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СКУПШТИНИ ГРАДА НОВОГ САДА 

 

 

 Комисија за прописе Скупштине Града Новог Сада на XXVII седници од 24. јуна 

2022. године, разматрала је: 

 

1. Предлог одлуке о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2021. годину  

2. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 

2022. годину 

3. Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о Програму уређивања 

грађевинског земљишта за 2022. годину 

4. Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму одржавања објеката путне 

привреде за 2022. годину 

5. Предлог плана генералне регулације простора у западном делу града на подручју 

Телепа у Новом Саду 

6. Предлог плана генералне регулације подручја новог градског центра између 

улица Војводе Бојовића, Димитрија Аврамовића, Словачке, Валентина Водника 

и Јована Суботића у Новом Саду 

7. Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације 

Клиничког центра Војводине у Новом Саду (локалитет Клинике за 

стоматологију Војводине) 

8. Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације зоне 

реконструкције у наслеђеним амбијенталним целинама у Новом Саду 

(локалитет у Улици Кисачкој број 8) 

9. Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације 

насељених места Лединци и Стари Лединци (локалитет предшколске установе и 

преиспитивање намене заштитно зеленило и др. у грађевинским подручјима)  

10. Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације простора 

за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица 

Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске 

и Футошке у Новом Саду (локалитет у Улици цара Душана број 22) 

11. Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације шума-парка у атару (између 

насипа и грађевинског подручја насеља) у Ветернику 

12. Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације блокова 

око Улице Данила Киша у Новом Саду (локалитет у Улици Љермонтовој бр. 2 и 

4) 
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13. Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације 

Универзитетског комплекса у Новом Саду (правила уређења и грађења за 

објекат ПМФ) 

14. Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о производњи, дистрибуцији и 

снабдевању топлотном енергијом из Топлификационог система Града Новог 

Сада 

15. Предлог одлуке о изменама Одлуке о јавном превозу путника на територији 

Града Новог Сада 

16. Предлог одлуке о допуни Одлуке о прибављању, располагању и управљању 

непокретностима у јавној својини Града Новог Сада 

17. Предлог одлуке о изменама Одлуке о куповини стана у јавној својини Града 

Новог Сада као вид стамбене подршке 

18. Предлог одлуке о Програму стамбене подршке куповином стана у јавној својини 

Града Новог Сада у Новом Саду у Улици Момчила Тапавице бб, ламела 5  

19. Предлог програма енергетске ефикасности Града Новог Сада за период 2022-

2024. године 

20. Предлог плана енергетске ефикасности Града Новог Сада за 2022. годину 

21. Предлог одлуке о изменама Одлуке о приступању изради Локалног плана 

управљања отпадом за Град Нови Сад за период 2021-2030. године            

22. Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности 

Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег 

одржавања водовода и канализације за 2022. годину 

23. Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности и 

услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2022. 

годину 

24. Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности 

Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2022. годину 

25. Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности и 

услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови 

Сад за 2022. годину 

26. Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности и 

услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2022. 

годину 

27. Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности и 

услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина 

Нови Сад“ Нови Сад за 2022. годину 

28. Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности 

Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2022. 

годину  

29. Предлог одлуке о изменама Oдлуке о Прoгрaму инвестиционих активности на 

изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2022. години 

30. Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности на 

изградњи система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада за 2022. 

годину 

31. Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности за 

2022. годину, које спроводи Градска управа за имовину и имовинско-правне 

послове Града Новог Сада 
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32. Предлог програма спровођења мера техничке заштите на културним добрима и 

добрима које уживају претходну заштиту у Граду Новом Саду 

33. Предлог решења о давању сагласности на Статут Културног центра Новог Сада, 

Нови Сад 

34. Предлог решења о давању сагласности на Статут Завода за заштиту споменика 

културе Града Новог Сада, Нови Сад 

35. Предлог решења о давању сагласности на Статут Историјског архива Града 

Новог Сада, Нови Сад 

36. Предлог решења о давању сагласности на Статут Музеја Града Новог Сада, 

Петроварадин 

37. Предлог решења о давању сагласности на Статут Стеријиног позорја, Нови Сад  

38. Предлог решења о давању сагласности на Статут Позоришта младих, Нови Сад  

39. Предлог решења о давању сагласности на Статут „Новосадског позоришта – 

Ujvideki Szinhaz“, Нови Сад 

40. Предлог решења о давању сагласности на Статут Градске библиотеке у Новом 

Саду, Нови Сад 

41. Предлог решења о давању сагласности на Статут Новосадског дечијег културног 

центра, Нови Сад 

42. Предлог решења о давању сагласности на Статут Установе за израду таписерија 

„Атеље 61“, Петроварадин  

43. Предлог решења о давању сагласности на Статут Установе за културу и 

образовање Културни центар „Младост“, Футог 

44. Предлог решења о давању сагласности на Статут Културног центра „Руменка“, 

Руменка 

45. Предлог решења о давању сагласности на Статут Установе за културу и 

образовање Културни центар „Кисач“, Кисач 

46. Предлог одлуке о утврђивању услова за спровођење мера којима се обезбеђује 

несметано пословање Апотекарске установе Нови Сад 

 

 На основу члана 51. Пословника Скупштине Града Новог Сада – пречишћен текст 

(„Службени лист Града Новог Сада“, бр.23/20), Комисија подноси Скупштини следећи 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

1. Комисија за прописе констатује да је Предлог одлуке о завршном рачуну буџета 

Града Новог Сада за 2021. годину у складу са Уставом, Законом и Статутом 

Града. 

 

2. Комисија за прописе констатује да је Предлог одлуке о изменама и допунама 

Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2022. годину у складу са Уставом, Законом 

и Статутом Града. 

 

3. Комисија за прописе констатује да је Предлог одлуке о изменама и допунама 

Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2022. годину у складу 

са Уставом, Законом и Статутом Града. 
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4. Комисија за прописе констатује да је Предлог одлуке о изменама Одлуке о 

Програму одржавања објеката путне привреде за 2022. годину у складу са 

Уставом, Законом и Статутом Града. 

 

5. Комисија за прописе констатује да је Предлог плана генералне регулације 

простора у западном делу града на подручју Телепа у Новом Саду у складу са 

Уставом, Законом и Статутом Града. 

 

6. Комисија за прописе констатује да је Предлог плана генералне регулације 

подручја новог градског центра између улица Војводе Бојовића, Димитрија 

Аврамовића, Словачке, Валентина Водника и Јована Суботића у Новом Саду у 

складу са Уставом, Законом и Статутом Града. 

 

7. Комисија за прописе констатује да је Предлог одлуке о изради измена и допуна 

Плана генералне регулације Клиничког центра Војводине у Новом Саду 

(локалитет Клинике за стоматологију Војводине) у складу са Уставом, Законом 

и Статутом Града. 

 

8. Комисија за прописе констатује да је Предлог одлуке о изради измена и допуна 

Плана генералне регулације зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним 

целинама у Новом Саду (локалитет у Улици Кисачкој број 8) у складу са 

Уставом, Законом и Статутом Града. 

 

9. Комисија за прописе констатује да је Предлог одлуке о изради измена и допуна 

Плана генералне регулације насељених места Лединци и Стари Лединци 

(локалитет предшколске установе и преиспитивање намене заштитно зеленило 

и др. у грађевинским подручјима) у складу са Уставом, Законом и Статутом 

Града. 

 

10. Комисија за прописе констатује да је Предлог одлуке о изради измена и допуна 

Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара 

Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, 

Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локалитет 

у Улици цара Душана број 22) у складу са Уставом, Законом и Статутом Града. 

 

11. Комисија за прописе констатује да је Предлог одлуке о изради плана детаљне 

регулације шума-парка у атару (између насипа и грађевинског подручја насеља) 

у Ветернику у складу са Уставом, Законом и Статутом Града. 

 

12. Комисија за прописе констатује да је Предлог одлуке о изради измена и допуна 

Плана детаљне регулације блокова око Улице Данила Киша у Новом Саду 

(локалитет у Улици Љермонтовој бр. 2 и 4) у складу са Уставом, Законом и 

Статутом Града. 
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13. Комисија за прописе констатује да је Предлог одлуке о изради измена и допуна 

Плана детаљне регулације Универзитетског комплекса у Новом Саду (правила 

уређења и грађења за објекат ПМФ) у складу са Уставом, Законом и Статутом 

Града. 

 

14. Комисија за прописе констатује да је Предлог одлуке о изменама и допуни 

Одлуке о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом из 

Топлификационог система Града Новог Сада у складу са Уставом, Законом и 

Статутом Града. 

 

15. Комисија за прописе констатује да је Предлог одлуке о изменама Одлуке о 

јавном превозу путника на територији Града Новог Сада у складу са Уставом, 

Законом и Статутом Града. 

 

16. Комисија за прописе констатује да је Предлог одлуке о допуни Одлуке о 

прибављању, располагању и управљању непокретностима у јавној својини Града 

Новог Сада у складу са Уставом, Законом и Статутом Града. 

 

17. Комисија за прописе констатује да је Предлог одлуке о изменама Одлуке о 

куповини стана у јавној својини Града Новог Сада као вид стамбене подршке у 

складу са Уставом, Законом и Статутом Града. 

 

18. Комисија за прописе констатује да је Предлог одлуке о Програму стамбене 

подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду у 

Улици Момчила Тапавице бб, ламела 5 у складу са Уставом, Законом и Статутом 

Града. 

 

19. Комисија за прописе констатује да је Предлог програма енергетске ефикасности 

Града Новог Сада за период 2022-2024. године у складу са Уставом, Законом и 

Статутом Града. 

 

20. Комисија за прописе констатује да је Предлог плана енергетске ефикасности 

Града Новог Сада за 2022. годину у складу са Уставом, Законом и Статутом 

Града. 

 

21. Комисија за прописе констатује да је Предлог одлуке о изменама Одлуке о 

приступању изради Локалног плана управљања отпадом за Град Нови Сад за 

период 2021-2030. године у складу са Уставом, Законом и Статутом Града. 

 

22. Комисија за прописе констатује да је Предлог одлуке о изменама Одлуке о 

Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и 

канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2022. 

годину у складу са Уставом, Законом и Статутом Града. 
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23. Комисија за прописе констатује да је Предлог одлуке о изменама Одлуке о 

Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног 

предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2022. годину у складу са Уставом, Законом и 

Статутом Града. 

 

24. Комисија за прописе констатује да је Предлог одлуке о изменама Одлуке о 

Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Тржница“ 

Нови Сад за 2022. годину у складу са Уставом, Законом и Статутом Града. 

 

25. Комисија за прописе констатује да је Предлог одлуке о изменама Одлуке о 

Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног 

предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2022. годину у складу са Уставом, 

Законом и Статутом Града. 

 

26. Комисија за прописе констатује да је Предлог одлуке о изменама Одлуке о 

Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног 

предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2022. годину у складу са Уставом, Законом и 

Статутом Града. 

 

27. Комисија за прописе констатује да је Предлог одлуке о изменама Одлуке о 

Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног 

предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2022. годину у 

складу са Уставом, Законом и Статутом Града. 

 

28. Комисија за прописе констатује да је Предлог одлуке о изменама Одлуке о 

Програму инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни 

центар Војводина“ Нови Сад за 2022. годину у складу са Уставом, Законом и 

Статутом Града. 

 

29. Комисија за прописе констатује да је Предлог одлуке о изменама Oдлуке о 

Прoгрaму инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за 

управљање отпадом у 2022. години у складу са Уставом, Законом и Статутом 

Града. 

 

30. Комисија за прописе констатује да је Предлог одлуке о изменама Одлуке о 

Програму инвестиционих активности на изградњи система за јавно узбуњивање 

на територији Града Новог Сада за 2022. годину у складу са Уставом, Законом и 

Статутом Града. 

 

31. Комисија за прописе констатује да је Предлог одлуке о изменама Одлуке о 

Програму инвестиционих активности за 2022. годину, које спроводи Градска 

управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада у складу са 

Уставом, Законом и Статутом Града. 

 

32. Комисија за прописе констатује да је Предлог програма спровођења мера 

техничке заштите на културним добрима и добрима које уживају претходну 

заштиту у Граду Новом Саду у складу са Уставом, Законом и Статутом Града. 
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33. Комисија за прописе констатује да је Статут Културног центра Новог Сада, Нови 

Сад у складу са Уставом, Законом и Статутом Града. 

 

34. Комисија за прописе констатује да је Статут Завода за заштиту споменика 

културе Града Новог Сада, Нови Сад у складу са Уставом, Законом и Статутом 

Града. 

 

35. Комисија за прописе констатује да је Статут Историјског архива Града Новог 

Сада, Нови Сад у складу са Уставом, Законом и Статутом Града. 

 

36. Комисија за прописе констатује да је Статут Музеја Града Новог Сада, 

Петроварадин у складу са Уставом, Законом и Статутом Града. 

 

37. Комисија за прописе констатује да је Статут Стеријиног позорја, Нови Сад у 

складу са Уставом, Законом и Статутом Града. 

 

38. Комисија за прописе констатује да је Статут Позоришта младих, Нови Сад у 

складу са Уставом, Законом и Статутом Града. 

 

39. Комисија за прописе констатује да је Статут „Новосадског позоришта – Ujvideki 

Szinhaz“, Нови Сад у складу са Уставом, Законом и Статутом Града. 

 

40. Комисија за прописе констатује да је Статут Градске библиотеке у Новом Саду, 

Нови Сад у складу са Уставом, Законом и Статутом Града. 

 

41. Комисија за прописе констатује да је Статут Новосадског дечијег културног 

центра, Нови Сад у складу са Уставом, Законом и Статутом Града. 

 

42. Комисија за прописе констатује да је Статут Установе за израду таписерија 

„Атеље 61“, Петроварадин у складу са Уставом, Законом и Статутом Града. 

 

43. Комисија за прописе констатује да је Статут Установе за културу и образовање 

Културни центар „Младост“, Футог у складу са Уставом, Законом и Статутом 

Града. 

 

44. Комисија за прописе констатује да је Статут Културног центра „Руменка“, 

Руменка у складу са Уставом, Законом и Статутом Града. 

 

45. Комисија за прописе констатује да је Статут Установе за културу и образовање 

Културни центар „Кисач“, Кисач у складу са Уставом, Законом и Статутом 

Града. 

 

46. Комисија за прописе констатује да је Предлог одлуке о утврђивању услова за 

спровођење мера којима се обезбеђује несметано пословање Апотекарске 

установе Нови Сад у складу са Уставом, Законом и Статутом Града. 
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За известиоца Комисије на седници Скупштине Града, Комисија је одредила Сању 

Драшко, председницу Комисије за прописе.   

 

           

                   ПРЕДСЕДНИЦА КОМИСИЈЕ  

                                     Сања Драшко, с.р. 

 


