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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, 37/19 
– др. закон, 9/20 и 52/21) и члана 39. тачка 7. Статута Града 
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), 
Скупштина Града Новог Сада на XXVIII седници од 21. јула 
2022. године године, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПЛАНA ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ВЕТЕРНИК 

(УСАГЛАШАВАЊЕ ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И 
ГРАЂЕЊА У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ)

Члан 1.

Овом одлуком, а на основу Одлуке о изради измена и 
допуна Плана генералне  регулације насељеног места 
Ветерник (усаглашавање правила уређења и грађења у 
грађевинском подручју) („Службени лист Града Новог Сада“, 
брoj 46/21) мења се и допуњује ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУ-
ЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ВЕТЕРНИК („Службени 
лист Града Новог Сада“, бр. 27/15, 14/17, 55/18, 22/19, 35/19, 
9/20 и 13/21 – др. план) (у даљем тексту: План) у делу 
грађевинског подручја Плана у Катастарској општини (у 
даљем тексту: КО) Ветерник и КО Футог, унутар описане 
границе. 

За почетну тачку описа границе обухвата одлуке о изме-
нама и допунама Плана, утврђена је тачка на пресеку гра-
нице КО Нови Сад IV и КО Ветерник и осовине постојећег 
пута. Од почетне тачке, у правцу истока, граница прати 
границу КО Ветерник и КО Нови Сад IV до тромеђе парцела 
бр. 852/4 (пут у КО Нови Сад IV), 3080/28 (КО Ветерник) и 
3079/2 (КО Ветерник). Од ове тачке граница скреће ка југу, 
прелази у КО Ветерник и прати западну границу свих пар-
цела са основним бројем 3079 и 3078, до пресека осовине 
Улице Драгослава Срејовића и продуженог правца границе 
парцела бр. 3080/1 и 3078/2. Од ове тачке граница скреће 
ка западу до осовинске тачке број 691 и наставља ка југу 
да прати осовину Улице Арона Загорице до осовинске тачке 

број 690 на осовини Новосадског пута, затим скреће ка 
истоку до осовинске тачке број 516. Даље, граница скреће 
ка југу, прати осовину Палићке улице до јужнe границe 
парцелe број 3759/18,  односно до осовинске тачке број 
405. Од ове тачке граница скреће ка западу, прати јужну 
границу парцеле број 3579/17 до тромеђе парцела бр. 
3770/96, 3770/82 и 3759/17, затим пресеца наилазеће пар-
целе до тромеђе парцела бр. 3761/2, 3770/43 и 3770/96. 
Даље, граница наставља да прати јужну границу парцела 
бр. 3761/2, 3770/41, 3770/40, 3770/12 и 3764/14 до тачке 
која је удаљена 4 m од тромеђе парцела бр. 3770/44, 3770/24 
и 3764/14, затим у правцу југа пресеца парцелу број 3770/44 
до тромеђе парцела бр. 3770/25, 3770/88 и 3770/44. Од ове 
тачке граница прати источну границу парцеле број 3770/25 
до тромеђе парцела бр. 3770/28, 3770/25 и 3770/88, затим 
скреће ка југозападу пресеца наилазеће парцеле до тромеђе 
парцела бр. 4023/1, 4022/4 и 4022/8. Даље, граница скреће 
ка југоистоку, прати источну границу парцела бр. 4023/1, 
4025/1, 4024/1, 4026/1, 4027/1, 4028/1, 4030/1, 4017/1, 4016/1, 
4012/1, 4011/2, 4011/1, 4010/1, 4009/8, 4008/2, 4008/1, 4007/1, 
4004/1, 4003/1, 4002/1 и 4276/11, јужну границу парцеле 
број 4002/1, источну границу парцела бр. 3997/1, 4276/2 и 
3994/6 и долази до тромеђе парцела бр. 3994/6, 3993/3 и 
3992/1. Од ове тачке граница скреће ка западу, прати 
северну границу парцела бр. 3993/3, 4276/3, северну и 
западну границу парцеле број 3995/3 до пресека са про-
дуженим правцем јужне границе парцеле број 4047/1, затим 
пресеца парцелу број 4031 (пут) претходно описаним пра-
вцем, прати јужну границу парцеле број 4047/1 до тромеђе 
парцела бр. 4047/1, 4047/2 и 4050 (пут). Даље, граница 
пресеца парцелу број 4050 (пут), прати јужну границу пар-
целе број 4067/2 до пресека са западном планираном регу-
лационом линијом улице, затим скреће ка северу, прати 
западну планирану регулациону линију до пресека са јуж-
ном границом парцеле број 4079. Од ове тачке граница 
скреће ка западу, прати јужну границу парцеле број 4079, 
њеним продуженим правцем пресеца парцелу број 4279 
(насип) и долази до западне границе парцеле број 4279 
(насип), затим скреће ка североистоку, прати западну гра-
ницу парцелa бр. 4279 (насип), 3568, 3569 и 3572 и долази  
до тромеђе парцела бр. 3574/12, 3571 и 3572, затим се 
ломи ка западу по северној међи парцеле број 3571 до 
пресека са југоисточном регулационом линијом планиране 
улице. Од ове тачке граница скреће у правцу југозапада, 
пратећи југоисточну, југозападну планирану регулациону 
линију улице до тромеђе парцела бр. 3557, 3558 и 4297/1 
(пут), наставља да прати југозападну границу парцеле број 
3557 и долази до парцеле број 4275/2 (канал). Идући даље 
у правцу југозапада граница се поклапа са југоисточном 
границом парцеле број 4275/2 (канал) до тромеђе парцела 
бр. 4275/2 (канал), 4142/1 и 4141, затим пресеца парцелу 
број 4275/2 (канал) и долази тромеђе парцела бр. 4275/2 
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(канал), 4158 и 4155/8. Од ове тачке граница скреће ка 
северозападу, прати северну границу парцела бр. 4158 и 
4159, затим у правцу југозапада прати југоисточну границу 
планиране регулационе линије улице, пресеца парцелу 
број 4160 (пут) и долази до тромеђе парцела бр. 4160 (пут), 
4166 и 4169/1. Даље, граница скреће ка северозападу. Од 
ове тачке граница скреће ка северозападу пратећи југоза-
падну границу парцеле број 4169/1, затим скреће ка севе-
роистоку обухватајући парцеле бр. 4169/2 и 4167, проду-
женим правцем западне планиране регулационе линије 
улице пресеца парцелу број 4272 (канал), затим прати 
западну и јужну планирану регулациону линију улице, затим 
скреће на север и прати западну границу парцеле број 
3379/3, па на североисток по северозападној граници до 
тромеђе парцела бр. 3379/3, 4299 (пут) и 3377 одакле пре-
сеца парцелу број 4299 (пут) и долази до тромеђе парцела 
бр. 3381, 3380/1 и 4299 (пут). Даље, граница прати северну 
границу парцела бр. 3380/1, 3380/2, северну и источну 
границу парцела бр. 3380/3, 3382/1 и долази до пресека 
источне границе парцеле број 3382/1 и западне планиране 
регулационе линије улице. Од ове тачке граница прати 
западну планирану регулациону линију улице до пресека 
са  продуженим правцем северне границе парцеле број 
3850 повученим из тромеђе парцела бр. 4300 (пут), 3350 
и 3349/43. Од ове тачке граница прати описани правац и 
североисточну и северну границу парцела бр. 3350 и 3351 
до пресека са јужном регулационом линијом планиране 
улице. Даље, у правцу запада граница се поклапа са регу-
лационим линијама планираних улица до пресека са источ-
ном границом парцеле број 4271/2 (канал), прати источну 
и јужну границу парцеле број 4271/2 (канал), и долази до 
границе КО Ветерник и КО Футог. Од ове тачке граница се 
пружа ка северу поклапајући се са границом КО Ветерник 
и КО Футог до јужне границе парцеле број 3187 где скреће 
на североисток, па затим исток, по северној граници канала, 
парцела број 4269/1 (канал) до детаљне тачке канала која 
је наспрам тромеђе парцела бр. 4269/1, 3206 и 4291 на 
северној граници пруге где скреће ка тој тромеђи. Из ове 
тромеђе, граница прати северозападну границу пруге у 
правцу североистока до границе КО Ветерник и КО Футог. 
Даље, граница скреће ка западу, прати границу КО Ветер-
ник и КО Футог до западне границе парцеле број 9950 (пруга) 
у КО Футог, затим прелази у КО Футог и у правцу севера 
прати западну границу парцеле број 9950 (пруга) до пресека 
са продуженим правцем границе парцела бр. 9292 и 9293. 
Од ове тачке граница скреће ка југоистоку, прати претходно 
описани правац и границу парцела бр. 9292 и 9293 којом 
долази до јужне регулационе линије планиране обилазнице 
коју прати, у правцу истока, до пресека са западном регу-
лационом линијом планиране улице. Од ове тачке граница 
скреће ка североистоку, пресеца планирану обилазницу 
до пресека северне регулационе линије планиране оби-
лазнице и западне регулационе линије планиране улице. 
Даље, граница прати западну регулациону линију планиране 
улице до пресека са продуженим правцем северне регу-
лационе линије планиране улице, затим скреће ка југоис-
току, прати северну регулациону линију планиране улице 
до пресека са западном границом парцеле број 4292 (пут). 
Од ове тачке граница под правим углом долази до осовине 
постојећег пута, затим скреће ка североистоку, прати осо-
вину постојећег пута и долази до тачке која је одређена за 
почетну тачку описа границе одлуке о изменама и допунама 
Плана. 

Одлуком о изменама и допунама Плана обухваћено је 
825,61 ha.

Члан 2.

У Плану одељак „10. ПЛАН ЗЕЛЕНИЛА“ пододељак 
„10.2. Зеленило грађевинског подручја“ подтачка „10.2.2. 
Услови за уређење зелених површина грађевинског 
подручја“ део „Зеленило у оквиру осталих намена“ после 
става 11. додаје се став 12. који гласи:

„Приликом планирања избора врста за озелењавање, 
ограничити удео једне врсте на 10% од укупног садног 
потенцијала (приликом садње дати предност избору већег 
броја биљних врста у односу на велике групе једне врсте 
дрвећа). Озелењавање унутар предметног простора треба 
да фаворизује аутохтоне дрвенасте и жбунасте врсте као 
и примерке егзота за које је потврђено да се добро адап-
тирају датим условима средине, а по могућности, не спадају 
у категорију инвазивних (агресивних алохтоних) врста. На 
нашим подручјима сматрају се инвазивним следеће биљне 
врсте: циганско перје (Asclepias syriaca), јасенолисни јавор 
(Acer negundo), кисело дрво (Ailanthus glandulosa), багремац 
(Amorpha fruticosa), западни копривић (Celtis occidentalis), 
дафина (Eleagnus angustifolia), пенсилвански длакави јасен 
(Fraxinus pennyzlvanica), трновац (Gleditchia triacantos), 
жива ограда (Lycium halimifolium), петолисни бршљан 
(Parthenocissus inserta), каснa сремза (Prumus serotina), 
јапанска фалопа (Reynouria syn. Fallopia japonica), багрем 
(Robinia pseudoacacia) и сибирски брест (Ulmus pumila). “.

У одељку „12. ЗАШТИТА КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ 
ДОБАРА“ пододељак  „12.2. Евидентирана природна 
добра и услови заштите“ после става 3. додају се ст. 4. 
и 5. који гласе:

„У појасу  од 50 m од еколошког коридора и станишта 
услов за изградњу на вештачким површинама (паркинг, 
спортски терени и сл.) је да се на парцели формира уређена 
зелена површина са функцијом одржавања континуитета 
зеленог појаса коридора или тампон зоне станишта.

У појасу од 200 m од еколошког коридора и станишта, 
ниво буке унутар парковских површина усагласити са захте-
вима Уредбе о индикаторима буке, граничним вредностима, 
методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања 
и штетних ефеката буке у животној средини („Службени 
гласник РС“, бр. 75/10).“.

Досадаши ст. 4-8 постају ст. 6-10.
У одељку „17. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА 

ГРАЂЕЊА ЗА ПРОСТОР КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ НА 
ОСНОВУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ“ пододељак  
„17.2. Правила уређења и грађења у грађевинском под-
ручју“ подтачка „17.2.1. Површине јавне намене“ део 
„Спорт и рекреација“ део „Постојећи спортски центар (СЦ 1)“,  
мења се и гласи:

„Спортски центар (СЦ 1) 
Постојећи спортски центар са фудбалским игралиштем 

и трибином, заузима комплекс површине 2,82 ha. Већи део 
парцеле број 1671 КО Ветерник намењен је за спортски 
центар, у површини од око 2,24 ha, док је преостали део 
парцеле намењен за јавну блоковску површину – за потребе 
решавања стационарног саобраћаја и уређене зелене 
површине, и делом за општеградски центар. Планира се 
завршавање изградње и уређења отворених спортских 
терена и пратећих садржаја. Постојећи објекти управне 
зграде клуба и свлачионице се задржавају. Могућа је 
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изградња додатних спортских и пратећих садржаја до уку-
пне заузетости комплекса објектима до 15 %. Спратност 
објеката је једна корисна етажа. Могућа је фазна реализа-
ција садржаја. 

Постојеће локали испод трибинског простора у оквиру 
објекта број 1 који се издваја за намену општеградског 
центра, користиће се искључиво у намени пословних садр-
жаја док ће се кровна етажа овог објекта користити као 
трибински простор за потребе спортског центра.
 Зеленило спортског центра треба да буде распоређено 
на такав начин да су обезбеђени услови за заштиту од 
негативних утицаја спољашње средине. Неопходно је да 
50 % површине буде под зеленилом, које прожима читав 
спортски комплекс, одваја игралишта и формира издвојене 
целине на којима се одвијају поједине спортске и рекреа-
тивне активности, игра и забава. Минимално учешће слобод-
них и зелених површина износи 20 %.

Обавезно је формирање нешто ширег заштитног појаса 
ободом целог комплекса ради стварања бољих услова за 
спровођење спортских активности, као и за изолацију игра-
лишта од извора прашине, гасова, буке и ветра.

Административне као и друге услужне објекте потребно 
је нагласити декоративним садницама различите спрат-
ности.

На површини у оквиру заједничке блоковске површине, 
а у склопу постојећег паркинг-простора, потребно је 
постојећу вегетацију допунити садницама лишћарске веге-
тације приближно исте старости. На преосталом слободном 
простору формирати зелени појас од високог лишћарског 
дрвећа у делу према саобраћајници.“ .

У подтачки „17.2.2. Површине осталих намена“ део 
„Становање“ после става 1. додаје се пет ставова, који 
гласе:

„На грађевинској парцели се планира изградња једног 
главног објекта, а поред њега могућа је изградња призем-
них помоћних објеката. Уместо стамбеног објекта, на грађе-
винским парцелама намењеним породичном становању 
могу се градити: стамбено-пословни објекти (са учешћем 
пословања до 50 % површине објекта), пословно-стамбени 
објекти (са учешћем пословања до 50−70 % површине 
објекта) или чисто пословни објекти.

У оквиру намене породично становање могу се, уз услов 
да фреквенцијом саобраћаја, буке и др. не утиче значајно 
на основну намену, обављати пословне делатности које 
су еколошки и функционално прихватљиве: администра-
тивне, услужне и комерцијалне делатности, образовање, 
здравство, културне делатности, услужно занатство, затим 
делатности из терцијарног сектора, као и одређене делат-
ности из производног занатства и сл. Пословни објекти се 
реализују по истим правилима као и објекти породичног 
становања. Не планирају се стоваришта, ауто-сервиси, 
аутоперионице, делатности рециклаже и сл.

Унутар намене породичног становања могућа је реали-
зација садржаја као што су: социјалне (геронтолошки цен-
три, специјализовани центри за рехабилитацију, домови 
пензионера), образовне (предшколске установе и школе), 
здравствене установе, рекреативни комплекси и површине. 

У овом случају морају бити задовољени услови утврђени 
за изградњу објекта породичног становања, уз поштовање 
норматива за планиране намене и делатности. Минимална 
површина парцеле за ове садржаје је 2.000 m².

За ове садржаје потребна је разрада урбанистичким 
пројектом.“.

Део „Ново породично становање“ мења се и гласи:
„За ново породично становање дефинишу се следећи 

услови:
 - спратност главног објекта је до П+1+Пк (могућа је 
изградња подрумске или сутеренске етаже);

 - начин постављања објекта на парцели: слободнос-
тојећи, двојни, у прекинутом и непрекинутом низу;

 - главни објекат поставља се на грађевинску линију која 
је 3–5 m удаљена од регулационе, сем у подручјима 
где су постојећи објекти у улици већ постављени на 
другачији начин, па нове треба ускладити са непосред-
ним окружењем; помоћни приземни објекти се 
постављају иза главног објекта;

 - не планира се изградња пословних објеката типа хала 
и магацина на парцели породичног становања;

 - најмања површина парцеле је 360 m2 за слободнос-
тојеће, двојне објекте и објекте у прекинутом низу;

 - код објеката у непрекинутом низу минимална површина 
парцеле је 240 m2, минимална ширина фронта је 8 m;

 - минимална ширина фронта 12 m за слободностојеће 
објекте;

 - код двојних, и објеката у прекинутом низу, минимална 
ширина фронта је 10 m;

 - индекс заузетости (ИЗ) је до 40 %, за парцеле веће од 
600 m2 рачуна се као да је површина 600 m2;

 - толеранција код прописаних вредности за формирање 
парцеле је 10 %;

 - максимална развијена корисна површина породичне 
куће износи 480 m2, или бруто развијена грађевинска 
површина свих објеката на парцели износи до 600 m2; 
овим ограничењем се повећава удобност и чува стан-
дард породичног становања, а избегава се могућност 
изградње објеката непримерене величине и намене;

 - прекинутим низом се сматра најмање три објекта, док 
је максималан број објеката у низу пет;

 - тип објекта у прекинутом низу може се градити на 
удаљености од суседног неприслоњеног објекта мини-
мално 4 m, а 2,5 m од границе према парцели са так-
вим објектом;

 - двојни објекти и објекти који се граде у прекинутом и 
непрекинутом низу, могу се постављати на међу уко-
лико на истој постоји изграђен објекат на суседној 
парцели;

 - двојни објекти и објекти који се граде у прекинутом и 
непрекинутом низу, граде се као део целине (истовре-
мена реализација);

 - тип објекта у прекинутом низу, као и део двојног објекта, 
мора се градити са обавезним колским пролазом 
ширине минимално 2,5 m; а објекти у непрекинутом 
низу са пасажем ширине минимално 2,5 m;

 - слободностојећи тип објекта може се градити са мини-
малним удаљењем од суседног стамбеног објекта и 
од границе суседне парцеле у свему према Правилнику 
о општим правилима за парцелацију, регулацију и 
изградњу;

 - максимално дозвољена висина слемена објеката је 
12 m;
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 - уколико се у приземној етажи планира пословање, 
максимална висина приземља је 4 m;

 - не планирају се галерије у оквиру приземља;
 - помоћни објекат се гради до прописаног индекса зау-
зетости;

 - код помоћних објеката висина слемена не сме прећи 
4 m, при чему висина помоћног објекта не може прећи 
висину главног објекта;

 - помоћне објекте могуће је пројектовати са косим кро-
вом, косим кровом благог нагиба до 10° или равним 
кровом;

 - максималан број станова у објекту је три;
 - висина пода приземља нестамбених садржаја, који се 
налазе у непосредном контакту са јавном површином, 
је максимално 20 cm изнад коте терена; кота пода 
приземља стамбене намене може бити максимално 
за 1,2 m виша у односу на коту терена;

 - за изградњу објеката у прекинутом и непрекинутом 
низу дозвољени су еркери до највише 50 % фасаде;

 - главни стамбени објекти могу се пројектовати са косим 
кровом;

 - коси кровови се граде без назитка или са назитком 
висине до 1,6 m; нагиб кровних равни је максимално 
33°; простор у оквиру волумена крова може се кори-
стити за становање и пословање; у случају равног 
крова (повучена етажа), у оквиру таквог габарита 
могуће је формирање и пуне етаже, чија је вертикална 
пројекција минимално за 2 m повучена од основног 
габарита објекта са свих страна;

 - одвођење атмосферских падавина са кровних повр-
шина објеката мора се решити у оквиру парцеле на 
којој се гради објекат;

 - у оквиру појединачних парцела уз Улицу Олге Илић и 
даље уз мелиорациони канал до Улице Драгослава 
Срејовића, обавезно је подизање високог зеленила, у 
појасу од 10 m, у ком није дозвољена изградња обје-
ката;

 - прихвата се постојећи индекс заузетости за изграђене 
објекте који су пробили максималан индекс заузетости 
дефинисан овим планом, без могућности даљег 
повећања хоризонталног габарита објекта; 
надзиђивање је могуће до Планом предвиђене 
спратности уз прописано растојање до суседних 
објекта, дефинисано одговарајућим правилником;

 - постојеће изграђене парцеле мање од најмање про-
писане површине, се задржавају, уз могућност рекон-
струкције и доградње изграђених објеката или замене 
постојећих објеката новим, према параметрима за 
ново породично становање, али уз могућност форми-
рања максимално две стамбене јединице;

 - парцеле које имају мању површину од минималне 
дозвољене површине парцеле и које се као такве могу 
задржати, су парцеле бр. 3/14, 3/15 и 3/21, уз Кајмак-
чаланску улицу;

 - у Улици Горана Малетића задржавају се постојеће 
парцеле мање од минималне површине предвиђене 
овим планом.“.

У делу „Породично становање у старим деловима 
насеља“ став 2. мења се и гласи:

„Постојећи објекти породичног становања се могу догра-
дити, надоградити, заменити новим, дозвољава се њихова 
промена намене, као и изградња помоћних објеката уз 
поштовање индекса заузетости и индекса изграђености 
парцеле.“ .

После става 4. додаје се став 5. који гласи:
„Дозвољава се подела парцеле број 557/1 и изградња 

двојног објекта. “.
Досадашњи ст. 5-11 постају ст. 6-12.
У делу „Специфични облици становања“ став 1. се мења 

и гласи:
„Поред стандардног начина изградње стамбених објеката 

на парцелама, на овом простору је могуће градити и стам-
бене комплексе. Под појмом „стамбени комплекс“ подразу-
мева се изградња више стамбених објеката на јединстве-
ном комплексу.“.

У ставу 2. после алинеје друге додаје се нова алинеја 
трећа која гласи:

„- објекти се могу градити као слободностојећи или 
објекти у низу (максималан број објеката у низу је пет); “.

Досадашње алинеје три до пет постају алинеје четири 
до шест.

У делу „Мешовито становање – стамбени комплекс 
„Липов гај““ став 2. реченица четврта брише се. 

У делу „Вишепородично становање“  на крају трећег 
става додаје се реченица која гласи:

„На терену је започета реализација објекта. “.
У ставу 4. после реченице четврте додаје се реченица 

пета која гласи:
„На терену је изведен комплекс. “.
У делу „Централне функције“, после дела „Дисперго-

вани центри“ додаје се нови део  „Општеградски центри“ 
који гласи:

„Општеградски центри

У оквиру постојећег спортског центра (СЦ1) део парцеле 
број 1671 КО Ветерник у делу на којем се налази објекат 
број 1 (трибине са локалима) издваја се као засебна пар-
цела  на којој су дозвољени пословни садржаји у намени 
општеградског центра. Кровна етажа предметног објекта 
користиће се као трибински простор за потребе спортског 
центра.“.

После дела „Спортски центар у Дунавским салашима 
(СЦ 3)“ додаје се део: „Спортски парк“ који гласи:

„Спортски парк

Спортски парк је планиран у урбанистичкој целини 1 
јужно од Новосадског пута, на површини око 1,21 ha. 
Основни садржај и фукција ове површине намењени су за 
активну и пасивну рекреацију. 

Отворени спортски терени треба да заузимају 
максимално 25 % од површине парка, максималан степен 
изграђености треба да износи до 5 % за објекте пратећих 
техничких, санитарних и сервисних садржаја, максимална 
спратности је П. 

Није дозвољено фиксно наткривање спортских терена, 
у случају потребе за затварањем услед временских услова, 
могу се користити лаке монтажне конструкције. 
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Зона спортских игара и забаве може да се реши 
слободније. На том простору пожељно је стварање пољана 
за игру, покривених травњаком отпорним на гажење, 
засенчених шетних стаза, платоа за миран одмор, а такође 
и површина за игру деце и др. 

Преостали отворени простори биће планирани за 
различите спортске активности (спортске терене, стазе за 
мини голф, боћање, дечија игралишта и сл.).

Однос високе и ниске вегетације треба да је 40 % према 
60 %. Минимално учешће уређених зелених површина 
износи 70 . Озелењавање предвидети претежно у 
геометријском стилу у циљу међусобно раздвајања 
рекреативних површина. Висока вегетација треба да је 
распоређена више ободом са планираном шетном или 
трим стазом, а преостали простори отворених ливадa биће 
ангажовани за различите спортске активности (спортске 
терене, стазе за мини голф, боћање, дечија игралишта и 
сл.). Минимално учешће уређених зелених површина износи 
70 . Обавезно је формирање заштитног појаса (висока 
вегетација) ободом целог парка са планираном шетном 
или трим стазом, ради стварања бољих услова за одвијање 
спортских активности, као и за изолацију игралишта од 
извора прашине, гасова, буке.“.

У делу „Пословање“ део „Пословање секундарног и 
терцијарног сектора привреде“ став 2. алинеја шеста мења 
се и гласи:

„- спратност до П+2 или ВП уколико то технологија 
захтева, а у објекту је могуће пројектовати галерију; “ .

После алинеје осам додаје се алинеја девет која гласи:
„- У намени спорт и рекреација дозвољена је заузетост 

парцеле објектима у функцији спорта до 5% и теренима 
до 55%.“ .

У делу „Пословање са становањем“ став 2. мења се и 
гласи:

„За реализацију ове намене дефинисани су следећи 
услови:

 - за затечене парцеле минимална површина је 500 m2;
 - минимална површина парцеле при формирању нових 
парцела за изградњу је      1000 m2;

 - минимална ширина фронта уз Новосадски пут је 15 
m, уз бочне улице минимално 12 m;

 - грађевинска линија је удаљена од регулационе, по 
правилу 10 m, а најмање 5 m;

 - ИЗ до 50 %;
 - спратност до П+1+Пк;
 - oбјекти се могу градити као слободностојећи у преки-
нутом или непрекинутом низу;

 - слободностојећи и објекти у прекинутом низу морају 
да буду удаљени од границе суседне парцеле минимум 
4 m, код непрекинутог низа обавезан је пасаж димен-
зија 3,5 × 4 m;

 - објекти у прекинутом и непрекинутом низу могу се 
поставити на бочну границу парцеле искључиво уколико 
је на суседној парцели изграђен објекат на међи или 
у случају када се гради као објекат у склопу целине 
низа; уколико на суседном објекту изграђеном на међи 
постоје отвори, обавезно је формирање светларника;

 - остали елементи обликовања према условима за ново 
породично становање;

 - уколико је намена искључиво пословна, објекти уз 
Новосадски пут и уз Улицу Драгослава Срејовића могу 
бити спратности до П+2 (раван кров или плитак кос 
кров без назидка највећег нагиба до 15°);

 - не планирају се објекти типа магацина и хала;
 - уколико је пословање комбиновано са становањем 
највећи број стамбених јединица је три, број пословних 
јединица се не условљава, али се утврђује просечна 
површина пословне јединице минимално 50 m²;

 - не планирају се пословни апартмани;
 - уколико се у приземној етажи планира пословање, 
максимална висина приземља је 4 m;

 - обавезно је обезбедити потребан број паркинг-места 
на парцели, један стан на једно паркинг-место и на 70 
m2 бруто пословне површине једно паркинг-место;

 - толеранција код прописаних вредности за формирање 
парцеле је 10 %;

 - постојеће изграђене парцеле које одступају од правила 
прописаних за ову намену у погледу ширине фронта 
и површине парцеле се задржавају, уз могућност 
доградње и надоградње до Планом предвиђених пара-
метара.“ .

После става 2. додаје се нови став 3, који гласи: 
„Постојећи објекат на парцели број 4338 се може догра-

дити и надоградити до Планом предвиђене спратности као 
тип објекта у непрекинутом низу, уз задржавање постојећег 
колског пролаза до границе са суседном парцелом.“ .

Досадашњи став 3. који постаје став 4, мења се и гласи:
„У овој намени могуће је формирање парцела и изградња 

према условима за ново породично становање, изузев уз 
Новосадски пут. “.

Досадашњи ст. 4–6 постају ст. 5–7.

Члан 3.

Саставни део ове одлуке су следећи графички при-
кази: 

Размера
1. Извод из Плана генералне регулације 
 насељеног места Ветерник – План намене 
 земљишта у грађевинском подручју  .........................А3
2. План намене земљишта  – локалитет 
 Спортски центар 1  ...............................................1:1000
3. План површина јавне намене – локалитет 
 Спортски центар 1 .............................................. 1:1000.

Одлука о изменама и допунама Плана генералне регу-
лације насељеног места Ветерник (усаглашавање правила 
уређења и грађења у грађевинском подручју) садржи тексту-
ални 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 урбани-
зам 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. 
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Одлука о изменама и допунама Плана генералне регу-
лације насељеног места Ветерник (усаглашавање правила 
уређења и грађења у грађевинском подручју) доступна је 
на увид јавности у згради Скупштине Града Новог Сада, 
Жарка Зрењанина број 2, и путем интернет стране www.
skupstina.novisad.rs.  

Члан 4.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-23/2022-I
21. јул 2022. године
НОВИ САД

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

668
На основу члана 20. став 1. тачка 6. и члана 32. тачка 

16 . Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 
бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон, 47/18 и 
111/21 - др. закон)  и члана 39. тачка 65. Статута Града 
Новог Сада („Службен и лист Града Новог Сада“, број 11/19), 
Скупштина Града Новог Сада на XXVIII седници, одржаној 
21. јула 2022. године,  доноси   

ОДЛУКУ
О РАДНОМ ВРЕМЕНУ ОБЈЕКАТА У КОЈИМА 
СЕ ОБАВЉА УГОСТИТЕЉСКА ДЕЛАТНОСТ 
НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДА НОВОГ САДА

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком уређује се радно време објеката у којима 
се обавља угоститељска делатност или пружају угости-
тељске услуге на територији Града Новог Сада (у даљем 
тексту: територија Града).

Члан 2.

Радно време, у смислу ове одлуке, је радно време у 
оквиру којег привредна друштва, друга правна лица, удру-
жења и предузетници, као и њихови огранци, односно 
простор ван пословног седишта који се региструје у одго-
варајућем регистру (у даљем тексту: привредни субјекти), 
могу да обављају угоститељску делатност или пружају 
угоститељске услуге у угоститељском објекту, ван угости-
тељског објекта и у покретном угоститељском објекту на 
територији Града.

У случају када привредни субјекти из става 1. овог члана 
у објектима у којима обављају угоститељску делатност или 
организују пружање по јединих угоститељских услуга 
(свадбе, матурске прославе и сл.) другим лицима, органи-

затори и лица која су у закупу тог простора дужни су да се 
придржавају радног времена утврђеног овом одлуком.

У току трајања утврђеног радног времена, корисници 
могу да користе услуге у објекту из става 1. овог члана.

Радно време почиње од момента када корисници услуге 
могу да уђу у угоститељски објекат, а завршава се у моменту 
када корисници услуге не могу да улазе у угоститељски 
објекат.

Члан 3.

Привредни субјекти, који обављају угоститељску делат-
ност или пружају угоститељску услугу дужни су да у оквиру 
максималне дужине трајања радног времена, прописаног 
овом одлуком, утврде његов временски распоред, почетак 
и завршетак радног времена, да утврђено радно време 
истакну на јасан, несумњив и лако уочљив начин на глав-
ном улазу у објекат, као и да се придржавају означеног 
радног времена, које може бити и краће од прописаног 
овом одлуком.

 У објекту који је заштићено културно добро, подаци из 
става 1. овог члана могу се истаћи унутар објекта или на 
другом прикладном месту, како би се обезбедила заштита 
културног добра, у складу са законом којим се уређује 
заштита културних добара.

У случају ванредних промена, прекида или другог облика 
привременог престанка обављања угоститељске делат-
ности или пружања угоститељске услуге у објекту, оба-
веште ње о радном времену мора бити истакнуто на глав-
ном улазу или другом видном месту објекта.

Члан 4.

Привредни субјекти који обављају угоститељску делат-
ност или пружају угоститељску услугу дужни су да испуња-
вају услове у складу са прописима којима се уређује заштита 
од буке и заштита животне средине.

Рад у угоститељским објектима привредни субјекти 
морају организовати тако да се не узнемиравају грађани, 
који станују или раде у суседству, односно да се не угрожава 
и не ремети кућни и јавни ред и мир.

Члан 5.

Угоститељским објектом, у смислу ове одлуке, сматра 
се сваки објекат у коме се обавља угоститељска делатност, 
или пружа угоститељска услуга, и који испуњава услове у 
складу са прописима којима се уређује угоститељска делат-
ност.

Угоститељски објекат је функционално повезан, посебно 
уређен и опремљен простор који испуњава прописане 
минималне техничке и санитарно-хигијенске услове за 
обављање угоститељске делатности или за пружање угос-
титељске услуге.

Према врсти угоститељских услуга које се у објекту пру-
жају, угоститељски објекти могу бити:

1) угоститељски објекат за смештај, и
2) угоститељски објекат за исхрану и пиће.
У угоститељском објекту за смештај пружају се услуге 

смештаја, исхране и пића и друге услуге уобичајене у угос-
титељству ил и само услуге смештаја (у врсти угоститељс-
ког објекта: хотел, мотел, туристичко насеље, камп, пансион, 
хостел, преноћиште, одмаралиште, кућа, апартман, соба, 
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сеоско туристичко домаћинство, ловачка вила, кућа или 
колиба и други објекти за пружање услуга смештаја).

У угоститељском објекту за пружање услуге исхране и 
пића припремају се и услужују топла и хладна јела и напици, 
точе и служе алкохолна и безалкохолна пића (у врсти угос-
титељског објекта: ресторан, кафана, бар, објекат брзе 
хране, кетеринг објекат, покретни објекат и други објекти).

Члан 6.

Угоститељска делатност може се обављати и ван угос-
титељског објекта, и повремено на сајмовима, вашарима, 
пригодним прославама и д ругим јавним манифестацијама, 
а најдуже 30 дана.

Угоститељска делатност може се обављати и у покрет-
ном објекту, који се може премештати из једног места у 
друго сопственим погоном или вучом, и у коме се услужује 
храна припремљена на другом месту и пиће у оригиналној 
амбалажи или на точење, уз коришћење амбалаже за јед-
нократну употребу.

Угоститељска делатност може се обављати и на пловилу, 
које испуњава прописане техничке и санитарно - хигијенске 
услове за обављање угоститељске делатности и пружање 
угостит ељских услуга.

II. РАДНО ВРЕМЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА

Члан 7.

Угоститељски објекти за смештај, у периоду пословања 
током целе године или у сезони, и угоститељски објекти за 
исхрану и пиће који се налазе на бензинским станицама у 
радним зонама и на улазним правцима на територији Града, 
могу да раде сваког дана од 00,00 сати до 24,00 сата.

Објекти брзе хране („фаст фоод“), који се налазе у 
пословним зградама, као и киосци и бараке могу да раде 
сваког дана од 00,00 сати до 24,00 сата, с тим да у периоду 
од 24,00 сата до 07,00 сати, могу да раде само њихови 
наткривени шалтери или пултови.

Члан 8.

Угоститељски објекти за исхрану и пиће, који се налазе 
у стамбеним зградама за породично и вишепородично 
становање, могу да почну са радом најраније у 07,00 сати 
и могу да раде најдуже до 23,00 сата радним данима и 
недељом, а петком и суботом до 01,00 сат наредног дана.

Угоститељски објекти за исхрану и пиће, који се налазе 
у пословним зградама, на бензинским станицама на тери-
торији Града, на пловилима, и другим објектима, могу да 
почну са радом најраније у 07,00 сати и могу да раде најдуже 
до 23,00 сата радним данима и недељом, а петком и субо-
том до 01,00 сат наредног дана.

Угоститељски објекти за исхрану и пиће из ст. 1. и 2. 
овог члана могу емитовати музику или приређивати музички 
програм у складу са прописаним радним временом из ст. 
1, 2. и 4. овог члана.

Изузетно од става   2. овог члана угоститељски објекти 
за исхрану и пиће, који се налазе у пословним зградама и 
на пловилима, могу да поднесу захтев да  раде сваког дана 
најдуже до 03,00 сата наредног дана, а на основу решења 
о продужењу радног времена.

Решење о продужењу радног времена у угоститељским 
објектима из става 4. овог члана доноси Градска управа 
за привреду (у даљем тексту: Градска управа), у року од 
30,  а најкасније у року од 60 дана од дана подношења 
писаног захтева уколико се решење не доноси у поступку 
непосредног одлучивања.

Решење из става  5. овог члана доноси се најдуже на 
период од годину дана.

Против решења из става 5. овог члана  привредни 
субјекти могу изјавити жалбу Градском већу Града Новог 
Сада (у даљем тексту: Градско веће), у року од осам дана 
од дана пријема решења.

Привредни субјекти дужни су да решење из става 5. 
овог члана  држе у угоститељском објекту.

Члан 9.

Уколико је против привредног субјекта коме је продужено 
радно време у угоститељском објекту, поднет захтев за 
покретање прекршајног поступка или је издат прекршајни 
налог због прекорачења радног времена или дозвољеног 
нивоа буке у угоститељском објекту, као и због ремећења 
јавног реда и мира, Градск а управа ће донети решење о 
престанку важења права на продужено радно време у угос-
титељском објекту.

У случају из става 1. овог члана, привредни субјект може 
да поднесе нови захтев за издавање решења о продужењу 
радног времена у угоститељском објекту из члана 8. став 
4. ове одлуке након истека три месеца од дана доношења 
решења о престанку важења права и уколико у том року 
против привредног субјекта није више од једног пута под-
нет захтев за покретање прекршајног поступка или издат 
прекршајни налог због прекорачења радног времена или 
дозвољеног нивоа буке у угоститељском објекту, или због 
ремећења јавног реда и мира. 

Члан 10.

Привредни субјекти који обављају угоститељску делат-
ност, односно пружају угоститељску услугу у угоститељским 
објектима за исхрану и пиће у пословним зградама, уз 
захтев  из члана 8. став 4. ове одлуке, прилажу:

-  препис листа непокретности или употребну дозволу 
или другу подобну јавну исправу за пословну зграду 
у којој се налази угоститељски објекат,

-  доказ да објекат у којем се обавља угоститељска делат-
ност испуњава услове у погледу мера заштите од 
пожара које потврђује надлежни орган,

-  извештај о мерењу буке у животној средини коју про-
изводе музички уређаји у објекту, и извештај о 
коришћењу извора буке, усклађен са граничним вред-
ностима индикатора буке на отвореном простору у 
одређеној акустичкој зони, 

-  изјаву привредног субјекта о минимално техничким 
условима за уређење и опремање угоститељског 
објекта.

Привредни субјекти који обављају угоститељску делат-
ност, односно пружају угоститељску услугу на пловилима, 
уз захтев из члана 8. став 4. из ове одлуке,  прилажу:

-  решење о издавању водне дозволе,
-  доказ да објекат (пловило) испуњава услове у погледу 
мера заштите од пожара које потврђује надлежни орган,
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-  извештај о мерењу буке у животној средини коју про-
изводе музички уређаји у објекту, и извештај о 
коришћењу извора буке, усклађен са граничним вред-
но стима индикаторима буке на отвореном простору у 
одређеној акустичкој зони, и

- изјаву привредног субјекта о минимално техничким 
условима за уређење и опремање објекта (пловила).

Образац захте ва са потребном документацијом коју су 
привредни субјекти дужни да приложе прописује Градска 
управа.

Привредном субјекту против кога је у претходних 12 
месеци пре подношења захтева за издавање решења о 
продужењу радног времена у угоститељском објекту из 
члана 8. став 5. ове одлуке, више од два пута поднет захтев 
за покретање прекршајног поступка или издат прекршајни 
налог због прекорачења радног времена или дозвољ еног 
нивоа буке у угоститељском објекту, или због ремећења 
јавног реда и мира, одбиће се захтев за продужење радног 
времена.

Члан 11.

У угоститељским објектима у којима се обавља више 
различитих угоститељс ких делатности, утврђује се радно 
време посебно за сваку угоститељску делатност, у складу 
са одредбама ове одлуке.

Члан 12.

За привредне субјекте, који обављају угоститељску 
делатност ван угоститељског објекта или у покретном 
објекту, који се премешта из једног места у друго сопстве-
ним погоном или вучом, важи радно време из члана 8. став 
 1. ове одлуке.

Привредни субјекти који повремено пружају угоститељске 
услуге на сајмовима, вашарима, пригодним прославама и 
другим јавним мани фестацијама морају да се придржавају 
њиховог радног времена.

Члан 13.

Радно време угоститељских објеката за исхрану и пиће, 
који се налазе на аутобуској и железничкој станици и у 
трговинским центрима, одређује се у складу са радним 
временом станице или трговинског центра.

Члан 14.

Баште угоститељских објеката, које су у функцији угос-
титељских објеката раде са почетком и завршетком радног 
времена, које је одређено за угоститељски објекат.

Изузетно, од одредбе става 1. овог члана у угоститељс-
ким објектима који раде у оквиру продуженог ра дног времена 
из члана 8. став 5. ове одлуке, баште могу да буду отворене 
до  24,00 сата.

Члан 15.

У дане новогодишњих празника (31. децембар, 1. јануар 
и 13. јануар) радно време свих угоститељских објеката за 
исхрану и пиће је неограничено.

Члан 16.

Градско веће у оправданим случајевима (међународни 
скупови, конгреси, спортске и друге манифестације од зна-
чаја за Град), када се очекује већи прилив туриста у Град, 

може да одобри другачији распоред, почетак и завршетак 
радног времена угоститељских објеката.

Члан 17.

У случају проглашења ванредне ситуације (пандемија, 
епидемија, елементарне непогоде и слично), Градски штаб 
за ванредне ситуације или други надлежни орган у складу 
са законом, може својим актом другачије уредити распоред, 
почетак и завршетак радног времена угоститељских обје-
ката.

Члан 18.

Измењени распоред, почетак и завршетак радног вре-
мена угоститељских објеката, у случају из члана 16. ове 
одлуке, привредни субјекти морају истаћи на главном улазу, 
најмање три дана пре његове примене, а у случају из члана 
17. ове одлуке најкасније на дан почетка примене акта 
Градског штаба за ванредне ситуације или другог надлеж-
ног органа у складу са законом, и морају се придржавати 
тако назначеног радног времена у свом пословању.

  Члан 19.

Угоститељски објекти и припадајући простор, који служе 
за обављање угоститељске делатности или пружање угос-
титељске услуге морају бити испражњени од корисника 
услуга и других лица, која нису запослена, односно радно 
ангажована лица од стране привредног субјекта, у року од 
15 минута од времена које је одредбама ове одлуке 
утврђено као завршетак радног времена.

Уколико се након истека утврђеног времена из става 1. 
овог члана  у угоститељском објекту затекну лица, која нису 
запослена у њему или радно ангажована, сматра се да 
објекат ради дуже од утврђеног ра дног времена.

Члан 20.

Руководилац угоститељског објекта који послује у оквиру 
привредног друштва или другог правног лица, угоститељ 
предузетник  или лице које они писаним путем овласте 
дужни су да буду присутни у угоститељским објектима из 
чл. 5. и 6. ове одлуке, на почетку и на завршетку радног 
времена, и у времену утврђеном у члану 19. ове одлуке.

Руководилац угоститељског објекта који послује у оквиру 
привредног друштва или другог правног лица, угоститељ 
предузетник  или лице које они писаним путем овласте, 
дужни су да буду присутни у угоститељском објекту и уко-
лико је исти отворен после предвиђен ог радног времена.

III. НАДЗОР

Члан 21.

Надзор над спровођењем одредаба ове одлуке врши 
Градска управа.

Послове инспекцијског надзора над применом ове одлуке 
обавља Градска управа за инспекцијске послове, путем 
комуналног инспектора који је овлашћен да, у складу са 
законом, нареди извршење утврђених обавеза и предузи-
мање мера и радњи у одређеном року, привремено забрани 
обављање угоститељске делатности ако се инспектору 
онемогући вршење послова надзора или ако се утврђене 
неправилности у остављеном року не отклоне или се понове, 
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и издаје прекршајни налог, за прекршаје прописане овом 
одлуком.

Комунално милицијске послове обавља комунални мили-
ционар, који је, поред законом утврђених овлашћења, 
овлашћен да издаје прекршајни налог, за прекршаје про-
писане овом одлуком.

Уколико комунални инспектор, односно комунални мили-
ционар у обављању својих послова уочи повреду прописа 
из надлежности другог органа, одмах ће о томе писаним  
путем обавестити надлежни орган.

IV. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 22.

Новчаном казном у фиксном износу од 150.000,00 динара 
казниће се за прекршај привредно друштво или друго правно 
лице ако:

1.  поступи супротно члану 3. став 1.  ове одлуке и не 
истакне утврђено радно време угоститељског објекта 
на јасан, несумњив и лако уочљив начин на главном 
улазу у објекат,

2.  поступи супротно члану 7. став 2. ове одлуке,
3.  одреди максималну дужину трајања радног времена 

угоститељског објекта супротно овој одлуци, односно 
ако угоститељски објекат почне са радом пре или 
ради дуже од максималног радног времена, утврђе-
ног овом одлуком, (члан 8. ст.1.- 4., чл. 12. и 14.),

4.  не истакне измењени распоред, почетак и завршетак 
радног времена угоститељског објекта, (члан  18.),

5.  по истеку утврђеног радног времена не испразни 
угоститељски објекат и припадајући простор од корис-
ника услуга и других лица, која нису запослена, 
односно радно ангажована лица, (члан  19.),

6.  лице из члана  20. став 1. ове одлуке не буде присутно 
у угоститељском објекту на почетку радног времена 
и на крају радног времена утврђеног у члану 19. ове 
одлуке,

7.  поступи супротно члану 8. став 3. и
8.  лице из члана 20. став 2. ове одлуке не буде присутно 

у угоститељском објекту уколико је исти отворен после 
предвиђеног радног времена.

За прекршаје из става 1. овог члана предузетник ће бити 
кажњен новчаном казном у фиксном износу од 75.000,00 
динара.

За прекршаје из става 1. овог члана одговорно лице у 
правном лицу биће кажњено новчаном казном у фиксном 
износу од 25.000,00 динара.

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 23. 

Поступци који до почетка примене ове одлуке нису окон-
чани, окончаће се према одредбама одлуке која се при-
мењивала до почетка примене ов е одлуке.

Ако после почетка примене ове одлуке решење прво-
степеног органа буде поништено или укинуто, даљи посту-
пак спроводи се према одредбама ове одлуке.

Члан 24. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука 
о радном времену  објеката у којима се обавља угости-
тељска делатност на територији Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог  Сада“, бр. 63/15, 59/16 и 32/17).

Члан 25.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дан а објављи-
вања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 3-586/2022-I
21. јула 2022. године
НОВИ САД

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

669
На основу члана 20. став 1. тачка 6. и члана 32. тачка 

16. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ 
бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон, 47/18 и 
111/21 - др. закон)  и члана 39. тачка 65. Статута Града 
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), 
Скупштина Града Новог Сада на  XXVIII седници, одржаној 
21. јула 2022. године,  доноси   

ОДЛУКУ
О РАДНОМ ВРЕМЕНУ ТРГОВИНСКИХ И 
ЗАНАТСКИХ ОБЈЕКАТА И ОБЈЕКАТА ЗА 

ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ 
И ЗАБАВНИХ ИГАРА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА НОВОГ САДА

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком уређује се радно време за трговинске 
формате и облике трговине ван продајног објекта, путем 
одређивања укупног трајања радног времена и његовог 
временског распореда и обавеза држања отворених поје-
диних продајних објеката у току празника и других нерадних 
дана, као и радно време занатских објеката и објеката за 
приређивање игара на срећу и забавних игара на терито-
рији Града Новог Сада (у даљем тексту: територија Града).

Члан 2.

Радно време, у смислу ове одлуке, је радно време у 
оквиру којег привредна друштва, друга правна лица и пре-
дузетници (у даљем тексту: привредни субјекти) из трго-
винске, занатске и делатности приређивања игара на срећу 
и забавних игара могу обављати своју делатност.

У току трајања утврђеног радног времена, купци могу 
да купују робу, односно корисници да користе услуге у 
објекту, у којем се обавља трговинска, занатска и делатност 
приређивања игара на срећу и забавних игара.
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Радно време почиње од момента када корисници услуге, 
односно купци робе могу да уђу у објекат из става 2. овог 
члана, а завршава се у моменту када корисници услуге, 
односно купци робе не могу да улазе у објекат.

Члан 3.

Привредни субјекти из занатске, трговинске и делатности 
приређивања игара на срећу и забавних игара дужни су да 
у оквиру укупног трајања радног времена, прописаног овом 
одлуком, утврде његов временски распоред, почетак и 
завршетак, да утврђено радно време истакну на јасан, 
несумњив и лако уочљив начин на главном улазу или дру-
гом видном месту у објекту из члана 2. став 2. ове одлуке, 
као и да се придржавају означеног радног времена, које 
може бити и краће од прописаног овом одлуком.

У објекту који је заштићено културно добро, подаци из 
става 1. овог члана могу се истаћи унутар објекта или на 
другом прикладном месту, како би се обезбедила заштита 
културног добра, у складу са законом којим се уређује 
заштита културних добара.

У случају ванредних промена, прекида или другог облика 
привременог престанка обављања дела т ности у објекту, 
обавештење о радном времену мора бити иста кнуто на 
главном улазу или другом видном месту објекта из члана 
2. став 2. ове одлуке.

Члан 4.

Привредни субјекти који обављају делатност у трговин-
ским форматима, занатским објектима и у објектима за 
приређивање игара на срећу и забавних игара, дужни су 
да испуњавају услове у складу са прописима, којима се 
уређује заштита од буке и прописима којима се уређује 
заштита животне средине.

Рад у објектима из става 1. овог члана, привредни 
субјекти морају организовати тако да се не узнемиравају 
грађани, који станују или раде у суседству, односно да се 
не угрожава и не ремети кућни и јавни ред и мир.

II. РАДНО ВРЕМЕ ТРГОВИНСКИХ ФОРМАТА, 
ТРГОВИНЕ ВАН ПРОДАЈНОГ ОБЈЕКТА И 

 ВРЕМЕ ПРОДАЈЕ ПОЈЕДИНИХ ВРСТА РОБЕ

Члан 5.

Трговина се, по правилу, обавља у продајном објекту, 
у различитим трговинским форматима.

Трговински формати су организационо-технички облици 
обављања трговине, са фиксном локацијом.

Трговина може да се обавља и ван продајног објекта.

Члан 6.

Трговински формати се, у складу са прописима кој има 
се уређује трговина, класификују као:

1) неспецијализовани трговински формати,
2) специјализоване продавнице, и
3) посебни трговински формати.

Члан 7.

Неспецијализовани трговински формати су:
1) трговина на мало претежно прехрамбеног асортимана:

-  хипермаркет,
-  супермаркет,
-  суперета,
-  мини маркет,
-  дисконтна продавница,
-  класична продавница са претежно прехрамбеним 
асортиманом,

2)  трговина на мало претежно непрехрамбеног асорти-
мана:
-  робна кућа.

Специјализоване продавнице су:
1)  продавнице хране, пића и дувана:

-  продавнице воћа и поврћа,
-  месаре,
-  рибарнице,
-  пекаре,
-  продавнице пића,
-  продавнице млечних производа и друго,
-  остале специјализоване прехрамбене продавнице,

2)  бензинске станице,
3)  продавнице производа информационо-комуникационе 

технологије (нпр. рачунара, софтвера, телекомуни-
кационе опреме, мобилних телефона и слично),

4)  продавнице специјализоване за продају опреме за 
домаћинство (нпр. апарати за домаћинство, намештај, 
подне и зидне облоге, метална роба, боје, текстилни 
производи и друго),

5)  продавнице специјализоване за продају производа 
за културу и рекреацију (нпр. књижаре, продавнице 
спортске опреме, продавнице канцеларијског мате-
ријала, продавнице играчака и слично),

6)  продавнице одеће, одевне галантерије и крзна,
7)  продавнице обуће и предмета од коже,
8)  дрогерије (драгстори),
9)  специјализоване продавнице за продају осталих 

робних категорија,
10)  продавнице козметичких и тоалетних производа (нпр. 

парфимерије),
11)  цвећаре,
12)  продавнице за кућне љубимце,
13)  продавнице накита и сатова и друго, и
14)  продавнице половних производа у којима се обавља 

трговина на мало половним непрехрамбеним произ-
водима.

Посебни трговински формати су:
1)  трговински центар, и
2)  кеш-енд-кери.

Члан 8.

Трговинским форматима из члана 7. ове одлуке утврђује 
се максимално радно време и то тако да могу да раде 
сваког дана од 06,00 сати до 24,00 сата.

Бензинске станице на територији Града, у оквиру мак-
симално утврђеног радног времена из става 1. овог члана, 
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морају да раде најмање у времену од 06,00 сати до 20,00 
сати сваког дана.

Радно време специјализованих продавница за продају 
штампе и дувана, као главних производа, које се налазе 
на аутобуској и железничкој станици, одређује се у складу 
са радним временом станице.

Привредни субјекти који обављају делатност у трговин-
ским форматима из члана 7. ове одлуке дужни су да у 
оквиру максимално и минимално утврђеног радног времена, 
одреде трајање и распоред свог радног времена.

Члан 9.

Трговинским форматима из члана 7. ове одлуке може 
да се одреди другачије радно време од радног времена 
утврђеног у члану 8. став 1. ове одлуке, на основу решења, 
које доноси Градска управа за привреду (у даљем тексту: 
Градска управа), у року од 30,  а најкасније у року од 60 
дана од дана подношења писаног захтева уколико се 
решење не доноси у поступку непосредног одлучивања.

Привредни субјекти који се баве трговинском делатно-
шћу у трговинским форматима из члана 7. ове одлуке, уз 
захтев из става 1. овог члана подносе решење о упису 
трговинске делатности у регистар Агенције за привредне 
регистре, доказ да привредни субјекти у току досадашњег 
обављања трговинске делатности нису кршили више од 
једног пута одредбе Одлуке о кућном реду у стамбеним 
зградама, у претходне две године, пре подношења захтева, 
и да нису радили дуже од утврђеног радног времена, као 
и друге доказе о испуњености услова за обављање трго-
винске делатности у складу са законом и другим актима 
који уређују област трговине.

Решење из става 1. овог члана доноси се најдуже на 
период од две године.

Против решења из става 1. овог члана, привредни 
субјекти могу изјавити жалбу Градском већу Града Новог 
Сада (у даљем тексту: Градско веће), у року од осам дана 
од дана пријема решења.

Привредни субјекти дужни су да решење из става 1. 
овог члана држе у трговинским форматима.

Члан 10.

Робне куће, трговински центри и кеш-енд-кери дужни 
су да истакну на видном месту радно време трговинског 
формата, а привредни субјекти, који обављају трговину 
или другу делатност, или пружају друге услуге у оквиру тих 
објеката, дужни су да истакну своје радно време у завис-
ности од врсте услуге или делатности, у складу са одред-
бом члана 3. ове одлуке.

Угоститељски објекти који обављају угоститељску делат-
ност у оквиру објеката из става 1. овог члана, дужни су да 
се придржавају радног времена утврђеног одлуком, којом 
се регулише радно време угоститељских објеката у Граду.

Члан 11.

Трговински формати који се налазе унутар пијаца, своје 
радно време усклађују са радним временом пијаца.

Члан 12.

Трговцу који обавља трговину личним нуђењем утврђује 
се радно време и то тако да може почети са радом сваког 

дана, најраније од 08,00 сати и може радити најдуже до 
22,00 сата.

Члан 13.

Радно време трговине на мало ван продајног објекта у 
преносивим објектима типа киоска, тезге, штанда или на 
другим средствима или опреми, која је релативно везана 
за одређено место и са покретних средстава или опреме 
(амбулантна трговина), утврђује се тако да могу да раде 
сваког дана од 06,00 сати до 24,00 сата.

Члан 14.

Привредни субјекти, који обављају трговину на прив-
редним изложбама робе, односно услуга привременог или 
повременог карактера, ван сајамског простора и на тради-
ционалним манифестацијама, као што су вашари, фести-
вали и друге манифестације на којима се у склопу култур-
них, музичких, спортских и других друштвених активности 
продаје одређена роба, треба да се придржавају радног 
времена изложбе, односно манифестације.

III. РАДНО ВРЕМЕ ЗАНАТСКИХ ОБЈЕКАТА

Члан 15.

Занатски објекти у смислу ове одлуке су:
1)  Објекти у којима се пружају услуге старих и уметнич-

ких заната и домаће радиности према Правилнику о 
одређивању послова, који се сматрају старим и умет-
ничким занатима, односно пословима домаће ради-
ности, начину сертификовања истих и вођењу посебне 
евиденције издатих сертификата („Службени гласник 
РС”, број 56/12),

2)  Објекти у којима се пружају:
-  обућарске, кројачке, сајџијске, сарачке, ковачке, 
златарске и сличне услуге,

-  фризерске, козметичке, берберске, педикирске, 
маникирске и сличне услуге,

-  сервисне услуге (поправке рачунара, предмета 
за личну употребу и употребу у домаћинству, сер-
виси за поправку, одржавање, прање и сервиси 
за подмазивање моторних возила, вулканизерске 
радње и сервиси за прање тепиха, остали сервиси, 
видео клубови, дечије играонице и радионице и 
сличне сервисне услуге).

Члан 16.

Занатским објектима из члана 15. ове одлуке утврђује 
се максимално радно време и то тако да могу да раде 
сваког дана од 06,00 сати до 24,00 сата, и да својим радом 
не узнемиравају грађане.

Привредни субјекти који обављају делатност у занатским 
објектима из члана 15. ове одлуке дужни су да у оквиру 
утврђеног радног времена из става 1. овог члана, одреде 
трајање и распоред свог радног времена и истакну га у 
складу са одредбом члана 3. ове одлуке.

Члан 17.

Занатским објектима из члана 15. ове одлуке може да 
се одреди другачије радно време, од радног времена 
утврђеног у члану 16. став 1. ове одлуке, подношењем 



страна 1680. – Броj 32 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 21. јул 2022.

захтева а на основу решења, које доноси Градска управа, 
у року од 30,  а најкасније у року од 60 дана од дана под-
ношења писаног захтева уколико се решење не доноси у 
поступку непосредног одлучивања.

Привредни субјекти који се баве занатском делатношћу 
уз захтев из става 1. овог члана подносе решење о упису 
занатске делатности у регистар Агенције за привредне 
регистре, доказ да привредни субјекти у току досадашњег 
обављања занатске делатности нису кршили више од јед-
ног пута одредбе Одлуке о кућном реду у стамбеним згра-
дама, у претходне две године, пре подношења захтева, 
доказ да нису радили дуже од утврђеног радног времена, 
као и друге доказе о испуњености услова за обављање 
занатске делатности.

Решење из става 1. овог члана доноси се најдуже на 
период од две године.

Против решења из става 1. овог члана, привредни 
субјекти могу изјавити жалбу Градском већу, у року од осам 
дана од дана пријема решења.

Привредни субјекти дужни су да решење из става 1. 
овог члана држе у занатским објектима.

IV. РАДНО ВРЕМЕ ОБЈЕКАТА ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ 
ИГАРА НА СРЕЋУ И ЗАБАВНИХ ИГАРА

Члан 18.

Објекти за приређивање игара на срећу су објекти у 
којима се организују игре и у којима се учесницима, уз 
наплату, пружа могућност да остваре добитак у новцу, 
стварима, услугама или правима, при чему добитак или 
губитак не зависи од знања или вештине учесника у игри, 
него од случаја или неког неизвесног догађаја.

Објекти за приређивање забавних игара су објекти у 
којима се организују игре на рачунарима, симулаторима, 
видео-аутоматима, флиперима и другим сличним напра-
вама, које се стављају у погон уз помоћ новца или жетона, 
као и пикадо, билијар и друге сличне игре, у којима се 
учествује уз наплату, а у којима учесник не може остварити 
добитак у новцу, стварима, услугама или правима, већ 
право на једну или више бесплатних игара исте врсте.

Члан 19.

Објектима из члана 18. ове одлуке утврђује се макси-
мално радно време и то тако да могу да раде сваког дана 
од 06,00 сати до 24,00 сата.

У објектима из члана 18. ове одлуке може се одредити 
другачије радно време од радног времена утврђеног у ставу 
1. овог члана, подношењем захтева а на основу решења, 
које доноси Градска управа, у року од 30,  а најкасније у 
року од 60 дана од дана подношења писаног захтева уко-
лико се решење не доноси у поступку непосредног одлу-
чивања.

Привредни субјекти који се баве приређивањем игара 
на срећу и забавних игара уз захтев из става 2. овог члана 
подносе решење о упису делатности приређивање игара 
на срећу и забавних игара у регистар Агенције за привредне 
регистре, доказ да привредни субјекти у току досадашњег 
обављања делатности нису кршили више од једног пута 
одредбе Одлуке о кућном реду у стамбеним зградама, у 
претходне две године, пре подношења захтева, доказ да 
нису радили дуже од утврђеног радног времена, као и друге 

доказе о испуњености услова за обављање делатности, у 
складу са Законом о играма на срећу.

Решење из става 2. овог члана доноси се најдуже на 
период од две године.

Против решења из става 2. овог члана, привредни 
субјекти могу изјавити жалбу Градском већу, у року од осам 
дана од дана пријема решења.

Привредни субјекти дужни су да решење из става 2. 
овог члана држе у објектима за приређивање игара на 
срећу и забавних игара.

Привредни субјекти дужни су да у оквиру утврђеног 
радног времена из ст. 1. и 2. овог члана, одреде трајање 
и распоред свог радног времена и истакну га у складу са 
одредбом члана 3. ове одлуке.

V. РАДНО ВРЕМЕ ТРГОВИНСКИХ ФОРМАТА, 
ЗАНАТСКИХ ОБЈЕКАТА И ОБЈЕКАТА ЗА 

ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ И ЗАБАВНИХ 
ИГАРА У ОПРАВДАНИМ СЛУЧАЈЕВИМА, У 

СЛУЧАЈУ ПРОГЛАШЕЊА ВАНРЕДНЕ 
СИТУАЦИЈЕ, У ДАНЕ ДРЖАВНИХ И ДРУГИХ 
ПРАЗНИКА И ДРУГИХ НЕРАДНИХ ДАНА

Члан 20.

Градско веће у оправданим случајевима (међународни 
скупови, конгреси, спортске и друге манифестације од зна-
чаја за Град), када се очекује већи прилив туриста на тери-
торији Града, може да одобри другачији распоред, почетак 
и завршетак радног времена трговинских формата, занат-
ских објеката, и објеката за приређивање игара на срећу 
и забавних игара.

У случају проглашења ванредне ситуације (пандемија, 
епидемија, елементарне непогоде и сл.), Градски штаб за 
ванредне ситуације или други надлежни орган у складу са 
законом, може својим актом другачије уредити распоред, 
почетак и завршетак радног времена трговинских формата, 
занатских објеката и објеката за приређивање игара на 
срећу и забавних игара.

Члан 21.

Измењени распоред, почетак и завршетак радног вре-
мена трговинских формата, занатских објеката и објеката 
за приређивање игара на срећу и забавних игара, у складу 
са чланом 20. став 1. ове одлуке, привредни субјекти морају 
истаћи на главном улазу, најмање три дана пре његове 
примене, а у складу са чланом 20. став 2. ове одлуке, најкас-
није на дан почетка примене акта Градског штаба за ван-
редне ситуације или другог надлежног органа у складу са 
законом, и морају се придржавати тако назначеног радног 
времена у свом пословању.

Члан 22.

Трговински формати из члана 7. ове одлуке, занатски 
објекти из члана 15. ове одлуке и објекти за приређивање 
игара на срећу и забавних игара из члана 18. ове одлуке 
могу бити затворени недељом и у дане државних и других 
празника, у складу са законом и одредбама ове одлуке.

Писано обавештење о нерадним данима треба да буде 
истакнуто на видном месту објекта, најмање три дана пре 
нерадног дана.
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Члан 23.

На дан државног и другог празника неспецијализовани 
трговински формати, у којима се обавља трговина на мало 
претежно непрехрамбеног асортимана, специјализоване 
продавнице у којима се обавља трговина на мало претежно 
непрехрамбеног асортимана и посебни трговински формати, 
могу бити затворени.

Члан 24.

Привредни субјекти у продајним објектима неспеција-
лизованих трговинских формата претежно прехрамбеног 
асортимана и специјализоване продавнице хране, пића и 
дувана, дужни су да се у дане државних и других празника 
придржавају радног времена одређеног овом одлуком.

Члан 25.

На Бадњи дан (6. јануар) или дан који претходи празнику, 
када се не ради један или два дана, продајни објекти из 
члана 24. ове одлуке, морају да раде најмање од 09,00 
сати до 18,00 сати.

Ако је недеља дан, који претходи празнику, када се не 
ради један или два дана, продајни објекти из става 1. овог 
чла на морају да раде најмање од 09,00 сати до 12,00 сати.

Члан 26.

На дан државног и другог празника када се не ради један 
дан, продајни објекти из члана 24. ове одлуке морају да 
раде најмање у времену од 09,00 сати до 12,00 сати.

На дан државног и другог празника када се не ради два 
дана, првог дана празника продајни објекти из става 1. овог 
члана могу бити затворени, а другог дана празника продајни 
објекти морају да раде најмање у времену од 09,00 сати 
до 12,00 сати.

Уколико државни и други празник пада у недељу, сле-
дећег(их) нерадног(их) дана празника продајни об јекти из 
става 1. овог члана морају да раде најмање у времену од 
09,00 сати до 12,00 сати.

Члан 27.

У дане Васкршњих празника у периоду од Великог петка 
закључно са другим даном Васкрса (4 нерадна дана), про-
дајни објекти из члана 24. ове одлуке морају да раде по 
следећем распореду:

1)  први дан празника (Велики петак) - најмање од 09,00 
сати до 12,00 сати;

2)  други дан празника (субота) - најмање од 09,00 сати 
до 12,00 сати; 

3)  трећи дан празника (Васкрс) - могу бити затворени;

4)  четврти дан празника (други дан Васкрса) - најмање 
од 09,00 сати до 12,00 сати.

Члан 28.

Ако је празновање државних и других празника повезано 
пет или више дана, првог дана праз ника продајни објекти 
из члана 24. ове одлуке могу бити затворени, а осталих 
нерадних дана празника морају да раде најмање од 09,00 
сати до 12,00 сати.

Члан 29.

У дане државних и других празника бензинске станице 
у ра дним зонама и на улазним правцима у Град раде од 
00,00 сати до 24,00 сата, а остале бензинске станице на 
територији Града најмање у времену од 06,00 сати до 20,00 
сати.

Члан 30.

Привредни субјекти из члана 24. ове одлуке дужни су 
да распоред, почетак и завршетак радног времена у слу-
чајевима из чл. 25-29. ове одлуке, истакну на видном ме сту 
објекта, најмање три дана пре дана државног и другог 
празника.

VI. НАПУШТАЊЕ ОБЈЕКАТА НАКОН ИСТЕКА 
РАДНОГ ВРЕМЕНА И ПРИСУСТВО ОДГОВОРНОГ 

ЛИЦА НА ПОЧЕТКУ И НА КРАЈУ РАДНОГ 
ВРЕМЕНА

Члан 31.

Истеком утврђеног радног времена трговински и занат-
ски објекти и објекти за приређивање игара на срећу и 
забавних игара и припадајући простор, који служи за 
обављање делатности морају бити испражњени од купаца 
робе и корисника услуга и других лица, која нису запослена, 
односно радно ангажована лица од стране привредног 
субје кта.

Купци, односно корисници услуга, који се затекну у објек-
тима из става 1. овог члана у моменту истека утврђеног 
радног времена, имају право да заврше започету куповину 
или обаве започету услугу.

Члан 32.

Одговорно лице за трговински и занатски објекат или 
објекат за приређивање игара на срећу и забавних игара, 
који послује у оквиру привредног друштва или другог правног 
лица, односно предузетник или лице, које они писаним 
путем овласте, морају да буду присутни на почетку и на 
крају радног времена.

У време одређено као време завршетка радног времена 
трговинских формата, занатских објеката и објек ата за 
приређивање игара на срећу и забавних игара могу бити 
присутна само запослена лица и корисници услуга, односно 
купци робе, који су у објекат ушли до рока одређеног за 
завршетак радног времена.

VII. НАДЗОР

Члан 33.

Надзор над спровођењем одредаба ове одлуке врши 
Градска управа.

Послове инспекцијског надзора над применом ове одлуке 
обавља Градска управа за инспекцијске послове, путем 
комуналног инспектора.

Комунални инспектор из става 2. овог члана у обављању 
послова инспекцијског надзора у погледу истицања и при-
државања радног времена трговинских објеката, утврђеног 
овом одлуком, има иста овлашћења и дужности, као и 
тржишни инспектор, у складу са Законом о трговини.
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Комунално-милицијске послове обавља комунални 
милиционар, који је, поред законом утврђених овлашћења, 
овлашћен да издаје прекршајни налог за прекршаје пр о-
писане овом одлуком.

Уколико комунални инспектор, односно комунални мили-
ционар, у обављању својих послова уочи повреду прописа 
из надлежности другог органа, одмах ће о томе писаним 
путем обавестити надлежни орган.

VIII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 34.

Новчаном казном у фиксном износу од 150.000,00 динара 
казниће се за прекршај привредно друштво или друго правно 
лице ако:

1.  не истакне распоред, почетак и завршетак радног 
времена трговинских и занатских објеката и објеката 
за приређивање игара на срећу и забавних игара у 
складу са чланом 3. ове одлуке,

2.  одреди максималну дужину трајања радног времена 
трговинских и занатских објеката и објеката за при-
ређивање игара на срећу и забавних игара супротно 
овој одлуци, односно ако трговински и занатски 
објекти и објекти за приређивање игара на срећу и 
забавних игара почну са радом пре или раде дуже 
од максималног радног времена утврђеног ово м 
одлуком (чл. 8, 9, 12, 13, 16, 17. и 19.),

3.  не истакне измењени распоред, почетак и завршетак 
радног времена трговинских и занатских објеката и 
објеката за приређивање игара на срећу и забавних 
игара, у складу са чланом 21. ове одлуке,

4.  ако продајни објекти из члана 24. ове одлуке, не раде 
у времену, утврђеном овом одлуком, на Бадњи дан, 
на дан државног или другог празника и у дане 
Васкршњих празника (чл. 25, 26, 27, 28. и 29.),

5.  не истакне измењени распоред, почетак и завршетак 
радног времена трговинских формата у складу са 
чланом 30. ове одлуке,

6.  по истеку утврђеног радног времена не испразни 
трговински и занатски објекат и објекат за приређи-
вање игара на срећу и забавних игара од купаца робе 
и корисника услуга и других лица која нису запослена, 
односно радно ангажована лица (члан 31.),

7.  лице из члана 32. став 1. ове одлуке не буде присутно 
у трговинском и занатском објекту и објекту за при-
ређивање игара на срећу и заб авних и гара, на почетку 
и на крају радног времена.

За прекршаје из става 1. овог члана предузетник ће бити 
кажњен новчаном казном у фиксном износу од 75.000,00 
динара.

За прекршаје из става 1. овог члана одговорно лице у 
правном лицу биће кажњено новчаном казном у фиксном 
износу од 25.000,00 динара.

IX. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 35.

Поступци који до почетка примене ове одлуке нису окон-
чани, окончаће се према одредбама одлуке која се при-
мењивала до почетка примене ове одлуке.

Ако после почетка примене ове одлуке решење прво-
 степеног органа буде поништено или укинуто, даљи посту-
пак спроводи се према одредбама ове одлуке.

Члан 36.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука 
о радном времену трговинских и занатских објеката и обје-
ката за приређивање игара на срећу и забавних игара на 
територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада”, бр. 63/15 и 32/17).

Члан 37.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у „Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 3-587/2022-I
21. јула 2022. године
НОВИ САД

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.
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На основу члана 39. тачка 54. Статута Града Новог Сада  

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), а у вези 
са Националном стратегијом за младе за период од 2015. 
до 2025. године („Службени гласник РС“, број 22/15) и тач-
ком 5.1. Локалног акционог плана политике за младе Града 
новог Сада за период 2019-2022. године („С лужбени лист 
Града Новог Сада“, бр. 7/19 и 55/20) Скупштина Града Новог 
Сада на XXVIII седници од 21. јула 2022. године, доноси

ОДЛУКУ
О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ФОНДУ ЗА 

СТИПЕНДИРАЊЕ И ПОДСТИЦАЊЕ 
НАПРЕДОВАЊА ДАРОВИТИХ СТУДЕНАТА 

И МЛАДИХ НАУЧНИХ РАДНИКА И 
УМЕТНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ 
САДУ, ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

Члан 1.

Овом одлуком уређује се учешће Града Новог Сада у 
раду Фонда за стипендирање и подстицање напредовања 
даровитих студената и младих научних радника и уметника 
Универзитета у Новом Саду (у даљем тексту: Фонд) и оба-
веза пружања финансијске подршке Града Новог Сада 
Фонду ради стипендирања и подстицања напредовања 
даровитих студената и младих научних радника и уметника, 
на основу претходно спроведеног конкурса од стране Фонда, 
а све у циљу стварања услова за рад и напредовање сту-
дената који постижу високе резултате у области науке, 
образовања и уметности и који поседују одређене квалитете 
и склоности да се баве научним, истраживачким и креа-
тивним радом, уметношћу и спортом.
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Члан 2.
Град Нови Сад се обавезује да као финансијску подршку 

Фонду, за школску 2022/2023. годину, обезбеди средства 
за стипендирање двадесет даровитих студената Универ-
зитета у Новом Саду.

Стипендија се додељује даровитим студентима у области 
природно-математичке (две стипендије), техничке (две 
стипендије), пољопривредне (две стипендије), технолошке 
(две стипендије), медицинске (две стипендије), економске 
(две стипендије), правне (две стипендије), хуманистичке 
науке (две стипендије) и у области уметности (две стипен-
дије) и спорта (две стипендије).

За школску 2022/2023. годину стипендија се утврђује у 
нето износу од 22.000,00 динара, по даро витом студенту 
и додељује се месечно током дванаест месеци.

Средства за финансијску подршку Фонду обезбеђују се 
у буџету Града Новог Сада на позицији Градске управе за 
спорт и омладину.

Члан 3.

Овлашћује се Градоначелник Града Новог Сада да име-
нује једног представника Града Новог Сада у органе упра-
вљања Фонда и да са Универзитетом у Новом Саду закључи 
споразум о сарадњи којим ће се регулисати међусобна 
права и обавезе које настају у реализацији ове одлуке

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у „Службеном листу Града Новог Сада“, а примењује 
се од 1. октобра 2022. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 66-2/2022-39-I
21. јули 2022. године 
НОВИ САД

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.
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На основу чл. 27. став 11. и 28. став 2. Закона о јавној 

својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 
104/16-др.закон, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/20) и члана 39. 
тачка 18. Статута Града Новог Сада  („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на 
XXVIII седници од 21. јула 2022. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 
ПРИБАВЉАЊУ, РАСПОЛАГАЊУ И 

УПРАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИМА У 
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА

Члан 1.

У Одлуци о прибављању, располагању и управљању 
непокреностима у јавној својини Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, бр. 31/19, 61/19, 9/21, 9/21-др.
закон и 27/22), у члану 1. после става 2. додаје се став 3. 
који гласи:

„Утврђивање, наплата и контрола јавних прихода од 
давања у закуп односно на коришћење станова у јавној 
својини Града уредиће се посебном одлуком Скупштине 
Града Новог Сада (у даљем тексту: Скупштина).“

Члан 2.
У члану 5. став 6. речи: „Града Новог Сада (у даљем 

тексту: Скупштина)“ бришу се.

Члан 3.
Одлуку из члана 1. ове одлуке донеће Скупштина након 

стицања техничких услова за њену примену, односно у 
року од годину дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-92/2022-I
21. јули 2022. године 
НОВИ САД

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.
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На основу члана 23. став 1. тачка 5. Одлуке о усклађи-

вању Одлуке о организовању радне организације „Ново-
садска топлана“ у Новом Саду као јавног предузећа („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 46/20) и члана 
39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог 
Сада на XXVIII седници од 21. јула 2022. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ 
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВОСАДСКА 

ТОПЛАНА“ НОВИ САД О РАСПОДЕЛИ 
ДОБИТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о расподели добити 
утврђене према усвојеним финансијским извештајима за 
2021. годину, број: 01-6136/2, коју је Надзорни одбор Јавног 
комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад 
донео на 10/2022 седници одржаној 2. јуна 2022. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2022-149-I
21. јул 2022. године
НОВИ САД

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.
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На основу члана 23. став 1. тачка 5. 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, 
59/18 и 28/21) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог 
Сада („Службени лист Града Новог   Сада“, број 11/19), 
Скупштина Града Новог Сада на XXVIII седници од 21. јула 
2022. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ 
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА“ 
НОВИ САД О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ 

ЗА 2021. ГОДИНУ

I.  ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о расподели добити 
за 2021. годину, број: 40/2, коју је Надзорни одбор Јавног 
комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад донео на 40. 
седници одржаној 07. априла 2022. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2022-127-I
21. јул 2022. године
НОВИ САД

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

674
На основу члана 24. став 1. тачка 5. Одлуке о усклађивању 

Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа 
„Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад („Службени 
лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 5/22) и члана 39. тачка 
30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на XXVIII 
седници од 21. јула 2022. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ 
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗООХИГИЈЕНА 

И ВЕТЕРИНА НОВИ САД“ НОВИ САД О 
РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о расподели добити 
за 2021. годину, број: 02-765-2-2/2022, коју је Надзорни 
одбор Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и ветерина 
Нови Сад“ Нови Сад донео на 152. седници одржаној 29. 
марта 2022. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2022-123-I
21. јул 2022. године
НОВИ САД

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

675
На основу члана 24. став 1. тачка 5. Одлуке о усклађивању 

Одлуке о организовању Јавног предузећа „Информатика“ 
Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 
28/21) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина 
Града Новог Сада на XXVIII седници од 21. јула 2022. године, 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ИНФОРМАТИКА“ 
НОВИ САД О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ 

ЗА 2021. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о расподели добити 
за 2021. годину, број: 5852-2/22, коју је Надзорни одбор 
ЈКП „Информатика“ Нови Сад донео на 24. седници одр-
жаној 29. марта 2022. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2022-128-I
21. јул 2022. године
НОВИ САД

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

676
На основу члана 25. став 1. тачка 5. Одлуке о усклађивању 

Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа 
„Тржница“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, 
бр. 47/16 и 5/22) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог 
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), 
Скупштина Града Новог Сада на XXVIII седници од 21. јула 
2022. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „ТРЖНИЦА“ НОВИ САД О 
РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2021. ГОДИНУ
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I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о расподели добити 
за 2021. годину, број: 02-31/12-1, коју је Надзорни одбор 
Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад донео 
на 34. седници одржаној 9. маја 2022. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2022-113-I
21. јул 2022. године
НОВИ САД

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

677
На основу члана 23. став 1. тачка 5. Одлуке о усклађивању 

Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Лисје“ 
Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 
55/20) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина 
Града Новог Сада на XXVIII седници од 21. јула 2022. године, 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ 
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЛИСЈЕ“ 
НОВИ САД О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ 

ЗА 2021. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о расподели добити 
за 2021. годину, број: 06-0620/11-22, коју је Надзорни одбор 
Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад донео на 
59. седници одржаној 8. априла 2022. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2022-125-I
21. јул 2022. године
НОВИ САД

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

678
На основу члана 23. став 1. тачка 5. Одлуке о усклађивању 

Одлуке о организовању комуналне радне организације 
„Водовод и канализација“ у Новом Саду као јавног 
комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, 
бр. 47/16 и 46/20) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог 
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), 
Скупштина Града Новог Сада на XXVIII седници од 21. јула 
2022. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ 
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД 

И КАНАЛИЗАЦИЈА“ НОВИ САД О 
РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о расподели добити 
за 2021. годину, број: 4.3.-8583/3, коју је Надзорни одбор 
Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ 
Нови Сад донео на 34. седници одржаној 8. априла 2022. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2022-129-I
21. јул 2022. године
НОВИ САД

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

679
На основу члана 25. став 1. тачка 5. 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, 43/19 и 55/20) и члана 39. тачка 30. Статута Града 
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), 
Скупштина Града Новог Сада на XXVIII седници од 21. јула 
2022. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ 
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО 
ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД О РАСПОДЕЛИ 

ДОБИТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о расподели добити 
за 2021. годину, број: 014.1-3060/3, коју је Надзорни одбор 
Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад 
донео на 297. седници одржаној 13. маја 2022. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2022-137-I
21. јул 2022. године
НОВИ САД

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.
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680
На основу члана 23. став 1. тачка 5. Одлуке о усклађивању 

Одлуке о организовању радне организације „Стан“ из Новог 
Сада као јавног предузећа за стамбене услуге („Службени 
лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 24/21) и члана 39. тачка 
30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на XXVIII 
седници од 21. јула 2022. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ 
И ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА „СТАН“ НОВИ 
САД О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ИСКАЗАНЕ 

НА ДАН 31.12.2021. ГОДИНЕ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о расподели добити 
исказане на дан 31.12.2021. године, број: 1110 коју је Над-
зорни одбор Јавног комуналног предузећа „Стан“ Нови Сад 
донео на 26. седници одржаној 2. јуна 2022. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2022-147-I
21. јул 2022. године
НОВИ САД

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

681
На основу члана 23. став 1. тачка 5. Одлуке о усклађи-

вању Одлуке о организовању комуналне радне организације 
за путеве „Пут“ у Новом Саду као јавног комуналног пре-
дузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 
51/21) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина 
Града Новог Сада на XXVIII седници од 21. јула 2022. године, 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „ПУТ“ НОВИ САД О 

РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

I. Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити за 
2021. годину, број: 1100/2687, коју је Надзорни одбор Јавног 
комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад донео на 133. седници 
од 30. марта 2022. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-3569/2022-I
21. јул 2022. године
НОВИ САД

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

682
На основу члана 24. став 1. тачка 5. Одлуке о усклађи-

вању 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 XXVIII седници 
од 21. јула 2022. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“ НОВИ 

САД О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о расподели добити 
за 2021. годину, број: 2022-0-803/6, коју је Надзорни одбор 
Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад 
донео на 16. седници од 30. јуна 2022. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-3571/2022-I
21. јул 2022. године
НОВИ САД

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

683
На основу члана 23. став 1. тачка 8. Одлуке о усклађи-

вању Одлуке о организовању Градског саобраћајног пре-
дузећа „Нови Сад“, као јавног предузећа („Службени лист 
Грaда 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  XXVIII седници 
од 21. јула 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ ПРОЦЕНЕ ВРЕДНОСТИ 

ИМОВИНЕ И КАПИТАЛА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ 
САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“ 

НОВИ САД
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I. Даје се сагласност на Одлуку о усвајању процене 
вредности имовине и капитала Јавног градског саобраћај-
ног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад, број: 156/2022 коју је 
Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа 
„Нови Сад“ Нови Сад донео на 25. седници од 20. јуна 2022. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 34-4181/2022-I
21. јул 2022. године
НОВИ САД

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.
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На основу члана 39. тачка 33. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), а у вези 
са чланом 6. 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, 59/18 и 28/21), Скупштина 
Града Новог Сада на XXVIII седници од 21. јула 2022. године, 
доноси

О Д Л У К У
О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 

АКТИВНОСТИ ЗА МОБИЛНУ СТАНИЦУ ЗА 
ПРЕТОВАР ОТПАДА ЗА 2022. ГОДИНУ 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ЧИСТОЋА“ НОВИ САД 

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се Програм инвестиционих актив-
ности за мобилну станицу за претовар отпада за 2022. 
годину Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад 
(у даљем тексту: Програм), који чини саставни део ове 
одлуке.

Члан 2.

Средства за реализацију Програма у износу од 
1.200.000,00 динара планирана су у буџету Града Новог 
Сада за 2022. годину, за раздео 07. глава 07.01. Градска 
управа за заштиту животне средине, функција 560 Заштита 
животне средине некласификована на другом месту, еко-
номска класификација 451 – Субвенције јавним  нефинан-
сијским предузећима и организацијама, синтетика 4512-капи-
талне субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама.

Члан 3.

Носилац активности предвиђених Програмом је Јавно 
комунално предузеће „Чистоћа“ Нови Сад (у даљем тексту: 
Предузеће).

Члан 4.

Захтев за пренос средстава из члана 2. ове одлуке, уз 
приложену документацију, Предузеће доставља Градској 
управи за заштиту животне средине (у даљем тексту: Град-
ска управа).

Пренос средстава из члана 2. ове одлуке на рачун Пре-
дузећа врши се на основу захтева који припрема Градска 
управа, у складу са прописима.

Члан 5.

Надзор над реализацијом Програма врши Градска 
управа.

Члан 6.

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

Члан 7.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 501-2/2022-47-I
21. јул 2022. године
НОВИ САД

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА МОБИЛНУ 
СТАНИЦУ ЗА ПРЕТОВАР ОТПАДА ЗА 2022. 
ГОДИНУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ЧИСТОЋА“ НОВИ САД

Број 
позиције ОПИС Износ

1
Израда пројектно-техничке 
документације за мобилну 
станицу за претовар отпада

1.200.000,00

УКУПНО: 1.200.000,00

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), 
а у вези са чланом 8. Одлуке о усклађивању Одлуке 
о организовању комуналне радне организације „Град-
ско зеленило“ у Новом Саду, као јавног комуналног 
предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 
47/16, 59/18, 43/19 и 55/20), Скупштина Града Новог 
Сада на XXVIII седници од 21. јула 2022. године, доноси
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О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ НА 

ОЧУВАЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ ЗЕЛЕНИЛА 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД 

ЗА 2022. ГОДИНУ
Члан 1.

У Одлуци о Програму инвестиционих активности на 
очувању и унапређењу зеленила Јавног комуналног пре-
дузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2022. годину („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 57/21) у члану 2. износ: 
„67.980.000,00“ замењује се износом: „19.980.000,00“.

Члан 2.

Програм инвестиционих активности на очувању и уна-
пређењу зеленила Јавног комуналног предузећа „Градско 
зеленило“ Нови Сад за 2022. годину, који је саставни део 
ове одлуке, мења се и гласи:

„ПРОГРАМ 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ НА ОЧУВАЊУ 
И УНАПРЕЂЕЊУ ЗЕЛЕНИЛА ЈАВНОГ КОМУНАЛ-
НОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ 

САД ЗА 2022. ГОДИНУ

Број 
позиције ОПИС Износ

1
Машина за уситњавање зеленог 
отпада – „дробилица“ 
(наставак реализације 
започетих активности)

19.980.000,00

УКУПНО: 19.980.000,00

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

РЕКАПИТУЛАЦИЈА Вредност

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ 
– КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ 19.980.000,00

УКУПНО: 19.980.000,00
“

Члан 3.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 501-2/2022-48-I
21. јул 2022. године
НОВИ САД

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

686
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“, бр. 47/16 и 51/21) и 
члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града 
Новог Сада на XXVIII седници одржаној 21. јула 2022. 
године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПУТ“ 
НОВИ САД ЗА 2022. ГОДИНУ

I. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама Про-
грама пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови 
Сад за 2022. годину, коју је донео Надзорни одбор Јавног 
комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад на 139.  седници 
одржаној 15. јула 2022. године. 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-4834/2022-I
21. јула 2022. године
НОВИ САД

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.
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На основу члана 2. став 4. и члана 50. став 6. Закона о 

јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени 
гласник Републике Србије“, бр. 88/11, 15/16 и 104/16), а у 
вези са чланом 18. став 2. Уговора о концесији за 
пројектовање, изградњу, управљање и одржавање јавне 
гараже на територији Града Новог Сада за Партију 2 – 
Пројектовање, изградња, управљање и одржавање јавне 
гараже на углу Успенске и Шафарикове улице, број ОПУ: 
1716/2020 од 04. септембра 2020. године, Скупштина Града 
Новог Сада на XXVIII седници од 21. јула 2022. године, 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА НАЦРТ 
АНЕКСА I УГОВОРА О КОНЦЕСИЈИ ЗА 

ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ИЗГРАДЊУ, 
УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ 

ГАРАЖЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ 
САДА ЗА ПАРТИЈУ 2 – ПРОЈЕКТОВАЊЕ, 

ИЗГРАДЊА, УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ 
ЈАВНЕ ГАРАЖЕ НА УГЛУ УСПЕНСКЕ И 

ШАФАРИКОВЕ УЛИЦЕ, БРОЈ ОПУ: 1716/2020 
ОД 04. СЕПТЕМБРА 2020. ГОДИНЕ
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I. Даје се сагласност на Нацрт анекса I Уговора о кон-
цесији за пројектовање, изградњу, управљање и одржавање 
јавне гараже на територији Града Новог Сада за Партију 
2 – Пројектовање, изградња, управљање и одржавање 
јавне гараже на углу Успенске и Шафарикове улице, број 
ОПУ: 1716/2020 од 04. септембра 2020. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 351-2/2019-787/45-I
21. јула 2022. године
НОВИ САД

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.
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На основу члана 8. став 1. Одлуке о подизању и одржа-

вању споменика на територији Града Новог Сада („Службени 
лист Града Новог Сада“, бр. 15/09, 20/10 и 51/11), Скупштина 
Града Новог Сада на XXVIII седници од 21. јула 2022. године, 
доноси

О Д Л У К У
О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ 
СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈА МИТРУ СУБОТИЋУ 

СУБИ У НОВОМ САДУ
I.

Образује се Одбор за спровођење Одлуке о постављању 
спомен-обележја Митру Суботићу Суби у Новом Саду (у 
даљем тексту: Одбор).

II.

Задатак Одбора је да спроведе Одлуку о постављању 
спомен-обележја Митру Суботићу Суби у Новом Саду (у 
даљем тексту: Одлука) и обави и друге послове потребне 
за спровођење Одлуке.

III.

Одбор има председника и два члана које именује 
Скупштина Града Новог Сада, у складу са чланом 8. Одлуке 
о подизању и одржавању споменика на територији Града 
Новог Сада.

IV.

Стручне послове за потребе Одбора обављаће Градска 
управа за културу.

V.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2022-179-I
21. јул 2022. године
НОВИ САД

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

689
На основу члана 8. став 1. Одлуке о подизању и одржа-

вању споменика на територији Града Новог Сада („Службени 
лист Града Новог Сада“, бр. 15/09, 20/10 и 51/11), Скупштина 
Града Новог Сада на XXVIII седници од 21. јула 2022. године, 
доноси

О Д Л У К У
О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ 
СКУЛПТУРАЛНОГ ДЕЛА НА ПРОСТОРУ 

„КРЕАТИВНОГ ДИСТРИКТА“ У НОВОМ САДУ
I.

Образује се Одбор за спровођење Одлуке о постављању 
скулптуралног дела на простору „Креативног дистрикта“ у 
Новом Саду (у даљем тексту: Одбор).

II.

Задатак Одбора је да спроведе Одлуку о постављању 
скулптуралног дела на простору „Креативног дистрикта“ у 
Новом Саду (у даљем тексту: Одлука) и обави и друге 
послове потребне за спровођење Одлуке.

III.

Одбор има председника и два члана које именује 
Скупштина Града Новог Сада, у складу са чланом 8. одлуке 
о подизању и одржавању споменика на територији Града 
Новог Сада.

IV.

Стручне послове за потребе Одбора обављаће Градска 
управа за културу.

V.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2022-180-I
21. јул 2022. године
НОВИ САД

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.
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На основу члана 9. Одлуке о прибављању, располагању 

и управљању непокретностима у јавној својини Града Новог 
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 31/19, 61/19, 
9/21 и 9/21 – др. одлука), по захтеву Савета Месне заједнице 
„Лиман“, о давању непокретности у јавној својини на 
коришћење, Скупштина Града Новог Сада на XXVIII седници 
од 21. јула 2022. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ 

НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 
ГРАДА НОВОГ САДА, МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

„ЛИМАН“
I.

ДАЈЕ СЕ НА КОРИШЋЕЊЕ непокретност у јавној 
својини Града Новог Сада, Месној заједници „Лиман“ и то:

 - пословни простор трговине број 1, корисне површине 
63 м2, који се налази у приземљу стамбене зграде за 
колективно становање број 1, у Новом Саду, у улици 
Драге Спасић број 1, саграђена на парцели број 3727 
КО Нови Сад II, уписана у Лист непокретности број 
8276 КО Нови Сад II.

II.

На основу овог решења закључује се уговор између 
Града Новог Сада, кога заступа Градоначелник Града Новог 
Сада, или лице које он овласти и Месне заједнице „Лиман“, 
коју заступа овлашћено лице, којим ће се регулисати међу-
собна права и обавезе.

III.

Уговор из тачке II. овог решења је основ за упис права 
коришћења Месне заједнице „Лиман“, на непокретности 
описаној у тачки I. овог решења у јавне књиге о непокрет-
ностима и правима на њима у складу са законом којим се 
уређује упис права на непокретностима.

IV.

Корисник непокретности из тачке I. овог решења дужан 
је да непокретност која му се овим решењем даје на 
коришћење користи за потребе обављања делатности за 
коју је Месна заједница „Лиман“ и основана.

V.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-111/2021-I
21. јули 2022. године
НОВИ САД

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

691
На основу члана 9. Одлуке о прибављању, располагању 

и управљању непокретностима у јавној својини Града Новог 
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 31/19, 61/19, 
9/21 и 9/21 – др. одлука), по захтеву Културног центра Новог 
Сада, Нови Сад о давању непокретности у јавној својини 
на коришћење, Скупштина Града Новог Сада на XXVIII 
седници од 21. јула 2022. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ 

НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 
ГРАДА НОВОГ САДА, КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ 

НОВОГ САДА, НОВИ САД
I.

ДАЈЕ СЕ НА КОРИШЋЕЊЕ непокретност у јавној 
својини Града Новог Сада, Културном центру Новог Сада, 
Нови Сад и то:

 - пословни простор културе број 1- Дом културе – суте-
рен, приземље и спрат, корисне површине 981 м2, у 
згради културе – део, која се налази у Степановићеву, 
у улици Степе Степановића, саграђена на катастарској 
парцели број 591 КО Степановићево, уписана у Лист 
непокретности 248 КО Степановићево.

II.

На основу овог решења закључује се уговор између 
Града Новог Сада, кога заступа Градоначелник Града Новог 
Сада, или лице које он овласти и Културног центра Новог 
Сада, Нови Сад, кога заступа овлашћено лице, којим ће 
се регулисати међусобна права и обавезе.

III.

Уговор из тачке II. овог решења је основ за упис права 
коришћења Културног центра Новог Сада, Нови Сад, на 
непокретности описаној у тачки I. овог решења у јавне 
књиге о непокретностима и правима на њима у складу са 
законом којим се уређује упис права на непокретностима.

IV.

Корисник непокретности из тачке I. овог решења дужан 
је да непокретност која му се овим решењем даје на 
коришћење користи за потребе обављања делатности за 
коју је Културни центар Новог Сада и  основан.

V.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-87/2022-I
21. јул 2022. године
НОВИ САД

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.
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На основу члана 9. Одлуке о прибављању, располагању 

и управљању непокретностима у јавној својини Града Новог 
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 31/19, 61/19, 
9/21, 9/21 – др. Одлука и 27/22), по захтеву Градске биб-
лиотеке у Новом Саду, Нови Сад о давању непокретности 
у јавној својини на коришћење, Скупштина Града Новог 
Сада на XXVIII седници од 21. јула 2022. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ 

НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 
ГРАДА НОВОГ САДА, ГРАДСКОЈ 

БИБЛИОТЕЦИ У НОВОМ САДУ, НОВИ САД
I.

ДАЈЕ СЕ НА КОРИШЋЕЊЕ непокретност у јавној 
својини Града Новог Сада, Градској библиотеци у Новом 
Саду, Нови Сад и то:

 - пословни простор за који није утврђена делатност број 
7, корисне површине 61 м2, на првом спрату зграде 
јединице локалне самоуправе број 2, која се налази у 
Новом Саду, у улици Доње Земље, саграђена на катас-
тарској парцели број 9118/7 КО Нови Сад IV, уписана 
у Лист непокретности број 974 КО Нови Сад IV.

II.

На основу овог решења закључује се уговор између 
Града Новог Сада, кога заступа Градоначелник Града Новог 
Сада, или лице које он овласти и Градске библиотеке у 
Новом Саду, Нови Сад, кога заступа овлашћено лице, којим 
ће се регулисати међусобна права и обавезе.

III.

Уговор из тачке II. овог решења је основ за упис права 
коришћења Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад, 
на непокретности описаној у тачки I. овог решења у јавне 
књиге о непокретностима и правима на њима у складу са 
законом којим се уређује упис права на непокретностима.

IV.

Корисник непокретности из тачке I. овог решења дужан 
је да непокретност која му се овим решењем даје на 
коришћење користи за потребе обављања делатности за 
коју је Градска библиотека у Новом Саду, Нови Сад и осно-
вана.

V.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 361-289/2022-I
21. јул 2022. године
НОВИ САД

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.
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На основу члана 116. ст. 1, 2, 5. 6. и 7. и члана 117. ст 

1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17 и 27/18 – др. закони, 
10/19, 6/20 и 129/21) и члана 39. тачка 45. Статута Града 
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), 
уз мишљење Националног савета мађарске националне 
мањине број:V/2/256/2022 од 4. јула 2022. године, Скупштина 
Града Новог Сада на XXVIII седници 21. јула 2022. године 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПОЉОПРИВРЕДНЕ 
ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА, ФУТОГ

I

Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Пољопривредне школе са домом ученика, Футог, због истека 
периода на који су именовани, са 29. августом 2022. године:

представници јединице локалне самоуправе:
БОШКО ШКРБИЋ
МАРКО ЦРЕПУЉА
ЈОВАН ПОПАДИЋ

представници запослених:
ЗОРАН ПАНТИЋ
СТАНКА ПРОДАНОВИЋ
ЉИЉАНА ЗАГОРАЦ

представници родитеља:
ДЕЈАНА КЉАЈИЋ
СУЗАНА УТЈЕШАНОВИЋ
ЈЕЛЕНА ПЕЈИЋ

II

За чланове Школског  одбора Пољопривредне школе 
са домом ученика, Футог, од 30. августа 2022. године, на 
период од четири године, именују се:

представници јединице локалне самоуправе:
МАРКО ЦРЕПУЉА
ЈОВАН ПОПАДИЋ
СТЕФАН ИВЕТИЋ

представници запослених:
ГОРАН МИЛОШЕВ
НЕГОВАН ЛАУШЕВ
ГОРАН ОРЕЉ

представници родитеља:
ЕВА ВАЛ – ЉУБАНОВИЋ
СЛАЂАНА ВУКОВИЋ
НАТАША ЖИЖАКОВ
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III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2022-74-I
21. јула 2022. године 
НОВИ САД

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

694
На основу члана 116. ст. 1, 2, 5. 6. и 7. и члана 117. ст 

1. и 2. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17 и 27/18 – др. закони, 
10/19, 6/20 и 129/21) и члана 39. тачка 45. Статута Града 
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), 
уз мишљење Националног савета мађарске националне 
мањине број:V/2/257/2022 од 4. јула 2022. године, Скупштина 
Града Новог Сада на XXVIII седници од 21. јула 2022. године 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШКОЛЕ ЗА ДИЗАЈН 

„БОГДАН ШУПУТ“, НОВИ САД
I

Разрешавају се дужности члана Школског одбора Школе 
за дизајн „Богдан Шупут“, Нови Сад, због истека периода 
на који су именовани, са 29. августом 2022. године:

представници јединице локалне самоуправе:
ДРАЖЕН МАЛОБАБИЋ
НАТАША КРЕСОЈЕВИЋ
ПЕТАР ВУКАШИНОВИЋ

представници запослених:
МАЈА КИШ
ЂОРЂЕ ШВОЊА
КСЕНИЈА ЈАКОВЉЕВИЋ

представници родитеља:
МАЈА РАКАЗОВ 
БРАТИСЛАВ БЕЛИЋ
МИЛЕНА БУБОЊА БЕЛИЋ

II

За чланове Школског  одбора Школе за дизајн „Богдан 
Шупут“, Нови Сад, од 30. августа 2022. године, на период 
од четири године, именују се:

представници јединице локалне самоуправе:
ДРАЖЕН МАЛОБАБИЋ
НЕНАД БУРНАЋ
ЕЛВИРА МОСНАК

представници запослених:
ЂОРЂЕ ШВОЊА
МАЈА КИШ
СЛАЂАНА ЕКРЕС ПЕШЕВИЋ

представници родитеља:
МАЈА РАКАЗОВ 
БРАТИСЛАВ БЕЛИЋ
МИЛЕНА БУБОЊА БЕЛИЋ

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2022-75-I
21. јула 2022. године 
НОВИ САД

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.
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На основу члана 41. ст. 2, 3. и 4. и члана 42. ст. 1, 2, 5. 

и 6. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
13/16, 30/16 – испр, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 39. тачка 
50. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 11/19) у вези са чл. 31. - 33. Одлуке о установама 
културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 16/22), Скупштина Града Новог 
Сада на XXVIII седници од  21. јула 2022. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 
ОДБОРА „НОВОСАДСКОГ ПОЗОРИШТА 

- ÚJVIDÉKI SZÍNHÁZ”, НОВИ САД
I

У Управном одбору „Новосадског позоришта - Újvidéki 
Színház”, Нови Сад разрешавају се дужности

председника
КАРОЉ КИРАЉ

члана
РОЛАНД КАБОК
ГАБРИЕЛА БОЛОК – ХУСАР
КАСА ЧОНГОР
РЕНАТА СЕНТМАРТОНИ
ВУКАШИН ВОЈВОДИЋ из реда запослених
ТЕРЕЗИА ФИГУРА из реда запослених 

II

У Управни одбор „Новосадског позоришта - Újvidéki 
Színház”, Нови Сад именују се на период од четири године
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за члана и председника
РЕНАТА СЕНТМАРТОНИ, по другом именовању

за члана

АРОН МАДАРАС, по првом именовању

РОЛАНД КАБОК, по другом именовању

ВУКАШИН ВОЈВОДИЋ из реда запослених, по другом 
 именовању

АГОТА ФЕРЕНЦ из реда запослених, по првом именовању.

III

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења садржан је у члану 
41. став 3. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 
72/09, 13/16, 30/16 – испр, 6/20, 47/21 и 78/21), којим је 
прописано да чланове управног одбора установе културе 
именује и разрешава оснивач из реда истакнутих стручњака 
и познавалаца културне делатности и у члану 39. тачка 50. 
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 
управни и надзорни одбор установе културе чији је оснивач 
Град Нови Сад. 

Чланом 41. став 4. Закона о култури прописано је да 
председника управног одбора именује оснивач из реда 
чланова управног одбора.

Чланом 10. Закона о изменама и допунама Закона о 
култури („Службени гласник РС“, број 47/21) промењен је 
члан 41. став 2. Закона тако што је, између осталог, про-
писано да управни одбор установе има пет чланова, а 
чланом 2. Закона о изменама Закона о култури („Службени 
гласник РС“, број 78/21) у члану 42. став 5. Закона измењен  
је проценат у погледу састава управног одбора, тако што 
је прописано да састав управног одбора треба да обезбеди 
заступљеност од најмање 40% представника мање 
заступљеног пола. 

Такође, чланом 42. ст. 1, 2 и  6. Закона о култури је 
прописано, поред осталог, да ако је оснивач установе кул-
туре јединица локалне самоуправе,  највише једна трећина 
чланова управног одбора именује се из реда запослених 
у установи, на предлог репрезентативног синдиката уста-
нове, а уколико не постоји репрезентативни синдикат, на 
предлог већине запослених, да најмање један од чланова 
управног одбора из реда запослених мора да буде из реда 
носилаца основне, тј. програмске делатности, као и да се 
чланови управног одбора установе културе именују на 
период од четири године и да могу бити именовани највише 
два пута. 

На основу наведених одредаба Закона о култури, чл. 
31 – 33. Одлуке о установама културе чији је оснивач Град 
Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 16/22), 
прописано је да су установе дужне да статуте ускладе са 
овом одлуком, у року од 30 дана од дана ступања на снагу 
ове одлуке, као и да чланови управног, односно надзорног 
одбора установа настављају са радом до именовања чла-
нова управног, односно надзорног одбора, у складу са 
Законом о култури и овом одлуком и да ће Скупштина Града 

Новог Сада именовати чланове управног, односно надзор-
ног одбора установа, у року од 60 дана од дана ступања 
на снагу ове одлуке. 

Комисија за кадровска, административна и мандат-
но-имунитетна питања Скупштине Града Новог Сада је на 
57. седници од 20. јула 2022. године, у складу са цитираним 
одредбама, ради именовање чланова Управног одбора 
„Новосадског позоришта - Újvidéki Színház”, Нови Сад, 
односно усклађивања са Законом о култури и Одлуком о 
установама културе чији је оснивач Град Нови Сад, имајући 
у виду да је ова установа културе ускладила свој статут са 
наведеном одлуком, на предлог Синдикалне организације 
„Новосадског позоришта - Újvidéki Színház”, Нови Сад, као 
репрезентативног синдиката ове установе културе и 
претходно обављених консултација утврдила Предлог 
решења о разрешењу и именовању председника и чланова 
Управног одбора „Новосадског позоришта - Újvidéki Színház”, 
Нови Сад.

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

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

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2022-80-I
21. јула 2022. године
НОВИ САД

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

696
На основу члана 45. ст. 3. - 5. и члана 46. ст. 1, 4. и 5. 

Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16, 
30/16 – испр, 6/20, 47/21 и 78/21), члана 39. тачка 50. Ста-
тута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 11/19) у вези са чл. 31. - 33. Одлуке о установама 
културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 16/22), Скупштина Града Новог 
Сада на XXVIII седници од  21. јула 2022. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА И ИМЕНОВАЊУ 
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА „НОВОСАДСКОГ ПОЗОРИШТА 

- ÚJVIDÉKI SZÍNHÁZ”, НОВИ САД
I

У Надзорном одбору „Новосадског позоришта - Újvidéki 
Színház”, Нови Сад разрешавају се дужности

вршиоца дужности председника
СИЛВИА ПЕЦ
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члана
РОБЕРТ ФАРКАШ

 II

У Надзорни одбор „Новосадског позоришта - Újvidéki 
Színház”, Нови Сад именују се на период од четири године

за члана и председника
СИЛВИА ПЕЦ, по првом именовању

за члана
РОБЕРТ ФАРКАШ, по другом именовању
СТЕФАН МИЛОШЕВИЋ из реда запослених, по првом 

 именовању.

III

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења садржан је у члану 
45. став 4. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 
72/09, 13/16, 30/16 – испр, 6/20, 47/21 и 78/21), којим је 
прописано да чланове надзорног одбора именује и разре-
шава оснивач и у члану 39. тачка 50. 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 управни и надзорни одбор 
установе културе чији је оснивач Град Нови Сад. 

Чланом 45. став 5. Закона о култури прописано је да 
председника надзорног одбора именује оснивач из реда 
чланова надзорног одбора.

Чланом 11. Закона о изменама и допунама Закона о 
култури („Службени гласник РС“, број 47/21) промењен је 
члан 45. став 3. Закона тако што је прописано да надзорни 
одбор има три члана, а чланом 3. Закона о изменама Закона 
о култури („Службени гласник РС“, број 78/21) у члану 46. 
став 4. Закона измењен  је проценат у погледу састава 
надзорног одбора, тако што је прописано да састав над-
зорног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 
40% представника мање заступљеног пола. 

Такође, чланом 46. ст. 1. и 5. Закона о култури је про-
писано, поред осталог, да ако је оснивач установе културе 
јединица локалне самоуправе,  највише једна трећина 
чланова надзорног одбора именује се из реда запослених 
у установи, на предлог репрезентативног синдиката уста-
нове, а уколико не постоји репрезентативни синдикат, на 
предлог већине запослених, као и да се чланови надзорног 
одбора установе културе именују на период од четири 
године и да могу бити именовани највише два пута. 

На основу наведених одредаба Закона о култури, чл. 
31 – 33. Одлуке о установама културе чији је оснивач Град 
Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 16/22), 
прописано је да су установе дужне да статуте ускладе са 
овом одлуком, у року од 30 дана од дана ступања на снагу 
ове одлуке, као и да чланови управног, односно надзорног 
одбора установа настављају са радом до именовања чла-
нова управног, односно надзорног одбора, у складу са 
Законом о култури и овом одлуком и да ће Скупштина Града 
Новог Сада именовати чланове управног, односно надзор-

ног одбора установа, у року од 60 дана од дана ступања 
на снагу ове одлуке. 

Комисија за кадровска, административна и мандат-
но-имунитетна питања Скупштине Града Новог Сада је на 
57. седници од 20. јула 2022. године, у складу са цитираним 
одредбама, ради именовање чланова Надзорног одбора 
„Новосадског позоришта - Újvidéki Színház”, Нови Сад, 
односно усклађивања са Законом о култури и Одлуком о 
установама културе чији је оснивач Град Нови Сад, имајући 
у виду да је ова установа културе ускладила свој статут са 
наведеном одлуком, на предлог Синдикалне организације 
„Новосадског позоришта - Újvidéki Színház”, Нови Сад, као 
репрезентативног синдиката ове установе културе и 
претходно обављених консултација утврдила Предлог 
решења о разрешењу вршиоца дужности председника и 
члана и именовању председника и чланова Надзорног 
одбора „Новосадског позоришта - Újvidéki Színház”, Нови 
Сад.

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

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

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2022-81-I
21. јула 2022. године
НОВИ САД

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

697
На основу члана 116. став 5. и члана 117. став 3. Закона 

о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20 и 
129/21) и члана 39. тачка 45. Статута Града Новог Сада 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина 
Града Новог Сада на XXVIII седници  21. јула 2022. године, 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ 
„ПАВЛЕ САВИЋ“, НОВИ САД

I

СЛОБОДАНКА БЕУКОВИЋ се разрешава дужности 
члана Школског одбора Техничке школе „Павле Савић“, 
Нови Сад, представника јединице локалне самоуправе, 
пре истека мандата, на лични захтев.

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: 022-1/2022-82-I
21. јула 2022. године 
НОВИ САД

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

698
На основу члана 116. ст. 5. и 7. и члана 117. став 5. 

Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19, 
6/20 и 129/21) и члана 39. тачка 45. Статута Града Новог 
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), 
Скупштина Града Новог Сада на XXVIII седници 21. јула 
2022. године године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „ПАВЛЕ 

САВИЋ“, НОВИ САД
I

СРБА ЈАНКОВ се именује за члана Школског одбора 
Техничке школе „Павле Савић“, Нови Сад, представника 
јединице локалне самоуправе.

II

Изборни период новоименованог члана Школског одбора 
Техничке школе „Павле Савић“, Нови Сад из тачке I овог 
решења траје до истека мандата Школског одбора Техничке 
школе „Павле Савић“, Нови Сад.

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2022-83-I
21. јула 2022. године 
НОВИ САД

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

699
На основу члана 116. ст. 1, 2, 5. и 6. и члана 117. ст 1. 

и 2. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17 и 27/18 – др. закони, 
10/19, 6/20 и 129/21) и члана 39. тачка 45. Статута Града 
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), 
Скупштина Града Новог Сада на XXVIII седници 21. јула 
2022. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

„22. АВГУСТ“, БУКОВАЦ
I

Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „22. август“, Буковац, због истека периода 
на који су именовани, са 28. септембром 2022. године:

представници јединице локалне самоуправе:
ВОЈИСЛАВ БАЈАКИЋ
ДЕЈАН КУДРИЋ
МИЛАН СВИТЛИЦА

представници запослених:
МАРИНА АНТИЋ
ЖЕЉКО ДУГАНЏИЈА
НЕНАД МИНАКОВИЋ

представници родитеља:
ЖЕЉКА ТЕШАНОВИЋ
ДРАГАН ТОДОРОВИЋ
РАДМИЛА ИВАНЧЕВИЋ

II

За чланове Школског  одбора Основне школе „22. август“, 
Буковац, од 29. септембра 2022. године, на период од четири 
године, именују се:

представници јединице локалне самоуправе:
ВОЈИСЛАВ БАЈАКИЋ
ДЕЈАН КУДРИЋ
МИЛАН СВИТЛИЦА

представници запослених:
НАТАЛИЈА ЂЕРМАНОВ
НЕНАД МИНАКОВИЋ
ОЛГИЦА ЛАКИЋ

представници родитеља:
МАРИНА ПОДРАШЧАНИН
АНКИЦА ПОПОВИЋ
ЈЕЛЕНА ЕРДЕЉАН

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2022-84-I
21. јула 2022. године 
НОВИ САД

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.
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700
На основу члана 116. ст. 1, 2, 5. и 6. и члана 117. ст 1. 

и 2. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17 и 27/18 – др. закони, 
10/19, 6/20 и 129/21) и члана 39. тачка 45. Статута Града 
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), 
Скупштина Града Новог Сада на XXVIII седници 21. јула 
2022. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

„ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА“, НОВИ САД
I

Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Прва војвођанска бригада“, Нови Сад, због 
истека периода на који су именовани, са 28. септембром 
2022. године:

представници јединице локалне самоуправе:
БОЈАНА ШУША
ДЕЈАН МИТРОВИЋ
ЈЕЛЕНА МИЈАНОВИЋ

представници запослених:
МАРИЈА СИМИН
ДЕЈАН ПОЗНИЋ
ВАЛЕНТИН НОВАЧИЋ

представници родитеља:
ЖАРКО СИМОВИЋ
КРИСТИНА ТОДОРИЋ
ДАНИЈЕЛА КОРАЋ МАНДИЋ

II

За чланове Школског  одбора Основне школе „Прва 
војвођанска бригада“, Нови Сад, од 29. септембра 2022. 
године, на период од четири године, именују се:

представници јединице локалне самоуправе:
БОЈАНА ШУША
ДЕЈАН МИТРОВИЋ
ЈЕЛЕНА МИЈАНОВИЋ

представници запослених:
ВАЛЕНТИН НОВАЧИЋ
НЕВЕНКА НОВЧИЋ МАМУЛА
ДЕЈАН ПОЗНИЋ

представници родитеља:
ДАНИЈЕЛА КОРАЋ МАНДИЋ
БРАНИСЛАВА ИВАНИШЕВИЋ
ЖАРКО СИМОВИЋ

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2022-85-I
21. јула 2022. године
НОВИ САД

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

701
На основу члана 116. ст. 1, 2, 5. и 6. и члана 117. ст 1. 

и 2. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17 и 27/18 – др. закони, 
10/19, 6/20 и 129/21) и члана 39. тачка 45. Статута Града 
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), 
Скупштина Града Новог Сада на XXVIII седници 21. јула 
2022. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

„НИКОЛА ТЕСЛА“, НОВИ САД
I

Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Никола Тесла“, Нови Сад, због истека 
периода на који су именовани, са 28. септембром 2022. 
године:

представници јединице локалне самоуправе:
РУЖИЦА ДУЈНОВИЋ
ГОРАН ПОПОВИЋ
ИВАНА ПАНИЋ

представници запослених:
ХАРГИТА ПОПОВИЋ
ЕДИТ БОЛОК
ДАНИЈЕЛА МИЛИЧИЋ

представници родитеља:
САНДРА МИЉАНИЋ
ЂОРЂЕ АЈКАЛО
НАТАША ЂУРАГИЋ

II

За чланове Школског  одбора Основне школе „Никола 
Тесла“, Нови Сад, од 29. септембра 2022. године, на период 
од четири године, именују се:

представници јединице локалне самоуправе:
ИВАНА ПАНИЋ
ДАНИЛО ЕРДЕЉАН
МАЈА РАДУЛОВИЋ

представници запослених:
ХАРГИТА ПОПОВИЋ
ЕДИТ БОЛОК
ДАНИЈЕЛА МИЛИЧИЋ
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представници родитеља:
САНДРА МИЉАНИЋ
ЂОРЂЕ АЈКАЛО
НАТАША ЂУРАГИЋ

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2022-86-I
21. јула 2022. године
НОВИ САД

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

702
На основу члана 8. став 2. Одлуке о подизању и одржа-

вању споменика на територији Града Новог Сада („Службени 
лист Града Новог Сада“, бр. 15/09, 20/10 и 51/11), Скупштина 
Града Новог Сада на XXVIII седници 21. јула 2022. године 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О 
ПОСТАВЉАЊУ СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈА МИТРУ 

СУБОТИЋУ СУБИ У НОВОМ САДУ
I

У Одбор за спровођење Одлуке о постављању спомен-обе-
лежја Митру Суботићу Суби у Новом Саду именују се:

за председника:
ПЕТАР ЂУРЂЕВ, директор Историјског архива Града 
Новог Сада, Нови Сад

за чланове: 
РУЖА СУБОТИЋ, управитељица Фондације „Митар 
Суботић Суба“
МИЛАНА АРЊАШ РАДИЋ, представник Савета за 
културу и информисање 

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2022-87-I
21. јула 2022. године
НОВИ САД

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

703
На основу члана 8. став 2. Одлуке о подизању и одржа-

вању споменика на територији Града Новог Сада („Службени 
лист Града Новог Сада“, бр. 15/09, 20/10 и 51/11), Скупштина 
Града Новог Сада на XXVIII седници 21. јула 2022. године 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЕДНИКА И 

ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ СКУЛПТУРАЛНОГ 

ДЕЛА НА ПРОСТОРУ „КРЕАТИВНОГ 
ДИСТРИКТА“  У НОВОМ САДУ

I

У Одбор за спровођење Одлуке о постављању скулп-
туралног дела на простору „Креативног дистрикта“ у Новом 
Саду именују се:

за председника:

ПЕТАР ЂУРЂЕВ, директор Историјског архива Града 
Новог Сада, Нови Сад

за чланове: 

САРА ВУЛЕТИЋ, програмска директорка Фондације 
„Нови Сад – Европска престоница културе“

МИЛАНА АРЊАШ РАДИЋ, представник Савета за кул-
туру и информисање 

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2022-88-I
21. јула 2022. године
НОВИ САД

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ УЗ 
ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ 

МЕСТА ВЕТЕРНИК (усаглашавање правила уређења и грађења у грађевинском подручју)
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С А Д Р Ж А Ј
Рег. бр.            Предмет                           Страна Рег. бр.            Предмет                           Страна

ГРАД НОВИ САД

Скупштина

667 Одлука о изменама и допунама Плана 
 генералне регулације насељеног места 
 Ветерник (усаглашавање правила уређе-
 ња и грађења у грађевинском подручју) 1669

668 Одлука о радном времену објеката у ко-
 јима се обавља угоститељска делатност 
 на територији Града Новог Сада 1674

669 Одлука о радном времену трговинских и 
 занатских објеката и објеката за приређи-
 вање игара на срећу и забавних игара на 
 територији Града Новог Сада 1677

670 Одлука о финансијској подршци Фонду за 
 стипендирање и подстицање напредова-
 ња даровитих студената и младих науч-
 них радника и уметника Универзитета у 
 Новом Саду, за школску 2022/2023. годину 1682

671 Одлука о измени и допуни Одлуке о при-
 бављању, располагању и управљању 
 непокретностима у јавној својини Града 
 Новог Сада 1683

672 Решење о давању сагласности на Одлуку 
 Надзорног одбора Јавног комуналног 
 предузећа „Новосадска топлана“ Нови 
 Сад о расподели добити за 2021. годину 1683

673 Решење о давању сагласности на Одлуку 
 Надзорног одбора Јавног комуналног 
 предузећа „Чистоћа“ Нови Сад о распо-
 дели добити за 2021. годину 1684

674 Решење о давању сагласности на Одлуку 
 Надзорног одбора Јавног комуналног 
 предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови 
 Сад“ Нови Сад о расподели добити за 
 2021. годину 1684

675 Решење о давању сагласности на Одлуку 
 Надзорног одбора ЈКП „Информатика“ 
 Нови Сад о расподели добити за 2021. 
 годину 1684

676 Решење о давању сагласности на Одлуку 
 Надзорног одбора Јавног комуналног 
 предузећа „Тржница“ Нови Сад о распо-
 дели добити за 2021. годину 1684

677 Решење о давању сагласности на Одлуку 
 Надзорног одбора Јавног комуналног 
 предузећа „Лисје“ Нови Сад о расподели 
 добити за 2021. годину 1685

678 Решење о давању сагласности на Одлуку 
 Надзорног одбора Јавног комуналног 
 предузећа „Водовод и канализација“ Нови 
 Сад о расподели добити за 2021. годину 1685

679 Решење о давању сагласности на Одлуку 
 Надзорног одбора Јавног комуналног 
 предузећа “Градско зеленило” Нови Сад 
 o расподели добити за 2021. годину 1685

680 Решење о давању сагласности на Одлуку 
 Надзорног одбора Јавног комуналног 
 предузећа за одржавање стамбених и 
 пословних простора „Стан“ Нови Сад  
 о расподели добити исказане на дан 
 31.12.2021. године 1686

681 Решење о давању сагласности на Одлуку 
 Надзорног одбора Јавног комуналног 
 предузећа „Пут“ Нови Сад о расподели 
 добити за 2021. годину 1686

682 Решење о давању сагласности на Одлуку 
 Надзорног одбора Јавног комуналног 
 предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад 
 о расподели добити за 2021. годину 1686

683 Решење о давању сагласности на Одлуку 
 о усвајању процене вредности имовине 
 и капитала Јавног градског саобраћајног 
 предузећа „Нови Сад“ Нови Сад 1686

684 Одлука о Програму инвестиционих актив-
 ности за мобилну станицу за претовар 
 отпада за 2022. годину Јавног комунал-
 ог предузећа „Чистоћа“ Нови Сад  1687

685 Одлука о изменама Одлуке о Програму 
 инвестиционих активности на очувању и 
 унапређењу зеленила Јавног комуналног 
 предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад 
 за 2022. годину 1687

686 Решење о давању сагласности на Одлуку 
 о изменама Програма пословања Јавног 
 комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад 
 за 2022. годину 1688

687 Решење о давању сагласности на Нацрт 
 анекса I Уговора о концесији за пројекто-
 вање, изградњу, управљање и одржава-
 ње јавне гараже на територији Града 
 Новог Сада за Партију 2 - Пројектовање, 
 изградња, управљање и одржавање јав-
 не гараже на углу Успенске и Шафари-
 кове улице, број ОПУ: 1716/2020 од 
 04. септембра 2020. године 1688
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Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Oдговорни уредник: Александар Ткалец.
Уредништво: Градска управа за прописе Града Новог Сада,

21000 Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, Телефон: 021/451-726.
Годишња претплата: 3.500,00 динара. Уплатни рачун број: 840-742341843-24;

По моделу 97 са позивом на број 20-511, Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Нови Сад.
Прималац: Приходи градских органа управе

Сврха плаћања: За “Службени лист Града Новог Сада”.
Рачунарска обрада и штампа:

Служба за заједничке послове Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, 21000 Нови Сад, телефон: 021/4882-700

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

688 Одлука о образовању Одбора за спрово-
 ђење Одлуке о постављању спомен – 
 – обележја Митру Суботићу Суби у 
 Новом Саду 1689

689 Одлука о образовању Одбора за спрово-
 ђење Одлуке о постављању скулптурал-
 ног дела на простору „Креативног дис-
 трикта“ у Новом Саду 1689

690 Решење о давању на коришћење непо-
 кретности у јавној својини Града Новог 
 Сада, Месној заједници „Лиман“ 1690

691 Решење о давању на коришћење непо-
 кретности у јавној својини Града Новог 
 Сада Културном центру Новог Сада, 
 Нови Сад 1690

692 Решење о давању на коришћење непо-
 кретности у јавној својини Града Новог 
 Сада Градској библиотеци у Новом Саду, 
 Нови Сад 1691

693 Решење о разрешењу и именовању чла-
 нова Школског одбора Пољопривредне 
 школе са домом ученика, Футог 1691

694 Решење о разрешењу и именовању чла-
 нова Школског одбора Школе за дизајн 
 „Богдан Шупут“, Нови Сад 1692

695 Решење о разрешењу и именовању пре-
 дседника и чланова Управног одбора 
 „Новосадског позоришта - Újvidéki 
 Színház“, Нови Сад 1692

696 Решење о разрешењу вршиоца дужно-
 сти председника и члана и именовању 
 председника и чланова Надзорног од-
 бора „Новосадског позоришта - Újvidéki 
 Színház“, Нови Сад 1693

697 Решење о разрешењу члана Школског 
 одбора Техничке школе „Павле Савић“, 
 Нови Сад 1694

698 Решење о именовању члана Школског 
 одбора Техничке школе „Павле Савић“, 
 Нови Сад 1695

699 Решење о разрешењу и именовању чла-
 нова Школског одбора Основне школе 
 „22. август“, Буковац 1695

700 Решење о разрешењу и именовању чла-
 нова Школског одбора Основне школе 
 „Прва војвођанска бригада“, Нови Сад 1696

701 Решење о разрешењу и именовању чла-
 нова Школског одбора Основне школе 
 „Никола Тесла“, Нови Сад 1696

702 Решење о именовању председника и 
 чланова Одбора за спровођење Одлуке 
 о постављању спомен-обележја Митру 
 Суботићу Суби у Новом Саду 1697

703 Решење о именовању председника и 
 чланова Одбора за спровођење Одлуке 
 о постављању скулптуралног дела на 
 простору „Креативног дистрикта“ у 
 Новом Саду 1697


