крпеља на неуређеним
зеленим површинама и уништавање
крпеља на уређеним зеленим
површинама
5.174.000,00
Истраживање и мониторинг симулида 1.300.000,00
Сузбијање и третман симулида
1.250.000,00
Праћење бројности и контрола радова
на сузбијању комараца и праћење
појаве инвазивних врста инсеката
4.100.000,00
Сузбијање комараца и других штетних
инсеката,трошкови авијације и аерофото
снимање изворишта комараца на
територији Града Новог Сада
55.876.000,00

СУЗБИЈАЊЕ И УНИШТАВАЊЕ
АМБРОЗИЈЕ

38.000.000,00

1567 Сузбијање и уништавање коровске
биљке амброзије
34.000.000,00
1658 Хемијско уклањање амброзије
1.000.000,00
2410 Картирање терена под коровском
биљком амброзијом и другим алергогеним биљкама, лабoраторијска и
теренска истраживања и мониторинг 3.000.000,00
ПРОГНОЗНО - ИЗВЕШТАЈНИ ПОСЛОВИ У
ВЕЗИ СА ЗАШТИТОМ ЗДРАВЉА БИЉА 2.200.000,00
2419 Прогнозно-извештајни послови у вези
са заштитом здравља биља на територији Града
2.200.000,00
ОТВОРЕНИ КАНАЛИ И НАСИПИ
135.000.000,00
493 Рад стабилних црпних станица на
санацији воде
15.997.000,00
896 Одржавање потока на територији
Града Новог Сада
65.074.000,00
1231 Одржавање отворене мелиoрационе
каналске мреже хидрообјеката
29.988.000,00
1232 Одржавање опреме за одбрану од
поплава и подземних вода са подручја Града Новог Сада
495.000,00
1601 Одржавање канала отворене атмосферске канализације у Граду Новом
Саду
17.446.000,00
1610 Препумпавање атмосферских вода
после већих падавина
3.000.000,00
2407 Одржавање устава у насипу I одбрамбене линије за одбрану од поплава на
територији Града Новог Сада
1.800.000,00
2434 Одржавање пумпи на пловак, са
заменом постојећих на територији
Града Новог Сада
1.200.000,00
ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ

388.000.000,00

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

290.000.000,00

1240 Трошкови електричне енергије у
Новом Саду, Петроварадину и на
Петроварадинској тврђави

200.000.000,00
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1308 Трошкови електричне енергије јавног
осветљења у насељеним местима
(Сремској Каменици, Ветернику,
Футогу, Бегечу, Руменки, Кисачу,
Степановићеву, Ченеју, Каћу, Будисави, Ковиљу, Буковцу, Лединцима
и Старим Лединцима)
90.000.000,00
ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

98.000.000,00

1233 Одржавање јавног осветљења на
територији Града Новог Сада

61.000.000,00

1307 Одржавање јавног осветљења у
насељеним местима (Сремској
Каменици, Ветернику, Футогу, Бегечу,
Руменки, Кисачу,Степановићеву,
Ченеју, Каћу, Будисави, Ковиљу,
Буковцу, Лединцима и Старим
Лединцима)
37.000.000,00
ДЕКОРАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА

17.500.000,00

1342 Трошкови декорације Града Новог
Сада за јавне манифестације и
државне празнике

4.809.096,00

2431 Трошкови монтаже, демонтаже и
складиштења свечане расвете

12.690.904,00

ОДРЖАВАЊЕ УРБАНОГ МОБИЛИЈАРА 48.000.000,00
1237 Одржавање урбаног мобилијара и
других урбаних елемената у Граду
Новом Саду

21.000.000,00

1765 Oдржавање дрвених мостова и санација бедема и стаза на Петроварадинској тврђави
3.400.000,00
1779 Одржавање тартан стаза и других
вештачких подлога

3.600.000,00

1778 Одржавање дечијих игралишта и
рекреационих површина са реквизитима

20.000.000,00

ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕМЕНАТА ВИЗУЕЛНИХ
КОМУНИКАЦИЈА И ПЛАКАТНИХ МЕСТА

4.600.000,00

1764 Одржавање елемената визуелне
комуникације и плакатних места

4.600.000,00

УТВРЂИВАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА
ВОДЕ ЗА ПИЋЕ
28.000.000,00
689

Утврђивање и праћење квалитета
воде за пиће на територији Града
Новог Сада

28.000.000,00

ОДРЖАВАЊЕ ОПШТЕГ ИНФОРМАЦИОНОГ
СИСТЕМА ГРАДА НОВОГ САДА
32.200.000,00
1294 Одржавање општег информационог
система Града Новог Сада
32.200.000,00

13. децембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА
НЕКАТЕГОРИЗОВАНИХ НА ДРУГОМ
МЕСТУ

Члан 3.
22.500.000,00

1725 Уклањање жвакаћих гума и сличних
нечистоћа са тротоара и других јавних
површина и прање јавних површина
изграђених од бехатона и сличних
материјала
12.500.000,00
2411 Уклањање графита са фасада јавних
зграда и споменика
10.000.000,00
ОПШТЕ ПОЗИЦИЈЕ

19.100.000,00

2447 Одржавање јавних тоалета

4.500.000,00

2430 Постављање, одржавање и уклањање
мобилних тоалета и санитарних кабина 4.000.000,00
78

Постављање табли са називима улица,
тргова и пренумерација кућних бројева 3.600.000,00

1780 Одржавање фонтана
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7.000.000,00

За пружање услуга на одржавању објеката путне привреде одређује се Јавно комунално предузеће ''Пут'' Нови
Сад (у даљем тексту: Предузеће).
Изузетно од става 1. овог члана, за пружање услуга
предвиђених на позицијама Програма 9 "Одржавање
мостова", 10 „Одржавање хоризонталне сигнализације
применом дебелослојне пластике и апликативних
материјала“, 11 „Одржавање заштитних ограда“, 12
„Одржавање вегетације, и прегледности на прелазима пута
преко железничке пруге'', 13 ''Одржавање и унапређење
саобраћајне сигнализације'' и 14 ''Одржавање и унапређење
саобраћајне опреме за контролу и праћење саобраћаја''
извршиоца ће изабрати Градска управа, у складу са законом.
Ближи услови за пружање услуга из члана 2. став 1. ове
одлуке као и међусобна права и обавезе између Градске
управе и Предузећа, односно између Градске управе и
извршиоца из става 2. овог члана, уредиће се посебним
уговорима.
Члан 4.
Рачун за услуге одржавања објеката путне привреде из
члана 2. став 1. ове одлуке Предузеће, односно извршиоц
доставља Градској управи.

1150
На основу члана 39. тачка 36. Статута Града Новог Сада
(''Службени лист Града Новог Сада'', број 11/19) Скупштина
Града Новог Сада, на LVIII седници од 12. децембра 2019.
године, доноси

ОДЛУКУ
О ПРОГРАМУ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА
ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се Програм одржавања објеката
путне привреде за 2020. годину (у даљем тексту: Програм),
који је саставни део ове одлуке.
Члан 2.
Програм обухвата услуге на одржавању објеката путне
привреде, а реализоваће га Градска управа за грађевинско
земљиште и инвестиције (у даљем тексту: Градска управа).
Програм ће се реализовати из средстава буџета Града
Новог Сада за 2020. годину у износу од 800.000.000,00
динара, од чега се 47.700.000,00 динара финансира из
наменског прихода од новчаних казни за саобраћајне
прекршаје у складу са чланом 18. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/09,
53/10, 101/11, 32/13 - Одлука УС, 55/14, 96/15 - др. закон,
9/16 – Одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18 - др. закон 87/18 и
23/19), а износ од 6.000.000,00 динара се финансира из
накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног
земљишта и других средстава остварених од давања у
закуп пољопривредног земљишта односно објеката у
државној својини у складу са чл. 25. и 71. Закона о
пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“
бр.62/06, 65/08-др.закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 – др.
закон).

Плаћање средстава из члана 2. став 2. ове одлуке на
рачун Предузећа, односно извршиоца, врши се на основу
захтева који припрема Градска управа.
Члан 5.
Надзор над пружањем услуга у оквиру Програма врши
Градска управа.
Надзор над реализацијом Програма врши Градска управа
за саобраћај и путеве, преко Градске управе за инспекцијске
послове - Одсек саобраћајне инспекције.
Средства од новчаних казни за саобраћајне прекршаје
из члана 2. став 2. ове одлуке користе се по усвојеном Програму коришћења средстава за финансирање унапређења
безбедности саобраћаја на путевима на територији Града
Новог Сада за 2020. годину и динамиком коју одреди Савет
за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада.
Ближи услови за обављање послова надзора из става
1. овог члана, регулишу се уговорима из члана 3. став 3.
ове одлуке.
Члан 6.
Градска управа подноси Скупштини Града Новог Сада
шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма, са исказаним физичким и финансијским показатељима
о пруженим услугама.
Члан 7.
Градска управа, на основу образложеног предлога
Предузећа и уз претходну сагласност Градоначелника
Града Новог Сада, може извршити прерасподелу планираних средстава по позицијама Програма, ако постоје
објективне околности које условљавају потребу за
извршењем одређених услуга у већем обиму.
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Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу Града Новог Сада'', a
примењиваће се од 1. јануара 2020. године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-2/2019-963-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД

ПРОГРАМ
ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ
ЗА 2020. ГОДИНУ

1

Ванредно одржавање саобраћајних површина за потребе
одржавања јавних манифестација под покровитељством
Града Новог Сада

Износ
у динарима

4.000.000,00

3

Одржавање саобраћајница

300.266.563,57

4

Одржавање хоризонталне и
вертикалне сигнализације

40.000.000,00

5

Одржавање светлосне и
семафорске сигнализације

40.000.000,00

6

Одржавање тротоара,
бициклистичких стаза и
рекреативних површина

20.000.000,00

Одржавање коловоза, пешачких
стаза и платоа на Петроварадинској тврђави

1.500.000,00

8

Одржавање осталих
некатегорисаних путева

6.000.000,00

9

Одржавање мостова

6.000.000,00

10

Одржавање хоризонталне
сигнализације применом
дебелослојне пластике и
апликативних материјала

11

Одржавање заштитних ограда

Одржавање и унапређење
саобраћајне сигнализације

15.000.000,00

14

Одржавање и унапређење
саобраћајне опреме за
контролу и праћење саобраћаја

15.000.000,00
800.000.000,00

На основу 39. тачка 71. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), а у вези са чланом 20. тачка 15. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. Закон, 101/16 –
др. Закон и 47/18) и чланом 21. Закона о заштити од пожара
(„Службени гласник РС“, бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18 –
др. Закон), Скупштина Града Новог Сада, на LVIII седници
од 12. децембра 2019. године, доноси

ОДЛУКУ
О ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА
ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА ЗА 2020. ГОДИНУ
Овом одлуком утврђује се Програм коришћења средстава за заштиту од пожара за 2020. годину (у даљем тексту: Програм), који чини саставни део ове одлуке.
Члан 2.

321.233.436,43

7

13

Члан 1.

Одржавање путева у зимским
условима (са обезбеђењем
материјала)

2

7.000.000,00

1151

Здравко Јелушић, с.р.

НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ

Одржавање вегетације и
прегледности на прелазима
пута преко железничке пруге

УКУПНО ПОЗИЦИЈЕ 1-14:

Председник

Позиција

12

13. децембар 2019.

Програм обухвата набавку малог ватрогасног возила за
гашење шумских пожара и пожара на отвореном простору
са пумпом за воду, резервоаром за воду, резервоаром за
пенило, ватрогасном опремом која се складишти на возилу и другом опремом.
Члан 3.
Средства за реализацију Програма обезбеђују се из
буџета Града Новог Сада за 2020. годину у износу од
12.000.000,00 динара.
Члан 4.
Ватрогасно возило и опрема из члана 2. ове одлуке
даће се на коришћење Министарству унутрашњих послова
– Сектор за ванредне ситуације – Управа за ванредне
ситуације у Новом Саду (у даљем тексту: Корисник) у складу
са законом.
Ближи услови за давање на коришћење ватрогасног
возила и опреме из става 1. овог члана, као и међусобна
права и обавезе уређују се уговором који закључују Градоначелник Града Новог Сада или лице које он овласти и
Корисник.

20.000.000,00

Члан 5.

4.000.000,00

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

13. децембар 2019.
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Члан 6.

Члан 3.

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

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

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: 352-1/2019-502-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ
ОД ПОЖАРА ЗА 2020. ГОДИНУ
Редни
број
1.

ОПРЕМА

ПЛАН за
2020. годину
(у динарима)

Мало ватрогасно возило за гашење шумских пожара и пожара
12.000.000,00
на отвореном простору са пумпом
за воду, резервоаром за воду,
резервоаром за пенило, ватрогасном опремом која се складишти на возилу и другом опремом
Укупно

12.000.000,00

Члан 4.
Уколико планирана средства из члана 2. ове одлуке не
буду довољна за реализацију инвестиционих активности
предвиђених Програмом, недостајућа средства обезбедиће
се из сопствених средстава Предузећа.
Члан 5.
Предузеће се обавезује да на име средства планираних у делу Програма „II Кaнaлизaциja“, позиција „14.
ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ“, подпозиција „Извођење радова на
изградњи канализационих прикључака на територији Града
Новог Сада, са набавком и уградњом материјала - Наставак реализације обавеза“, инвестира сопствена средства
у изградњу/реконструкцију водоводне и/или канализационе мреже Града Новог Сада, о чему ће се донети посебан инвестициони програм Предузећа, на који сагласност
даје Скупштина Града Новог Сада.
Члан 6.
Захтев за пренос средстава капиталних субвенција из
члана 2. ове одлуке, уз приложену документацију, Предузеће
доставља Градској управи за комуналне послове (у даљем
тексту: Градска управа).
Пренос средстава из члана 2. ове одлуке на рачун
Предузећа врши се на основу захтева, који припрема Градска управа, у складу са прописима.
Члан 7.
Надзор над реализацијом Програма врши Градска
управа.
Члан 8.

1152
На основу члана 39. тачка 33. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина
Града Новог Сада, на LVIII седници од 12. децембра 2019.
године, доноси

Када се средства из члана 2. ове одлуке не остварују у
планираном износу, Градоначелник Града Новог Сада може
утврдити приоритетне активности у оквиру Програма.

ОДЛУКУ
О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ
АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
НОВИ САД ЗА 2020. ГОДИНУ

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

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се Програм инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација"
Нови Сад за 2020. годину (у даљем тексту: Програм), који
чини саставни део ове одлуке.
Члан 2.
За реализацију Програма планирана су средства у буџету
Града Новог Сада за 2020. годину за капиталне субвенцијеинвестиционе активности у износу од 1.350.047.766,50
динара.

Члан 9.

Члан 10.
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: 352-1/2019-515-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.
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ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА" НОВИ САД ЗА 2020. ГОДИНУ
ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ
Позиција

Назив програмске позиције

Група I
2.

ВОДОВОД
ИЗВОРИШТА
Извођење радова на санацији бунара БХД 8 на изворишту „Ратно острво“,
утискивањем нових дренова, са набавком и уградњом материјала - Наставак
реализације обавеза
ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ
Извођење радова на изградњи магистралног цевовода од Руменачког пута до
Улице Иве Лоле Рибара у Ветернику, са набавком и уградњом материјала
Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу
Сајлово у Новом Саду (I–фаза), са набавком и уградњом материјала –
Наставак реализације обавеза
Извођење радова на изградњи водоводне мреже за потребе комуналног
опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала
- Наставак реализације уговорених обавеза
Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним
системом Новог Сада (I–Фаза), са набавком и уградњом материјала Наставак реализације уговорених обавеза
Извођење радова на изградњи објеката за водоснабдевање насеља
Боцке (прва зона водоснабдевања јужно од пута IIА реда 119), са
набавком и уградњом материјала - Наставак реализације уговорених
обавеза
КАНАЛИЗАЦИЈА
ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
Извођење радова на изградњи НГЦ-1, нова главна црпна станица код
Жежељевог моста (I–Фаза), са набавком и уградњом материјала Наставак реализације обавеза
ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ
МРЕЖЕ
Извођење радова на изградњи канализације употребљених вода, са пратећим
објектима, од локалитета источно од Зрењанинског пута до Улице Бајчи
Жилинског у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала
Извођење радова на изградњи канализационе мреже за потребе комуналног
опремања локалитета Југовићево, са набавком и уградњом материјала Наставак реализације уговорених обавеза
Извођење радова на изградњи фекалне канализације насеља Боцке са везом
на канализациони систем Сремске Каменице (I–фаза), са набавком и уградњом
материјала - Наставак реализације уговорених обавеза
Услуга израде пројектно техничке документације, за канализацију
употребљених вода са пратећим објектима, од локалитета источно од
Зрењанинског пута до Улице Бајчи Жилинског у Новом Саду - Наставак
реализације уговорених обавеза
Извођење радова на изградњи канализационих прикључака на
територији Града Новог Сада, са набавком и уградњом материјала Наставак реализације обавеза
УКУПНО ( I + II ):

8.

Група II
12.

14.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Планирана вредност
за 2020. годину
390.432.766,50
75.000.000,00

75.000.000,00
315.432.766,50
90.000.000,00

57.000.000,00

19.645.000,00

76.820.000,00

71.967.766,50
959.615.000,00
466.000.000,00

466.000.000,00
493.615.000,00

300.000.000,00

25.000.000,00

134.765.000,00

9.850.000,00

24.000.000,00
1.350.047.766,50
Планирана вредност
за 2020. годину

Група I

ВОДОВОД

390.432.766,50

Група II

КАНАЛИЗАЦИЈА

959.615.000,00

УКУПНО ( I+II):

1.350.047.766,50
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Члан 5.

На основу члана 39. тачка 33. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина
Града Новог Сада, на LVIII седници од 12. децембра 2019.
године, доноси

ОДЛУКУ
О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ
АКТИВНОСТИ И УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО" НОВИ САД
ЗА 2020. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се Програм инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа
„Градско зеленило“ Нови Сад за 2020. годину (у даљем
тексту: Програм), који чини саставни део ове одлуке.

Захтев за пренос средстава капиталних субвенција, као
и рачун за услуге из делатности из члана 2. ове одлуке, уз
приложену документацију, Предузеће доставља Градској
управи за комуналне послове (у даљем тексту: Градска
управа).
Плаћање, односно пренос средстава из члана 2. ове
одлуке на рачун Предузећа врши се на основу захтева који
припрема Градска управа, у складу са прописима.
Члан 6.
Надзор над реализацијом Програма врши Градска
управа.
Стручни надзор над реализацијом услуга из делатности, предвиђених Програмом, врши Градска управа за
грађевинско земљиште и инвестиције.
Члан 7.
Када се средства из члана 2. ове одлуке не остварују у
планираном износу, Градоначелник може утврдити приоритетне активности, односнo услуге у оквиру Програма.

Члан 2.

Члан 8.

За реализацију Програма планирана су средства у буџету
Града Новог Сада за 2020. годину у износу од 465.308.216,00
динара, и то за:
- КAПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ (инвестиционе активности)
у износу од 65.608.216,00 динара, и
- УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ у износу од 399.700.000,00
динара.

Градска управа, уз претходну сагласност Градоначелника, може да изврши прерасподелу планираних средстава
по позицијама Програма у делу УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ,
ако постоје објективне околности које условљавају потребу
за извршењем одређених услуга у већем обиму од планираног.
Члан 9.
Предузеће подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.

Члан 3.
Носилац активности предвиђених Програмом је Јавно
комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови Сад (у
даљем тексту: Предузеће).
Ближи услови за обављање услуга из делатности из
члана 2. ове одлуке, као и међусобна права и обавезе,
уређују се уговором који закључују Градоначелник Града
Новог Сада (у даљем тексту: Градоначелник) или лице које
он овласти и Предузеће.
Члан 4.
Уколико планирана средства из члана 2. ове одлуке не
буду довољна за реализацију активности предвиђених Програмом, недостајућа средства обезбедиће се из сопствених средстава Предузећа.

Члан 10.
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: 352-1/2019-514-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО" НОВИ САД ЗА 2020. ГОДИНУ
ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ
Број
позиције

ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА

Вредност

ГРУПА - ДОБРА
1

Камион са шасијом

2

Камион са тространом кипом, 2 комада

9.500.000,00
19.000.000,00
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3

Лако теретно возило

1.800.000,00

4

Вишенаменска машина

7.500.000,00

5

Утоваривач
Утоваривач са додатном опремом - наставак реализације уговорених обавеза из
2019. године

5.100.000,00

6

УКУПНО ДОБРА:

5.184.000,00
48.084.000,00

ГРУПА - РАДОВИ
1

Уређење Дунавског парка – наставак реализације уговорених радова из 2019. године

17.524.216,00

УКУПНО РАДОВИ:

17.524.216,00

УКУПНО:

65.608.216,00

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

ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА

Вредност

4970

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

36.000.000,00

4971

Хемијска заштита зеленила

10.000.000,00

4972

Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима

2.000.000,00

4973

Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило)

243.200.000,00

4974

Кошење коровских површина

25.500.000,00

4975

Одржавање зеленила паркова

15.000.000,00

4976

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

1.000.000,00

4977

Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука

18.000.000,00

4978

Одржавање дрвећа у предшколским установама

2.000.000,00

4979

Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села

2.000.000,00

4980

Одржавање зеленила на Купалишту "Штранд"

11.000.000,00

4981

Одржавање зеленила у приградским насељима

15.000.000,00

1236

Рад зимске службе ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад

10.000.000,00

346

Интервентно одржавање

2.000.000,00

513

Oдржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног
органа

2.000.000,00

525

Уређивање и одржавање јавних зелених површина

5.000.000,00
УКУПНО: 399.700.000,00

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

Вредност

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

65.608.216,00

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

399.700.000,00
УКУПНО:

465.308.216,00
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На основу члана 39. тачка 33. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) Скупштина
Града Новог Сада, на LVIII седници од 12. децембра 2019.
године, доноси

ОДЛУКУ
О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ
АКТИВНОСТИ И УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ЧИСТОЋА“ НОВИ САД ЗА 2020. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се Програм инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа
"Чистоћа" Нови Сад за 2020. годину (у даљем тексту: Програм), који чини саставни део ове одлуке.
Члан 2.
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приложену документацију, Предузеће доставља Градској
управи за комуналне послове (у даљем тексту: Градска
управа).
Плаћање, односно пренос средстава из члана 2. ове
одлуке на рачун Предузећа врши се на основу захтева,
који припрема Градска управа, у складу са прописима.
Члан 6.
Надзор над реализацијом Програма врши Градска
управа.
Стручни надзор над реализацијом услуга из делатности
предвиђених Програмом врши Градска управа за
грађевинско земљиште и инвестиције.
Члан 7.
Када се средства из члана 2. ове одлуке не остварују у
планираном износу, Градоначелник може утврдити приоритетне активности, односно услуге у оквиру Програма.

За реализацију Програма планирана су средства у буџету
Града Новог Сада за 2020. годину у износу од 327.964.660,00
динара, и то за:
КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ (инвестиционе активности)
у износу од 81.367.660,00 динара, и
УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ у износу од 246.597.000,00
динара.

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

Члан 3.

Члан 9.

Носилац активности предвиђених Програмом је Јавно
комунално предузеће "Чистоћа" Нови Сад (у даљем тексту: Предузеће).
Ближи услови за обављање услуга из делатности из
члана 2. ове одлуке, као и међусобна права и обавезе,
уређују се уговором који закључују Градоначелник Града
Новог Сада (у даљем тексту: Градоначелник) или лице које
он овласти и Предузеће.
Члан 4.
Уколико планирана средства из члана 2. ове одлуке не
буду довољна за реализацију активности предвиђених Програмом, недостајућа средства обезбедиће се из сопствених средстава Предузећа.
Члан 5.
Захтев за пренос средстава капиталних субвенција, као
и рачун за услуге из делатности из члана 2. ове одлуке, уз

Члан 8.

Предузеће подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада", а
примењиваће се од 1. јануара 2020. године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2019-521-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
“ЧИСТОЋА" НОВИ САД ЗА 2020. ГОДИНУ
ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ
Број
позиције

ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА
ГРУПА: I РАДОВИ

1.

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

Вредност
41.367.660,00
4.014.000,00
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Пројекат ''Санације, затварања и рекултивације сметлишта у Новом Саду'' – I фаза
(средства из Фонда за заштиту животне средине Републике Србије) - наставак
реализације уговорених обавеза

37.353.660,00

ГРУПА: II ОПРЕМА

40.000.000,00

Набавка и постављање подземних контејнера

40.000.000,00
УКУПНО (без ПДВ):

81.367.660,00

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ
Број
позиције

НАЗИВ ПРОГРАМСКЕ ПОЗИЦИЈЕ

Вредност

1219

Одржавање јавне хигијене на територији Града Новог Сада

175.007.000,00

1220

Одржавање јавне хигијене међублоковског простора

679

Одржавање хигијене простора за извођење паса

798

Одржавање јавне хигијене на Петроварадинској тврђави

2420

Одржавање Градске депоније

506

Одржавање јавне хигијене на дечијим игралиштима и спортским теренима

3.700.000,00

499

Одржавање јавне хигијене поводом одржавања манифестација и ванредно одржавање

9.000.000,00

1224

Рад на уклањању дивљих депонија

7.000.000,00

1235

Рад зимске службе

8.000.000,00

11.700.000,00
890.000,00
1.300.000,00
30.000.000,00

УКУПНО:

246.597.000,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Вредност
ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

81.367.660,00

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

246.597.000,00
УКУПНО:

1155

327.964.660,00

Члан 2.

На основу члана 39. тачка 33. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина
Града Новог Сада, на LVIII седници од 12. децембра 2019.
године, доноси

ОДЛУКУ
О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ
АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА "ТРЖНИЦА" НОВИ САД
ЗА 2020. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се Програм инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Тржница“ Нови Сад
за 2020. годину (у даљем тексту: Програм), који чини
саставни део ове одлуке.

За реализацију Програма планирана су средства у буџету
Града Новог Сада за 2020. годину – капиталне субвенције
у износу од 36.500.000,00 динара.
Члан 3.
Носилац инвестиционих активности предвиђених Програмом је Јавно комунално предузеће "Тржница“ Нови
Сад (у даљем тексту: Предузеће).
Члан 4.
Уколико планирана средства из члана 2. ове одлуке не
буду довољна за реализацију Програма, недостајућа средства обезбедиће се из сопствених средстава Предузећа.
Члан 5.
Захтев за пренос средстава капиталних субвенција из
члана 2. ове одлуке, уз приложену документацију, Предузеће
доставља Градској управи за комуналне послове (у даљем
тексту: Градска управа).

13. децембар 2019.
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Пренос средстава из члана 2. ове одлуке на рачун
Предузећа врши се на основу захтева који припрема Градска управа, у складу са прописима.
Члан 6.
Надзор над реализацијом Програма врши Градска
управа.
Члан 7.
Када се средства из члана 2. ове одлуке не остварују у
планираном износу, Градоначелник Града Новог Сада може
утврдити приоритетне активности у оквиру Програма.
Члан 8.
Предузеће подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.
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Члан 9.

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: 352-1/2019-509-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТРЖНИЦА“ НОВИ САД
ЗА 2020. ГОДИНУ
Број
позиције
1.

Вредност у
динарима

НАЗИВ ПРОГРАМСКЕ ПОЗИЦИЈЕ
ПИЈАЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

1.1.

Набавка монтажне ограде

2.000.000,00

1.2.

Набавка тезги за пијаце

7.500.000,00

1.3.

Набавка расхладних витрина

8.500.000,00

1.4.

Набавка прес контејнера и контејнера за комунални отпад

2.500.000,00

1.5.

Набавка расхладних комора

3.000.000,00

1.6.

Набавка покретних контејнера за обављање основне делатности са пратећом опремом

2.000.000,00

1.7.

Набавка сервисних возила за обављање основне делатности

3.000.000,00

1.8.

Набавка камиона са пратећом опремом

4.000.000,00

1.9.

Набавка грађевинских - радних машина (један микро багер са прикључним уређајима и
један микро утоваривач)

4.000.000,00

УКУПНО :

36.500.000,00

Напомена: Финансијске вредности позиција Програма инвестиционих активности су изражене без ПДВ-а.
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На основу члана 39. тачка 33. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина
Града Новог Сада, на LVIII седници од 12. децембра 2019.
године, доноси

ОДЛУКУ
О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ
АКТИВНОСТИ И УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ЛИСЈЕ“ НОВИ САД ЗА 2020. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се Програм инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа

„Лисје“ Нови Сад за 2020. годину (у даљем тексту: Програм), који чини саставни део ове одлуке.
Члан 2.
За реализацију Програма планирана су средства у буџету
Града Новог Сада за 2020. годину у износу од 260.000.000,00
динара, и то за:
- КAПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ (инвестиционе активности) у износу од 50.000.000,00 динара, и
- УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ у износу од 210.000.000,00
динара.
Члан 3.
Носилац активности предвиђених Програмом је Јавно
комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад (у даљем тексту:
Предузеће).
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Ближи услови за обављање услуга из делатности из
члана 2. ове одлуке, као и међусобна права и обавезе,
уређују се уговором који закључују Градоначелник Града
Новог Сада (у даљем тексту: Градоначелник) или лице које
он овласти и Предузеће.

13. децембар 2019.
Члан 7.

Када се средства из члана 2. ове одлуке не остварују у
планираном износу, Градоначелник може утврдити приоритетне активности, односнo услуге у оквиру Програма.
Члан 8.

Члан 4.
Уколико планирана средства из члана 2. ове одлуке не
буду довољна за реализацију активности предвиђених
Програмом, недостајућа средства обезбедиће се из сопствених средстава Предузећа.

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

Члан 5.

Члан 9.

Захтев за пренос средстава капиталних субвенција, као
и рачун за услуге из делатности из члана 2. ове одлуке, уз
приложену документацију, Предузеће доставља Градској
управи за комуналне послове (у даљем тексту: Градска
управа).
Плаћање, односно пренос средстава из члана 2. ове
одлуке на рачун Предузећа врши се на основу захтева који
припрема Градска управа, у складу са прописима.
Члан 6.
Надзор над реализацијом Програма врши Градска
управа.
Стручни надзор над реализацијом услуга из делатности, предвиђених Програмом, врши Градска управа за
грађевинско земљиште и инвестиције.

Предузеће подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада", а
примењиваће се од 1. јануара 2020. године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2019-510-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ЛИСЈЕ" НОВИ САД ЗА 2020. ГОДИНУ
ИНВЕСТИЦИОНE АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ
Број
позиције

Програмска позиција

Вредност

1.

Доградња и надоградња са реконструкцијом пословног објекта - комплекса Градског
гробља у Новом Саду – III фаза

20.600.000,00

2.

Комбиновано возило ровокопач - утоваривач

10.000.000,00

3.

Специјализовано погребно возило за превоз умрлог (2 комада)

8.000.000,00

4.

Камион за потребе претежне делатности - кипер носивости до 3,5 т (2 комада)

7.400.000,00

5.

Комунални трактор

4.000.000,00
Свега:

50.000.000,00

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

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ
Програмска
позиција

НАЗИВ ГРОБЉА

Вредност у
динарима

ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА:
1256

Католичко гробље

9.000.000,00

1258

Јеврејско гробље

1.480.000,00
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1260

Успенско гробље

5.700.000,00

1263

Русинско гробље

1.200.000,00

1303

Назаренско гробље

1305

Гробље у Сремској Каменици

4.600.000,00

1309

Гробља у Петроварадину

8.100.000,00

1311

Градско гробље

1313

Спомен гробље, Алеја хероја и великана

2.500.000,00

1314

Алмашко гробље

6.300.000,00

1316

Реформаторско-евангелистичко гробље

1.400.000,00

1560

Гробља у Футогу

8.300.000,00
2.200.000,00

250.000,00

107.140.000,00

345

Гробље у Ветернику

2438

Заштићена гробна места на Успенском гробљу

600.000,00

1777

Заштићена гробна места на Градском гробљу

600.000,00

517

Уређење и рекултивација зеленила на гробљима у приградским насељима
(Руменка, Бегеч, Степановићево, Каћ, Будисава, Кисач и Ченеј)

518

Гробље у Буковцу

519

Гробље у Новим Лединцима

520

Гробље у Старим Лединцима

2.000.000,00

521

Гробља у Ковиљу

4.500.000,00

11.500.000,00
1.800.000,00
830.000,00

ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА:
1312

Одржавање објеката на Градском гробљу и на осталим гробљима која уређује и
одржава Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад
УКУПНО УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ:

30.000.000,00
210.000.000,00

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

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

50.000.000,00

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

210.000.000,00
УКУПНО:

1157

260.000.000,00

Члан 2.

На основу члана 39. тачка 33. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада”, број 11/19), Скупштина
Града Новог Сада, на LVIII седници од 12. децембра 2019.
године, доноси

ОДЛУКУ
О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ
АКТИВНОСТИ И УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ЗООХИГИЈЕНА И ВЕТЕРИНА НОВИ САД"
НОВИ САД ЗА 2020. ГОДИНУ

За реализацију Програма планирана су средства у буџету
Града Новог Сада за 2020. годину у износу од 150.000.000,00
динара, и то за:
- КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ (инвестиционе активности) у износу од 15.000.000,00 динара, и
- УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ у износу од 135.000.000,00
динара.
Члан 3.

Члан 1.

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

Овом одлуком утврђује се Програм инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа
"Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2020.
годину (у даљем тексту: Програм), који чини саставни део
ове одлуке.

Ближи услови за обављање услуга из делатности из
члана 2. ове одлуке, као и међусобна права и обавезе,
уређују се уговором који закључују Градоначелник Града
Новог Сада (у даљем тексту: Градоначелник) или лице које
он овласти и Предузеће.
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Члан 4.

Члан 8.

Уколико планирана средства из члана 2. ове одлуке не
буду довољна за реализацију активности предвиђених Програмом, недостајућа средства обезбедиће се из сопствених средстава Предузећа.

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

Члан 5.
Захтев за пренос средстава кaпитaлних субвeнциja, као
и рачун за услуге из делатности из члана 2. ове одлуке, уз
приложену документацију, Предузеће доставља Градској
управи за комуналне послове (у даљем тексту: Градска
управа).
Плаћање, односно пренос средстава из члана 2. ове
одлуке на рачун Предузећа врши се на основу захтева,
који припрема Градска управа, у складу са прописима.
Члан 6.
Надзор над реализацијом Програма врши Градска
управа.
Стручни надзор над реализацијом услуга из делатности предвиђених Програмом врши Градска управа за
грађевинско земљиште и инвестиције.
Члан 7.
Када се средства из члана 2. ове одлуке не остварују у
планираном износу, Градоначелник може утврдити приоритетне активности, односно услуге у оквиру Програма.

Члан 9.
Предузеће подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада", а
примењиваће се од 1. јануара 2020. године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2019-522-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
“ЗООХИГИЈЕНА И ВЕТЕРИНА НОВИ САД" НОВИ САД ЗА 2020. ГОДИНУ
ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ
Број
позиције

ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА

КОЛ.
(ком.)

ВРЕДНОСТ
(без ПДВ)

1.

Набавка специјализованог возила за превоз животиња

2

4.900.000,00

2.

Набавка специјализованог теренског возила

1

2.500.000,00

3.

Набавка специјализоване врсте пода за боксове за смештај животиња у
Прихватилишту, са постављањем – I фаза

4.100.000,00

4.

Набавка додатних металних елемената за ојачавање постојећих унутрашњих
ограда у Прихватилишту

1.000.000,00

5.

Набавка опреме за ветеринарске амбуланте

2.500.000,00
15.000.000,00

УКУПНО:

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ
Број
позиције

НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ

Вредност

1788

Хватање и превоз паса и мачака до прихватилишта

8.481.870,00

3558

Збрињавање напуштених паса и мачака у прихватилишту

29.280.250,00

1791

Одржавање прихватилишта

13.725.450,00

1792

Контрола и смањење популације напуштених паса и мачака

9.258.220,00

13. децембар 2019.
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1793

Нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавних површина

1794

Збрињавање отпада животињског порекла
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20.186.500,00
4.199.730,00

491

Опсервација паса и мачака на беснило

1771

Пружање прве помоћи повређеним напуштеним животињама

12.658.930,00

371.350,00

492

Хирушке интервенције код повређених напуштених животиња

20.060.010,00

495

Обдукција угинулих животиња и токсиколошки преглед угинулих животиња

1.402.600,00

496

Ванредни и интервентни радови у вези заразних болести животиња

88.600,00

497

Карантин и прихватилиште за остале животиње

11.490,00

3559

Дијагностика, превентива и лечење Dirofilarije immitis (срчани црв) и других зооноза

5.400.000,00

3560

Превентива и заштита паса, мачака и животне средине од заразних болести

2.825.000,00

3561

Имиџинг методе (ртг и ултразвук) и лабораторијска дијагностика

7.050.000,00
УКУПНО:

135.000.000,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Вредност
ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

15.000.000,00

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

135.000.000,00
УКУПНО:

1158

150.000.000,00

„Члан 3.

Нa oснoву члaнa 39. тaчкa 33. Стaтутa Грaдa Нoвoг Сaдa
("Службeни лист Грaдa Нoвoг Сaдa", брoj 11/19), Скупштинa
Грaдa Нoвoг Сaдa нa LVIII сeдници oд 12. децембра 2019.
гoдинe, дoнoси

OДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРOГРAMУ
ИНВEСTИЦИOНИХ AКTИВНOСTИ JAВНOГ
ГРAДСКOГ СAOБРAЋAJНOГ ПРEДУЗEЋA
"НOВИ СAД", НOВИ СAД ЗA 2019. И
2020. ГOДИНУ

За остваривање Програма планирају се средства у укупном износу од 2.035.000.000,00 динара у складу са Планом јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од
2019 до 2021. године, бр. II-020-4/2018-72/a oд 19. децембра 2018. године, II-020-4/2019-31/а од 17. јуна 2019. године
и II-020-4/2019-57/d1 од 8. октобра 2019. године и Планом
јавних инвестиција Града Новог Сада у периоду од 2020.
до 2022. године, број: II-020-4/2019-72/a oд 29. новембра
2019. гoдинe.
Део средстава из става 1. овог члана у износу од
1.150.000.000,00 динара обезбедиће се из буџета Града
Новог Сада за 2019. годину, а део у износу од 885.000.000,00
динара из буџета Града Новог Сада за 2020. годину.''

Члан 1.

Члан 2.

У Одлуци о Програму инвестиционих активности Јавног
градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за
2019. и 2020. годину (''Службени лист Града Новог Сада“,
бр. 59/18, 12/19 и 31/19) члан 3. мења се и гласи:

Програм инвестиционих активности Јавног градског
саобраћајног предузећа ''Нови Сад'', Нови Сад за 2019. и
2020. годину, који је саставни део ове одлуке, мења се и
гласи:

”ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“,
НОВИ САД ЗА 2019. и 2020. ГОДИНУ
Редни
Инвестиционе активности
број
1.
2.
3.
4.

Извори средстава

Вредност у динарима
у 2019. години

Вредност у динарима
у 2020. години

Набавка миди аутобуса са
погоном на ЦНГ (8 комада)

Буџет Града
Новог Сада

100.000.000,00 (без пдв-а)

-

Набавку 13 соло аутобуса са
погоном на ЦНГ
Набавку 20 зглобних и 30 соло
аутобуса са погоном на ЦНГ
Изградња станице за технички
преглед и радионички простор

Буџет Града
Новог Сада
Буџет Града
Новог Сада
Буџет Града
Новог Сада

350.000.000,00 (са пдв-ом)

-

700.000.000,00 (са пдв-ом)

850.000.000,00 (са пдв-ом)
35.000.000,00 (без пдв-а)
''
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Члан 3.

Члан 6.

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

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-8495/2019-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

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: 34-8497/2019-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.
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Нa oснoву члaнa 39. тaчкa 33. Стaтутa Грaдa Нoвoг Сaдa
("Службeни лист Грaдa Нoвoг Сaдa", брoj 11/19), Скупштинa
Грaдa Нoвoг Сaдa нa LVIII сeдници oд 12. децембра 2019.
гoдинe, дoнoси

ОДЛУКУ
О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ
АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ПAРКИНГ СЕРВИС“ НОВИ
САД ЗА 2020. ГОДИНУ

ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ПАРКИНГ СЕРВИС"
НОВИ САД ЗА 2020. ГОДИНУ
Редни
број

Члан 2.
Носилац инвестиционих активности предвиђених Програмом је Јавно комунално предузеће "Паркинг сервис"
Нови Сад (у даљем тексту: Предузеће).
Члан 3.
За реализацију Програма планирана су средства у буџету
Града Новог Сада за 2020. годину - капиталне субвенције
у износу од 20.000.000,00 динара.
Члан 4.
Уколико планирана средства из члана 3. ове одлуке не
буду довољна за реализацију Програма, недостајућа средства обезбедиће се из сопствених средстава Предузећа.
Члан 5.
Захтев за пренос средстава из члана 3. ове одлуке, уз
приложену документацију, Предузеће доставља Градској
управи за саобраћај и путеве (у даљем тексту: Градска
управа), која врши надзор над спровођењем Програма.
Пренос средстава из члана 3. ове одлуке на рачун
Предузећа врши се на основу захтева који припрема Градска управа, у складу са прописима.

ПЛАНИРАНА
ВРЕДНОСТ

1.

Изградња паркиралишта
на Тргу Коменског

10.000.000,00

2.

Изградња паркиралишта у
Фрушкогорској улици код
окретнице – фаза 2

10.000,000,00

УКУПНО:

20.000.000,00

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се Програм инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Нови
Сад за 2020. годину (у даљем тексту: Програм) који чини
саставни део ове одлуке.

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ

1160
Нa oснoву члaнa 39. тaчкa 33. Стaтутa Грaдa Нoвoг Сaдa
("Службeни лист Грaдa Нoвoг Сaдa", брoj 11/19), Скупштинa
Грaдa Нoвoг Сaдa нa LVIII сeдници oд 12. децембра 2019.
гoдинe, дoнoси

ОДЛУКУ
О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ
АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ПУТ“ НОВИ САД ЗА
2020. ГОДИНУ
Члaн 1.
Oвoм oдлукoм утврђуje сe Прoгрaм инвeстициoних
aктивнoсти Jaвнoг кoмунaлнoг прeдузeћa "Пут" Нoви Сaд
зa 2020. гoдину (у дaљeм тeксту: Прoгрaм), кojи чини
сaстaвни дeo oвe oдлукe.
Члaн 2.
Нoсилaц инвeстициoних aктивнoсти прeдвиђeних
Прoгрaмoм je Jaвнo кoмунaлнo прeдузeћe "Пут" Нoви Сaд
(у дaљeм тeксту: Прeдузeћe).
Члaн 3.
Зa рeaлизaциjу Прoгрaмa плaнирaнa су срeдствa у буџeту
Грaдa Нoвoг Сaдa зa 2020. гoдину - кaпитaлнe субвeнциje
у изнoсу oд 55.600.000,00 динaрa.

13. децембар 2019.
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Срeдствa из стaвa 1. oвoг члaнa зa нaбaвку дoбaрa сa
прaвoм нa пoврaт пoрeзa нa дoдaту врeднoст, прeнoсe сe
бeз пoрeзa нa дoдaту врeднoст, a бeз прaвa нa пoврaт,
прeнoсe сe сa пoрeзoм нa дoдaту врeднoст.
Члaн 4.
Нaдзoр нaд спрoвoђeњeм Прoгрaмa врши Грaдскa упрaвa
зa сaoбрaћaj и путeвe (у дaљeм тeксту: Грaдскa упрaвa).
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На основу члана 39. тачка 33. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада, на LVIII седници од 12. децембра 2019. године, доноси

Укoликo плaнирaнa срeдствa из члaнa 3. oвe oдлукe нe
буду дoвoљнa зa рeaлизaциjу Прoгрaмa, нeдoстajућa
срeдствa oбeзбeдићe сe из сoпствeних срeдстaвa Прeдузeћa.

ОДЛУКУ
О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ
АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ
И ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА „СТАН“ НОВИ
САД ЗА 2020. ГОДИНУ

Члaн 6.

Члан 1.

Зaхтeв зa прeнoс срeдстaвa из члaнa 3. oвe oдлукe, уз
прилoжeну дoкумeнтaциjу, Прeдузeћe дoстaвљa Грaдскoj
упрaви.

Овом одлуком утврђује се Програм инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2020. годину
(у даљем тексту: Програм), који чини саставни део ове
одлуке.

Члaн 5.

Прeнoс срeдстaвa из члaнa 3. oвe oдлукe нa рaчун
Прeдузeћa врши сe нa oснoву зaхтeвa кojи припрeмa Грaдскa
упрaвa у склaду сa прoписимa.
Члaн 7.

Члан 2.

Укoликo сe прихoди нe oствaруjу у склaду сa плaнирaнoм
динaмикoм, Грaдoнaчeлник Грaдa Нoвoг Сaдa утврдићe
приoритeтe у рeaлизaциjи Прoгрaмa.

За реализацију Програма планирана су средства у буџету
Града Новог Сада за 2020. годину за капиталне субвенције
– инвестиционе активности у укупном износу од 20.000.000,00
динара.

Члaн 8.

Члан 3.

Прeдузeћe пoднoси Скупштини Грaдa Нoвoг Сaдa
шeстoмeсeчни и гoдишњи извeштaj o рeaлизaциjи Прoгрaмa.

Носилац активности предвиђених Програмом је Јавно
комунално предузеће за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад (у даљем тексту: Предузеће).

Члaн 9.
Oвa oдлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa
oбjaвљивaњa у "Службeнoм листу Грaдa Нoвoг Сaдa", а
примењиваће се од 1. јануара 2020. године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-8496/2019-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД

Члан 4.
Уколико планирана средства из члана 2. ове одлуке не
буду довољна за реализацију инвестиционих активности
предвиђених Програмом, недостајућа средства обезбедиће
се из сопствених средстава Предузећа.
Члан 5.
Захтев за пренос средстава капиталних субвенција из
члана 2. ове одлуке, уз приложену документацију, Предузеће
доставља Градској управи за имовину и имовинско-правне
послове (у даљем тексту: Градска управа).

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”ПУТ” НОВИ САД
ЗА 2020. ГОДИНУ

Пренос средстава из члана 2. ове одлуке на рачун
Предузећа врши се на основу захтева, који припрема Градска управа, у складу са прописима.
Члан 6.
Надзор над реализацијом Програма врши Градска
управа.
Члан 7.

Редни
број

ОПРЕМА

комада износ динара

1.

Глодалица

1

36.600.000,00

2.

Самоходна машина за
обележавање коловоза

1

19.000.000,00

УКУПНО:

55.600.000,00

Када се средства из члана 2. ове одлуке не остварују у
планираном износу, Градоначелник Града Новог Сада може
утврдити приоритетне радове у оквиру Програма.
Члан 8.
Предузеће подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.
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13. децембар 2019.

Члан 9.

Члан 3.

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

За реализацију Програма планирана су средства из
буџета Града Новог Сада за 2020. годину- капиталне
субвенције у износу од 6.450.000,00 динара (извор
финансирања 01).

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-562/2019-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД

Члан 4.
Уколико планирана средства из члана 3. ове одлуке не
буду довољна за реализацију Програма, недостајућа средства обезбедиће се из сопствених средстава Предузећа.
Члан 5.

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА „СТАН“
НОВИ САД ЗА 2020. ГОДИНУ
ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ-КАПИТАЛНЕ
СУБВЕНЦИЈЕ

Захтев за пренос средстава из члана 3. ове одлуке, уз
приложену документацију, Предузеће доставља Градској
управи за спорт и омладину ( у даљем тексту: Градска
управа), која врши надзор над спровођењем Програма.
Пренос средстава из члана 3. oве одлуке на рачун
Предузећа врши се на основу захтева који припрема Градска управа у складу са прописима, на основу валидне
књиговодствене документације.
Члан 6.
Предузеће подноси Скупштини Града Новог Сада шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Програма.
Члан 7.

ОСНОВНА СРЕДСТВА
Бр. ОПРЕМА

комада

Вредност у
динарима

1.

Хидраулична радна платформа
са корпом на камиону за Б
категорију

1

9.500.000,00

2.

Теретно сервисно возило Pick Up

5

5.000.000,00

Путничко возило

5

3.

УКУПНО:

5.500.000,00
20.000.000,00

Ова oдлука 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: 66-1/2019-796-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД
Председник

1162

Здравко Јелушић, с.р.

На основу члана 39. тачка 53. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина
Града Новог Сада, на LVIII седници од 12. децембра 2019.
године, доноси

ОДЛУКУ
О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ
АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР
ВОЈВОДИНА" НОВИ САД ЗА 2020. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се Програм инвестиционих активности Јавног предузећа "Спортски и пословни центар
Војводина" Нови Сад за 2020. годину (у даљем тексту: Програм), који чини саставни део ове одлуке.

ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "СПОРТСКИ И
ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА" НОВИ
САД ЗА 2019. ГОДИНУ
Број
позиције

Капиталне субвенције
из буџета Града Новог
Сада за 2019. годину

1.

НАБАВКА ДОБАРА

1.1

Набавка машина за
чишћење подова

1.2

Набавка аутоматског
чистача базена

2.700.000,00

УКУПНО:

6.450.000,00

Члан 2.
Носилац инвестиционих активности предвиђених Програмом је Јавно предузеће "Спортски и пословни центар
Војводина" Нови Сад (у даљем тексту: Предузеће).

ИНВЕСТИЦИОНА
АКТИВНОСТ

3.750.000,00

13. децембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
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На основу члана 39. тачка 31. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), а у вези
са чланом 7. Споразума о сарадњи Града Новог Сада и
општина Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ,
Србобран, Темерин и Врбас у формирању региона за
управљање комуналним отпадом од 27. маја 2010. године
и Анексом Споразума од 1. децембра 2010. године, Скупштина Града Новог Сада на LVIII седници од 12. децембра 2019. године доноси

ОДЛУКУ
О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ
АКТИВНОСТИ НА ИЗГРАДЊИ
РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ОТПАДОМ У 2020. ГОДИНИ
Члaн 1.

Број 59 – страна 3625.

ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ НА ИЗГРАДЊИ
РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ОТПАДОМ У 2020. ГОДИНИ
Број
позиције

Програмска позиција

ВРЕДНОСТ
(динара)

1.

Израда техничке документације за
управљање отпадом за Град Нови Сад
и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Теме24.000.000,00
рин и Врбас, а у циљу успостављања
регионалног система управљања отпадом-Наставак реализације започетих
активности

2.

Исходовање сагласности, мишљења и
др. у сврху израде техничке документације за управљање отпадом за Град
Нови Сад и општине Бачка Паланка,
Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас, а у циљу
успостављања регионалног система
управљања отпадом

Oвoм oдлукoм утврђуje сe Прoгрaм инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2020. години (у дaљeм тeксту: Прoгрaм), кojи чини
сaстaвни дeo oвe oдлукe.

5.000.000,00

29.000.000,00

Укупно:

Члaн 2.
Прoгрaм oбухвaтa инвестиционе aктивнoсти нa изградњи
регионалног центра за управљање отпадом у Региону за
управљање отпадом за Град Нови Сад и општине Бачка
Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран,
Темерин и Врбас.
Члaн 3.
За реализацију Прoгрaмa планирана су средства у буџeту
Грaдa Нoвoг Сaдa зa 2020. гoдину у изнoсу oд 29.000.000,00
динара.
Члaн 4.
Програм ће реализовати Грaдскa упрaвa зa кoмунaлнe
пoслoвe (у дaљeм тeксту: Грaдскa упрaвa), у складу са прописима који регулишу јавне набавке.
Члaн 5.
Градска управа пoднoси Скупштини Грaдa Нoвoг Сaдa
гoдишњи извeштaj о реализацији Програма.
Члaн 6.
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: 352-1/2019-524-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1164
На основу члана 39. тачка 33. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина
Града Новог Сада, на LVIII седници од 12. децембра 2019.
године, доноси

ОДЛУКУ
О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ
АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА "ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО" НОВИ
САД: „ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ ГРАДОВА – РАЗВОЈ
И ПРОМОЦИЈА ЕНЕРГЕТСКЕ
ЕФИКАСНОСТИ И ОДРЖИВЕ УРБАНЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ГРАДОВИМА
ПРЕКОГРАНИЧНЕ РЕГИЈЕ“
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се Програм инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Градско зеленило"
Нови Сад: „Озелењавање градова – развој и промоција
енергетске ефикасности и одрживе урбане животне средине у градовима прекограничне регије“ (у даљем тексту:
Програм), који чини саставни део ове одлуке.
Члан 2.
За реализацију Програма планирана су средства у буџету
Града Новог Сада за 2020. годину у износу од 27.100.000,00
динара.
Члан 3.
Носилац активности предвиђених Програмом је Јавно
комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад.
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Члан 4.

Уколико планирана средства из члана 2. ове одлуке не
буду довољна за реализацију активности предвиђених Програмом, недостајућа средства обезбедиће се из сопствених средстава Предузећа.
Члан 5.
Захтев за пренос средстава из члана 2. ове одлуке, уз
приложену документацију, Предузеће доставља Градској
управи за комуналне послове (у даљем тексту: Градска
управа).
Пренос средстава из члана 2. ове одлуке на рачун
Предузећа врши се на основу захтева који припрема Градска управа, у складу са прописима.
Члан 6.
Надзор над реализацијом Програма врши Градска
управа.
Члан 7.
Предузеће је у обавези да, након пријема средстава од
стране Министарства регионалног развоја и фондова Европске уније Републике Хрватске, као органа управљања
Interreg IPA програмом прекограничне сарадње Хрватска
– Србија 2014-2020 (у даљем тексту: Interreg IPA) рефундира у буџет Града Новог Сада средства из члана 2. ове
одлуке.
Уколико Предузеће не прими средства из става 1. овог
члана од Interreg IPA, исто је у обавези да средства из
члана 2. ове одлуке врати у буџет Града Новог Сада.
Члан 8.
Предузеће подноси Скупштини Града Новог Сада
годишњи извештај о реализацији Програма, са исказаним
физичким и финансијским показатељима о извршеним
активностима и утрошку средстава.
Члан 9.
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: 352-1/2019-527-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ГРАДСКО
ЗЕЛЕНИЛО" НОВИ САД: „ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ
ГРАДОВА – РАЗВОЈ И ПРОМОЦИЈА
ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И ОДРЖИВЕ
УРБАНЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У
ГРАДОВИМА ПРЕКОГРАНИЧНЕ РЕГИЈЕ“

Број
позиције

13. децембар 2019.
ОПИС

Износ

1

Постављање и имплементација
зелене инфраструктуре

2

Опрема за одржавање зелене
инфраструктуре

3

Техничка опрема за одржавање
инфраструктуре зелене површине
(дизалица)

13.200.000,00

УКУПНО:

27.100.000,00

10.680.000,00
3.220.000,00

Напомена: Финансијске вредности позиција Програма
инвестиционих активности су изражене без
ПДВ-а.
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Нa oснoву члaнa 39. тaчкa 31. Стaтутa Грaдa Нoвoг Сaдa
("Службeни лист Грaдa Нoвoг Сaдa", брoj 11/19), Скупштинa
Грaдa Нoвoг Сaдa нa LVIII сeдници oд 12. децембра 2019.
гoдинe, дoнoси

ПРОГРАМ
ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА
НЕСМЕТАНО ОДВИЈАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА
ПУТНИКА JAВНOГ ГРAДСКOГ
СAOБРAЋAJНOГ ПРEДУЗEЋA "НOВИ
СAД", НOВИ СAД ЗA 2020. ГOДИНУ –
ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ
1. Зa нeсмeтaнo oдвиjaњe jaвнoг прeвoзa путникa у 2020.
гoдини плaнирajу сe срeдствa зa нaбaвку гoривa у изнoсу
oд 300.000.000,00 динaрa из тeкућих субвeнциja из буџeтa
Грaдa Нoвoг Сaдa зa 2020. гoдину.
2. Зaхтeв зa прeнoс срeдстaвa из буџeтa Грaдa Нoвoг
Сaдa зa 2020. гoдину, уз прилoжeну дoкумeнтaциjу, Jaвнo
грaдскo сaoбрaћajнo прeдузeћe "Нoви Сaд", Нoви Сaд (у
дaљeм тeксту: Прeдузeћe) дoстaвљa Грaдскoj упрaви зa
сaoбрaћaj и путeвe (у дaљeм тeксту: Грaдскa упрaвa) кoja
врши нaдзoр нaд спрoвoђeњeм Прoгрaмa.
3. Укoликo плaнирaнa срeдствa из тaчкe 1. oвoг прoгрaмa
нe буду дoвoљнa зa плaнирaну нaбaвку гoривa, нeдoстajућa
срeдствa oбeзбeдићe сe из сoпствeних срeдстaвa Прeдузeћa.
Прeнoс срeдстaвa из тaчкe 1. oвoг прoгрaмa нa рaчун
Прeдузeћa врши сe нa oснoву зaхтeвa кojи припрeмa Грaдскa
упрaвa у склaду сa прoписимa.
4. Прeдузeћe пoднoси Скупштини Грaдa Нoвoг Сaдa
шeстoмeсeчни и гoдишњи извeштaj o рeaлизaциjи Прoгрaмa.
5. Oвaj прoгрaм ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa
oбjaвљивaњa у "Службeнoм листу Грaдa Нoвoг Сaдa", а
примењиваће се од 1. јануара 2020. године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-8498/2019-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

13. децембар 2019.
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На основу члана 3. став 3. Закона о робним резервама
("Службени гласник Републике Србије", бр. 104/13, 145/14др.закон и 95/18-др. закон), и члана 39. тачка 57. Статута
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“,
број 11/19), Скупштина Града Новог Сада, на LVIII седници
од 12. децембра 2019. године, доноси

ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ РОБНИХ РЕЗЕРВИ
ГРАДА НОВОГ САДА
Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови за образовање,
финансирање, размештај, коришћење и обнављање робних резерви Града Новог Сада (у даљем тексту: робне
резерве), обезбеђење и одржавање простора за смештај
и чување робних резерви, пословање и управљање робним резервама на територији Града Новог Сада (у даљем
тексту: Град), као и делокруг, организација и начин рада
Дирекције за робне резерве Града Новог Сада (у даљем
тексту: Дирекција).
Дирекција за робне резерве Града Новог Сада, образована Одлуком о образовању робних резерви Града Новог
Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 12/92 и 8/93),
наставља са радом под истим називом у складу са одредбама ове одлуке.
Члан 2.
Робне резерве образују се и користе за обезбеђење
снабдевености и стабилности тржиштa на територији Града,
у случају:
- ванредних ситуација-елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа, катастрофа и других већих
несрећа и непогода услед којих наступа или може да
наступи прекид у основном снабдевању или недовољно,
односно нестабилно основно снабдевање ( у даљем
тексту: ванредне ситуације);
- наступања или непосредне опасности од наступања
озбиљних поремећаја на тржишту;
- ванредног или ратног стања.
Снaбдeвeнoст из стaвa 1. oвoг члaнa jeстe снaбдeвeнoст
стaнoвништвa пoљoприврeдним и прeхрaмбeним
прoизвoдимa, лeкoвимa и мeдицинским срeдствимa и
прoизвoдимa кojи су нeoпхoдни зa живoт људи и здрaвљe
живoтињa, кao и стрaтeшким сирoвинaмa и мaтeриjaлимa
зa рeпрoдукциjу oд пoсeбнoг знaчaja или стрaтeшкoг
интeрeсa зa Град.
Члан 3.
Робне резерве чине робе које су нужне за обезбеђење
снабдевености и стабилности и то:
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Поред робних резерви из става 1. овог члана, робне
резерве могу да чине и новчана средства у домаћој и страној
валути, као и хартије од вредности.
Робне резерве из ст. 1. и 2. овог члана су у јавној својини
Града.
Члан 4.
Робним резервама из члана 3. ове одлуке управља
Градско веће Градa Новог Сада ( у даљем тексту : Градско веће).
Стручне и административне послове у вези са
пословањем робним резервама, врши Дирекција.
Дирекција има својство правног лица.
Седиште Дирекције је у Новом Саду.
Дирекција има свој печат.
Печат је округлог облика, пречника 50 mm, и садржи грб
Републике Србије у средини око којег је исписан текст: “
Република Србија - Аутономна Покрајина Војводина - Град
Нови Сад - Дирекција за робне резерве - Нови Сад“, на
српском језику ћириличким писмом, као и на мађарском,
словачком и русинском језику и писму.
Члан 5.
Дирекција је дужна да предузме потребне мере ради
благовременог спречавања настанка материјалне штете
на роби која чини робне резерве, укључујући и мере за
њихову продају, односно поновну куповину.
Члан 6.
Дирекција послује робним резервама на транспарентан
начин, осим у случају података који су у складу с посебним
прописима одређени и означени као тајни подаци.
Директор Дирекције прописује степен тајности података,
докумената и уговора који се воде, чувају и закључују у
вези с пословима управљања робним резервама, у складу
с прописима који уређују тајност података.
Члан 7.
Дирекцијом руководи директор кога поставља и разрешава Градско веће.
Директор Дирекције поставља се на основу јавног конкурса на период од пет година и може бити поново
постављен.
Дирeктoр Дирeкциje има заменика, који се поставља и
разрешава на начин и по поступку утврђеном за директора.
Дирeктoр Дирeкциje, односно његов заменик, за свој
рад и рад Дирекције oдгoвaрa Градском већу.
Члан 8.
Предлог акта о организацији и систематизацији радних
места Дирекције доноси директор Дирекције на основу
Кадровског плана.

1.

пољопривредни и прехрамбени производи, месо у
живој стоци, материјал за репродукцију;

2.

лекови, медицинска средства и опрема за здравствене и ветеринарске установе и друге облике
здравствене службе;

3.

енергенти за потребе пољопривреде;

Актом из става 1. овог члана, уређује се унутрашња
организација и систематизација радних места у Дирекцији,
назив радног места, звања, потребан број извршилаца за
свако радно место, опис послова и услови за рад на сваком радном месту у Дирекцији.

4.

остали производи од значаја за обезбеђење снабдевености и стабилности.

Акт из става 1. овог члана, доставља се надлежним
органима ради обједињавања и усвајања.
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Члан 9.

Члан 13.

Годишњи програм робних резерви доноси се за период
једне календарске године, по ступању на снагу одлуке о
буџету Града (у даљем тексту: годишњи програм).
Годишњим програмом утврђује се:
1. врста, назив, количина, односно обим и вредност
роба које се образују и обнављају као робне
резерве, дају на зајам или у закуп;
2. територијални размештај робних резерви;
3. капацитет складишног простора за смештај и
чувaњe робних резерви;
4. услови под којима се одређене врсте и количине
робних резерви дугорочније поверавају на чување
и обнављање;
5. инвестиционе потребе;
6. потребан износ средстава за извршење годишњег
програма.
Годишњи програм доноси Градско веће на предлог
Дирекције.

Средства за потребе образовања, финансирања,
коришћења и обнављања робних резерви обезбеђују се:

Члaн 10.
Рoбнe рeзeрвe образују се нaбaвкoм рoбe, угoвaрaњeм
прoизвoдњe oдрeђeних прoизвoдa или рoбнoм рaзмeнoм.
Нaбaвкa робе врши сe у склaду с прoписимa кojимa сe
урeђуjу jaвнe нaбaвкe .
Дирекција је одговорна за реализацију јавних набавки
у оквиру своје надлежности.
Дирекција може за спровођење поступака јавних набавки
да овласти друго правно лице уз претходну сагласност
Градског већа.
Члан 11.

- из буџета Града,
- од примања остварених у пословању робним резервама и
- из других извора у складу са законом.
Средства из става 1. овог члана, распоређују се
годишњим финансијским планом Дирекције, који доноси
Дирекција.
Члан 14.
Средствима из члана 13. ове одлуке управља Дирекција,
у складу са законом и овом одлуком.
Дирекција као директан корисник буџетских средстава,
Годишњи финансијски извештај (завршни рачун) подноси
органу управе надлежном за послове финансија ради
консолидације.
Члан 15.
У Дирекцији се обављају послови финансијске службе
у складу са прописима о буџетском систему.
Члан 16.
Дирeкциja склaдишти рoбнe рeзeрвe у jaвним
склaдиштимa, кoд приврeдних субjeкaтa, прoизвoђaчa и
других лицa, с кojимa се зaкључуje угoвoр о чувању,
складиштењу, односно обнављању рoбних рeзeрви у складу
са законом и овом одлуком.
Члан 17.
Складишни простор за смештај и чување робних резерви
може се обезбедити, куповином, реконструкцијом,
изградњом или променом намене постојећих објеката,
средствима која су годишњим програмом предвиђена за
инвестиционе потребе.

Рoбнe рeзeрвe се oбнaвљajу зaмeнoм, продајом, набавком и дaвaњeм нa зajaм, уз сагласност Градског већа.
Продаја рoбних рeзeрви врши се путeм jaвнoг oглaсa и
jaвним нaдмeтaњeм, кao и путeм рoбнe бeрзe, у склaду сa
зaкoнoм, којим се уређује трговина.
Aкo сe нaбaвљa или прoдaje рoбa из рoбних рeзeрви
кoja сe склaдишти у jaвним склaдиштимa, прoмeт сe мoжe
вршити и путeм рoбних зaписa, у склaду с прoписимa кojимa
сe урeђуjу jaвнa склaдиштa и jaвнe нaбaвкe.

Одлука о изградњи, располагању, односно прибављању
складишног простора за смештај и чување робних резерви,
као и о коришћењу и отказу уговора о закупу складишног
простора за смештај и чување робних резерви, доноси се
у складу са прописима који регулишу начин поступања са
непокретностима које су у својини Града.

Члан 12.

Члан 18.

Пoслoвaње рoбним рeзeрвама, и то образовање,
обнављање, размештај и финансирање робних резерви,
врши Дирeкциja на основу годишњег програма.
У пословању рoбним рeзeрвама Дирекција зaкључуje
прaвнe пoслoвe, a нaрoчитo угoвoрe o:
1) нaбaвци, смeштajу, чувaњу и oбнaвљaњу рoбних
рeзeрви у циљу постизања снабдевености и стабилности на тржишту на територији Града;
2) дaвaњу нa зajaм рoбa из рoбних рeзeрви рaди
oбнaвљaњa;
3) технолошким процесима над робом у власништву
Дирекције;
4) донацијама;
5) зaкупу oпрeмe;
6) другим пoслoвимa из дeлoкругa свoг рaдa.

Рoбa из рoбних рeзeрви, oднoснo срeдствa, непокретности или опрема нe мoгу бити прeдмeт зaлoгe, нити
oбeзбeђeњa пoтрaживaњa трeћих лицa прeмa склaдиштaру
или зaкупцу, као ни предмет било какве употребе, промене
намене или убирања плодова без сагласности Дирекције.
Члан 19.
Правно или физичко лице коме се на основу уговора о
складиштењу и чувању робних резерви повери на чување
роба из робних резерви, не може без писаног налога
Дирекције ту робу користити, отуђити, заменити робом
друге врсте и квалитета, као ни преместити у друго складиште.
Изузетно од става 1. овог члана, Дирекција уговором о
складиштењу и чувању робних резерви може, зависно од
врсте и квалитета робе, предвидети да обнављање робе
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врши правно или физичко лице коме су робне резерве
поверене на чување, и то путем сукцесивног коришћења
појединих количина роба и њиховом попуном истом врстом,
количином и квалитетом робе и то искључиво на основу
писаног одобрења Дирекције.
Члан 20.
Лицe из члaнa 19. ове одлуке кoмe је рoбa из рoбних
рeзeрви пoвeрeна нa чувaњe, дужно je да:
1) сe придржaвa oдрeдaбa угoвoрa o чувaњу, склaдиштeњу и oбнaвљaњу робних резерви, као и уговора
о руковању и обезбеђењу;
2) нa зaхтeв oвлaшћeнoг прeдстaвникa Дирeкциje oмoгући
квaнтитaтивну и квaлитaтивну кoнтрoлу рoбe, oднoснo
срeдстaвa;
3) нa зaхтeв oвлaшћeнoг прeдстaвникa Дирeкциje стaви
нa увид испрaвe и сву пoтрeбну дoкумeнтaциjу кoja
сe oднoси нa усклaдиштeнe рoбнe рeзeрвe;
4) пoсeбнo oзнaчи и издвojи рoбу из рoбних рeзeрви,
односно дa у свaкoм трeнутку имa нa стaњу
усклaдиштeну кoличину рoбe из рoбних рeзeрви
одговарајућег квалитета, осим у случају обнављања
робе на начин регулисан уговором из тачке 1. овог
члана и више силе, о чему обавештава Дирекцију;
5) омогући овлашћеним представницима Дирекције
изузимање и премештање робе.
Члан 21.
Роба се може давати на зајам заинтересованим лицима,
осим физичким лицима (у даљем тексту: зајмопримац),
ради обнављања робних резерви и смањења трошкова
складиштења и везаних трошкова, уз сагласност Градског
већа.
Роба се може давати на зајам са роком враћања до
годину дана.
Рок из става 2. овог члана може се продужити на образложени захтев зајмопримца.
Члан 22.
Зајмопримац је дужан да Дирекцији, у робне резерве,
врати робу исте врсте, количине и квалитета.
Уколико зајмопримац није у могућности да врати робу
исте врсте, количине и квалитета, Градско веће даје сагласност да зајмопримац врати другу врсту робе, ако је то од
интереса за попуну робних резерви у паритету према
тржишној или берзанској цени на дан испоруке.
Члан 23.
На питања која нису уређена овом одлуком, примењиваће
се одредбе Закона о робним резервама и подзаконска
акта.
Члан 24.
У случају ванредне ситуације, ванредног или ратног
стања, Дирекција наставља са пословањем, на начин и
под условима које одреди Градско веће.
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Члан 25.

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о образовању робних резерви Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", бр. 12/92 и 8/93).
Члан 26.
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: 935/2019-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1167
На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/11, 88/13,
105/14, 104/16-др. закон, 108/16, 113/17 и 95/18), члана 69.
став 9. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 81/09-испр, 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 8. Уредбе о условима, начину, поступку
располагања грађевинским земљиштем у јавној својини
Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“,
бр. 56/16, 59/16-испр. и 7/17), а у вези члана 39. тачка 28.
Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог
Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на LVIII
седници од 12. децембра 2019. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ, ПОСТУПКУ
И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ
ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ НА
ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА
Члан 1.
У Одлуци о начину, поступку и критеријумима за
успостављање права службености на грађевинском
земљишту у јавној својини Града Новог Сада („Службени
лист Града Новог Сада“, број 14/17), члан 9. мења се и
гласи:
„Накнада се не плаћа у случајевима када се ради о
изградњи објеката линијске инфраструктуре, на
грађевинском земљишту у јавној својини Града и то:
- за потребе јавних комуналних предузећа и других јавних
предузећа, установа или других облика организовања
чији је оснивач Град,
- за потребе функционисања објеката који су у јавној
својини Републике Србије, Аутономне покрајине
Војводине или Града, односно чији је инвеститор Република Србија, Аутономна покрајина Војводина или
Град и
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- када је Република Србија, Аутономна покрајина
Војводина или Град инвеститор, односно финансијер
изградње линијских објеката инфраструктуре.
За случајеве из става 1. овог члана Градска управа издаје
сагласност за изградњу линијских инфраструктурних
објеката, на грађевинском земљишту у јавној својини Града
Новог Сада.“
Члан 2.
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: 351-1/2019-890-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

13. децембар 2019.

2) за средства за оглашавање, која се постављају на
стубовима јавне расвете и друга средства за оглашавање
која се прикључују на мрежу јавне расвете, накнада се
утврђује у дневном износу и то:
I зона
II зона
III зона
IV зона
V зона

39,00 динара
36,00 динара
31,00 динара
28,00 динара
26,00 динара

3) за средства за оглашавање којим се врши оглашавање
за сопствене потребе, накнада се утврђује у дневном износу
и то:
I зона
II зона
III зона
IV зона
V зона

19,00 динара
17,00 динара
16,00 динара
13,00 динарa
11,00 динара

„

После тачке 5. додаје се нова тачка 6. која гласи:
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На основу члана 7. стaв 1. Закона о финансирању
локалне самоуправе (''Службени гласник Републике Србије'',
бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13-усклађени дин.изн,
125/14-усклађени дин.изн, 95/15-усклађени дин.изн, 83/16,
91/16-усклађени дин.изн, 104/16-др.закон, 96/17-усклађени
дин.изн, 89/18-усклађени дин.изн. и 95/18-др.закон), члана
239. став 3. Закона о накнадама за коришћење јавних добара
(''Службени гласник Републике Србије'', бр. 95/18 и 49/19)
и члана 39. тачка 3. Статута Града Новог Сада (''Службени
лист Града Новог Сада'', број 11/19), Скупштина Града
Новог Сада на LVIII седници од 12. децембра 2019. године,
доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ
ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
НОВОГ САДА

„6. Накнада из овог тарифног броја умањује се за 50%
од прописаног износа накнаде, за површину за оглашавање
преко 12 m2.“
Досадашња тачка 6. постаје тачка 7.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном листу Града Новог Сада“, а
примењује се од 1. јануара 2020. године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 434-50/2019-1-I
12. децембрар 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

Члан 1.
У Одлуци о накнадама за коришћење јавних површина
на територији Града Новог Сада („Службени лист Града
Новог Сада“, број 12/19) у Тарифи накнада за коришћење
јавних површина, која је саставни део ове одлуке, Тарифни
број 2. тачка 1. подтач. 1), 2) и 3) мењају се и гласе:
„1) за билборде, електронски дисплеј без тона, мегабилборд и друга средства којима се врши оглашавање као
делатност, накнада се утврђује у дневном износу и то:
I зона

36,00 динара

II зона

33,00 динара

III зона

28,00 динара

IV зона

25,00 динара

V зона

23,00 динара
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На основу члана 4. став 4. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18),
члана 146. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – испр, 64/10-УС, 24/11,
121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14,
83/18, 31/19 и 37/19 – др. закон), члана 40. став 2. Закона
о оглашавању („Службени гласник РС“, бр. 6/16 и 52/19 –
др. закон) и члана 39. тачка 32. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада, на LVIII седници од 12. децембра 2019. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
УРЕЂЕЊУ ГРАДА НОВОГ САДА

13. децембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
Члан 1.

У Одлуци о уређењу Града Новог Сада („Службени лист
Града Новог Сада“, бр. 67/17, 7/19 и 31/19) после члана 69.
додаје се нови члан 69а који гласи:
„Члан 69а
Приликом обављања комуналне делатности обезбеђивање јавног осветљења, правно лице или предузетник из
члана 69. став 2. ове одлуке је дужно да испуњава минималне услове за обављање комуналне делатности
обезбеђивање јавног осветљења прописане актом Владе
Републике Србије којим се уређује садржина, начин и услови
за отпочињање обављања комуналних делатности, а нарочито у погледу стручне оспособљености кадрова и техничког капацитета.“

„Приликом одржавања чистоће Предузеће је дужно да
испуњава минималне услове за обављање комуналне
делатности одржавање чистоће на јавним површинама
прописане актом Владе Републике Србије којим се уређује
садржина, начин и услови за отпочињање обављања комуналних делатности, а нарочито у погледу стручне
оспособљености кадрова и техничког капацитета.“
Члан 2.
У члану 37. речи: „Комунално-полицијске послове“ у
одређеном падежу замењују се речима: „Послове комуналне милиције“ у одговарајућем падежу, а речи: „комунални полицајац“ у одређеном падежу замењују се речима:
„комунални милиционар“ у одговарајућем падежу.
Члан 3.

Члан 2.
У члану 154. речи: „Комунално полицијске послове“ у
одређеном падежу замењују се речима: „Послове комуналне милиције“ у одговарајућем падежу, а речи: „комунални полицајац“ у одређеном падежу замењују се речима:
„комунални милиционар“ у одговарајућем падежу.
Члан 3.
У члану 155. став 1. тачка 13. и члану 156. став 1. тачка
41. речи: „комуналног полицајца у вршењу комуналнополицијских послова“ замењују се речима: „комуналног
милиционара у обављању послова комуналне милиције“.
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Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2019-551-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД
Председник

Члан 4.

Здравко Јелушић, с.р.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2019-555-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.
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На основу члана 13. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 88/11,
104/16 и 95/18) и члана 39. тачка 31. Статута Града Новог
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на LVIII седници од 12. децембра
2019. године, доноси

ОДЛУКА
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ
Члан 1.
У Одлуци о одржавању чистоће („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 25/10, 37/10-испр., 3/11-испр, 21/11, 13/14,
34/17, 16/18 и 31/19) у члану 3. после става 1. додаје се
став 2. који гласи:

1171
На основу члана 13. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18)
и члана 39. тачка 31. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града
Новог Сада, на LVIII седници од 12. децембра 2019. године,
доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И
НАЧИНУ ОРГАНИЗОВАЊА ПОСЛОВА У
ВРШЕЊУ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ
ИСПОРУКЕ ВОДЕ И УКЛАЊАЊА ВОДА
Члан 1.
У Одлуци о условима и начину организовању послова
у вршењу комуналних делатности испоруке вода и уклањања
вода („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 60/10, 8/11
– испр., 38/11, 13/14 и 59/16) у члану 1. став 2. реч:
„полицајца“ замењује се речју: „милиционара“.
Члан 2.
У члану 60. ст. 3-5. речи: „Комунално-полицијске послове“
у одређеном падежу замењују се речима: „Послове комуналне милиције“ у одговарајућем падежу, а речи: „комунални полицајац“ у одређеном падежу замењују се речима:
„Комунални милиционар“ у одговарајућем падежу.
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Члан 3.

Члан 4.

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

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2019-552-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2019-554-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1173
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На основу члана 13. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18)
и члана 39. тачка 31. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града
Новог Сада, на LVIII седници од 12. децембра 2019. године,
доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ
ПОВРШИНА
Члан 1.
У Одлуци о обављању комуналне делатности одржавање
јавних зелених површина („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 69/13, 13/14, 28/14, 63/14, 74/16, 16/18 и 31/19)
у члану 5. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
„Приликом обаљања комуналне делатности одржавања
јавних зелених површина Предузеће је дужно да испуњава
минималне услове за обављање комуналне делатности
одржавања јавних зелених површина прописане актом
Владе Републике Србије којим се уређује садржина, начин
и услови за отпочињање обављања комуналних делатности, а нарочито у погледу стручне оспособљености кадрова
и техничког капацитета.“
Досадашњи став 2. постаје став 3.
Члан 2.
У члану 29. став 1. мења се и гласи:
„Отуђење покретних ствари у јавној својини Града којима
управља, односно које користи Предузеће врши се у складу
са прописима којима се уређује јавна својина.“
Члан 3.
У члану 54. речи: „Комунално-полицијске послове“ у
одређеном падежу замењују се речима: „Послове комуналне милиције“ у одговарајућем падежу, а речи: „комунални полицајац“ у одређеном падежу замењују се речима:
„комунални милиционар“ у одговарајућем падежу.

На основу члана 13. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18)
и члана 39. тачка 31. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града
Новог Сада, на LVIII седници од 12. децембра 2019. године,
доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
УРЕЂИВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ПИЈАЦА
Члан 1.
У Одлуци о уређивању и одржавању пијаца („Службени
лист Града Новог Сада“, бр. 28/00, 4/10, 13/14 и 50/17 и
„Службени гласник РС“, број 104/17 – УС) у члану 3. после
става 1. додаје се став 2. који гласи:
„Приликом обаљања комуналне делатности уређивања
и одржавања пијаца Предузеће је дужно да испуњава минималне услове за обављање комуналне делатности
управљање пијацама прописане актом Владе Републике
Србије којим се уређује садржина, начин и услови за
отпочињање обављања комуналних делатности, а нарочито у погледу стручне оспособљености кадрова и техничког капацитета.“
Члан 2.
У члану 21. став 3. речи: „Комунални полицајац“ замењују
се речима: „Комунални милиционар“, а речи: „комуналнополицијских послова“ замењују се речима: „послова комуналне милиције“.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2019-553-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

13. децембар 2019.
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На основу члана 13. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18),
члана 21. Закона о сахрањивању и гробљима („Службени
гласник СРС“, бр. 20/77, 24/85 и 6/89 и „Службени гласник
РС“, бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/05 – др. Закон, 120/12 –
УС и 84/13 – УС) и члана 39. тачка 31. Статута Града Новог
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада, на LVIII седници од 12. децембра 2019. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
УПРАВЉАЊЕ ГРОБЉИМА И ПОГРЕБНЕ
УСЛУГЕ
Члан 1.
У Одлуци о обављању комуналне делатности управљање
гробљима и погребне услуге („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 34/13, 13/14, 47/16 и 68/17) после члана 3. додаје
се нови члан 3а који гласи:
„Члан 3а
Приликом обављања послова из члана 3. став 3. ове
одлуке Предузеће је дужно да испуњава минималне услове
за обављање комуналне делатности управљање гробљима
и сахрањивање и погребна делатност прописане актом
Владе Републике Србије којим се уређује садржина, начин
и услови за отпочињање обављања комуналних делатности, а нарочито у погледу стручне оспособљености кадрова
и техничког капацитета.“

Број 59 – страна 3633.

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О УПРАВЉАЊУ
КЕЈОМ У ГРАДУ НОВОМ САДУ
Члан 1.
У Одлуци о управљању кејом у Граду Новом Саду („Службени лист Града Новог Сaда“, бр. 51/11, 26/13, 65/13, 13/14,
50/17 и 31/19) у члану 32. став 1. речи: „лица која обавља
комунално полицијске послове“ замењују се речима: „комуналног милиционара“.
Члан 2.
У члану 37. речи: „Комунално-полицијске послове“ у
одређеном падежу замењују се речима: „Послове комуналне милиције“ у одговарајућем падежу, а речи: „комунални полицајац“ у одређеном падежу замењују се речима:
„комунални милиционар“ у одговарајућем падежу.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2019-557-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

Члан 2.
У члану 64. речи: „Комунално-полицијске послове“ у
одређеном падежу замењују се речима: „Послове комуналне милиције“ у одговарајућем падежу, а речи: „комунални полицајац“ у одређеном падежу замењују се речима:
„комунални милиционар“ у одговарајућем падежу.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2019-559-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1176
На основу члана 54. став 2. Закона о добробити животиња
(„Службени гласник РС“, број 41/09) и члана 39. тачка 35.
Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог
Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада, на LVIII
седници од 12. децембра 2019. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДРЖАЊУ
ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА
Члан 1.
У Одлуци о држању домаћих животиња („Службени лист
Града Новог Сада“, бр. 60/10, 12/11, 17/11 – испр., 1/12,
65/13 – др. одлука, 13/14, 11/15, 33/15 – аутентично
тумачење, 63/15, 16/18 и 31/19), у члану 25. став 3. речи:
„комуналног полицајца“ замењују се речима: „комуналног
милиционара“.
Члан 2.

1175
На основу члана 39. тачка 32. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада, на LVIII седници од 12. децембра 2019. године, доноси

У члану 53. речи: „Комуналног полицајца“ у одређеном
падежу замењују се речима: „комунални милиционар“ у
одговарајућем падежу, а речи: „комунално-полицијских
послова“ замењују се речима: „послова комуналне
милиције“.
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Члан 3.

У члану 55. став 1. тачка 16. речи: „комуналног полицајца“
замењују се речима: „комуналног милиционара“.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2019-558-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

13. децембар 2019.

1178
На основу члана 13. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18),
члана 361. став 1. Закона о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/14 и 95/18 – др. Закон) и члана 39. тачка
31. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог
Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада, на LVIII
седници од 12. децембра 2019. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОИЗВОДЊИ,
ДИСТРИБУЦИЈИ И СНАБДЕВАЊУ
ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ ИЗ
ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА
ГРАДА НОВОГ САДА
Члан 1.

1177
На основу члана 13. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18)
и члана 39. тачка 31. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града
Новог Сада, на LVIII седници од 12. децембра 2019. године,
доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ
Члан 1.
У Одлуци о обављању делатности зоохигијене („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 65/13, 13/14, 47/16 и 16/18)
у члану 3. после става 1. додаје се став 2. који гласи:
„Приликом обаљања делатности зоохигијене Предузеће
је дужно да испуњава минималне услове за обављање
комуналне делатности зоохигијене прописане актом Владе
Републике Србије којим се уређује садржина, начин и услови
за отпочињање обављања комуналних делатности, а нарочито у погледу стручне оспособљености кадрова и техничког капацитета.“

У Одлуци о производњи, дистрибуцији и снабдевању
топлотном енергијом из Топлификационог система Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 45/17
и 27/19) у члану 97. ст. 3-5. речи: „Комунално-полицијске
послове“ у одређеном падежу замењују се речима: „Послове
комуналне милиције“ у одговарајућем падежу, а речи: „комунални полицајац“ у одређеном падежу замењују се речима:
„комунални милиционар“ у одговарајућем падежу.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2019-556-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

Члан 2.
У члану 37. речи: „Комунални полицајац“ у одређеном
падежу замењују се речима: „Комунални милиционар“ у
одговарајућем падежу, а речи: „комунално-полицијских
послова“ замењују се речима: „послова комуналне милиције“.
Члан 3.
У члану 38. став 1. речи: „комуналном полицијом“
замењују се речима: „комуналном милицијом“.

1179
На основу члана 97. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије”, бр. 129/07, 83/14
– др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) и члана 127. став
2. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог
Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада, на LVIII
седници, од 12. децембра 2019. године, доноси

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2019-548-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

ОДЛУКУ
О ЛОКАЛНОМ ОМБУДСМАНУ
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком се уређују надлежност и овлашћења,
начин поступања и поступак одлучивања, избор и престанак дужности, као и друга питања од значаја за рад Локалног омбудсмана.

13. децембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 59 – страна 3635.

Сви појмови у овој одлуци употребљени у граматичком
мушком роду подразумевају мушки и женски природни род.

Заменика Локалног омбудсмана бира Скупштина Града
на предлог Локалног омбудсмана.

Члан 2.

Члан 9.

Локални омбудсман за територију Града Новог Сада је
независан и самосталан орган који штити права грађана и
контролише рад градских управа, посебних организација
и служби Града Новог Сада, Градског већа када поступа
као другостепени орган у управном поступку, органа надлежног за правну заштиту имовинских права и интереса
Града Новог Сада, као и других органа и организација,
предузећа и установа чији је оснивач Град Нови Сад, а
којима су поверена јавна овлашћења (у даљем тексту:
орган, односно служба).

Локални омбудсман се бира на време од пет година и
исто лице може бити поново бирано на ову функцију.

Локални омбудсман се стара о заштити и унапређењу
људских и мањинских права и слобода.

Поступак за избор Локалног омбудсмана започиње
најкасније шест месеци пре истека мандата Локалног омбудсмана.
Члан 10.
За Локалног омбудсмана може бити изабран држављанин
Републике Србије који испуњава следеће услове:
1.

да има стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
или специјалистичким студијама на факултету,

2.

да има најмање пет година радног искуства на правним пословима који су од значаја за обављање
послова из надлежности Локалног омбудсмана,

3.

да поседује високе моралне и стручне квалитете,

4.

да има професионално искуство на пословима у
области заштите људских и мањинских права и

5.

да није кривично осуђивано нити се против њега
води кривични поступак.

Члан 3.
Под појмом грађанин, у смислу ове одлуке, подразумевају
се физичка лица, домаћи и страни држављани, као и домаћа
и страна правна лица о чијим правима и обавезама одлучују
органи, односно службе.
Члан 4.
Основни принципи деловања Локалног омбудсмана су
законитост, непристрасност, независност и правичност.
Члан 5.
Локални омбудсман за свој рад одговара Скупштини
Града Новог Сада (у даљем тексту: Скупштина Града).
Члан 6.

Члан 11.

Седиште Локалног омбудсмана је у Новом Саду, у Улици
Војвођанских бригада број 17.

Локални омбудсман пре ступања на дужност пред Скупштином Града полаже заклетву која гласи: „Заклињем се
да ћу своју дужност обављати одговорно, непристрасно,
независно и правично, у складу са Уставом, законом и Статутом, и да ћу савесно радити на заштити и унапређењу
људских права и слобода“.

II. ИЗБОР И ПРЕСТАНАК ФУНКЦИЈЕ
Члан 7.
Локалног омбудсмана бира Скупштина Града већином
гласова од укупног броја одборника, на предлог Савета за
статутарна питања и локалну самоуправу (у даљем тексту: Савет).
Кандидата за Локалног омбудсмана Савету има право
да предложи најмање једна трећина одборника у Скупштини Града.
Предлог за избор Локалног омбудсмана утврђује се
већином гласова од укупног броја чланова Савета.
Пре утврђивања предлога за избор Локалног омбудсмана, Савет може да одлучи да одржи седницу на којој
ће свим кандидатима бити омогућено да изнесу своје ставове о улози и начину остваривања функције Локалног
омбудсмана.
Члан 8.
Локални омбудсман има заменика који му помаже у
обављању послова утврђених овом одлуком, у оквиру датих
овлашћења која му Локални омбудсман пренесе.
Локалног омбудсмана у случају његове одсутности или
спречености да обавља послове замењује заменик Локалног омбудсмана.

Члан 12.
Сматра се да је Локални омбудсман ступио на дужност
моментом полагања заклетве из члана 11. ове одлуке.
Ако Локални омбудсман без оправданог разлога не почне
да обавља послове из своје надлежности у року од 30 дана
од дана полагања заклетве из члана 11. ове одлуке, сматра се да није изабран, што Скупштина Града констатује
на основу обавештења Савета.
У случају из става 2. овог члана, одмах се покреће поступак за избор новог Локалног омбудсмана.
Члан 13.
Са функцијом Локалног омбудсмана неспојиво је
обављање друге јавне функције или професионалне делатности, као и обављање друге дужности или посла који би
могао утицати на његову самосталност и независност.
Локални омбудсман не може бити члан политичких странака и других политичких организација.
Локални омбудсман има положај функционера у смислу
закона којим се уређује спречавање сукоба интереса у
вршењу јавних функција, и на њега се у целини примењују
одредбе тог закона.
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Даном ступања на дужност Локалном омбудсману
престају све јавне функције или професионалне делатности, односно дужности или послови које је до тада обављао,
ако су супротни одредбама закона и ове одлуке, као и чланство у политичким странкама и другим политичким
организацијама.
Локални омбудсман не може давати изјаве политичке
природе.
Члан 14.
Локални омбудсман не може бити позван на одговорност или кажњен за изнето мишљење или радње предузете у обављању послова из надлежности утврђених овом
одлуком.
Члан 15.

13. децембар 2019.

Овлашћени предлагач је дужан да пре подношења предлога за разрешење из става 1. тач. 1. и 2. овог члана упозори Локалног омбудсмана, укаже му на неправилности у
раду и дâ рок за отклањање наведених неправилности.
Локални омбудсман има право да се обрати одборницима на седници Скупштине Града на којој се одлучује о
његовом разрешењу.
Члан 18.
Скупштина Града, на предлог Савета, може донети
одлуку о суспензији Локалног омбудсмана у случају:
1. ако је против њега одређен притвор и
2. ако је осуђен за кривично дело које га чини неподобним за обављање функције, а пресуда није постала
правоснажна.

Функција Локалног омбудсмана престаје у следећим
случајевима:

Скупштина Града доноси одлуку о суспензији већином
гласова присутних одборника.

1. истеком времена на које је биран, ако не буде поново
изабран,

Скупштина Града ће укинути одлуку о суспензији чим
престану разлози за суспензију.

2. смрћу,

Члан 19.

3. оставком,
4. губитком држављанства, што се утврђује на основу
акта надлежног државног органа,
5. испуњењем услова за пензију, у складу са законом,
6. наступањем трајне физичке или менталне неспособности за обављање функције, што се утврђује на
основу документације релевантне здравствене установе и
7. разрешењем.

Одредбе чл. 9-18. ове одлуке сходно се примењују и на
заменика Локалног омбудсмана, с тим што предлог за
његово разрешење или суспензију, поред овлашћених
предлагача из чл. 16. и 18. ове одлуке, може поднети и
Локални омбудсман.
Члан 20.
У случају престанка функције Локалног омбудсмана, до
избора новог Локалног омбудсмана ову функцију обавља
заменик Локалног омбудсмана.

У случају престанка функције Локалног омбудсмана из
разлога утврђених у ставу 1. тач. 1–6. овог члана, Скупштина Града без расправе доноси одлуку којом констатује
да су се стекли услови за престанак функције.

Избор новог Локалног омбудсмана извршиће се
најкасније у року од шест месеци од дана престанка
функције ранијег Локалног омбудсмана.

Правне последице престанка функције наступају од
дана доношења одлуке из става 2. овог члана.

III. НАДЛЕЖНОСТ

Члан 16.

Члан 21.

Локалног омбудсмана разрешава Скупштина Града
већином гласова од укупног броја одборника, на предлог
Савета или једне половине одборника.

Локални омбудсман контролише поштовање права
грађана, утврђује повреде учињене актима, радњама или
нечињењем органа, односно служби, ако се ради о повреди
одлука и других аката органа, односно служби Града Новог
Сада.

Ако предлог за разрешење Локалног омбудсмана подноси Савет, потребно је да се за његово подношење изјасни
већина од укупног броја чланова Савета.
Члан 17.
Локални омбудсман може бити разрешен једино у
следећим случајевима:
1. ако нестручно и несавесно обавља своју функцију,
2. ако обавља другу јавну функцију или професионалну
делатност, односно другу дужност или посао који би
могао да утиче на његову самосталност и независност, или ако поступа супротно закону којим се уређује
спречавање сукоба интереса при вршењу јавних
функција и
3. ако буде осуђен за кривично дело које га чини неподобним за обављање ове функције, а пресуда је
постала правоснажна.

Локални омбудсман је овлашћен да контролише законитост, правилност и ефикасност рада органа, односно
служби.
Локални омбудсман није овлашћен да контролише рад
Скупштине Града, Градоначелника Града Новог Сада (у
даљем тексту: Градоначелник) и Градског већа Града Новог
Сада (у даљем тексту: Градско веће), осим ако поступа као
другостепени орган у управном поступку.
Локални омбудсман није овлашћен да контролише рад
судова и јавних тужилаштава.
Члан 22.
Локални омбудсман обавља следеће послове:
- прима и испитује притужбе које се односе на повреду
људских права од стране органа, односно служби;
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- поступа по сопственој иницијативи у сваком случају
где постоји сумња о постојању кршења људских права
од стране органа, односно служби;
- прати примену међународних стандарда о људским
правима на територији Града Новог Сада;
- прикупља информације из различитих извора о примени закона и других прописа, као и одлука и других
аката органа, односно служби Града Новог Сада из
области људских права од стране органа, односно
служби;
- припрема годишњи извештај о остваривању, поштовању
и унапређењу људских права од стране органа, односно служби, и доставља га Скупштини Града;
- посредује у мирном решавању спорова у вези са
кршењем људских права на територији Града Новог
Сада;
- остварује непосредну сарадњу са Заштитником
грађана, Покрајинским заштитником грађана – омбудсманом и локалним омбудсманима, као и другим републичким/ покрајинским органима, и поспешује сарадњу
између подручних органа државне управе и носилаца
јавних овлашћења из делокруга Републике Србије и
грађана, на територији Града;
- иницира покретање кривичних, дисциплинских и других поступака код надлежних органа у случају кршења
права од стране органа, односно службе;
- организује и учествује у организацији и припреми
саветовања о остваривању и поштовању људских
права и забрани дискриминације;
- организује и учествује у организацији и припремама
кампања за информисање јавности о питањима
значајним за остваривање и поштовање људских права
и забрану дискриминације;
- спроводи истраживања о стању људских права и
едукације о људским правима (са посебним акцентом
на права посебно осетљивих група) на територији Града
Новог Сада;
- иницира и подстиче образовање о људским правима
у свим областима живота;
- сарађује и размењује искуства са другим институцијама
омбудсмана и другим органима и организацијама које
се баве заштитом и унапређењем људских права у
земљи и иностранству;
- сарађује са медијима у циљу унапређења људских и
мањинских права на територији Града Новог Сада,
обавештавања грађана о своме раду и другим
питањима од значаја за вршење функције локалног
омбудсмана и
- обавља друге послове у складу са законом, овом одлуком и другим општим актима органа Града Новог Сада.
Члан 23.
Локални омбудсман је овлашћен да Скупштини Града
и другим надлежним органима поднесе иницијативу за
измену одлука и других општих аката, ако сматра да до
повреде права грађана долази због недостатака у прописима из надлежности ових органа, као и да иницира
доношење нових одлука и других општих аката, када сматра да је то од значаја за остваривање и заштиту права
грађана.
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Надлежни орган има обавезу да разматра иницијативе
које поднесе Локални омбудсман.
Члан 24.
Локални омбудсман је овлашћен да јавно препоручи
разрешење старешине који руководи органом, односно
службом, који је одговоран за повреду права грађана, односно да иницира покретање дисциплинског поступка против
запосленог у органу, односно служби, који је непосредно
одговоран за учињену повреду, и то ако из поновљеног
поступка старешине који руководи органом, односно службом, или запосленог произилази намера да одбијају
сарадњу са Локалним омбудсманом, или ако се утврди да
је учињеном повредом грађанину причињена материјална
или друга штета већих размера.
Члан 25.
Председник Скупштине Града, Градоначелник, чланови
Градског већа и старешине које руководе органима, односно службама, дужни су да приме Локалног омбудсмана
на његов захтев најкасније у року од 15 дана од дана пријема
овог захтева.
Органи, односно службе имају обавезу да сарађују са
Локалним омбудсманом и да му омогуће приступ
просторијама и дају на увид све податке којима располажу,
а који су од значаја за поступак који води, односно за
остварење циља његовог превентивног деловања, без
обзира на степен њихове тајности, осим када је то у супротности са законом.
Локални омбудсман има право да упути писани позив
и да обави разговор са сваким запосленим у органу, односно служби, када је то од значаја за поступак који води.
Неодазивање лица из става 3. овог члана позиву Локалног омбудсмана представља тежу повреду радних обавеза
и дужности у смислу закона којим се уређују радни односи
у државним органима.
Локални омбудсман може да прибави усмену или писану
изјаву од сваког лица за које основано претпоставља да
располаже сазнањима о околностима случаја који истражује.

IV. ПОСТУПАК
Члан 26.
Ради указивања на проблеме, грађани се Локалном
омбудсману могу обратити лично, путем телефона или
писаним путем.
Приликом личног и обраћања телефонским путем, запослени у Стручној служби Локалног омбудсмана дужни су
да саслушају грађанина и проблем на који указује и да о
обављеном разговору сачине службену белешку. Уколико
приликом разговора утврде да Локални омбудсман није
надлежан за решавање проблема на који грађанин указује,
дужни су да грађанина упуте на надлежни орган.
Члан 27.
Локални омбудсман покреће поступак по притужби
грађана или по сопственој иницијативи.
Изузетно, уколико грађанин из оправданих разлога
наведе да не може да поднесе притужбу писаним путем
(тешко покретна лица, неписмена и слабо писмена лица,
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слепа лица и др.), поступак се може покренути на основу
службене белешке.
Поред права на покретање и вођење поступка, Локални
омбудсман има право да пружањем добрих услуга,
посредовањем и давањем савета и мишљења о питањима
из своје надлежности делује превентивно, у циљу
унапређења рада органа, односно служби, и унапређења
заштите људских права и слобода.
Члан 28.
Свако физичко или правно, домаће или страно лице
које сматра да су му актом, радњом или нечињењем органа,
односно службе повређена права, може да поднесе притужбу Локалном омбудсману.
Ако се ради о повреди права детета, притужбу из става
1. овог члана у име малолетног лица може поднети родитељ,
односно законски заступник, а ако се ради о повреди права
правног лица, притужбу може поднети лице овлашћено за
заступање тог правног лица.
Локалном омбудсману се, у име лица из става 1. овог
члана, може обратити и његов наследник, старатељ или
пуномоћник.
Треће лице, невладина организација или друга
организација може се обратити Локалном омбудсману уз
писано овлашћење лица из става 1. овог члана, које сматра да су му права повређена.
Члан 29.
Пре подношења притужбе, лица из члана 28. ове одлуке
дужна су да покушају да заштите своја права у одговарајућем
поступку пред надлежним органом.
Локални омбудсман ће упутити лица из члана 28. ове
одлуке на покретање одговарајућег поступка пред надлежним органом, ако је такав поступак прописан, а поступак
неће покретати док не буду исцрпљена сва правна средства.
Изузетно, Локални омбудсман може покренути поступак и пре него што су исцрпљена сва правна средства ако
је подносиоцу притужбе била нанета ненадокнадива штета
или ако се притужба односи на повреду принципа добре
управе, посебно на некоректан однос органа, односно
службе према подносиоцу притужбе, неблаговремен рад
или друга кршења правила етичког понашања запослених
у органима, односно службама.
Члан 30.
Локални омбудсман неће поступати по анонимним притужбама, осим ако сматра да у анонимној притужби има
основа за његово поступање, када ће поступак покренути
по сопственој иницијативи.
Члан 31.
Притужба се подноси у писаној форми, укључујући све
начине електронске комуникације, или усмено на записник.
Поступак пред Локалним омбудсманом је за подносиоца притужбе бесплатан.
У састављању притужбе, лицу из члана 28. ове одлуке
Стручна служба Локалног омбудсмана дужна је да пружи
помоћ.
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Притужба се може поднети најкасније у року годину дана
од дана извршене повреде права грађана, односно
последњег поступања или непоступања органа, односно
службе у вези са учињеном повредом права грађана.
Члан 33.
Притужба мора да садржи личне податке подносиоца
притужбе (име, презиме, адреса).
Поред података из става 1. овог члана, притужба мора
да садржи и назив органа, односно службе на чији се рад
она односи, околности конкретног случаја, чињенице и
доказе који поткрепљују наводе из притужбе, као и податке о томе која је правна средства подносилац притужбе
већ користио.
Члан 34.
Притужба се може поднети на српском језику или на
језицима националних мањина који су у службеној употреби на територији Града Новог Сада.
Члан 35.
Поступак пред Локалним омбудсманом није јаван.
Локални омбудсман, односно заменик Локалног омбудсмана, дужан је да и након престанка функције чува као
тајну податке до којих је дошао током вршења своје
функције.
Обавеза чувања тајне односи се и на запослене у
Стручној служби Локалног омбудсмана.
Члан 36.
Локални омбудсман је дужан да поступи по притужби у
року од 30 дана од дана подношења притужбе.
Члан 37.
У поступку претходног испитивања притужбе, Локални
омбудсман може одлучити да притужбу одбаци ако утврди:
- да не садржи податке на основу којих се подносилац
притужбе може са сигурношћу идентификовати (анонимни захтев);
- да притужба не садржи друге прописане податке, а
подносилац притужбе не отклони те недостатке ни у
накнадно остављеном року;
- да није надлежан за поступање по притужби;
- да је поднета после протека рока из члана 32. ове
одлуке;
- да се ради о поновљеној притужби која не садржи нове
наводе и чињенице који је поткрепљују;
- да се ради о злоупотреби права на подношење притужбе, а подносилац притужбе није поступио по
тражењу Локалног омбудсмана и свој захтев допунио
наводима и чињеницама који притужбу поткрепљују;
- да по одлуци у предмету на који се притужба односи
није донео одлуку другостепени орган, осим ако
Локални омбудсман утврди да су из објективних разлога пропуштени рокови за улагање редовног правног
средства или ако оцени да би за подносиоца притужбе
могла наступити велика и непоправљива штета ако
би се сачекало на окончање другостепеног поступка;
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- да се ради о предмету у коме је у току управни спор
или други судски поступак.
У случају из става 1. алинеја прва овог члана, Локални
омбудсман може покренути поступак по сопственој
иницијативи, ако притужба указује на то да постоје озбиљни
разлози за покретање поступка.
Локални омбудсман може изузетно да одлучи да покрене
поступак и у случајевима из става 1. алинеја четврта, уколико оцени да околности случаја на који се притужба односи,
односно тежина последице или друге околности, оправдавају
покретање поступка.
У случају одбацивања притужбе, осим када је притужба
анонимна, Локални омбудсман ће у писаној форми образложити разлоге за одбацивање и подносиоцу притужбе
дати савет о евентуалним другим могућностима за
остваривање заштите његових права.
Ако се притужба односи на рад републичких или
покрајинских органа и служби или органа и служби друге
јединице локалне самоуправе, Локални омбудсман ће такву
притужбу без одлагања доставити Заштитнику грађана,
односно Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману,
или надлежном локалном омбудсману.
Против одлуке Локалног омбудсмана о одбацивању притужбе не могу се користити правна средства.
Члан 38.
Када Локални омбудсман одлучи да покрене поступак
по притужби, обавестиће о томе подносиоца притужбе и
орган, односно службу на чије се поступање притужба
односи.
Локални омбудсман је у обавези да у сваком предмету
за који је одлучио да покрене поступак прибави став органа,
односно службе на чије се поступке притужба односи.
Орган, односно служба, дужан је да обавести Локалног
омбудсмана о свом ставу у року који му Локални омбудсман одреди, а који не може бити краћи од осам, нити дужи
од 30 дана од дана пријема обавештења Локалног омбудсмана о покретању поступка.
Ако орган, односно служба не поступи у складу са обавезама утврђеним овом одлуком, Локални омбудсман
доноси Препоруку којом упознаје орган, односно службу,
са прописаном обавезом сарадње са Локалним омбудсманом.
Уколико ни након донете Препоруке из става 4. овог
члана орган, односно служба не поступи по захтеву Локалног омбудсмана, о томе се обавештава орган који врши
надзор над његовим радом, односно Скупштина Града,
Градоначелник или Градско веће.
Члан 39.
Одговор органа, односно службе доставља се подносиоцу притужбе и оставља се рок од 15 дана да се подносилац притужбе изјасни о томе да ли је задовољан одговором органа, односно службе.
Ако подносилац притужбе одговори да је задовољан
одговором органа, односно службе, као и ако подносилац
притужбе не одговори у остављеном року, Локални омбудсман ће обуставити поступак.
Ако подносилац притужбе изјави да није задовољан
одговором органа, односно службе, Локални омбудсман
може наставити поступак и тражити нове чињенице и доказе,
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или обуставити поступак уз образложење разлога за
доношење такве одлуке.
Члан 40.
Када Локални омбудсман утврди да нису повређена
права грађана или нема других неправилности у раду,
обуставиће поступак и обавестиће о томе подносиоца притужбе и орган, односно службу чији је рад био предмет
испитивања.
Локални омбудсман може обуставити поступак и у
следећим случајевима:
- ако у току поступка утврди да је орган, односно служба
отклонила повреду или недостатке на које се односи
притужба,
- ако је подносилац притужбе задовољан одговором
органа, односно службе на коју се притужба односи,
као и ако подносилац притужбе не одговори у
остављеном року из члана 39. ове одлуке,
- ако подносилац притужбе не сарађује у поступку,
- ако подносилац притужбе повуче притужбу,
- ако утврди да је након подношења притужбе покренут
други одговарајући поступак за заштиту права.
Члан 41.
Против одлука које Локални омбудсман доноси у поступку
по притужби грађана не могу се користити правна средства.
Члан 42.
Ако Локални омбудсман утврди да су постојали недостаци у раду органа, односно службе, упутиће препоруку,
мишљење или предлог органу, односно служби о томе како
би уочени недостатак требало отклонити.
Орган, односно служба којој је Локални омбудсман упутио препоруку, мишљење или предлог, дужан је да обавести Локалног омбудсмана о мерама које је предузео, односно о разлозима због којих није поступио по препоруци,
мишљењу или предлогу, најкасније у року од 30 дана од
дана добијања препоруке, мишљења или предлога.
Изузетно, ако постоји опасност да ће због неотклањања
недостатака права подносиоца притужбе бити трајно и у
значајном обиму оштећена, Локални омбудсман у својој
препоруци, мишљењу или предлогу органу, односно служби
може утврдити и краћи рок за отклањање недостатака, с
тим што тај рок не може бити краћи од 15 дана.
Ако орган, односно служба, не поступи по препоруци,
мишљењу или предлогу, односно не обавести Локалног
омбудсмана о томе шта је предузео, или ако Локални омбудсман сматра да предузете мере нису одговарајуће,
обавестиће о томе орган који врши надзор над њиховим
радом, односно Скупштину Града, Градоначелника или
Градско веће, а може и да препоручи утврђивање одговорности старешине који руководи органом, односно службом.
Члан 43.
У свом мишљењу, предлогу и препоруци Локални омбудсман може:
1.

предложити органу, односно служби да отклони
недостатке који су примећени у раду, са предлогом конкретних мера;
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2.

предложити органу, односно служби да поново спроведе поступак уз уважавање његових препорука;

3.

предложити покретање дисциплинског поступка
против службеног лица у органу, односно служби,
за које је утврђено да је одговорно за кршење права
грађана или које је ометало поступак пред Локалним омбудсманом;

4.

обавестити надлежни орган о постојању елемената
прекршајне или кривичне одговорности службеног
лица у циљу покретања одговарајућег поступка;

5.

предложити надлежном органу покретање поступка
за разрешење функционера ако је у његовом раду
установио неправилност која је довела до тешких
и систематских кршења људских права и слобода;

6.

дати препоруке и предлоге органу, односно служби
за унапређење њиховог рада и односа са грађанима.
Члан 44.

Локални омбудсман може да поступи и по сопственој
иницијативи када на основу сопствених сазнања или на
основу сазнања добијених из других извора, укључујући
изузетно и анонимне притужбе, оцени да је актом, радњом
или нечињењем органа, односно службе дошло до повреде
људских права и слобода.
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Члан 46.

У току године Локални омбудсман може да подноси и
посебне извештаје ако оцени да за то постоје нарочито
оправдани разлози или ако Скупштина Града захтева такав
извештај од Локалног омбудсмана.

VI. СТРУЧНА СЛУЖБА ЛОКАЛНОГ
ОМБУДСМАНА И СРЕДСТВА ЗА РАД
Члан 47.
Стручне и административно-техничке послове обавља
Стручна служба Локалног омбудсмана.
Стручном службом из става 1. овог члана руководи шеф
службе.
Локални омбудсман одлучује о заснивању и престанку
радног односа запослених у Стручној служби.
Локални омбудсман предлаже акт о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места Стручне
службе Градском већу у складу са законом.
Локални омбудсман може одлучити да појединим запосленима повери одређена овлашћења која ће вршити у
његово име.
Члан 48.

Одредбе ове одлуке којима је уређен поступак пред
Локалним омбудсманом по поднетој притужби сходно се
примењују и на поступак који Локални омбудсман покрене
по сопственој иницијативи.

Средства за рад Локалног омбудсмана и Стручне службе
Локалног омбудсмана обезбеђују се у буџету Града Новог
Сада.

V. ИЗВЕШТАЈ СКУПШТИНИ ГРАДА

Обим и структуру средстава из става 1. овог члана предлаже Локални омбудсман.

Члан 45.
Локални омбудсман једном годишње, а најкасније до
15. марта наредне године, подноси Скупштини Града
извештај за претходну годину о својим активностима, о
остваривању, поштовању и унапређењу људских права, у
коме износи општу оцену о раду органа, односно служби
са становишта стања заштите људских права и слобода,
положаја рањивих група, као и уочене пропусте и мере које
предлаже за њихово отклањање.
Извештај из става 1. овог члана садржи нарочито број
и структуру притужби, општу оцену рада органа, односно
службе са становишта примене прописа, уочене пропусте
и препоруке, мишљења и предлоге за њихово отклањање,
као и критике и похвале појединим органима, односно службама, и старешинама који руководе органима, односно
службама.
Извештај из става 1. овог члана садржи и иницијативе
за измену или доношење појединих прописа из надлежности Града Новог Сада ради отклањања недостатака и
ефикаснијег рада органа, односно служби, које је Локални
омбудсман упутио током године.
Извештај из става 1. овог члана објављује се у „Службеном листу Града Новог Сада“ и на интернет порталу
Скупштине Града, а доставља се и средствима јавног
информисања.
Извештај Локалног омбудсмана се разматра пред Скупштином Града и о њему се не гласа.

Годишњи износ средстава за рад Локалног омбудсмана
треба да омогући његово делотворно и ефикасно
остваривање функције.
Члан 49.
Локални омбудсман, његов заменик, шеф Стручне
службе Локалног омбудсмана и запослени остварују права
из радног односа у складу са прописима којима се уређују
права и дужности запослених у јединицама локалне самоуправе.

VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 50.
Досадашњи Заштитник грађана и заменик Заштитника
грађана настављају са радом као Локални омбудсман и
заменик Локалног омбудсмана до истека мандата на који
су изабрани.
Запослени у Стручној служби Заштитника грађана
настављају са радом у Стручној служби Локалног омбудсмана.
Локални омбудсман ће ускладити акте које је донео
Заштитник грађана из своје надлежности у року од 90 дана
од дана ступања на снагу ове одлуке.
Локални омбудсман ће у року од 90 дана од дана ступања
на снагу ове одлуке поднети предлог Градском већу за
усклађивање акта о организацији и систематизацији радних места са одредбама ове одлуке.
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Члан 51.
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Поступци започети по одредбама Одлуке о Заштитнику
грађана („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/08)
завршиће се по одредбама ове одлуке.

Границу Споменика природе чини пројекција крошње
храста на подлози.
Графички приказ границе Споменика природе дат је у
прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.

Члан 52.

Члан 4.

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о Заштитнику грађана („Службени лист Града Новог
Сада“, број 47/08).

Темељна вредност Споменика природе је стабло храста лужњака које одликује аутентичност, аутохтоност,
пејзажна атрактивност, старост, импозантне димензије и
очуваност.
Дендометријске карактеристике стабла су:
1) висина стабла: 26 m;
2) висина дебла до прве гране: 3 m;
3) обим дебла (прсни пречник): 485 cm;
4) пречник крошње: 20 m, и
5) старост стабла: процењује се на преко 100 година.

Члан 53.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-12/2019-185-2-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1180
На основу члана 39. тачка 59. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), а у вези
са чланом 41а став 4. Закона о заштити природе ("Службени гласник Републике Србије", бр. 36/09, 88/10, 91/10испр., 14/16 и 95/18 - др. закон), Скупштина Града Новог
Сада на LVIII седници од 12. децембра 2019. године, доноси

ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ
”ХРАСТ ЛУЖЊАК НА ПЕТРОВАРАДИНСКОЈ
ТВРЂАВИ” ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈЕМ
Члан 1.
Овом одлуком проглашава се заштићеним стабло храста лужњака са припадајућим простором на Петроварадинској
тврђави као споменик природе под називом "Храст лужњак
на Петроварадинској тврђави" и категорише као заштићено
подручје од локалног значаја III категорије.
Члан 2.
Споменик природе "Храст лужњак на Петроварадинској
тврђави" (у даљем тексту: Споменик природе) проглашава
се заштићеним подручјем у циљу заштите стабла храста
лужњака као једног од репрезентативних примерака своје
врсте на територији Града Новог Сада и зеленила Петроварадинске тврђаве.
Члан 3.
Споменик природе се налази испред зграде Академије
уметности на Петроварадинској тврђави, на делу катастарске парцеле број 1133/1, КО Петроварадин.
Површина Споменика природе je у јавној својини Града
Новог Сада и износи 314 m2.

Члан 5.
На подручју Споменика природе успоставља се режим
заштите III (трећег) степена.
Члан 6.
Циљ заштите из члана 2. ове одлуке реализује се кроз:
1) примену свих мера арборикултуре;
2) перманентно праћење здравственог стања стабла
и предузимање мера заштите од ентомолошких и
фитопатолошких оштећења;
3) праћење обезбеђености земљишта минeралним и
органским материјама и регулисање њиховог оптималног садржаја додавањем органских и минералних материја у земљиште и/или фолијарним
прихрањивањем;
Члан 7.
На подручју Споменика природе забрањује се:
1) сеча стабла, ломљење грана, кидање лишћа,
оштећење коре и предузимање свих радова који би
имали за последицу нарушавање виталности стабла
храста лужњака;
2) извођење земљаних радова који би оштетили надземни и подземни део биљке;
3) извођење грађевинских радова;
4) превођење ваздушних, електро и телефонских
водова кроз и преко заштићеног простора;
5) уређење и садња денрофлоре осим, на основу плана
управљања и пројекта хортикултурног уређења у
складу са циљевима заштите;
6) паљење ватре испод крошње и у близини стабла;
7) паркирање превозних средстава испод крошње и
наслањати их на стабло;
8) укуцавање рекламних табли, металних делова и
друге сличне непримерене радње које нарушавају
кондицију и декоративност стабла;
9) бацање и депоновање смећа и свих врста отпадних
материја, и
10) употреба материја које би угрозиле квалитет
земљишта и подземних вода.
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Члан 8.

На подручју Споменика природе ограничава се:
1)

употреба хемијских средстава на употребу у
случајевима и на начин предвиђен законом,

2)

обављање научно-истраживачких, образовних,
информативно-пропагандних и других активности
на оне које не угрожавају природне и створене вредности,

3)

обављање радова и активности на простору
заштићеног подручја без прибављеног акта о условима и мерама заштите природе који издаје
Покрајински завод за заштиту природе у складу са
Законом о заштити природе.
Члан 9.

Управљач Споменика природе је Јавно комунално
предузеће "Градско зеленило", Нови Сад (у даљем тексту:
Управљач).
Управљач је дужан да:
1)

чува заштићено подручје и спроводи прописане
режиме заштите;

2)

унапређује и промовише заштићено подручје;

3)

доноси план управљања и акт о унутрашњем реду
и чуварској служби утврђен овом одлуком;

4)

обележи заштићено подручје, границе и режиме
заштите у складу са правилником о начину
обележавања;

5)

осигура неометано одвијање природних процеса и
одрживог коришћења заштићеног подручја;

6)

даје сагласност за обављање научних истраживања,
извођење истражних радова, снимање филмова и
даје друга одобрења у складу са законом и правилником о унутрашњем реду и чуварској служби;

7) обезбеди надзор над спровођењем услова и мера
заштите природе;
8) прати кретање и активности посетилаца и обезбеђује
обучене водиче за туристичке посете;
9) води евиденције о природним вредностима и о томе
доставља податке Покрајинском заводу за заштиту
природе;
10) води евиденцију о људским активностима, делатностима и процесима који представљају фактор
угрожавања и оштећења заштићеног подручја и о
томе доставља податке Покрајинском заводу за
заштиту природе и надлежном министарству за
послове заштите животне средине;
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План управљања из става 1. овога члана садржи:
1) приказ главних природних и створених вредности,
као и природних ресурса;
2) оцену стања животне средине заштићеног подручја;
3) преглед конкретних активности, делатности и процеса који представљају фактор угрожавања
заштићеног подручја;
4) дугорочне циљеве заштите, очувања и унапређења
и одрживог развоја;
5) анализу и оцену услова за остваривање тих циљева;
6) приоритетне активности и мере на заштити,
одржавању, праћењу стања и унапређењу природних и створених вредности;
7) приоритетне задатке научно-истраживачког и образовног рада;
8) планиране активности на одрживом коришћењу природних вредности, развоју и уређењу простора;
9) просторну идентификацију планских намена и
режима коришћења земљишта;
10) активности на промоцији заштићеног подручја;
11) студијску (истраживачку), програмску, планску и
пројектну документацију потребну за спровођење
циљева и активности;
12) облике сарадње и партнерства са локалним становништвом и другим власницима и корисницима непокретности;
13) активности и мере на спровођењу плана управљања
са динамиком и субјектима реализације плана
управљања и начин оцене успешности његове примене, и
14) финансијска средства и друге материјалне претпоставке за извршавање поверених послова у
управљању заштићеним подручјем и начин њиховог
обезбеђења.
На план управљања из става 1. овог члана, сагласност
даје градска управа Града Новог Сада надлежна за послове
заштите животне средине, по претходно прибављеном
мишљењу Покрајинског завода за заштиту природе.
План управљања из става 1. овога члана остварује се
годишњим програмом управљања на који сагласност даје
градска управа Града Новог Сада надлежна за послове
заштите животне средине.
Извештај о остваривању годишњег програма управљања
за претходну годину и годишњи програм управљања за
наредну годину, као и извештај о остваривању плана
управљања из става 1. овога члана, Управљач доставља
градској управи Града Новог Сада надлежној за послове
заштите животне средине у складу са Законом.

11) у сарадњи са инспекцијским органима и органима
безбедности спречава све активности и делатности
које су у супротности са овом одлуком и представљају
фактор угрожавања и девастације заштићеног
подручја, и

Обавештење јавности подразумева јавни увид у предложени план управљања.

12) врши друге послове утврђене законом и овом одлуком.

Јавни увид на план управљања из става 1. овог члана
организује и спроводи Управљач.

Члан 10.
Очување, унапређење, одрживо коришћење и приказивање природних и других вредности Споменика природе
спроводи се према плану управљања који се доноси за
период од 10 година.

О предлогу плана управљања из става 1. овог члана
Управљач је дужан да обавести јавност.

Јавни увид из става 8. овог члана траје 30 дана.
Члан 11.
Управљач је дужан да обезбеди унутрашњи ред и чување
заштићеног подручја у складу са правилником о унутрашњем
реду и чуварској служби који доноси уз сагласност градске
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управе Града Новог Сада надлежне за послове заштите
животне средине.
Правилником из става 1. овог члана утврђују се правила
за спровођење прописаног режима заштите, а нарочито:
начин понашања посетилаца и других корисника при
кретању, боравку и обављању послова на заштићеном
подручју; услови заштите приликом обављања научних
истраживања и образовних активности; места и услови за
одлагање отпада; начин одржавања уредности и чистоће
заштићеног подручја; поступак издавања сагласности и
других аката корисницима од стране Управљача; начин и
организација чуварске службе, чувања заштићеног природног добра, опрема и средства неопходна за чување и
одржавање; начин спровођења превентивних мера заштите
од пожара, других елементарних непогода и удеса.
Правила одређена правилником из става 1. овога члана
и друге неопходне информације за спровођење заштите,
Управљач је дужан да јавно огласи и на погодан начин
учини доступним посетиоцима и корисницима.
Члан 12.
Средства за заштиту и развој Споменика природе
обезбеђују се у складу са законом.
Члан 13.
План управљања и годишњи програм управљања Спомеником природе Управљач ће донети у року од 60 дана
од дана ступања на снагу ове одлуке, уз сагласност градске управе Града Новог Сада надлежне за послове заштите
животне средине.
Управљач ће у року од шест месеци од дана ступања
на снагу ове одлуке извршити обележавање заштићеног
природног добра на прописани начин.
Члан 14.
Просторни и урбанистички планови, и други програми
и планови који се односе на коришћење Споменика природе усагласиће се са овом одлуком и планом управљања.
Члан 15.
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: 501-2/2019-51/б-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.
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На основу члана 39. тачка 59. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), а у вези
са чланом 41а став 4. Закона о заштити природе ("Службени гласник Републике Србије", бр. 36/09, 88/10, 91/10испр., 14/16 и 95/18 - др. закон), Скупштина Града Новог
Сада на LVIII седници од 12. децембра 2019. године, доноси

Број 59 – страна 3643.

ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ
”СТАБЛО ГИНКА КОД ХОТЕЛА ”ПАРК” У
НОВОМ САДУ” ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈЕМ
Члан 1.
Овом одлуком проглашава се заштићеним стабло гинка
са припадајућим простором код хотела “Парк” као споменик природе под називом "Стабло гинка код хотела “Парк”
у Новом Саду" и категорише као заштићено подручје од
локалног значаја III категорије.
Члан 2.
Споменик природе "Стабло гинка код хотела “Парк” у
Новом Саду" (у даљем тексту: Споменик природе) проглашава се заштићеним подручјем у циљу заштите стабла
гинка као стогодишњег примерка врсте која води порекло
из геолошког периода терцијара, импозантних димензија
и добро очуване виталности.
Члан 3.
Споменик природе налази се код хотела “Парк” у Новом
Саду, на делу катастарске парцеле број 7530/1, КО Нови
Сад I.
Површина Споменика природе je у јавној својини Града
Новог Сада и износи 211,13 m2.
Границу Споменика природе чини пројекција крошње
стабла гинка на подлози.
Графички приказ границе Споменика природе дат је у
прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.
Члан 4.
Темељна вредност Споменика природе је стабло гинка
које одликује аутентичност, репрезентативност, јединственост, пејзажна атрактивност, старост и очуваност.
Дендрометријске карактеристике стабла су:
1) висина стабла: 14 m;
2) висина дебла до прве гране: 2,4 m;
3) обим дебла (прсни пречник): 303 cm;
4) пречник крошње: 8,2 m, и
5) старост стабла: процењује се на око 100 година.
Члан 5.
На подручју Споменика природе успоставља се режим
заштите III (трећег) степена.
Члан 6.
Циљ заштите из члана 2. ове одлуке реализује се кроз:
1)

примену свих мера арборикултуре;

2)

перманентно праћење здравственог стања стабла
и предузимање мера заштите од ентомолошких и
фитопатолошких оболења;

3)

праћење обезбеђености земљишта минералним и
органским материјама и регулисање њиховог оптималног садржаја додавањем органских и минералних материја у земљиште и/или фолијарним
прихрањивањем;.
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Члан 7.

На подручју Споменика природе забрањује се:
1) сеча стабла, ломљење грана, кидање лишћа,
оштећење коре и предузимање свих радова који
би имали за последицу нарушавање виталности
стабла гинка;
2) извођење земљаних радова који би оштетили надземни и подземни део биљке;
3) извођење грађевинских радова;
4) превођење ваздушних, електро и телефонских
водова кроз и преко заштићеног простора;
5) уређење и садња денрофлоре осим, на основу
плана управљања и пројекта хортикултурног
уређења у складу са циљевима заштите;
6) паљење ватре испод крошње и у близини стабла;
7) паркирање превозних средстава испод крошње и
наслањати их на стабло;
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7) обезбеди надзор над спровођењем услова и мера
заштите природе;
8) прати кретање и активности посетилаца и обезбеђује
обучене водиче за туристичке посете;
9) води евиденције о природним вредностима и о томе
доставља податке Покрајинском заводу за заштиту
природе;
10) води евиденцију о људским активностима, делатностима и процесима који представљају фактор
угрожавања и оштећења заштићеног подручја и о
томе доставља податке Покрајинском заводу за
заштиту природе и надлежном министарству за
послове заштите животне средине;
11) у сарадњи са инспекцијским органима и органима
безбедности спречава све активности и делатности које су у супротности са овом одлуком и
представљају фактор угрожавања и девастације
заштићеног подручја, и

8) укуцавање рекламних табли, металних делова и
друге сличне непримерене радње које нарушавају
кондицију и декоративност стабла;

12) врши друге послове утврђене законом и овом одлуком.

9) бацање и депоновање смећа и свих врста отпадних материја, и

Очување, унапређење, одрживо коришћење и приказивање природних и других вредности Споменика природе
спроводи се према плану управљања који се доноси за
период од 10 година.

10) употреба материја које би угрозиле квалитет
земљишта и подземних вода.
Члан 8.
На подручју Споменика природе ограничава се:
1)

употреба хемијских средстава на употребу у
случајевима и на начин предвиђен законом,

2)

обављање научно-истраживачких, образовних,
информативно-пропагандних и других активности
на оне које не угрожавају природне и створене вредности,

3)

обављање радова и активности на простору
заштићеног подручја без прибављеног акта о условима и мерама заштите природе који издаје
Покрајински завод за заштиту природе у складу са
Законом о заштити природе.
Члан 9.

Управљач Споменика природе је Јавно комунално
предузеће "Градско зеленило", Нови Сад (у даљем тексту:
Управљач).
Управљач је дужан да:
1)

чува заштићено подручје и спроводи прописане
режиме заштите;

2)

унапређује и промовише заштићено подручје;

3)

доноси план управљања и акт о унутрашњем реду
и чуварској служби утврђен овом одлуком;

4)

обележи заштићено подручје, границе и режиме
заштите у складу са правилником о начину
обележавања;

5)

осигура неометано одвијање природних процеса
и одрживог коришћења заштићеног подручја;

6)

даје сагласност за обављање научних истраживања,
извођење истражних радова, снимање филмова и
даје друга одобрења у складу са законом и правилником о унутрашњем реду и чуварској служби;

Члан 10.

План управљања из става 1. овога члана садржи:
1) приказ главних природних и створених вредности,
као и природних ресурса;
2) оцену стања животне средине заштићеног подручја;
3) преглед конкретних активности, делатности и процеса који представљају фактор угрожавања
заштићеног подручја;
4) дугорочне циљеве заштите, очувања и унапређења
и одрживог развоја;
5) анализу и оцену услова за остваривање тих циљева;
6) приоритетне активности и мере на заштити,
одржавању, праћењу стања и унапређењу природних и створених вредности;
7) приоритетне задатке научно-истраживачког и образовног рада;
8) планиране активности на одрживом коришћењу
природних вредности, развоју и уређењу простора;
9) просторну идентификацију планских намена и
режима коришћења земљишта;
10) активности на промоцији заштићеног подручја;
11) студијску (истраживачку), програмску, планску и
пројектну документацију потребну за спровођење
циљева и активности;
12) облике сарадње и партнерства са локалним становништвом и другим власницима и корисницима
непокретности;
13) активности и мере на спровођењу плана управљања
са динамиком и субјектима реализације плана
управљања и начин оцене успешности његове примене, и
14) финансијска средства и друге материјалне претпоставке за извршавање поверених послова у
управљању заштићеним подручјем и начин њиховог
обезбеђења.
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На план управљања из става 1. овог члана, сагласност
даје градска управа Града Новог Сада надлежна за послове
заштите животне средине, по претходно прибављеном
мишљењу Покрајинског завода за заштиту природе.
План управљања из става 1. овога члана остварује се
годишњим програмом управљања на који сагласност даје
градска управа Града Новог Сада надлежна за послове
заштите животне средине.
Извештај о остваривању годишњег програма управљања
за претходну годину и годишњи програм управљања за
наредну годину, као и извештај о остваривању плана
управљања из става 1. овога члана, Управљач доставља
градској управи Града Новог Сада надлежној за послове
заштите животне средине у складу са Законом.
О предлогу плана управљања из става 1. овог члана
Управљач је дужан да обавести јавност.

Број 59 – страна 3645.
Члан 14.

Просторни и урбанистички планови, и други програми
и планови који се односе на коришћење Споменика природе усагласиће се са овом одлуком и планом управљања.
Члан 15.
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: 501-2/2019-50/б-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД
Председник

Обавештење јавности подразумева јавни увид у предложени план управљања.

Здравко Јелушић, с.р.

Јавни увид на план управљања из става 1. овог члана
организује и спроводи Управљач.
Јавни увид из става 8. овог члана траје 30 дана.
Члан 11.
Управљач је дужан да обезбеди унутрашњи ред и чување
заштићеног подручја у складу са правилником о унутрашњем
реду и чуварској служби који доноси уз сагласност градске
управе Града Новог Сада надлежне за послове заштите
животне средине.
Правилником из става 1. овог члана утврђују се правила
за спровођење прописаног режима заштите, а нарочито:
начин понашања посетилаца и других корисника при
кретању, боравку и обављању послова на заштићеном
подручју; услови заштите приликом обављања научних
истраживања и образовних активности; места и услови за
одлагање отпада; начин одржавања уредности и чистоће
заштићеног подручја; поступак издавања сагласности и
других аката корисницима од стране Управљача; начин и
организација чуварске службе, чувања заштићеног природног добра, опрема и средства неопходна за чување и
одржавање; начин спровођења превентивних мера заштите
од пожара, других елементарних непогода и удеса.
Правила одређена правилником из става 1. овога члана
и друге неопходне информације за спровођење заштите,
Управљач је дужан да јавно огласи и на погодан начин
учини доступним посетиоцима и корисницима.
Члан 12.
Средства за заштиту и развој Споменика природе
обезбеђују се у складу са законом.
Члан 13.
План управљања и годишњи програм управљања Спомеником природе Управљач ће донети у року од 60 дана
од дана ступања на снагу ове одлуке, уз сагласност градске управе Града Новог Сада надлежне за послове заштите
животне средине.
Управљач ће у року од шест месеци од дана ступања
на снагу ове одлуке извршити обележавање заштићеног
природног добра на прописани начин.
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На основу члана 39. тачка 59. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), а у вези
са чланом 41а став 4. Закона о заштити природе ("Службени гласник Републике Србије", бр. 36/09, 88/10, 91/10испр., 14/16 и 95/18 - др. закон), Скупштина Града Новог
Сада на LVIII седници од 12. децембра 2019. године, доноси

ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ
”СТАБЛО КОПРИВИЋА У УЛИЦИ
МИРОСЛАВА АНТИЋА У НОВОМ САДУ”
ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈЕМ
Члан 1.
Овом одлуком проглашава се заштићеним стабло
копривића са припадајућим простором у Улици Мирослава
Антића као споменик природе под називом "Стабло
копривића у Улици Мирослава Антића у Новом Саду" и
категорише као заштићено подручје од локалног значаја
III категорије.
Члан 2.
Споменик природе "Стабло копривића у Улици Мирослава Антића у Новом Саду" (у даљем тексту: Споменик
природе) проглашава се заштићеним подручјем у циљу
заштите стабла копривића које својом декоративношћу и
виталношћу представља вредан примерак своје врсте.
Члан 3.
Споменик природе налази се у Улици Мирослава Антића
у Новом Саду, на делу катастарске парцеле број 577/1, КО
Нови Сад II.
Површина Споменика природе je у јавној својини Града
Новог Сада и износи 380 m2.
Границу Споменика природе чини пројекција крошње
стабла копривића на подлози.
Графички приказ границе Споменика природе дат је у
прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.
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Члан 4.

Темељна вредност Споменика природе је стабло
копривића које одликује аутентичност, репрезентативност,
јединственост, пејзажна атрактивност, старост и очуваност.
Дендрометријске карактеристике стабла су:
1)

2)

обављање научно-истраживачких, образовних,
информативно-пропагандних и других активности
на оне које не угрожавају природне и створене вредности,

3)

обављање радова и активности на простору
заштићеног подручја без прибављеног акта о условима и мерама заштите природе који издаје
Покрајински завод за заштиту природе у складу са
Законом о заштити природе.

висина стабла: 21 m;

2)

висина дебла до прве гране: 2,5 m;

3)

обим дебла (прсни пречник): 350 cm;

4)

ширина крошње: 22 m, и

5)

старост стабла: процењује се на 80 до 90 година.
Члан 5.

На подручју Споменика природе успоставља се режим
заштите III (трећег) степена.
Члан 6.
Циљ заштите из члана 2. ове одлуке реализује се кроз:
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Члан 9.
Управљач Споменика природе је Јавно комунално
предузеће "Градско зеленило", Нови Сад (у даљем тексту:
Управљач).
Управљач је дужан да:
1)

чува заштићено подручје и спроводи прописане
режиме заштите;

2)

унапређује и промовише заштићено подручје;

3)

доноси план управљања и акт о унутрашњем реду
и чуварској служби утврђен овом одлуком;

1)

примену свих мера арборикултуре;

2)

перманентно праћење здравственог стања стабла
и предузимање мера заштите од ентомолошких и
фитопатолошких оштећења;

4)

обележи заштићено подручје, границе и режиме
заштите у складу са правилником о начину
обележавања;

3)

праћење обезбеђености земљишта минералним и
органским материјама и регулисање њиховог оптималног садржаја додавањем органских и минералних материја у земљиште и/или фолијарним
прихрањивањем;

5)

осигура неометано одвијање природних процеса
и одрживог коришћења заштићеног подручја;

6)

даје сагласност за обављање научних истраживања,
извођење истражних радова, снимање филмова и
даје друга одобрења у складу са законом и правилником о унутрашњем реду и чуварској служби;

Члан 7.
На подручју Споменика природе забрањује се:
1) сеча стабла, ломљење грана, кидање лишћа,
оштећење коре и предузимање свих радова који
би имали за последицу нарушавање виталности
стабла копривића;
2) извођење земљаних радова који би оштетили надземни и подземни део биљке;
3) извођење грађевинских радова;
4) превођење ваздушних, електро и телефонских
водова кроз и преко заштићеног простора;
5) уређење и садња денрофлоре осим, на основу
плана управљања и пројекта хортикултурног
уређења у складу са циљевима заштите;
6) паљење ватре испод крошње и у близини стабла;
7) паркирање превозних средстава испод крошње и
наслањати их на стабло;
8) укуцавање рекламних табли, металних делова и
друге сличне непримерене радње које нарушавају
кондицију и декоративност стабла;
9) бацање и депоновање смећа и свих врста отпадних материја, и
10) употреба материја које би угрозиле квалитет
земљишта и подземних вода.
Члан 8.
На подручју Споменика природе ограничава се:
1)

употреба хемијских средстава на употребу у
случајевима и на начин предвиђен законом,

7) обезбеди надзор над спровођењем услова и мера
заштите природе;
8) прати кретање и активности посетилаца и обезбеђује
обучене водиче за туристичке посете;
9) води евиденције о природним вредностима и о томе
доставља податке Покрајинском заводу за заштиту
природе;
10) води евиденцију о људским активностима, делатностима и процесима који представљају фактор
угрожавања и оштећења заштићеног подручја и о
томе доставља податке Покрајинском заводу за
заштиту природе и надлежном министарству за
послове заштите животне средине;
11) у сарадњи са инспекцијским органима и органима
безбедности спречава све активности и делатности које су у супротности са овом одлуком и
представљају фактор угрожавања и девастације
заштићеног подручја, и
12) врши друге послове утврђене законом и овом одлуком.
Члан 10.
Очување, унапређење, одрживо коришћење и приказивање природних и других вредности Споменика природе
спроводи се према плану управљања који се доноси за
период од 10 година.
План управљања из става 1. овога члана садржи:
1) приказ главних природних и створених вредности,
као и природних ресурса;
2) оцену стања животне средине заштићеног подручја;
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3) преглед конкретних активности, делатности и процеса који представљају фактор угрожавања
заштићеног подручја;
4) дугорочне циљеве заштите, очувања и унапређења
и одрживог развоја;
5) анализу и оцену услова за остваривање тих циљева;
6) приоритетне активности и мере на заштити,
одржавању, праћењу стања и унапређењу природних и створених вредности;
7) приоритетне задатке научно-истраживачког и образовног рада;
8) планиране активности на одрживом коришћењу
природних вредности, развоју и уређењу простора;
9) просторну идентификацију планских намена и
режима коришћења земљишта;
10) активности на промоцији заштићеног подручја;
11) студијску (истраживачку), програмску, планску и
пројектну документацију потребну за спровођење
циљева и активности;
12) облике сарадње и партнерства са локалним становништвом и другим власницима и корисницима
непокретности;
13) активности и мере на спровођењу плана управљања
са динамиком и субјектима реализације плана
управљања и начин оцене успешности његове примене, и
14) финансијска средства и друге материјалне претпоставке за извршавање поверених послова у
управљању заштићеним подручјем и начин њиховог
обезбеђења.
На план управљања из става 1. овог члана, сагласност
даје градска управа Града Новог Сада надлежна за послове
заштите животне средине, по претходно прибављеном
мишљењу Покрајинског завода за заштиту природе.
План управљања из става 1. овога члана остварује се
годишњим програмом управљања на који сагласност даје
градска управа Града Новог Сада надлежна за послове
заштите животне средине.
Извештај о остваривању годишњег програма управљања
за претходну годину и годишњи програм управљања за
наредну годину, као и извештај о остваривању плана
управљања из става 1. овога члана, Управљач доставља
градској управи Града Новог Сада надлежној за послове
заштите животне средине у складу са Законом.
О предлогу плана управљања из става 1. овог члана
Управљач је дужан да обавести јавност.
Обавештење јавности подразумева јавни увид у предложени план управљања.
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Правилником из става 1. овог члана утврђују се правила
за спровођење прописаног режима заштите, а нарочито:
начин понашања посетилаца и других корисника при
кретању, боравку и обављању послова на заштићеном
подручју; услови заштите приликом обављања научних
истраживања и образовних активности; места и услови за
одлагање отпада; начин одржавања уредности и чистоће
заштићеног подручја; поступак издавања сагласности и
других аката корисницима од стране Управљача; начин и
организација чуварске службе, чувања заштићеног природног добра, опрема и средства неопходна за чување и
одржавање; начин спровођења превентивних мера заштите
од пожара, других елементарних непогода и удеса.
Правила одређена правилником из става 1. овога члана
и друге неопходне информације за спровођење заштите,
Управљач је дужан да јавно огласи и на погодан начин
учини доступним посетиоцима и корисницима.
Члан 12.
Средства за заштиту и развој Споменика природе
обезбеђују се у складу са законом.
Члан 13.
План управљања и годишњи програм управљања Спомеником природе Управљач ће донети у року од 60 дана
од дана ступања на снагу ове одлуке, уз сагласност градске управе Града Новог Сада надлежне за послове заштите
животне средине.
Управљач ће у року од шест месеци од дана ступања
на снагу ове одлуке извршити обележавање заштићеног
природног добра на прописани начин.
Члан 14.
Просторни и урбанистички планови, и други програми
и планови који се односе на коришћење Споменика природе усагласиће се са овом одлуком и планом управљања.
Члан 15.
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: 501-2/2019-52/б-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

Јавни увид на план управљања из става 1. овог члана
организује и спроводи Управљач.
Јавни увид из става 8. овог члана траје 30 дана.
Члан 11.
Управљач је дужан да обезбеди унутрашњи ред и чување
заштићеног подручја у складу са правилником о унутрашњем
реду и чуварској служби који доноси уз сагласност градске
управе Града Новог Сада надлежне за послове заштите
животне средине.

1183
На основу члана 39. тачка 59. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), а у вези
са чланом 41а став 4. Закона о заштити природе ("Службени гласник Републике Србије", бр. 36/09, 88/10, 91/10испр., 14/16 и 95/18 - др. закон), Скупштина Града Новог
Сада на LVIII седници од 12. децембра 2019. године, доноси
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ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ
”СТАБЛО ТИСЕ У УЛИЦИ МИРОСЛАВА
АНТИЋА У НОВОМ САДУ” ЗАШТИЋЕНИМ
ПОДРУЧЈЕМ
Члан 1.
Овом одлуком проглашава се заштићеним стабло тисе
са припадајућим простором у Улици Мирослава Антића
као споменик природе под називом "Стабло тисе у Улици
Мирослава Антића у Новом Саду" и категорише као
заштићено подручје од локалног значаја III категорије.
Члан 2.
Споменик природе "Стабло тисе у Улици Мирослава
Антића у Новом Саду" (у даљем тексту: Споменик природе)
проглашава се заштићеним подручјем у циљу заштите
стабла тисе које по хабитусу, декоративности и виталности представља вредан примерак своје врсте.
Члан 3.
Споменик природе налази се у Улици Мирослава Антића
у Новом Саду, на делу катастарске парцеле број 579, КО
Нови Сад II.
Површина Споменика природе je у јавној својини Града
Новог Сада и износи 75,4 m2.
Границу Споменика природе чини пројекција крошње
тисе на подлози.
Графички приказ границе Споменика природе дат је у
прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.
Члан 4.
Темељна вредност Споменика природе је стабло тисе
које одликује аутентичност, репрезентативност, јединственост, пејзажна атрактивност, старост и очуваност.

Члан 7.
На подручју Споменика природе забрањује се:
1) сеча стабла, ломљење грана, кидање лишћа,
оштећење коре и предузимање свих радова који
би имали за последицу нарушавање виталности
стабла тисе;
2) извођење земљаних радова који би оштетили надземни и подземни део биљке;
3) извођење грађевинских радова;
4) превођење ваздушних, електро и телефонских
водова кроз и преко заштићеног простора;
5) уређење и садња денрофлоре осим, на основу
плана управљања и пројекта хортикултурног
уређења у складу са циљевима заштите;
6) паљење ватре испод крошње и у близини стабла;
7) паркирање превозних средстава испод крошње и
наслањати их на стабло;
8) укуцавање рекламних табли, металних делова и
друге сличне непримерене радње које нарушавају
кондицију и декоративност стабла;
9) бацање и депоновање смећа и свих врста отпадних материја, и
10) употреба материја које би угрозиле квалитет
земљишта и подземних вода.
Члан 8.
На подручју Споменика природе ограничава се:
1)

употреба хемијских средстава на употребу у
случајевима и на начин предвиђен законом,

2)

обављање научно-истраживачких, образовних,
информативно-пропагандних и других активности
на оне које не угрожавају природне и створене вредности,

3)

обављање радова и активности на простору
заштићеног подручја без прибављеног акта о условима и мерама заштите природе који издаје
Покрајински завод за заштиту природе у складу са
Законом о заштити природе.

Дендометријске карактеристике стабла су:
1)

висина стабла: 12 m;

2)

висина дебла до прве гране: 80 cm;

3)

обим дебла (прсни пречник): 82/90/106 cm;

4)

ширина крошње: 9,80 m, и

5)

старост стабла: процењује се на 100 година.
Члан 5.

На подручју Споменика природе успоставља се режим
заштите III (трећег) степена.
Члан 6.
Циљ заштите из члана 2. ове одлуке реализује се кроз:

13. децембар 2019.

Члан 9.
Управљач Споменика природе је Јавно комунално
предузеће "Градско зеленило", Нови Сад (у даљем тексту:
Управљач).
Управљач је дужан да:
1)

чува заштићено подручје и спроводи прописане
режиме заштите;

2)

унапређује и промовише заштићено подручје;

3)

доноси план управљања и акт о унутрашњем реду
и чуварској служби утврђен овом одлуком;

1)

примену свих мера арборикултуре;

4)

2)

перманентно праћење здравственог стања стабла
и предузимање мера заштите од ентомолошких и
фитопатолошких оштећења;

обележи заштићено подручје, границе и режиме
заштите у складу са правилником о начину
обележавања;

5)

осигура неометано одвијање природних процеса и
одрживог коришћења заштићеног подручја;

6)

даје сагласност за обављање научних истраживања,
извођење истражних радова, снимање филмова и
даје друга одобрења у складу са законом и правилником о унутрашњем реду и чуварској служби;

3)

праћење обезбеђености земљишта минералним и
органским материјама и регулисање њиховог оптималног садржаја додавањем органских и минералних материја у земљиште и/или фолијарним
прихрањивањем;
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7) обезбеди надзор над спровођењем услова и мера
заштите природе;
8) прати кретање и активности посетилаца и обезбеђује
обучене водиче за туристичке посете;
9) води евиденције о природним вредностима и о томе
доставља податке Покрајинском заводу за заштиту
природе;
10) води евиденцију о људским активностима, делатностима и процесима који представљају фактор
угрожавања и оштећења заштићеног подручја и о
томе доставља податке Покрајинском заводу за
заштиту природе и надлежном министарству за
послове заштите животне средине;
11) у сарадњи са инспекцијским органима и органима
безбедности спречава све активности и делатности
које су у супротности са овом одлуком и представљају
фактор угрожавања и девастације заштићеног
подручја, и
12) врши друге послове утврђене законом и овом одлуком.
Члан 10.
Очување, унапређење, одрживо коришћење и
приказивање природних и других вредности Споменика
природе спроводи се према плану управљања који се
доноси за период од 10 година.
План управљања из става 1. овога члана садржи:
1) приказ главних природних и створених вредности,
као и природних ресурса;
2) оцену стања животне средине заштићеног подручја;
3) преглед конкретних активности, делатности и процеса који представљају фактор угрожавања
заштићеног подручја;
4) дугорочне циљеве заштите, очувања и унапређења
и одрживог развоја;
5) анализу и оцену услова за остваривање тих циљева;
6) приоритетне активности и мере на заштити,
одржавању, праћењу стања и унапређењу природних и створених вредности;
7) приоритетне задатке научно-истраживачког и образовног рада;
8) планиране активности на одрживом коришћењу
природних вредности, развоју и уређењу простора;
9) просторну идентификацију планских намена и
режима коришћења земљишта;
10) активности на промоцији заштићеног подручја;
11) студијску (истраживачку), програмску, планску и
пројектну документацију потребну за спровођење
циљева и активности;
12) облике сарадње и партнерства са локалним становништвом и другим власницима и корисницима
непокретности;
13) активности и мере на спровођењу плана управљања
са динамиком и субјектима реализације плана
управљања и начин оцене успешности његове примене, и
14) финансијска средства и друге материјалне претпоставке за извршавање поверених послова у
управљању заштићеним подручјем и начин њиховог
обезбеђења.
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На план управљања из става 1. овог члана, сагласност
даје градска управа Града Новог Сада надлежна за послове
заштите животне средине, по претходно прибављеном
мишљењу Покрајинског завода за заштиту природе.
План управљања из става 1. овога члана остварује се
годишњим програмом управљања на који сагласност даје
градска управа Града Новог Сада надлежна за послове
заштите животне средине.
Извештај о остваривању годишњег програма управљања
за претходну годину и годишњи програм управљања за
наредну годину, као и извештај о остваривању плана
управљања из става 1. овога члана, Управљач доставља
градској управи Града Новог Сада надлежној за послове
заштите животне средине у складу са Законом.
О предлогу плана управљања из става 1. овог члана
Управљач је дужан да обавести јавност.
Обавештење јавности подразумева јавни увид у предложени план управљања.
Јавни увид на план управљања из става 1. овог члана
организује и спроводи Управљач.
Јавни увид из става 8. овог члана траје 30 дана.
Члан 11.
Управљач је дужан да обезбеди унутрашњи ред и чување
заштићеног подручја у складу са правилником о унутрашњем
реду и чуварској служби који доноси уз сагласност градске
управе Града Новог Сада надлежне за послове заштите
животне средине.
Правилником из става 1. овог члана утврђују се правила
за спровођење прописаног режима заштите, а нарочито:
начин понашања посетилаца и других корисника при
кретању, боравку и обављању послова на заштићеном
подручју; услови заштите приликом обављања научних
истраживања и образовних активности; места и услови за
одлагање отпада; начин одржавања уредности и чистоће
заштићеног подручја; поступак издавања сагласности и
других аката корисницима од стране Управљача; начин и
организација чуварске службе, чувања заштићеног природног добра, опрема и средства неопходна за чување и
одржавање; начин спровођења превентивних мера заштите
од пожара, других елементарних непогода и удеса.
Правила одређена правилником из става 1. овога члана
и друге неопходне информације за спровођење заштите,
Управљач је дужан да јавно огласи и на погодан начин
учини доступним посетиоцима и корисницима.
Члан 12.
Средства за заштиту и развој Споменика природе
обезбеђују се у складу са законом.
Члан 13.
План управљања и годишњи програм управљања Спомеником природе Управљач ће донети у року од 60 дана
од дана ступања на снагу ове одлуке, уз сагласност градске управе Града Новог Сада надлежне за послове заштите
животне средине.
Управљач ће у року од шест месеци од дана ступања
на снагу ове одлуке извршити обележавање заштићеног
природног добра на прописани начин.
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Просторни и урбанистички планови, и други програми
и планови који се односе на коришћење Споменика природе усагласиће се са овом одлуком и планом управљања.

приближних димензија 5 m са 4,2 m, спратности Су+П+1
(раван или кров малог нагиба). Дограђени део објекта не
може имати препусте. Обавезно је формирање пуног зида
према суседној парцели број 699.".

Члан 15.

Члан 3.

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

Саставни део ове одлуке су следећи графички прикази:
Размера
1. Извод из Планa генералне регулације
старог градског центра и подручја
Малог Лимана у Новом Саду .................................. А3
2. Извод из Плана детаљне регулације Малог
Лимана у Новом Саду ............................................. А3
3. План намене површина и регулације
простора ......................................................... Р 1:500.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 501-2/2019-53/б-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1184
На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09,
81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС,
50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 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 LVIII седници од 12. децембра
2019. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ МАЛОГ ЛИМАНА
У НОВОМ САДУ (ЛОКАЛИТЕТ У УЛИЦИ
МАКСИМА ГОРКОГ БРОЈ 49)
Члан 1.
Овом одлуком, а на основу Одлуке о изради измена и
допуна Плана детаљне регулације Малог Лимана у Новом
Саду (локалитет у Улици Максима Горког број 49) („Службени лист Града Новог Сада“, брoj 22/19), мења се и
допуњује ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ МАЛОГ ЛИМАНА
У НОВОМ САДУ („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
52/09 и 22/19) (у даљем тексту: План) у делу обухвата Плана
у Катастарској општини Нови Сад II.
Одлуком о изменама и допунама Плана обухваћена је
цела парцела број 693 у Катастарској општини Нови Сад
II, површине 377 m2.
Члан 2.
У Плану одељак „5. УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПЛАНА“ пододељак ''5.2. Правила за уређење и изгадњу
објеката'' подтачка "5.2.2. Стамбени објекти и објекти
ванстамбених намена" став 1. подтачка 5) мења се и
гласи:
"Планира се селективна доградња објеката, и тераса
оријентисаних ка дворишту, максималне дубине 2,0 m.
Планира се доградња објекта на парцели број 693, у
Улици Максима Горког 49. Доградња, у виду проширења
постојећих стамбених јединица, се планира као дворишно
крило уз источну међу парцеле. Дограђени део објекта је

Члан 4.
Одлука о изменама и допунама Плана детаљне
регулације Малог Лимана у Новом Саду (локалитет у Улици
Максима Горког број 49), садржи текстуални део који се
објављује у „Службеном листу Града Новог Сада“, и графичке приказе израђене у три примерка, које својим потписом оверава председник Скупштине Града Новог Сада.
По један примерак потписаног оригинала чува се у Скупштини Града Новог Сада, Градској управи за урбанизам и
грађевинске послове и Јавном предузећу „Урбанизам“ Завод
за урбанизам Нови Сад.
Документациона основа ове одлуке чува се у Градској
управи за урбанизам и грађевинске послове.
Одлука о изменама и допунама Плана детаљне
регулације Малог Лимана у Новом Саду (локалитет у Улици
Максима Горког број 49) доступна је на увид јавности у
згради Скупштине Града Новог Сада, Жарка Зрењанина
2, и путем интернет страна https://skupstina.novisad.rs/
javni-uvid/ и http://www.novisad.rs/lat/gradska-upravaza-urbanizam-i-gradjevinske-poslove-0.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-268/2019-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.
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На основу члана 46. став 1, а у вези са чланом 51б
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 LVIII
седници од 12. децембра 2019. године, доноси

13. децембар 2019.
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ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА
МЕШОВИТУ НАМЕНУ ЗАПАДНО ОД
СУБОТИЧКОГ БУЛЕВАРА И СЕВЕРНО ОД
БУЛЕВАРА ВОЈВОДЕ СТЕПЕ У НОВОМ САДУ
(ЛОКАЛИТЕТ АТЛЕТСКОГ СТАДИОНА И ДР.)
Члан 1.
На основу ове одлуке израдиће се одлука о изменама
и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену западно од Суботичког булевара и северно
од Булевара војводе Степе у Новом Саду („Службени лист
Града Новог Сада“, бр. 15/12, 38/18 и 39/18 – исправка) (у
даљем тексту: План), за локалитет атлетског стадиона и
др, по скраћеном поступку, без спровођења поступка раног
јавног увида.
Члан 2.
Одлуком о изменама и допунама Плана обухватиће се
два локалитета у обухвату Плана у Катастарској општини
(у даљем тексту: КО) Нови Сад IV и KO Нови Сад I, укупне
површине 10,11 ha.
Локалитет 1, површине 9,99 ha, унутар описане границе:
од тачке на пресеку осовине планиране улице и западне
регулационе линије планиране улице у КО Нови Сад IV,
затим скреће ка југу, прати западну регулациону линију
планиране улице, прелази у КО Нови Сад I и долази до
тачке описа број 1, која је дефинисана координатама:
Y1=7406035,00; X1=5013337,50. Од ове тачке граница
скреће ка западу, прелази у КО Нови Сад IV и долази до
тачке описа број 2, која је дефинисана координатама:
Y2=7405717,65; X2=5013189,10 и налази се на осовини
планиране улице, затим скреће ка северу, прати осовину
планиране улице и долази до пресека са осовином планиране улице. Даље, граница скреће ка истоку, прати осовину планиране улице и долази до почетне тачке описа.
Локалитет 2, површине 0,12 ha, унутар описане границе:
од почетне тачке на осовинској тачки број 3334, у КО Нови
Сад IV, затим скреће ка истоку, прати осовину планиране
улице до пресека са правцем који је на растојању од 4,00
m од осовине дефинисане осовинским тачкама бр. 3334 и
11467. Даље, граница скреће ка југу, прати претходно описан правац до пресека са северном границом парцеле број
540/64, затим скреће ка западу, прати северну границу парцеле број 540/64 до пресека са осовином планиране улице.
Од ове тачке граница скреће ка северу, прати осовину планиране улице и долази до почетне тачке описа.
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- за локалитет 1 ‒ кориговање обухвата дела спортског
центра (атлетски стадион са атлетском двораном) и
његова просторна организација;
- за локалитет 2 ‒ дефинисање источног дела коловоза
у оквиру планиране саобраћајнице, а у циљу његове
реализације. На овај начин омогућиће се коришћење
планираних уличних паркинга, као и двосмерни приступ планираним ламелама објеката вишепородичног
становања у оквиру пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности.
Члан 5.
Рок за израду одлуке о изменама и допунама Плана је
месец дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 6.
Средства за израду одлуке о изменама и допунама Плана
обезбеђена су у Програму уређивања грађевинског
земљишта.
Члан 7.
Одлуку о изменама и допунама Плана израдиће Јавно
предузеће „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад.
Члан 8.
Саставни део ове одлуке су Решење о неприступању
изради стратешке процене утицаја одлуке о изменама и
допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену западно од Суботичког булевара и северно
од Булевара војводе Степе у Новом Саду на животну средину и графички приказ обухвата планског подручја којe
се мења.
Члан 9.
Јавни увид обавиће се излагањем нацрта одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за
мешовиту намену западно од Суботичког булевара и
северно од Булевара војводе Степе у Новом Саду (локалитет атлетског стадиона и др.), у трајању од 15 дана, у
приземљу пословне зграде Јавног предузећа „Урбанизам“
Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара број
3, у просторијама Месне заједнице „Југовићево“, Нови Сад,
Улица Тараса Шевченка број 1, у оквиру кога ће се одржати
једна јавна презентација и путем интернет странице 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-igradjevinske-poslove-0 .

Члан 3.

Члан 10.

Услови и смернице за уређење и грађење обухваћеног
простора дефинисани су Планом, којим су за обухваћени
простор дефинисане намене:
- локалитет 1: спортски центар (П(ВП)-П+2) и саобраћајне
површине (улице);
- локалитет 2: саобраћајна површина (улица).

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

Члан 4.
Циљ израде одлуке о изменама и допунама Плана је
стварање услова за реализацију објеката спортског центра – атлетског стадиона, као и планиране саобраћајнице
за приступ објектима вишепородичног становања и то:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-706 /2019-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.
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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-501-1/2019297 од 19.11.2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА
И ДОПУНАМА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА МЕШОВИТУ
НАМЕНУ ЗАПАДНО ОД СУБОТИЧКОГ
БУЛЕВАРА И СЕВЕРНО ОД БУЛЕВАРА
ВОЈВОДЕ СТЕПЕ У НОВОМ САДУ
Не приступа се изради стратешке процене утицаја одлуке
о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену западно од Суботичког булевара и северно од Булевара војводе Степе у Новом Саду
на животну средину, којом ће бити обухваћен простор у
границама одређеним одлуком о изради измена и допуна
Плана генералне регулације простора за мешовиту намену
западно од Суботичког булевара и северно од Булевара
војводе Степе у Новом Саду (локалитет атлетског стадиона и др.).

Образложење
Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени гласник Републике Србије'' бр. 135/04 и
88/10) прописано је да се стратешка процена врши за планове, програме и основе у области просторног и урбанистичког планирања.
Одлуку о изради стратешке процене доноси орган надлежан за припрему плана, по претходно прибављеном
мишљењу органа надлежног за послове заштите животне
средине и других заинтересованих органа и организација.
Одлука о изради стратешке процене утицаја на животну
средину је саставни део одлуке о изради плана и објављује
се.
Законом о планирању и изградњи (''Службени гласник
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 просторног и урбанистичког планирања за које се израђује
стратешка процена утицаја на животну средину. Поред
тога прописано је да за измене планских докумената, орган
надлежан за припрему плана може одлучити, по претходно
прибављеном мишљењу органа надлежног за послове
заштите животне средине и других заинтересованих органа
и организација, да се не израђује стратешка процена утицаја
на животну средину.
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Планом генералне регулације простора за мешовиту
намену западно од Суботичког булевара и северно од Булевара војводе Степе у Новом Саду (''Службени лист Града
Новог Сада'', бр. 15/12, 38/18 и 39/18-исправка) обухваћени
простор претежно је намењен за:
- локалитет 1: спортски центар (П(ВП)-П+2) и саобраћајне
површине (улице);
- локалитет 2: саобраћајна површина (улица).
Циљ израде измена и допуна Плана је стварање услова
за реализацију објеката у оквиру спортског центра-атлетског стадиона, као и планиране саобраћајнице за приступ
објектима вишепородичног становања и то за два локалитета:
за локалитет 1 је кориговање обухвата дела спортског центра (атлетски стадион са атлетском двораном) и
његова просторна организација. У северозападном делу
посматраног подручја коригује се обухват атлетског комплекса тако да се издваја подручје од стратешког значаја
за одбрану земље, на коме ће се план реализовати тек
када простор не буде у функцији Војске Републике Србије.
Због заштитног појаса далековода у југоисточном делу
обухвата плана коригује се граница обухвата.
за локалитет 2 је дефинисање источног дела
коловоза у оквиру планиране саобраћајнице, а у циљу
реализације овог коловоза. На овај начин омогућиће се
коришћење планираних уличних паркинга, као и двосмерни
приступ планираним ламелама објеката вишепородичног
становања у оквиру пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности. Без предложеног проширења,
реализација ове саобраћајнице није могућа, а самим тим
и изградња неопходних паркинг места која су прихваћена
од стране Министарства одбране, и неопходна за
функционисање комплекса.
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 (''Службени
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 генералне регулације простора за мешовиту намену западно од Суботичког булевара и северно
од Булевара војводе Степе у Новом Саду на животну средину.
Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте
који буду реализовани на основу измена и допуна Плана
генералне регулације простора за мешовиту намену западно
од Суботичког булевара и северно од Булевара војводе
Степе у Новом Саду (локалитет атлетског стадиона и др.),
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).
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На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-35-706/19
22. новембар 2019. године
НОВИ САД
в.д начелника
Дејан Михајловић, с.р.

1186
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 LVIII седници од 12. децембра 2019.
године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ДЕЛА БЛОКА МУЗЕЈА И РИБЉЕ ПИЈАЦЕ У
НОВОМ САДУ
Члан 1.
На основу ове одлуке израдиће се план детаљне
регулације дела блока музеја и Рибље пијаце у Новом Саду
(у даљем тексту: План).
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даљем тексту: План генералне регулације), којим је
обухваћени простор претежно намењен за објекте (комплексе) јавне намене у оквиру градског центра ‒ објекти
културе, остале зелене површине, специјална намена и
саобраћајне површине.
Члан 4.
Циљ израде Плана је преиспитивање просторних капацитета ради утврђивања правила уређења и правила
грађења, у складу са правилима усмеравајућег карактера
која су дата Планом генералне регулације, односно у складу
са Одлуком о утврђивању Комплекса музеја и Архива
Војводине у Новом Саду за споменик културе („Службени
гласник Републике Србије“, број 30/07), а ради проширења
капацитета Архива Војводине, изградњом новог објекта на
парцели Архива, као и дефинисања услова за изградњу
анекса и обнову објекта и свих припадајућих просторнофункционалних зона Музеја савремене уметности
Војводине/ Музеја револуције.
Члан 5.
Концептуални оквир планирања одређен је Планом
генералне регулације.
Члан 6.
Рок за израду Плана је два месеца од дана ступања на
снагу ове одлуке.
Члан 7.
Средства за израду Плана обезбеђена су у Програму
уређивања грађевинског земљишта за 2019. годину („Службени лист Града Новог Сада”, бр. 59/18, 12/19, 30/19 и 49/19).
Члан 8.
План ће израдити Јавно предузеће „Урбанизам“ Завод
за урбанизам Нови Сад.

Члан 2.

Члан 9.

Грађевинско подручје које ће се обухватити Планом
налази се у Катастарској општини (у даљем тексту: КО)
Нови Сад I и КО Нови Сад II, унутар описане оквирне границе.

Саставни део ове одлуке су Решење о неприступању
изради стратешке процене утицаја плана детаљне
регулације дела блока музеја и Рибље пијаце у Новом Саду
на животну средину и графички приказ обухвата планског
подручја.

За почетну тачку описа оквирне границе Плана утврђeна
је осовинска тачка број 10691 у КО Нови Сад I. Од ове тачке
граница у правцу истока прати осовину Улице Милоша
Бајића до пресека са западном регулационом линијом Београдског кеја. Даље, граница скреће у правцу југа, прати
западну регулациону линију Београдског кеја, прелази у
КО Нови Сад II, до пресека са осовином Дунавске улице.
Од ове тачке, граница скреће у правцу запада, прати осовину Дунавске улице до осовинске тачке број 2901. Даље,
граница скреће у правцу севера, прелази у КО Нови Сад
I, прати осовину Улице Жарка Васиљевића и долази до
тачке која је утврђена за почетну тачку описа оквирне границе грађевинског подручја.
Планом ће бити обухваћено приближно 3.80 ha.
Члан 3.
Услове 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

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 „Стари град“, Нови Сад, Улица краља Александра број 1, путем интернет страница Скупштине Града
Новог Сада https://skupstina.novisad.rs/rani-javni-uvid/
и http://www.novisad.rs/lat/gradska-uprava-za-urbanizami-gradjevinske-poslove-0.
Јавни увид обавиће се излагањем нацрта планa детаљне
регулације дела блока музеја и Рибље пијаце у Новом Саду
у приземљу пословне зграде Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара
број 3, у просторијама заједнице „Стари град“, Нови Сад,
Улица краља Александра број 1, путем интернет страница
https://skupstina.novisad.rs/javni-uvid/ и http://www.novisad.
rs/lat/gradska-uprava-za-urbanizam-i-gradjevinske-poslove-0.
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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: 35-650/2019-I
12. децембар 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-501-1/2019294 од 18.11.2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА БЛОКА МУЗЕЈА И
РИБЉЕ ПИЈАЦЕ У НОВОМ САДУ НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Не приступа се изради стратешке процене утицаја плана
детаљне регулације дела блока музеја и Рибље пијаце у
Новом Саду на животну средину, којом ће бити обухваћен
простор у границама одређеним одлуком о изради плана
детаљне регулације дела блока музеја и Рибље пијаце у
Новом Саду.

Образложење
Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени гласник Републике Србије'' бр. 135/04 и
88/10) прописано је да се стратешка процена врши за планове, програме и основе у области просторног и урбанистичког планирања.
Одлуку о изради стратешке процене доноси орган надлежан за припрему плана, по претходно прибављеном
мишљењу органа надлежног за послове заштите животне
средине и других заинтересованих органа и организација.
Одлука о изради стратешке процене утицаја на животну
средину је саставни део одлуке о изради плана и објављује
се.
Законом о планирању и изградњи (''Службени гласник
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
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средину (''Службени лист Града Новог Сада'' број 48/09),
одређене су врсте планских докумената у области просторног и урбанистичког планирања за које се израђује
стратешка процена утицаја на животну средину. Поред
тога прописано је да за измене планских докумената, орган
надлежан за припрему плана може одлучити, по претходно
прибављеном мишљењу органа надлежног за послове
заштите животне средине и других заинтересованих органа
и организација, да се не израђује стратешка процена утицаја
на животну средину.
Простор који ће се обухватити планом детаљне
регулације дела блока музеја и Рибље пијаце у Новом
Саду, обухвата подручје дела традиционалног градског
центра Новог Сада између зоне заштићене просторне културно – историјске целине старог градског језгра Новог
Сада (''Службени гласник Републике Србије'', број 7/08) и
Београдског кеја.
Простор је махом завршена просторна целина и обухвата зону специјалне намене Дома војске на Београдском
кеју и зону Музеја Војводине и Архива Војводине, и зграде
Музеја савремене уметности Војводине/ Музеја револуције.
Планом генералне регулације старог градског центра и
подручја Малог Лимана у Новом Саду (''Службени лист
Града Новог Сада'', број 45/11), обухваћени простор претежно је намењен за објекте (комплексе) јавне намене у
оквиру градског центра- објекти културе, остале зелене
површине, специјална намена и саобраћајне површине.
Планом генералне регулације утврђено је да је основ
за реализацију план детаљне регулације и дефинисана су
правила усмеравајућег карактера за даљу разраду простора.
За овај простор на снази је План детаљне регулације
блока музеја и Рибље пијаце у Новом Саду (''Службени
лист Града Новог Сада'', број 35/06) из 2006. године. Овим
планом објекти Музеја Војводине и Музеја савремене уметности Војводине су третирани као завршена просторна
целина, а на парцели Дома војске Србије је планирана
могућност доградње међусобно спојених дворишних крила
спратности Су+П+2, и додатно уређење зоне спортских
терена.
Циљ израде и доношења плана је преиспитивање просторних капацитета ради уређивања правила уређења и
правила грађења, у складу са правилима усмеравајућег
карактера која су дата Планом генералне регулације, односно Одлуком о утврђивању Комплекса музеја и Архива
Војводине у Новом Саду за споменик културе (''Службени
лист Града Новог Сада'', број 30/07), а ради проширења
капацитета Архива Војводине, изградњом новог објекта на
парцели Архива, као и дефинисања услова за изградњу
анекса и обнову објекта и свих припадајућих просторно –
функционалних зона Музеја савремене уметности
Војводине/ Музеја револуције.
С обзиром да се ради о простору који Одлуком о
одређивању врсте планских докумената за које се израђује
стратешка процена утицаја на животну средину (''Службени лист Града Новог Сада'' број 48/09) није утврђен као
простор за који се израђује стратешка процена утицаја
плана на животну средину, доноси се решење о
неприступању изради стратешке процене утицаја плана
детаљне регулације дела блока музеја и Рибље пијаце у
Новом Саду на животну средину.
Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте
који буду реализовани на основу плана детаљне регулације
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дела блока музеја и Рибље пијаце у Новом Саду на животну
средину, 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).
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Локалитет 1 (заштитни појас далековода 110 kV бр. 1135
и 1136 ТС Нови Сад 3-ТС Нови Сад 5), површине 17,20 hа,
у КО Нови Сад I и КО Нови Сад IV, дефинисан је координатама преломних тачака:
КООРДИНАТЕ ТАЧАКА
Број

Y [m]

X [m]

На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

1

7405091,31

5013036,89

2

7405223,05

5012973,85

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-35-650/19
21. новембар 2019. године
НОВИ САД

3

7405713,67

5013197,54

4

7405717,65

5013189,10

5

7406556,03

5013581,60

6

7406542,52

5013610,25

7

7406668,22

5013669,53

8

7406731,08

5013536,46

9

7406605,20

5013477,34

10

7406583,05

5013524,31

11

7406560,95

5013515,47

12

7406352,68

5013417,81

13

7406132,65

5013315,80

14

7405907,72

5013210,83

15

7405707,74

5013116,84

16

7405453,69

5012997,82

17

7405248,61

5012902,46

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА
МЕШОВИТУ НАМЕНУ ЗАПАДНО ОД
СУБОТИЧКОГ БУЛЕВАРА И СЕВЕРНО ОД
БУЛЕВАРА ВОЈВОДЕ СТЕПЕ У НОВОМ САДУ
(ЗБОГ ПРОМЕНЕ ШИРИНЕ КОРИДОРА
ДАЛЕКОВОДА 110 KV)

18

7405042,58

5012932,05

19

7404825,76

5013046,70

20

7404817,00

5013058,43

21

7404810,37

5013067,27

22

7404806,12

5013072,86

23

7404801,10

5013079,51

Члан 1.

24

7404777,82

5013109,75

На основу ове одлуке израдиће се одлука о изменама
и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену западно од Суботичког булевара и северно
од Булевара војводе Степе у Новом Саду („Службени лист
Града Новог Сада“, бр. 15/12, 38/18 и 39/18 – исправка) (у
даљем тексту: План), због промене ширине коридора далековода 110 kV, по скраћеном поступку, без спровођења
поступка раног јавног увида.

25

7404764,80

5013127,71

26

7404760,89

5013135,59

27

7404759,11

5013139,18

28

7404755,36

5013146,72

29

7404741,60

5013166,19

Члан 2.

30

7404740,89

5013167,47

Одлуком о изменама и допунама Плана обухватиће се
три локалитета у грађевинском подручју Плана у
Катастарској општини (у даљем тексту: КО) Нови Сад I, КО
Нови Сад IV и КО Футог, укупне површине 23,48 ha, унутар
описаних граница.

31

7404739,36

5013170,22

32

7404738,80

5013171,23

33

7404736,42

5013175,78

в.д. начелника
Дејан Михајловић, с.р.

1187
На основу члана 46. став 1, а у вези са чланом 51б
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 LVIII
седници од 12. децембра 2019. године, доноси
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34

7404712,50

5013217,92

59

7404306,04

5015101,44

35

7404703,02

5013235,49

60

7404291,61

5015377,50

36

7404788,66

5013191,71

Локалитет 2 (заштитни појас далековода 110 kV бр. 1135
и 1136 ТС Нови Сад 3-ТС Нови Сад 5), површине 0,12 hа,
у КО Нови Сад IV, дефинисан је координатама преломних
тачака:

Члан 3.
Услови и смернице за уређење и грађење обухваћеног
простора дефинисани су Планом.
Члан 4.

Број

Y [m]

X [m]

37

7404409,33

5014249,12

38

7404417,18

5014242,93

39

7404422,73

5014238,56

Циљ доношења одлуке о изменама и допунама Плана
за три локалитета (локалитет 1 ‒ заштитни појас далековода 110 кV бр. 1135 и 1136 ТС Нови Сад 3-ТС Нови Сад
5, локалитет 2 ‒ заштитни појас далековода 110 кV бр. 1135
и 1136 ТС Нови Сад 3-ТС Нови Сад 5 и локалитет 3 ‒
заштитни појас далековода 110 кV бр. 1135 и 1136 ТС Нови
Сад 3-ТС Нови Сад 5) je усклађивање са заштитним појасом
далековода прописаним Законом о енергетици („Службени
гласник Републике Србије“, бр. 145/14 и 95/18 ‒ др. закон).

40

7404446,12

5014218,42

Члан 5.

41

7404442,61

5014288,61

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

42

7404431,80

5014275,78

КООРДИНАТЕ ТАЧАКА

Члан 6.

Локалитет 3 (заштитни појас далековода 110 kV бр. 1135
и 1136 ТС Нови Сад 3-ТС Нови Сад 5), површине 6,16 hа,
у КО Нови Сад IV и КО Футог, дефинисан је координатама
преломних тачака:

Средства за израду одлуке о изменама и допунама Плана
обезбеђена су у Програму уређивања грађевинског
земљишта за 2019. годину („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 59/18, 12/19, 30/19 и 49/19).

КООРДИНАТЕ ТАЧАКА

Члан 7.

Број

Y [m]

X [m]

43

7404253,96

5015417,77

44

7404303,51

5015477,47

45

7404324,94

5015503,69

46

7404383,42

5015439,22

47

7404397,96

5015152,52

48

7404414,96

5014818,56

49

7404420,16

5014721,18

50

7404326,23

5014800,34

51

7404320,31

5014805,30

52

7404332,37

5014820,04

53

7404341,16

5014830,79

54

7404384,91

5014884,29

55

7404393,79

5014895,15

56

7404401,12

5014904,11

57

7404391,76

5014911,82

58

7404312,50

5014977,14

Одлуку о изменама и допунама Плана израдиће Јавно
предузеће „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад.
Члан 8.
Саставни део ове одлуке су Решење о неприступању
изради стратешке процене утицаја одлуке о изменама и
допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену западно од Суботичког булевара и северно
од Булевара војводе Степе у Новом Саду на животну средину и графички приказ обухвата планског подручја којe
се мења.
Члан 9.
Јавни увид обавиће се излагањем нацрта одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за
мешовиту намену западно до Суботичког булевара и
северно од Булевара војводе Степе у Новом Саду (због
промене ширине коридора далековода 110 kV), у трајању
од 15 дана, у приземљу пословне зграде Јавног предузећа
„Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара
Лазара број 3, у просторијама Месне заједнице „Југовићево“,
Нови Сад, Улица Тараса Шевченка број 1, Месне заједнице
„Сајлово“, Нови Сад, Горње Сајлово број 37, Месне
заједнице „Бистрица“, Нови Сад, Браће Дроњак број 11 и
Месне заједнице „Футог“, Футог, Улица цара Лазара број
42, у оквиру кога ће се одржати једна јавна презентација,
и путем интернет странице Скупштине Града Новог Сада
https://skupstina.novisad.rs/javni-uvid/ и интернет странице
Града Новог Сада http://www.novisad.rs/lat/gradska-upravaza-urbanizam-i-gradjevinske-poslove-0.

13. децембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
Члан 10.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-178/2019-I
12. децембар 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-501-1/2019200-a од 25.10.2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА
И ДОПУНАМА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА МЕШОВИТУ
НАМЕНУ ЗАПАДНО ОД СУБОТИЧКОГ
БУЛЕВАРА И СЕВЕРНО ОД БУЛЕВАРА
ВОЈВОДЕ СТЕПЕ У НОВОМ САДУ
Не приступа се изради стратешке процене утицаја одлуке
о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену западно од Суботичког булевара и северно од Булевара војводе Степе у Новом Саду
на животну средину, којом ће бити обухваћен простор у
границама одређеним одлуком о изради измена и допуна
Плана генералне регулације простора за мешовиту намену
западно од Суботичког булевара и северно од Булевара
војводе Степе у Новом Саду (због промене ширине коридора далековода 110 kV).

Образложење
Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени гласник Републике Србије'' бр. 135/04 и
88/10) прописано је да се стратешка процена врши за планове, програме и основе у области просторног и урбанистичког планирања.
Одлуку о изради стратешке процене доноси орган надлежан за припрему плана, по претходно прибављеном
мишљењу органа надлежног за послове заштите животне
средине и других заинтересованих органа и организација.
Одлука о изради стратешке процене утицаја на животну
средину је саставни део одлуке о изради плана и објављује се.
Законом о планирању и изградњи (''Службени гласник
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 и 83/18),
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
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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 просторног и урбанистичког планирања за које се израђује
стратешка процена утицаја на животну средину. Поред
тога прописано је да за измене планских докумената, орган
надлежан за припрему плана може одлучити, по претходно
прибављеном мишљењу органа надлежног за послове
заштите животне средине и других заинтересованих органа
и организација, да се не израђује стратешка процена утицаја
на животну средину.
Одлуком о изради измена и допуна Плана генералне
регулације простора за мешовиту намену западно од Суботичког булевара и северно од Булевара војводе Степе у
Новом Саду (због промене ширине коридора далековода
110 kV), биће коригован обухваћени део простора испод
планираних заштитних појасева далековода 110 kV.
Обухваћен је простор површине 23,48 ha.
Циљ израде измена и допуна Плана је усклађивање
заштитне зоне далековода са прописима тако да се
проширују заштитни појасеви за далеководе 110 kV у складу
са чланом 218. Закона о енергетици (''Сл.гласник Републике Србије'' бр. 145/2014 и 95/2018- др. закон).
С обзиром да је у складу са критеријумима из члана
6. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину оцењено да не постоји могућност значајнијег утицаја
на животну средину и да је рађена стратешка процена
утицаја за План генералне регулације простора за мешовиту намену западно од Суботичког булевара и северно
од Булевара војводе Степе у Новом Саду, доноси се
решење о неприступању изради стратешке процене утицаја
одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације
простора за мешовиту намену западно од Суботичког булевара и северно од Булевара војводе Степе у Новом Саду
на животну средину.
Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте
који буду реализовани на основу измена и допуна Плана
генералне регулације простора за мешовиту намену западно
од Суботичког булевара и северно од Булевара војводе
Степе у Новом Саду (због промене ширине коридора далековода 110 kV), услови заштите животне средине, односно
потреба покретања поступка процене утицаја на животну
средину, биће утврђени у складу са Законом о процени
утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.
135/04 и 36/09) и Уредбом о утврђивању Листе пројеката
за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за
које се може захтевати процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08).
На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-35-178/19
28. октобар 2019. године
НОВИ САД
вд начелника
Дејан Михајловић, с.р.
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Члан 6.

На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09,
81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС,
50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 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 LVIII седници од 12. децембра 2019.
године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
СТАНОВАЊА „АВИЈАТИЧАРСКО НАСЕЉЕ“
У НОВОМ САДУ
Члан 1.
На основу ове одлуке израдиће се план детаљне
регулације становања „Авијатичарско насеље“ у Новом
Саду (у даљем тексту: План).
Члан 2.
Планом ће се обухватити грађевинско подручје у
Катастарској општини Нови Сад I, унутар описане оквирне
границе.
За почетну тачку описа оквирне границе Плана утврђена
је осовинска тачка број 733, која је на пресеку осовина
Авијатичарске улице и Руменачког пута. Од ове тачке у
правцу југозапада граница прати осовину Авијатичарске
улице до пресека са продуженим правцем границе парцела бр. 3532/1 и 3534. Даље, граница скреће ка северозападу, североисточним међама парцела бр. 3534, 3545,
3557 (улица), 3546, 3547, 3548, 3549, 3550 и 3533/8 и долази
до тромеђе парцела бр. 3533/8 , 3392/79 и 3532/9 (канал),
затим скреће ка североистоку, прати источну границу парцела бр. 3532/9 (канал), 3388/1, 3389 и 3390 и продуженим
правцем источне границе парцеле број 3390 долази до
осовине Руменачког пута. Од ове тачке граница скреће ка
југоистоку, прати осовину Руменачког пута и долази до
тачке која је утврђена за почетну тачку описа оквирне границе Плана.
Планом ће бити обухваћено приближно 7 ha.
Члан 3.
Услови и смернице за уређење и грађење обухваћеног
простора дефинисани су Планом генералне регулације
простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдух
Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 40/11, 11/15, 19/16,
75/16, 42/18, 22/19, 35/19 и 50/19) (у даљем тексту: План
генералне регулације), којим је обухваћени простор
намењен вишепородичном становању, породичном
становању и саобраћајним површинама.
Члан 4.
Циљ израде Плана је утврђивање правила уређења и
правила грађења, а на основу смерница утврђених Планом генералне регулације, као и усклађивање са захтевима и потребама нових корисника овог простора.
Члан 5.
Концептуални оквир планирања одређен је Планом
генералне регулације.

Рок за израду Плана је месец дана од дана ступања на
снагу ове одлуке.
Члан 7.
Средства за израду Плана обезбеђена су у Програму
уређивања грађевинског земљишта.
Члан 8.
План ће израдити Јавно предузеће „Урбанизам“ Завод
за урбанизам Нови Сад.
Члан 9.
Саставни део ове одлуке су Решење о неприступању
изради стратешке процене утицаја плана детаљне
регулације становања „Авијатичарско насеље“ у Новом
Саду на животну средину и графички приказ обухвата планског подручја.
Члан 10.
Рани јавни увид обавиће се након доношења ове одлуке,
излагањем материјала којим се представља концептуални
оквир уређења простора, у приземљу пословне зграде
Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови
Сад, Булевар цара Лазара број 3, у просторијама Месне
заједнице „Раднички“, Нови Сад, Браће Могин број 2, 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-upravaza-urbanizam-i-gradjevinske-poslove-0.
Јавни увид обавиће се излагањем нацрта плана детаљне
регулације становања „Авијатичарско насеље“ у Новом
Саду, у приземљу пословне зграде Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара
број 3, у просторијама Месне заједнице „Раднички“, Нови
Сад, Браће Могин број 2, Нови Сад, путем интернет странице 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-igradjevinske-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: 35-591/2019-I
12. децембар 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-501-1/2019256 од 07.10.2019. године, доноси

13. децембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ СТАНОВАЊА
''АВИЈАТИЧАРСКО НАСЕЉЕ'' У НОВОМ
САДУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Не приступа се изради стратешке процене утицаја плана
детаљне регулације становања ''Авијатичарско насеље'' у
Новом Саду на животну средину, којом ће бити обухваћен
простор у границама одређеним одлуком о изради плана
детаљне регулације становања ''Авијатичарско насеље'' у
Новом Саду.

Образложење
Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени гласник Републике Србије'' бр. 135/04 и
88/10) прописано је да се стратешка процена врши за планове, програме и основе у области просторног и урбанистичког планирања.
Одлуку о изради стратешке процене доноси орган надлежан за припрему плана, по претходно прибављеном
мишљењу органа надлежног за послове заштите животне
средине и других заинтересованих органа и организација.
Одлука о изради стратешке процене утицаја на животну
средину је саставни део одлуке о изради плана и објављује
се.
Законом о планирању и изградњи (''Службени гласник
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 просторног и урбанистичког планирања за које се израђује
стратешка процена утицаја на животну средину. Поред
тога прописано је да за измене планских докумената, орган
надлежан за припрему плана може одлучити, по претходно
прибављеном мишљењу органа надлежног за послове
заштите животне средине и других заинтересованих органа
и организација, да се не израђује стратешка процена утицаја
на животну средину.
Планом генералне регулације простора за мешовиту
намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке
и Суботичког булевара у Новом Саду (''Службени лист
Града Новог Сада'' бр. 40/11, 11/15, 19/16, 75/16, 42/18 и
22/19), обухваћени простор намењен је вишепородичном
становању, породичном становању и саобраћајним површинама.
Планом ће се обухватити приближно 7 ha.
Према плану генералне регулације простор је подељен
у 11 урбанистичких целина. Простор који ће се обухватити
овим планом припада Урбанистичкој целини број 3- Стамбена зонa Авијатичарско насеље.
Простор се налази у грађевинском подручју Новог Сада,
у његовом северозападном делу. Простор је претежно
изграђен породичним стамбеним објектима спратности
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П+Пк, док је потез уз Руменачки пут, као и део простора у
југоисточном делу простора, намењен вишепородичном
становању.
Парцела број 3392/40 намењена је пословању у оквиру
општеградског центра. На предметној парцели налази се
пословни објекат у функцији трговине. Основна делатност
предузећа је увоз, продаја, дистрибуција, одржавање и
сервисирање најсавременије и технолошки најнапредније
медицинске опреме. Објекат је спратности П+2. Планира
се изградња новог пословног објекта на неизграђеном делу
парцеле, са могућношћу изградње апартмана, спратности
Су+П+2, који би се функционално повезао са постојећим
објектом на парцели. Планира се индекс заузетости до 50
%.
Циљ доношења плана је утврђивање правила уређења
и правила грађења, а на основу смерница утврђених Планом генералне регулације, као и усклађивање са захтевима и потребама нових корисника овог простора.
С обзиром да се ради о простору који Одлуком о
одређивању врсте планских докумената за које се израђује
стратешка процена утицаја на животну средину (''Службени лист Града Новог Сада'' број 48/09) није утврђен као
простор за који се израђује стратешка процена утицаја
плана на животну средину, доноси се решење о
неприступању изради стратешке процене утицаја плана
детаљне регулације становања ''Авијатичарско насеље'' у
Новом Саду на животну средину.
Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте
који буду реализовани на основу плана детаљне регулације
становања ''Авијатичарско насеље'' у Новом Саду на
животну средину, услови заштите животне средине, односно потреба покретања поступка процене утицаја на животну
средину, биће утврђени у складу са Законом о процени
утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр.
135/04 и 36/09) и Уредбом о утврђивању Листе пројеката
за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за
које се може захтевати процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08).
На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-35-591/19
8. октобар 2019. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Дејан Михајловић, с.р.

1189
На основу члана 23. став 1. тачка 9. Одлуке о усклађивању
Oдлуке о организовању комуналне радне организације
"Водовод и канализација" у Новом Саду као јавног комуналног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", брoj
47/16) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), Скупштина
Града Новог Сада на LVIII седници од 12. децембра 2019.
године, доноси

страна 3660. – Броj 59

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА“ НОВИ САД И ТЕКУЋЕГ
ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ
ЗА 2020. ГОДИНУ, КОЈИ СЕ НЕ ФИНАНСИРА
ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА
I. Даје се сагласност на Програм инвестиционих улагања
Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“
Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације
за 2020. годину, који се не финансира из буџета Града
Новог Сада, који је Надзорни одбор Јавног комуналног
предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад донео на
101. седници одржаној 28. новембра 2019. године.
II. Ово решење објавити у “Службеном листу Града Новог
Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2019-541-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1190
На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању
Одлуке о организовању комуналне радне организације
„Водовод и канализација“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број
47/16) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина
Града Новог Сада на LVIII седници, од 12. децембра 2019.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
НОВИ САД ЗА 2020. ГОДИНУ
I. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за
2020. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног
предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад донео на
100. седници одржаној 27. новембра 2019. године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2019-480-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

13. децембар 2019.

1191
На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању
Одлуке о организовању радне организације „Новосадска
топлана“ у Новом Саду, као јавног предузећа („Службени
лист Града Новог Сада“, брoj 47/16) и члана 39. тачка 30.
Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог
Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на LVIII
седници од 12. децембра 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“
НОВИ САД ЗА 2020. ГОДИНУ
I. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног
комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за
2020. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног
предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад усвојио на 1/124
седници одржаној 25. новембра 2019. године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2019-475-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1192
На основу члана 25. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању
Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа
„Тржница“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“,
брoj 47/16) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина
Града Новог Сада на LVIII седници од 12. децембра 2019.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ТРЖНИЦА“ НОВИ САД
ЗА 2020. ГОДИНУ
I. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног
комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2020. годину,
који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа
„Тржница“ Нови Сад донео на 87. седници одржаној 13.
новембра 2019. године.

13. децембар 2019.
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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: 352-3/2019-478-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1193
На основу члана 25. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању
Одлуке о организовању комуналне радне организације
„Градско зеленило“ у Новом Саду као јавног комуналног
предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16,
59/18 и 43/19) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на LVIII седници од 12. децембра
2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ
САД ЗА 2020. ГОДИНУ
I. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног
комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за
2020. годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног
предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад усвојио на 219.
седници одржаној 25. новембра 2019. године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2019-479-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1194
На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању
Одлуке о организовању комуналне радне организације
„Чистоћа“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16, 9/17, 55/17
и 59/18) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина
Града Новог Сада на LVIII седници од 12. децембра 2019.
године, доноси

Број 59 – страна 3661.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА“ НОВИ САД ЗА
2020. ГОДИНУ
I. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног
комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2020. годину,
који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа
„Чистоћа“ Нови Сад усвојио на 80. седници одржаној 13.
новембра 2019. године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2019-477-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1195
На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању
Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Лисје“
Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, брoj 47/16)
и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града
Новог Сада на LVIII седници од 12. децембра 2019. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ЛИСЈЕ“ НОВИ САД
ЗА 2020. ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног
комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2020. годину,
који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Лисје“
Нови Сад усвојио на 12. седници одржаној 20. новембра
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: 352-3/2019-481-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.
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1196

1198

На основу члана 24. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању
Одлуке о организовању Јавног предузећа „Информатика“
Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, брoj 47/16)
и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града
Новог Сада на LVIII седници од 12. децембра 2019. године,
доноси

На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању
Одлуке о организовању комуналне радне организације за
путеве „Пут“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана
39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист
Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог
Сада на LVIII седници од 12. децембра 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈКП „ИНФОРМАТИКА“ НОВИ
САД ЗА 2020. ГОДИНУ
I. Даје се сагласност на Програм пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2020. годину, који је Надзорни одбор
ЈКП „Информатика“ Нови Сад усвојио на 54. седници
одржаној 13. новембра 2019. године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2019-474-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1197
На основу члана 24. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању
Одлуке о организовању Jавног комуналног предузећа
„Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад („Службени
лист Града Новог Сада“, брoj 47/16) и члана 39. тачка 30.
Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог
Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на LVIII
седници од 12. децембра 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ЗООХИГИЈЕНА И ВЕТЕРИНА
НОВИ САД“ НОВИ САД ЗА 2020. ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног
комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“
Нови Сад за 2020. годину, који је Надзорни одбор Јавног
комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“
Нови Сад усвојио на 104. седници одржаној 25. новембра
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: 352-1/2019-476-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ПУТ“ НОВИ САД
ЗА 2020. ГОДИНУ
I. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2020. годину, који је
Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови
Сад донео на 106. седници одржаној 29. новембра 2019.
године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-8493/2019-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1199
На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању
Одлуке о организовању Градског саобраћајног предузећа
„Нови Сад“, као јавног предузећа („Службени лист Града
Новог Сада“, број 47/16) и члана 39. тачка 30. Статута Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19),
Скупштина Града Новог Сада на LVIII седници од
12. децембра 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ
САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“
НОВИ САД ЗА 2020. ГОДИНУ
I. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2020.
годину, који је донео Надзорни одбор Јавног градског
саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад на 17. седници одржаној 29. новембра 2019. године.

13. децембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-8488/2019-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1200
На основу члана 24. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању
Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“,
бр. 47/16 и 57/16 – испр.) и члана 39. тачка 30. Статута
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“,
број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на LVIII седници
од 12. децембра 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“ НОВИ
САД ЗА 2020. ГОДИНУ
I. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног
комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2020.
годину, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа
„Паркинг сервис“ Нови Сад донео на 42. седници одржаној
29. новембра 2019. године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-8490/2019-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1201
На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању
Одлуке о организовању Радне организације „Стан“ из Новог
Сада као јавног предузећа за стамбене услуге („Службени
лист Града Новог Сада“, брoj 47/16) и члана 39. тачка 30.
Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог
Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на LVIII
седници од 12. децембра 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ
И ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА „СТАН“ НОВИ
САД ЗА 2020. ГОДИНУ

Број 59 – страна 3663.
I

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних
простора „Стан“ Нови Сад за 2020. годину, који је Надзорни
одбор Јавног комуналног предузећа донео на CLVIII седници одржаној 26. новембар 2019. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-589/2019-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1202
На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Агенције
за енергетику Града Новог Сада („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 43/05 и 54/18) и члана 39. тачка 42. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“,
број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на LVIII седници
од 12. децембра 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН АГЕНЦИЈЕ
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА
2020. ГОДИНУ
I. Даје се сагласност на Програм рада и финансијски
план Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2020.
годину, који је Управни одбор Агенције за енергетику Града
Новог Сада усвојио на 33. седници, одржаној 25. новембра
2019. године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2019-458-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1203
На основу члана 25. став 1. алинеjа друга Одлуке о
организовању Фонда за солидарну стамбену изградњу као
Стамбене агенције Града Новог Сада („Службени лист
Града Новог Сада“, бр. 59/10 и 34/17), Скупштина Града
Новог Сада на LVIII седници од 12. децембра 2019. године,
доноси

страна 3664. – Броj 59
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РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ ГРАДА
НОВОГ САДА ЗА 2020. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Програм рада Стамбене агенције
Града Новог Сада за 2020. годину, који је Управни одбор
Стамбене агенције Града Новог Сада донео на 72. седници, одржаној 29. новембра 2019. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-595/2019-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1204
На основу члана 10. став 1. алинеја трећа Споразума
о сарадњи Града Новог Сада и Општина Бачка Паланка,
Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и
Врбас у формирању региона за управљање комуналним
отпадом од 27. маја 2010. године и Анекса споразума од
1. децембра 2010. године, Скупштина Града Новог Сада
на LVIII седници од 12. децембра 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА МЕЂУОПШТИНСКЕ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА
УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ
ЗА 2020. ГОДИНУ
I. Даје се сагласност на Програм рада Међуопштинске
радне групе за управљање комуналним отпадом за 2020.
годину, који је Међуопштинска радна група донела на 110.
седници одржаној 29. новембра 2019. године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2019-523-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

13. децембар 2019.

1205
На основу члана 23. став 2. тачка 1. Одлуке о усклађивању
Одлуке о организовању радне организације „Новосадска
топлана“ у Новом Саду, као јавног предузећа („Службени
лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 39. тачка 30.
Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог
Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада, на LVIII
седници од 12. децембра 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕДЛОГ
ОДЛУКЕ О ПОВЕЋАЊУ ОСНОВНОГ
КАПИТАЛА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“
НОВИ САД
I. Даје се сагласност на Предлог одлуке о повећању
основног капитала Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад, број: 01-13523/1 који је утврдио
Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад на 1/124. седници одржаној 25.
новембра 2019. године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2019-560-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1206
На основу члана 39. тачка 50. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и члана
20. став 1. алинеја трећа Одлуке о установама културе чији
је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15, 44/16,
55/17 и 12/19), Скупштина Града Новог Сада на LVIII седници од 12. децембра 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ГРАДА
НОВОГ САДА, НОВИ САД ЗА 2020. ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на Програм рада Историјског архива
Града Новог Сада, Нови Сад за 2020. годину, који је Управни
одбор Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад
донео на 54. седници, одржаној 2. децембра 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: 6-3/2019-348-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

13. децембар 2019.
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1207

1209

На основу члана 39. тачка 50. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и члана
20. став 1. алинеја трећа Одлуке о установама културе чији
је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15,44/16,
55/17 и 12/19), Скупштина Града Новог Сада на LVIII седници од 12. децембра 2019. године, доноси

На основу члана 39. тачка 50. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и члана
20. став 1. алинеја трећа Одлуке о установама културе чији
је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15, 44/16,
55/17 и12/19), Скупштина Града Новог Сада на LVIII седници од 12. децембра 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА ПОЗОРИШТА МЛАДИХ, НОВИ САД
ЗА 2020. ГОДИНУ

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА СТЕРИЈИНОГ ПОЗОРЈА, НОВИ САД
ЗА 2020. ГОДИНУ

1. Даје се сагласност на Програм рада Позоришта младих, Нови Сад за 2020. годину, који је Управни одбор Позоришта младих, Нови Сад донео на LXXVI седници одржаној
2. децембра 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: 6-3/2019-351-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1. Даје се сагласност на Програм рада Стеријиног
позорја, Нови Сад за 2020. годину, који је Управни одбор
Стеријиног позорја, Нови Сад донео на 14. седници одржаној
29. новембра 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: 6-3/2019-352-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1208
На основу члана 39. тачка 50. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и члана
20. став 1. алинеја трећа Одлуке о установама културе чији
је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15, 44/16,
55/17 и 12/19), Скупштина Града Новог Сада на LVIII седници од 12. децембра 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА "НОВОСАДСКОГ ПОЗОРИШТА ÚJVIDÉKI SZÍNHÁZ", НОВИ САД ЗА 2020.
ГОДИНУ

1210
На основу члана 39. тачка 50. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и члана
20. став 1. алинеја трећа Одлуке о установама културе чији
је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15, 44/16,
55/17 и 12/19), Скупштина Града Новог Сада на LVIII седници од 12. децембра 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА МУЗЕЈА ГРАДА НОВОГ САДА,
ПЕТРОВАРАДИН ЗА 2020. ГОДИНУ

1. Даје се сагласност на Програм рада "Новосадског
позоришта - Újvidéki Színház", Нови Сад за 2020. годину,
који је Управни одбор "Новосадског позоришта - Újvidéki
Színház", Нови Сад донео на 15. седници, одржаној 2. децембра 2019. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.

1. Даје се сагласност на Програм рада Музеја Града
Новог Сада, Петроварадин за 2020. годину, који је Управни
одбор Музеја Града Новог Сада, Петроварадин донео на
XLVII седници одржаној 29. новембра 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: 6-3/2019-350-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2019-346-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.
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1211

1213

На основу члана 39. тачка 50. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и члана
20. став 1. алинеја трећа Одлуке о установама културе чији
је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15 44/16,
55/17 и 12/19), Скупштина Града Новог Сада на LVIII седници од 12. децембра 2019. године, доноси

На основу члана 39. тачка 50. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и члана
20. став 1. алинеја трећа Одлуке о установама културе чији
је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15, 44/16,
55/17 и 12/19), Скупштина Града Новог Сада на LVIII седници од 12. децембра 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА НОВОСАДСКОГ ДЕЧИЈЕГ КУЛТУРНОГ
ЦЕНТРА, НОВИ САД ЗА 2020. ГОДИНУ

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА
КУЛТУРЕ ГРАДА НОВОГ САДА, НОВИ САД
ЗА 2020. ГОДИНУ

1. Даје се сагласност на Програм рада Новосадског
дечијег културног центра, Нови Сад за 2020. годину, који
је Управни одбор Новосадског дечијег културног центра,
Нови Сад донео на 11. седници одржаној 29. новембра
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: 6-3/2019-358-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1112
На основу члана 39. тачка 50. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и члана
20. став 1. алинеја трећа Одлуке о установама културе чији
је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15, 44/16,
55/17 и 12/19), Скупштина Града Новог Сада на LVIII седници од 12. децембра 2019. године, доноси

1. Даје се сагласност на Програм рада Завода за заштиту
споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад за 2020.
годину, који је Управни одбор Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад, донео на 53.
седници, одржаној 29. новембра 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: 6-3/2019-349-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1214
На основу члана 39. тачка 50. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и члана
20. став 1. алинеја трећа Одлуке о установама културе чији
је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15, 44/16,
55/17 и 12/19), Скупштина Града Новог Сада на LVIII седници од 12. децембра 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА НОВОГ САДА,
НОВИ САД ЗА 2020. ГОДИНУ

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ У НОВОМ
САДУ, НОВИ САД ЗА 2020. ГОДИНУ

1. Даје се сагласност на Програм рада Културног центра Новог Сада, Нови Сад за 2020. годину, који је Управни
одбор Културног центра Новог Сада, Нови Сад донео на
седници одржаној 29. новембра 2019. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.

1. Даје се сагласност на Програм рада Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 2020. годину, који је
Управни одбор Градске библиотеке у Новом Саду, Нови
Сад донео на 55. седници одржаној 29. новембра 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: 6-3/2019-353-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2019-347-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

13. децембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
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1215

1217

На основу члана 39. тачка 50. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и члана
20. став 1. алинеја трећа Одлуке о установама културе чији
је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15, 44/16,
55/17 и 12/19), Скупштина Града Новог Сада на LVIII седници од 12. децембра 2019. године, доноси

На основу члана 39. тачка 50. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и члана
20. став 1. алинеја трећа Одлуке о установама културе чији
је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15, 44/16,
55/17 и 12/19), Скупштина Града Новог Сада на LVIII седници од 12. децембра 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРУ И
ОБРАЗОВАЊЕ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
„МЛАДОСТ“, ФУТОГ ЗА 2020. ГОДИНУ

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА „РУМЕНКА“,
РУМЕНКА ЗА 2020. ГОДИНУ

1. Даје се сагласност на Програм рада Установе за културу и образовање Културни центар „Младост“, Футог за
2020. годину, који је Управни одбор Установе за културу и
образовање Културни центар „Младост“, Футог донео на
125. седници одржаној 29. новембра 2019. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.

1. Даје се сагласност на Програм рада Културног центра „Руменка“, Руменка за 2020. годину, који је Управни
одбор Културног центра „Руменка“, Руменка, донео на XX
седници одржаној 29. новембра 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: 6-3/2019-355-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД
Председник

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2019-357-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

Здравко Јелушић, с.р.
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На основу члана 39. тачка 50. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и члана
20. став 1. алинеја трећа Одлуке о установама културе чији
је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15, 44/16,
55/17 и 12/19), Скупштина Града Новог Сада на LVIII седници од 12. децембра 2019. године, доноси

На основу члана 39. тачка 50. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и члана
20. став 1. алинеја трећа Одлуке о установама културе чији
је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15, 44/16,
55/17 и 12/19), Скупштина Града Новог Сада на LVIII седници од 12. децембра 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРУ И
ОБРАЗОВАЊЕ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
„КИСАЧ“, КИСАЧ ЗА 2020. ГОДИНУ

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА УСТАНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ТАПИСЕРИЈА
„АТЕЉЕ 61“, ПЕТРОВАРАДИН
ЗА 2020. ГОДИНУ

1. Даје се сагласност на Програм рада Установе за културу и образовање Културни центар „Кисач“, Кисач за 2020.
годину, који је Управни одбор Установе за културу и
образовање Културни центар „Кисач“, Кисач донео на 100.
седници одржаној 29. новембра 2019. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.

1. Даје се сагласност на Програм рада Установе за
израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин за 2020.
годину, који је Управни одбор Установе за израду таписерија
„Атеље 61“, Петроварадин донео на 11. седници одржаној
29. новембра 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: 6-3/2019-356-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД
Председник

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2019-354-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

Здравко Јелушић, с.р.
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На основу члана 12., 13. и 14. Закона о локалним изборима ("Службени гласник Републике Србије" бр. 129/07,
34/10-Одлука УС и 54/11), Скупштина Града Новог Сада
на LVIII седници од 12. децембра 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИЦЕ ЧЛАНИЦЕ И
ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНИЦЕ
ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
I
У Градској изборној комисији разрешава се дужности:
заменице чланице:
БРАНИСЛАВА ЈЕФТИЋ,
„Зелена странка“
II
У Градску изборну комисију именује се:
за заменика чланице:
ПАВЛЕ ПЕТРОВИЋ
„НОПО“
III
Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог
Сада".

Обра зложење
Правни основ за доношење Решења о разрешењу заменице чланице и именовању заменика чланице Градске
изборне комисије садржан је у члану 12., 13. и 14. Закона
о локалним изборима ("Службени гласник Републике Србије"
бр. 129/07, 34/10-Одлука УС и 54/11), којима је, између
осталог, прописано да изборну комисију у сталном саставу
чине председник и најмање шест чланова које именује
скупштина јединице локалне самоуправе, на предлог одборничких група у скупштини јединице локалне самоуправе
сразмерно броју одборника, да у решењу о именовању
председника и чланова, поред личног имена председника,
односно члана, мора бити наведена његова политичка припадност или назив странке, односно страначке коалиције
на чији предлог је именован или разрешен и да чланови
органа за спровођење избора и њихови заменици морају
имати изборно право, као и пребивалиште на територији
јединице локалне самоуправе.
Одборничка група „Социјалдемократска партија Србије
– Зелена странка - НОПО“ поднела је 10. децембра 2019.
године Скупштини Града Новог Сада предлог за разрешење
заменице чланице и именовање заменика чланице Градске изборне комисије, којим је предложено да се Бранислава Јефтић разреши дужности заменице чланице Градске изборне комисије и да се Павле Петровић именује за
заменика чланице Градске изборне комисије.
Поводом разматрања наведеног предлога, Скупштина
Града Новог Сада је на LVIII седници од 12. децембра 2019.
године утврдила:
-да је на предлог Одборничке групе „СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ-ЗЕЛЕНА СТРАНКА“, која
је образована у Скупштини Града Новог Сада 4. јула 2017.

13. децембар 2019.

године, Скупштина Града Новог Сада на XXXII седници од
26. јануара 2018. године донела Решење именовању чланице и заменице чланице Градске изборне комисије, број:
020-27/2018-I, којим је између осталог, Бранислава Јефтић,
Зелена странка, именована за заменицу чланице Градске
изборне комисије и
-да је Одборничка група „СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА
ПАРТИЈА СРБИЈЕ - ЗЕЛЕНА СТРАНКА“ обавестила председника Скупштине Града Новог Сада 27. септембра 2018.
године да је промењен састав наведене одборничке групе
и да је одборничка група променила назив, те да ће у Скупштини Града Новог Сада наступати под називом
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ - ЗЕЛЕНА
СТРАНКА – НОПО, о чему је Скупштина Града Новог Сада
обавештена на XL седници од 28. септембра 2018. године.
Имајући у виду наведено, утврђено је да је предлог за
разрешење Браниславе Јефтић, Зелена странка, дужности заменице чланице Градске изборне комисије и за
именовање Павла Петровића, НОПО, за заменика чланице
Градске изборне комисије, поднет од стране овлашћене
одборничке групе у Скупштини Града Новог Сада.
На основу потврде Градске управе Града Новог Сада
број: 116-208-00-24/2019-00003 од 25. новембра 2019.
године и Уверења МУП Р Србије, ПУ у Новом Саду број:
205-1/9144 од 25. новембра 2019. године, утврђено је да
Павле Петровић, који се именује за заменика чланице
Градске изборне комисије у сталном саставу, има изборно
право, као и пребивалиште на територији Града Новог
Сада.
Сходно наведеном, Скупштина Града Новог Сада је на
LVIII седници од 12. децембра 2019. године одлучила као
у диспозитиву овог решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења може се изјавити жалба Управном
суду у року од 24 часа од доношења Решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-605/2019-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1220
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 LVIII седници од 12. децембра 2019. године, доноси

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

13. децембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
I

МИРОСЛАВ МИРКОВИЋ се именује за председника
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад на период од четири године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2019-196-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

Образложење
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
чланове надзорног одбора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен
статутом 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 корпоративног управљања или област финансија; да није осуђивано
на казну затвора од најмање шест месеци и да му нису
изречене мере безбедности у складу са законом којим се
уређује кривично дело и то: обавезно психијатријско лечење
и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско
лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно
лечење алкохоличара, забране вршење позива, делатности и дужности.
Комисија за кадровска, административна и мандатноимунитетна питања Скупштине Града Новог Сада је на 117.
седници од 11. децембра 2019. године констатовала да
предложени кандидат, Мирослав Мирковић, испуњава прописане услове за именовање у Надзорни одбор Јавног
комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад и
на основу претходно обављених консултација утврдила
Предлог решења о именовању председника Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“
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.

1221
На основу члана 21. став 1. 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 LVIII
седници од 12. децембра 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВОСАДСКА
ТОПЛАНА“ НОВИ САД
I
АЛЕКСАНДРУ ЦЕКОВИЋУ престаје дужност председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад због истека периода на који је
именован.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2019-197-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1222
На основу члана 39. тачка 42. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и члана 8.
Одлуке о оснивању Агенције за енергетику Града Новог
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 43/05 и 54/18),
Скупштина Града Новог Сада на LVIII седници од 12. децембра 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
O ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
ГРАДА НОВОГ САДА
I
У Управни одбор Агенције за енергетику Града Новог
Сада, именују се на период од пет година:

страна 3670. – Броj 59

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

за члана
ИЛИЈА ТРКУЉА, представник корисника топлотне
енергије
БРАТИСЛАВ РАДУМИЛО, представник корисника електричне енергије
Мр АУРОРА РОТАРИЈУ – ПЛАЊАНИН, представник
потрошача природног гаса

13. децембар 2019.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ПОЗОРИШТА МЛАДИХ, НОВИ САД
I
АНДРИЈА ДИНИЋ се именује за члана Надзорног одбора
Позоришта младих, Нови Сад на период од четири године.

II

II

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

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2019-198-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2019-200-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1223
На основу члана 39. тачка 50. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина
Града Новог Сада на LVIII седници од 12. децембра 2019.
године доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПОЗОРИШТА
МЛАДИХ, НОВИ САД

1225
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 LVIII седници од 12. децембра 2019.
године, доноси

МАЈИ РАВИЋ престаје дужност члана Надзорног одбора
Позоришта младих, Нови Сад због наступања смрти.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ
„МИЛЕВА МАРИЋ - АЈНШТАЈН“, НОВИ САД

II

I

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

СТАНКО ЈОВЕТИЋ се разрешава дужности члана Школског одбора Техничке школе „Милева Марић - Ајнштајн“,
Нови Сад, представника родитеља, због престанка основа
по којем је именован.

I

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2019-199-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

1224
На основу члана 45. став 4. и члана 46. став 5. 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 LVIII седници од 12. децембра 2019.
године доноси

II
ЗОРАН ПЕТАКОВИЋ се именује за члана Школског
одбора Техничке школе „Милева Марић - Ајнштајн“, Нови
Сад, представника родитеља.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2019-201-I
12. децембар 2019. године
НОВИ САД
Председник
Здравко Јелушић, с.р.

13. децембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 59 – страна 3671.

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ УЗ:
- ОДЛУКУ О ПРОГЛАШЕЊУ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „ХРАСТ ЛУЖЊАК НА
ПЕТРОВАРАДИНСКОЈ ТВРЂАВИ“ ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈЕМ
- ОДЛУКУ О ПРОГЛАШЕЊУ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „СТАБЛО ГИНКА КОД ХОТЕЛА
„ПАРК“ У НОВОМ САДУ“ ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈЕМ
- ОДЛУКУ О ПРОГЛАШЕЊУ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „СТАБЛО КОПРИВИЋА У
УЛИЦИ МИРОСЛАВА АНТИЋА У НОВОМ САДУ“ ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈЕМ
- ОДЛУКУ О ПРОГЛАШЕЊУ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „СТАБЛО ТИСЕ У УЛИЦИ
МИРОСЛАВА АНТИЋА У НОВОМ САДУ“ ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈЕМ

страна 3672. – Броj 59

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

ȽɊȺɎɂɑɄɂɉɊɂɄȺɁȽɊȺɇɂɐȺɁȺɒɌɂȶȿɇɈȽɉɈȾɊɍɑȳȺ
ɋɉɈɆȿɇɂɄȺɉɊɂɊɈȾȿ"ɋɌȺȻɅɈɏɊȺɋɌȺɅɍɀȵȺɄȺɇȺ
ɉȿɌɊɈȼȺɊȺȾɂɇɋɄɈȳɌȼɊȭȺȼɂ"


13. децембар 2019.

13. децембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 59 – страна 3673.

ȽɊȺɎɂɑɄɂɉɊɂɄȺɁȽɊȺɇɂɐȺɁȺɒɌɂȶȿɇɈȽɉɈȾɊɍɑȳȺ
ɋɉɈɆȿɇɂɄȺɉɊɂɊɈȾȿɋɌȺȻɅɈȽɂɇɄȺɄɈȾɏɈɌȿɅȺ³ɉȺɊɄ´ɍɇɈȼɈɆɋȺȾɍ


страна 3674. – Броj 59

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

13. децембар 2019.

ȽɊȺɎɂɑɄɂɉɊɂɄȺɁȽɊȺɇɂɐȺɁȺɒɌɂȶȿɇɈȽɉɈȾɊɍɑȳȺɋɉɈɆȿɇɂɄȺ
ɉɊɂɊɈȾȿ"ɋɌȺȻɅɈɄɈɉɊɂȼɂȶȺɍɍɅɂɐɂɂɊɈɋɅȺȼȺȺɇɌɂȶȺ
ɍɇɈȼɈɆɋȺȾɍ"

13. децембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 59 – страна 3675.

ȽɊȺɎɂɑɄɂɉɊɂɄȺɁȽɊȺɇɂɐȺɁȺɒɌɂȶȿɇɈȽɉɈȾɊɍɑȳȺ
ɋɉɈɆȿɇɂɄȺɉɊɂɊɈȾȿ ɋɌȺȻɅɈɌɂɋȿɍɍɅɂɐɂɆɂɊɈɋɅȺȼȺȺɇɌɂȶȺ
ɍɇɈȼɈɆɋȺȾɍ

страна 3676. – Броj 59

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

13. децембар 2019.

13. децембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 59 – страна 3677.

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ УЗ:
- ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ МАЛОГ
ЛИМАНА У НОВОМ САДУ (ЛОКАЛИТЕТ У УЛИЦИ МАКСИМА ГОРКОГ БРОЈ 49)
- ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПРОСТОРА ЗА МЕШОВИТУ НАМЕНУ ЗАПАДНО ОД СУБОТИЧКОГ БУЛЕВАРА И
СЕВЕРНО ОД БУЛЕВАРА ВОЈВОДЕ СТЕПЕ У НОВОМ САДУ (ЛОКАЛИТЕТ
АТЛЕТСКОГ СТАДИОНА И ДР.)
- ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА БЛОКА МУЗЕЈА И
РИБЉЕ ПИЈАЦЕ У НОВОМ САДУ
- ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПРОСТОРА ЗА МЕШОВИТУ НАМЕНУ ЗАПАДНО ОД СУБОТИЧКОГ БУЛЕВАРА И
СЕВЕРНО ОД БУЛЕВАРА ВОЈВОДЕ СТЕПЕ У НОВОМ САДУ (ЗБОГ ПРОМЕНЕ
ШИРИНЕ КОРИДОРА ДАЛЕКОВОДА 110KV)
- ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТАНОВАЊА
„АВИЈАТИЧАРСКО НАСЕЉЕ“ У НОВОМ САДУ

страна 3678. – Броj 59

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

13. децембар 2019.

13. децембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 59 – страна 3679.

страна 3680. – Броj 59

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

13. децембар 2019.

13. децембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 59 – страна 3681.

страна 3682. – Броj 59

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

13. децембар 2019.

13. децембар 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 59 – страна 3683.

страна 3684. – Броj 59

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

13. децембар 2019.

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна

ГРАД НОВИ САД

1161 Одлука о Програму инвестиционих
активности Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за
2020. годину

3623

1162 Одлука о Програму инвестиционих
активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“
Нови Сад за 2020. годину

3624

1163 Одлука о Програму инвестиционих
активности на изградњи регионалног
центра за управљање отпадом у 2020.
години

3625

1164 Одлука о Програму инвестиционих
активности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад:
“Озелењавање градова – развој и промоција енергетске ефикасности и одрживе урбане животне средине у градовима прекограничне регије“

3625

1165 Програм за обезбеђивање услова за
несметано одвијање јавног превоза
путника Јавног градског саобраћајног
предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за
2020. годину – текуће субвенције

3626

3615

1166 Одлука о образовању робних резерви
Града Новог Сада

3627

3616

1167 Одлука о измени Одлуке о начину,
поступку и критеријумима за успостављање права службености на грађевинском земљишту у јавној својини
Града Новог Сада

3629

1168 Одлука о изменама и допуни Одлуке
о накнадама за коришћење јавних
површина на територији Града Новог
Сада

3630

1169 Одлука о изменама и допуни Одлуке
о уређењу Града Новог Сада

3630

1170 Одлука о изменама и допуни Одлуке
о одржавању чистоће

3631

1171 Одлука о измени Одлуке о условима
и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања вода

3631

1172 Одлука о изменама и допуни Одлуке
о обављању комуналне делатности
одржавање јавних зелених површина

3632

3581

3607

1150 Одлука о Програму одржавања објеката путне привреде за 2020. годину

3609

1151 Одлука о Програму коришћења средстава за заштиту од пожара за 2020.
годину

3610

1152 Одлука о Програму инвестиционих
активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови
Сад за 2020. годину

3611

1154 Одлука о Програму инвестиционих
активности и услуга из делатности
Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“
Нови Сад за 2020. годину
1155 Одлука о Програму инвестиционих
активности Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2020. годину
1156 Одлука о Програму инвестиционих
активности и услуга из делатности
Јавног комуналног предузећа „Лисје“
Нови Сад за 2020. годину
1157 Одлука о Програму инвестиционих
активности и услуга из делатности
Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови
Сад за 2020. годину
1158 Одлука о изменама Одлуке о Програму
инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“
Нови Сад за 2019. и 2020. годину
1159 Одлука о Програму инвестиционих
активности Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за
2020. годину

Страна

3622

1149 Одлука о Програму финансирања одређених комуналних делатности, као
делатности од локалног интереса у
2020. години

1153 Одлука о Програму инвестиционих
активности и услуга из делатности
Јавног комуналног предузећа „Градско
зеленило“ Нови Сад за 2020. годину

Предмет

1160 Одлука о Програму инвестиционих
активности Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2020. годину

Скупштина
1148 Одлука о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2020. годину

Рег. бр.

3613

3617

3619

3621

3622

13. децембар 2019.
Рег. бр.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА
Предмет

Страна

1173 Одлука о изменама и допуни Одлуке
о уређивању и одржавању пијаца

3632

1174 Одлука о изменама и допуни Одлуке
о обављању комуналне делатности
управљање гробљима и погребне услуге

3633

1175 Одлука о изменама Одлуке о управљању кејом у Граду Новом Саду

3633

1176 Одлука о изменама Одлуке о држању
домаћих животиња

3633

1177 Одлука о изменама и допуни Одлуке
о обављању делатности зоохигијене

3634

1178 Одлука о измени Одлуке о производњи,
дистрибуцији и снабдевању топлотном
енергијом из Топлификационог система
Града Новог Сада

3634

1179 Одлука о Локалном омбудсману

3634

1180 Одлука о проглашењу Споменика природе „Храст лужњак на Петроварадинској тврђави“ заштићеним подручјем

3641

1181 Одлука о проглашењу Споменика природе „Стабло гинка код хотела „Парк“
у Новом Саду“ заштићеним подручјем

3643

1182 Одлука о проглашењу Споменика природе „Стабло копривића у Улици Мирослава Антића у Новом Саду“ заштићеним подручјем

3645

1183 Одлука о проглашењу Споменика природе „Стабло тисе у Улици Мирослава
Антића у Новом Саду“ заштићеним
подручјем

3647

1184 Одлука о изменама и допунама Плана
детаљне регулације Малог Лимана у
Новом Саду (локалитет у Улици Максима Горког број 49)
1185 Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације простора за
мешовиту намену западно од Суботичког булевара и северно од Булевара
војводе Степе у Новом Саду (локалитет атлетског стадиона и др.)
1186 Одлука о изради плана детаљне регулације дела блока музеја и Рибље
пијаце у Новом Саду

3650

3650

3653

1187 Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације простора за
мешовиту намену западно од Суботичког булевара и северно од Булевара
војводе Степе у Новом Саду (због промене ширине коридора далековода
110kV)

3655

1188 Одлука о изради плана детаљне регулације становања „Авијатичарско насеље“ у Новом Саду

3658

Рег. бр.

Број 59 – страна 3685.
Предмет

Страна

1189 Решење о давању сагласности на
Програм инвестиционих улагања
Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2020. годину, који се не финансира из буџета Града Новог Сада

3659

1190 Решење о давању сагласности на
Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2020. годину

3660

1191 Решење о давању сагласности на
Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“
Нови Сад за 2020. годину

3660

1192 Решење о давању сагласности на
Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад
за 2020. годину

3660

1193 Решење о давању сагласности на
Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“
Нови Сад за 2020. годину

3661

1194 Решење о давању сагласности на
Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за
2020. годину

3661

1195 Решење о давању сагласности на
Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за
2020. годину

3661

1196 Решење о давању сагласности на
Програм пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2020. годину

3662

1197 Решење о давању сагласности на
Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина
Нови Сад“ Нови Сад за 2020. годину

3662

1198 Решење о давању сагласности на
Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2020.
годину

3662

1199 Решење о давању сагласности на
Програм пословања Јавног градског
саобраћајног предузећа „Нови Сад“
Нови Сад за 2020. годину

3662

1200 Решење о давању сагласности на
Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови
Сад за 2020. годину

3663

1201 Решење о давању сагласности на
Програм пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови
Сад за 2020. годину

3663

страна 3686. – Броj 59

Рег. бр.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Предмет

Страна

1202 Решење о давању сагласности на
Програм рада и финансијски план
Агенције за енергетику Града Новог
Сада за 2020. годину

3663

1203 Решење о давању сагласности на
Програм рада Стамбене агенције
Града Новог Сада за 2020. годину
1204 Решење о давању сагласности на
Програм рада Међуопштинске радне
групе за управљање комуналним
отпадом за 2020. годину
1205 Решење о давању сагласности на
Одлука о повећању основног капитала
Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад
1206 Решење о давању сагласности на
Програм рада Историјског архива
Града Новог Сада, Нови Сад за 2020.
годину
1207 Решење о давању сагласности на
Програм рада Позоришта младих,
Нови Сад за 2020. годину
1208 Решење о давању сагласности на
Програм рада ”Новосадског позоришта
- Újvidéki Szinház”, Нови Сад за 2020.
годину

3663

1215 Решење о давању сагласности на
Програм рада Установе за културу и
образовање Културни центар „Младост“,
Футог за 2020. годину

3667

3664

1216 Решење о давању сагласности на
Програм рада Установе за културу и
образовање Културни центар „Кисач“,
Кисач за 2020. годину

3667

1217 Решење о давању сагласности на
Програм рада Културног центра
„Руменка“, Руменка за 2020. годину

3667

1218 Решење о давању сагласности на
Програм рада Установе за израду
таписерија „Атеље 61“, Петроварадин
за 2020. годину

3667

1219 Решење о разрешењу заменице чланице и именовању заменика чланице
Градске изборне комисије

3668

1220 Решење о именовању председника
Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Новосадска топлана“ Нови
Сад

3668

1221 Решење о престанку дужности председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад

3669

1222 Решење о именовању три члана Управног одбора Агенције за енергетику
Града Новог Сада

3669

3666

1223 Решење о престанку дужности члана
Надзорног одбора Позоришта младих,
Нови Сад

3670

3666

1224 Решење о именовању члана Надзорног одбора Позоришта младих, Нови
Сад

3670

3666

1225 Решење о разрешењу и именовању
члана Школског одбора Техничке
школе „Милева Марић – Ајнштајн“,
Нови Сад

3670

3664

3664

3665

3665

1210 Решење о давању сагласности на
Програм рада Музеја Града Новог
Сада, Петроварадин за 2020. годину

3665

1213 Решење о давању сагласности на
Програм рада Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада,
Нови Сад за 2020. годину

Страна

3666

3665

1212 Решење о давању сагласности на
Програм рада Културног центра Новог
Сада, Нови Сад за 2020. годину

Предмет

1214 Решење о давању сагласности на
Програм рада Градске библиотеке у
Новом Саду, Нови Сад за 2020. годину

1209 Решење о давању сагласности на
Програм рада Стеријиног позорја,
Нови Сад за 2020. годину

1211 Решење о давању сагласности на
Програм рада Новосадског дечијег
културног центра, Нови Сад за 2020.
годину

Рег. бр.

13. децембар 2019.

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

