
На  основу  чл. 13. и  14. Закона  о  управлању  отпадом  (,,Службени  глаеник  
Републике  Србије , бр.  36/09, 88/10, 14/16 и  95/18 - др. закон), Скупштина  Града  Новог  
Сада  на  XXVІІ  еедници  од  27. јуна  2022. године  доноеи  

одлукУ  
О  ИЗМЕНАМА  ОДЛУКЕ  О  ПРИСТУПАЊУ  ИЗРАДИ  ЛОКАЛНОГ  ПЛАНА  

УПРАВЛјАЊА  ОТПАДОМ  ЗА  ГРАд  НОВИ  САД  ЗА  ПЕРИОД  2021-2030. ГОДИНЕ  

Члан  1. 

У  називу  Одлуке  о  приступању  изради  Локалног  плана  управлања  отпадом  за  
Град  Нови  Сад  за  период  2021-2030. годинс  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  
24/21), речи: ,,за  период  2021-2030. године  замењују  се  рсчима: ,,за  псриод  2022-203!. 
године .  

Члан  2. 

У  члану  1. речи: ,,за  период  2021-2030. године  замењују  се  речима: ,,за  период  
2022-203!. године  

Члан  3. 

Члан  5. мења  се  и  глаеи : 

,,Члан  5. 

Реілење  о  неприетупању  изради  стратеідке  процене  утицаја  Локалног  плана  
управлања  отпадом  за  Град  Нови  Сад  за  период  2022-203 ј . године  на  животну  срсдину  
Градеке  управс  за  комуналне  послове, број : јјЈ-352-1/202!-180 од  15. априла  2021. године  
и  број : јІЈ-352-1/2022-I86 од  26. маја  2022. годинс  донсто  на  основу  мишлења  Градске  
управе  за  заштиту  животне  средине , број : VІ-501-I/202 ј -114 од  14. априла  2021. године  и  
број : VГ-50 1-/2022- 165 од  25. маја  2022. године, еаетавни  је  део  овс  

Члан  4. 

Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објавливања  у  ,,Службсном  листу  
Града  Новог  Сада . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОдИНА  
ГРАДНОВИСАД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА Предссдница  : 
Број : ј52-1/2022-186-ј  
27. јун  2022. годинс  
НОВИ  САД МЅЈелеца  Маринковић  Радомировић  



На  основу  члана  9. ст. З . и  4. 3акона  о  стратешко  процени  утицаја  на  животну  средину  
(,,Службени  гласник  Републике бр. 135/04 и  88/10), а  по  прибавњеном  Миніњењу  Градске  
уnраве  за  заштиту  животне  средине, број  Vј-501- І /2022-ібѕ  од  25. маја  2022. године, Градска  
управа  за  комуналне  послове  доноси  

РЕШЕЊЕ  
о  изNіенама  Решења  о  Неприступању  изради  стратешке  процене  утицаја  

Локалног  плана  управања  отпадом  за  Град  Нови  Сад, 
за  период  од  2021-2030. године  на  животну  средину  

У  називу  Решења  о  неприступању  изради  стратешке  процене  утицаја  Локалног  плана  
управњања  отпадом  за  Град  Нови  Сад, за  период  од  2021-2030. године  на  животну  средину, број: 
111-352- 1/202 1-1 80 од  І  5. anpuna 202 І . године, речи: ,,за  период  од  202 І  -2030. године  замењују  се  
речима: ,,за  период  2022-203 І . године . 

У  ставу  І . речи: ,,за  период  од  202 І -2030. године  замењују  се  речима: ,,за  период  2022-
203 l. године . 

У  ставу  2. речи : ,,за  период  од  2021-2030. године  замењују  се  речима: ,,за  период  2022 
203 l. године  

Ово  решење  објавити  у  ,,Службеном  листу  Града  Новог  Сада . 

Образложење  

Правни  основ  за  доношење  Решења  о  изменама  Реuјења  о  нелриступању  изради  стратешке  
nроцене  утицаја  Локалног  плана  управњања  отпадом  за  Град  Нови  Сад, за  период  од  202 І -2030. 
године  на  животну  средину  садржанје  у  члану  9. ст. 3. и  4. закона  о  стратешкој  процени  утицаја  
на  животну  средину  (,,Службени  гласник  Републике  Србије , бр.  135/04 и  88/10), а  по  
прибавњеном  Миш.њењу  Градске  управе  за  заштиту  животне  средине, број  VІ-50 І - І /2022-165 од  
25. маја  2022. године. 

Одредбом  члана  9. ст. 3. и  4. 3акона  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину  
уређеноје  да  орган  надлежан  за  припрему  плана  и  програма  којимаје  предвиђено  коришћење  
мањих  површина  на  локалном  нивоу  или  у  случају  мањих  измена  планова  и  програма  које  не  
захтевају  прописани  nоступак  усвајања, као  и  за  планове  и  nрограме  који  нису  наведени, мо)ке  
одлучити  да  се  не  израђује  стратешка  процена  о  чему  претходно  прибавња  миш.њење  органа  
надлежног  за  послове  заштите  животне  средиве  и  других  заинтересованих  органа  и  организација , 
а  одлука  садржи  нарочито: податке  о  врсти  плана  и  програма, разлоге  за  не  приступање  изради  
стратешке  процене  према  критеријумима  из  члана  б. овог  закона  и  друге  релевантне  податке  на  
основу  којихје  одлучено  да  се  не  приступи  изради  стратешке  процене. 

Након  доношења  Регионалног  плана  управњања  отпадом  за  Град  Нови  Сад  и  општине  
Бачка  Паланка, Бачки  Петровац, Беочин, Жаба.њ, Србобран, Темерин  и  Врбас  за  период  2019 - 
2028. године  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  29/20), чланице  потписнице  Споразума  у  
складу  са  законом, npucіynune су  изради  локалних  планова  управ.њања  отпадом  за  своје  
територије. 

У  поступку  израде  Локалног  плана  управ.њања  отпадом  за  Град  Нови  Сад, за  период  2021-
2030. године  лриступило  се  доноњењу  одлуке  о  потреби  израде  стратешке  процене  утицаја  ГЈлана  
на  животну  средину. У  складу  са  чланом  l 1. став  l. 3акона  о  стратешкој  процени  утицаја  на  
животну  срединује  затражено  Миш.њење  Градске  управе  за  заштиту  животне  средине  о  потреби  
израде  стратешке  процене  утицаја  на  животну  средину  предметног  плана. 



У  року  наведеном  у  члану  I 1. став  3. Закона  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  
средину  д0ставлен0је  Миш.њење  оД  стране  Градске  угіраве  за  заштиту  животне  средине, број  УI-
50 і  - 11/202 ј  - ј  4  оД  l 4.04.202 ј . године, у  којем  Градска  управа  за  заштиту  животне  средине  навела  
да  уз  потпуну  примену  мера  датих  у  Извештају  о  Стратешкој  гіроцени  утицаја  Регионалног  плана  
управ.њања  отпадом  за  Град  Нови  Сад  и  општине  Бачка  ГЈаланка, Бачки  гlетровац, Беочин, Жабал , 
Србобран, Темерин  и  Врбас  за  период  2019 - 2028. године, није  потребно  спроводити  стратешку  
процену  утицаја  Локалног  плана  угіравлања  отпадом  за  Град  ј-{ови  Сад, за  период  202 І -2030. 
године  на  животну  средину. 

Наиме, Скупштина  Града  Новог  Сада  донела  је  на  6!. седници  од  28. фебруара  2020. 
године  Регионални  план  управ.њања  отпадом  за  Град  Нови  Сад  и  општине  Бачка  Паланка, Бачки  
ГЈетровац, Беочин, Жабањ, Србобран, Темерин  и  Врбас  за  лериод  20 ! 9 - 2028. године  (,,Службени  
лист  Града  Новог  Сада . број  29/20). Пре  дОношења  Регионалног  плана, у  складу  са  Закњучком  
Градског  већа  Града  Новог  Сада, број  352-l/2019-607-јГ  од  31. децембра  2019. годиі-іе, Градска  
управа  за  комуналне  послове  и  Међуопштинска  радна  група  за  управ.њање  кОмуналним  отпадом, 
у  периоду  од  3. дО  ј 8. јануара  2020. године, слровеле  су  Јавну  расправу  и  јавни  увид  о  ј-Iацрту  
регионалног  плана  управ.њања  отпадом  за  Град  t-{ови  Сад  и  општине  Бачка  Паланка, Бачкн  
Гјетровац, Беочин, Жаба.њ, Србобран, Темерин  и  Врбас  за  период  2019-2028. године  са  
Извештајем  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину  Регионалног  плана  управлања  
отпадом  за  Град  Нови  Сад  и  општине  Бачка  Паланка, Бачки  Петровац, Беочин, Жаба.њ, Србобран, 
Темерин  и  Врбас  за  период  2019 - 2028. године. 

Имајући  у  виду  наведено, а  с  обзиром  на  то  да  је  Стратешком  проценом  угицаја  на  
животну  средину  за  Регионални  план  уnрав.њања  отпадом  извршена  потпуна  авализа  утицаја  на  
животну  средину  за  подручје  на  којем  се  налази  Град  Нови  Сад, утврђено  је  да  је  непотребно  
понав.њати  пОступак  Стратешке  процене  угицаја  на  животну  средину  за  план  истог  обухвата. 

С  обзиром  даје  у  току  израде  Локалnог  nлана  упрао.њања  отпадом  за  Град  Нови  Сад, за  
период  202 І -2030. године, Влада  Републике  Србије  усвојила  Програм  управ.њања  отпадом  у  
Републици  Србији  за  период  2022-203 1. године  (,,Службени  гласник  Републике  Србије , број  
12/22), у  цињу  усклађивања  са  наведеним  Програмом, потребно  је  изменити  Одлуку  о  
приступању  изради  Локалног  плана  управ.њања  отпадом  за  Град  Нови  Сад  за  nериод  202 Ј -2030 
године  у  делу  који  се  односи  на  период  важења  плана, а  какоје  Решење  о  неприступању  изради  
Стратешке  процене  утицаја  Локалног  плана  управ.њања  Отпадом  за  Град  Нови  Сад, за  период  
2021-2030. године  на  животну  средину  саставни  део  наведене  одлуке  неопходно  је  и  период  
важења  Решења  ускладити  са  периодом  важења  Програма . 

Имајући  у  виду  наведено, донетоје  решење  као  у  диспозитиву. 

РЕПУБЛИ t(А  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
Градска  управа  за  комуналне  послове  
Број: lll-352- і /2022-186 
Дана: 26.05.2022. године  
НОВИ  САД  



РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОви  САд  
ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  ЗАШТИТУ  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ  
Број: Vі -501-1/2022-165 
датум: 25. мај  2022. године  
Нови  Сад  

Градска  управа  за  заштиту  животне  средине, 
стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину  
88/2010), гтоступајући  по  захтеву  Градске  управе  
ІІі -352-112022-Іаб  од  24. маја  2022. године, даје  

на  основу  члана  11. став  2. Закона  о  
( Службени  гласник  РСІ I број  135/2004 и  
за  комуналне  послове  Града  Новог  Сада, 

МИШЊЕЊЕ  

НА  ПРЕДЈІОГ  РЕШЕЊА  О  ИЗМЕНАМА  РЕШЕЊА  О  НЕПРИСТУЛАЊУ  ИЗРАДИ  СТРАТЕШКЕ  ЛРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА  JІOKAJІHOr ПЛАНА  УПРАВЊАЊА  ОТПАДОМ  ЗА  ГРАД  нови  САД, ЗА  ПЕРИОД  ОД  2021-2030. ГОДИНЕ  НА  живоТНу  СРЕДИНУ  

Градска  управа  за  заштиту  Животне  средине  сагласна  је  са  Предлогом  решења  о  и3менама  Решења  о  неприступању  изради  стратешке  процене  утицаја  Локаз-јног  плана  управјіања  отпадом  за  Град  Нови  Сад1  за  период  од  2021 - 2030. године  на  животну  средину. 

Образложење  

Чланом  11. Закона  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину1  прописано  је  да  је  у  припреми  одгтуке  о  изради  Стратешке  процене, односно  одлуке  о  неприступању  изради  стратешке  процене  орган  Надлежан  аа  лрипрему  пгтана  и  програма  дужан  да  од  органа  надлежног  за  послове  Заштите  животне  средине  прибави  мишњење. Градска  управе  за  комуналне  послове  Града  Новог  Сада, доставила  је  Градској  управи  за  заштиту  Животне  средине  захтев, број: lјі -352-1/2022-186 од  24. маја  2022. године, за  давање  мишњења  на  Предлог  решења  о  изменама  Реwења  о  неприступању  изради  Стратешке  процене  утицаја  Локалног  плана  управњања  отпадом  за  Град  Нови  Сад, за  nериод  од  2021 - 2030. године  на  животну  средину. 

Уз  захтев  доставјіени  су: 
- Решење  о  изменама  решења  о  неприступању  изради  стратешке  процене  утицаја  Локалног  плана  управњања  отладом  за  Град  Нови  Сад, аа  период  оД  2021 - 2030. године  на  животну  средину, 
- Нацрт  одлуке  о  иаменама  одлуке  о  приступању  изради  Локалног  плана  управњања  отпадом  за  Град  Нови  Сад1  за  период  за  лериод  2021 - 2030 године. 



Градска  Управа  за  заштиту  ЖИвоТне  средине  је  размотрила  доставњену  
/ ОКУентацију  у  којој  је  наведево  да  је  у  Току  израде  Локајіног  плана  угтравњања  ОТпадом  
за  Град  Нови  Сад  за  периода  2021-2030 Године  Влада  Републике  Србије  УСВојила  
ПРОГрамуПрав отпадом  у  Републици  Србији  за  Период  2022-2031 годиве. 

У  Цињу  усклађивања  са  наведеним  национним  лрограмом  извршена  је  иамена  
гтериода  важења  Плава, те  је  уместо  речи: за  период  од  20212030 ГОдине , Одређен  
ј-ісви  рок  важења  плана  ,за  период  2022-2031. Годиве  Имајући  у  виду  вапред  наведено  Градска  Уnрава  за  заштиту  животве  средине  је  
сагласна  са  Предлого  решења  о  изменама  Решења  о  неприступању  изради  стратешке  
процене  утицаја  Локалног  плана  управњања  отпаДом  за  Град  Нови  Сад, за  Гтериод  ОД  
2021 - 2030. Године  на  животну  средину. 

в.д:НАЧЕЛНиА  
? Т \. 

t.  мр ица  Бранковић  
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