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На основу члана 24. тачка 55. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 71. Закона о буџетском 
систему ("Службени гласник Републике Србије", бр. 
9/2002, 87/2002, 61/2005, 66/2005, 101/2005, 62/2006, 
63/2006, 85/2006 и 86/2006), Скупштина Града Новог 
Сада на X седници 4. фебруара 2009. године, доноси

О Д Л У К У
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА 

ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ
ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА 

НОВОГ САДА ЗА 2008. ГОДИНУ

I. За обављање екстерне ревизије завршног рачуна 
буџета Града Новог Сада за 2008. годину ангажоваће 
се ревизор.

II. 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: 400-2/2009-I 
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД 

Председник
Александар Јовановић, с.р.
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На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и 

изградњи (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 
47/2003 и 34/2006) и члана 24. тачка 6. Статута Града 
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града 
Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Са-
да на X седници 4. фебруара 2009. године, доноси

О Д Л У К У
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ПРОШИРЕЊА ШУМИЦА I И II ДО ГРАДСКЕ 

МАГИСТРАЛЕ У НОВОМ САДУ

Члан 1.

Приступа се изради плана детаљне регулације про-
ширења Шумица I и II до градске магистрале у Новом 
Саду (у даљем тексту: план).

Члан 2.

Планом ће се утврдити намена површина, подела 
грађевинског рејона на јавно и остало грађевинско 
земљиште,  правила уређења и правила грађења, у 
складу са основном наменом и правилима утврђеним 
Генералним планом града Новог Сада до 2021. године - 
пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 39/2006).

Члан 3.

Грађевински рејон који ће се обухватити планом на-
лази се у КО Нови Сад IV, унутар описане границе.

За почетну тачку описа границе грађевинског рејона 
утврђена је најсевернија тачка простора, у пресеку за-
падне регулационе линије планиране саобраћајнице 
дефинисане осовинским тачкама 9798, 9799 и 9800, и 
источне регулационе линије градске магистрале. Из 
ове тачке граница креће на југоисток по југозападној ре-
гулацији планиране саобраћајнице до пресека са севе-
розападном регулационом линијом планиране саоб-
раћајнице дефинисане осовинским тачкама 9800 и 
1078. Овде граница скреће на југозапад, поклапа се са 
северозападном регулацијом планиране саобраћајнице 
до пресека са источном регулационом линијом градске 
магистрале, одакле граница скреће на север по источ-
ној регулационој линији градске магистрале и долази 
до почетне тачке описа границе грађевинског рејона.

Површина која ће се обухватити планом је 6,79 ha.

Члан 4.

Рок за израду плана је 60 дана од дана ступања на 
снагу ове одлуке.

Члан 5.

Средства за израду плана обезбеђена су Програмом 
уређивања грађевинског земљишта за 2008. годину 
("Службени лист Града Новог Сада", бр. 48/2007 и 
39/2008).

Члан 6.

Саставни део ове одлуке су Програм за израду пла-
на детаљне регулације проширења Шумица I и II до 
градске магистрале у Новом Саду и Решење о непри-
ступању изради стратешке процене утицаја плана де-
таљне регулације проширења Шумица I и II до градске 
магистрале  у Новом Саду на животну средину.
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Члан 7.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 35-404/2008-I 
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

П Р О Г Р А М
ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ПРОШИРЕЊА ШУМИЦА I И II ДО ГРАДСКЕ 

МАГИСТРАЛЕ  У НОВОМ САДУ

1.0. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА

На основу члана 45. став 1. Закона о планирању и 
изградњи (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 
47/2003 и 34/2006) (у даљем тексту: Закон) приступа се 
изради Програма за израду плана детаљне регулације 
проширења Шумица I и II до градске магистрале у Но-
вом Саду (у даљем тексту: Програм), који је, према од-
редби члана 46. став 3. Закона, састави део одлуке о 
изради урбанистичког плана.

Програмом уређивања грађевинског земљишта за 
2008. годину (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 
48/2007 и 39/2008) предвиђена је израда плана детаљ-
не регулације проширења Шумица I и II до градске ма-
гистрале у Новом Саду.

2.0. ПОДАЦИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ОД ЗНАЧАЈА
  ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА

2.1. Урбанистичка документација

Простор који ће се обухватити планом детаљне ре-
гулације проширења Шумица I и II до градске магистра-
ле у Новом Саду намењен је Генералним планом града 
Новог Сада до 2021. године - пречишћен текст (“Служ-
бени лист Града Новог Сада”, број 39/2006) (у даљем 
тексту: Генерални план) за породично становање.

Грађевински рејон припада северном делу града чије 
је окружење планирано за породично становање и за-
штитно зеленило.

Предвиђену границу представља са североистока 
Улица Пантелије Миланковића, са југоистока Улица Ан-
гела Влашковића, које се уливају у Пролетерску улицу, 
једну од главних улица у окружењу. Са западне стране 
границу представља планирана градска магистрала 
која ће се повезати са аутопутем Е-75 Суботица - Нови 
Сад - Београд.

Намена површине предложеног грађевинског рејона 
је Генералним планом промењена из заштитног зелени-
ла у породично становање.

Разлог проширења зоне породичног становања пре-
ма планираној градској магистрали је настанак неле-
галне стамбене изградње.

Генералним планом проширење је дефинисано мак-
симално могуће у односу на постојећу нелегалну из-
градњу и планирану градску магистралу.

За обухваћени простор, до сада није донет план де-
таљне разраде.

2.2. Стање простора и намена коришћења

На простору који ће се обухватити планом изграђени 
су објекти породичног становања сконцентрисани у се-
вероисточном делу грађевинског рејона.

Унутар границе грађевинског рејона нема изведених 
улица. На терену постоје атарски путеви који огранича-
вају овај простор, а планом који је израђен за суседни 
простор, План детаљне регулације “Шумице” I и II у Но-
вом Саду (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
16/2003), планирани су за улице које су добиле назив 
Улица Пантелије Миланковића и Улица Ангела Влашко-
вића.

Дуж постојећих њива које су делимично испарцели-
сане интерном парцелацијом на грађевинске парцеле, 
тамо где је изграђен већи број објеката, оформљени су 
колски прилази који ће се дефинисати концептом план-
ског решења.

Намена површина означава концептуално начин ко-
ришћења земљишта преко размештаја основних функ-
ција у простору. С обзиром на предвиђени број станов-
ника, на овом подручју није потребно обезбедити 
простор за ванстамбене садржаје (школу, предшколску 
установу и др.). Североисточно од Улице Ангела Влаш-
ковића планирана је предшколска установа и комплекс 
намењен општеградском центру.

2.3. Циљеви уређења и програмски елементи 
  плана

Како овај грађевински рејон није био предмет детаљ-
не разраде, доношењем плана детаљне регулације 
први пут ће се стећи услови за планско регулисање 
простора, чиме ће се зауставити даља деградација, и 
санирати делови нападнути бесправном изградњом.

Програмски елементи плана утврђују се на основу:

-  просторног развоја утврђеног Генералним планом;

-  сагледавања просторних могућности локације, 
уважавајући стање на терену;

-  усклађивања постојеће мреже улица са фактич-
ким  стањем, уз дефинисање одговарајућег про-
фила улице где год је то могуће;

-  поштовања положаја планиране трасе градске 
магистрале за коју су издати урбанистички усло-
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ви, а у току 2008. године ће се радити потребна 
пројектна документација.

3.0. КОНЦЕПТ ПЛАНА СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ

3.1. Концепт уређења грађевинског рејона и 
  подела на просторне целине

Површина грађевинског рејона (унутар планираних 
регулација ободних саобраћајница), за који се предла-
же израда плана, износи 6,79 ha.

Постојећа изграђеност, положај постојећих грађе-
винских парцела (њива) које су груписане и оријентиса-
не ка постојећа два атарска пута, условила су предло-
жену мрежу улица и поделу простора на две целине.

Породични стамбени објекти сконцентрисани су на 
углу улица Ангела Влашковића и Пантелије Миланко-
вића, и у североисточном делу простора уз Улицу Пан-
телије Миланковића.

Предвиђено је да се постојећи породични стамбени 
објекти задрже, а на осталом неизграђеном земљишту 
предвиђена је нова изградња.

Предвиђено је да се унутар грађевинског рејона за-
држе постојећи колски прилази којима ће се утврдити 
регулациона ширина, док је за неизграђени терен пред-
ложена нова мрежа улица који ће заједно формирати 
будуће грађевинске блокове. Са постојећих и предло-
жених саобраћајница обезбедиће се приступ новим 
грађевинским парцелама.

У оквиру плана детаљне регулације утврдиће се 
правила регулације и парцелације, уређења и грађења.

3.2. Подела на јавно и остало грађевинско 
  земљиште

Предложени грађевински рејон подељен је на јавно 
и остало грађевинско земљиште.

У границама грађевинског рејона, јавно грађевинско 
земљиште чине површине намењене за:

- саобраћајнице,
- трансформаторске станице.
Остало грађевинско земљиште намењено је за поро-

дично становање.

3.3. Регулација мреже инфраструктурних 
  система

3.3.1. Водна инфраструктура

Снабдевање водом
Снабдевање водом могуће је решити преко пред-

виђене водоводне мреже.
Предвиђена водоводна мрежа повезаће се на пла-

нирану водоводну мрежу Шумица I и II и представља 
њено проширење.

Водоводна мрежа предвиђа се као прстенаста, осим 
у улицама које се слепо завршавају, и изградиће се у 

свим постојећим и планираним улицама и биће профи-
ла Ø 100 mm.

Положај предвиђене уличне водоводне мреже је ге-
нерално постављен на 2 m од планиране регулације 
улице.

Изградњом предвиђене водоводне мреже обезбе-
диће се пун комфор у снабдевању санитарном водом 
овог подручја.

Одвођење отпадне и атмосферске воде
Одвођење отпадне и атмосферске воде предвиђа се 

као сепаратно.
Омогућава се градња затворене канализационе мре-

же за одвођење отпадних вода капацитета Ø 250 mm.
Предвиђена канализациона мрежа повезаће се на 

планирану канализациону мрежу Шумица I и II, и пред-
ставља њено проширење.

Предвиђена канализациона мрежа отпадних вода, 
изградиће се у свим постојећим и планираним улицама, 
биће профила Ø 250 mm.

Положај предвиђене уличне канализационе мреже је 
генерално постављен осовином планираног коловоза.

До изградње предвиђене канализационе мреже, од-
вођење отпадних вода могуће је решити преко водо-
непропусних септичких јама.

Септичке јаме треба лоцирати на парцели корисника, 
а минимално на 3 m удаљености од суседих парцела.

За одвођење атмосферских вода предлаже се реа-
лизација отворених уличних канала.

Положај предвиђене уличне отворене каналске мре-
же, у профилу планиране регулације улице, дефини-
саће се попречним профилима саобраћајница.

Омогућава се местимично или потпуно зацевљење 
појединих деоница отворене каналске мреже, у циљу 
побољшања евакуационих карактеристика одвођења 
атмосферских вода или где то просторне карактеристи-
ке условљавају, а пре свега где је мала ширина предло-
жене регулације улице.

Изградњом предложене канализационе мреже от-
падних вода и отворене каналске мреже обезбедиће се 
успешно одвођење укупних вода са овог подручја.

Водоводна и канализациона мрежа приказана је на 
одговарајућем графичком приказу “Концепт инфра-
структуре” Р 1:1000.

Подземне воде
Меродавни нивои подземних вода су:
- максималан ниво подземних вода је око 79,00 m н.в.,
- минималан ниво подземних вода је око 76,50 m н.в.
Правац пада водног огледала просечног нивоа под-

земне воде је северозапад-југоисток са смером према 
југоистоку.

3.3.2. Енергетика

Снабдевање електричном енергијом
Снабдевање електирчном енергијом овог подручја 

се врши из јединственог електроенергетског система. 
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Основни објекат за снабдевање је трансформа торска 
станица (ТС) 35/10 (20) kV “Римски Шанчеви”. Од ове ТС 
полази надземни 20 kV вод до подручја Шумица I и Шу-
мица II. Са овог вода су изграђени 20 kV изводи до пос-
тојећих стубних и монтажно-бетонских дистрибутивних 
ТС. Од дистрибутивних ТС полази нисконапонска 0,4 kV 
мрежа до објеката. На обухваћеном подручју нема из-
грађених трафо-станица, а само део постојећих објека-
та има обезбеђен електроенергетски прикључак.

Предвиђа се изградња нових трансформаторских 
станица према будућим потребама за снабдевањем 
електричном енергијом. Потребно је изградити 20 kV 
мрежу до нових ТС, као и каблирати нисконапонску 
мрежу где је то могуће.

Будућа 20 kV мрежа ће се градити каблирањем, а 
дистрибутивна 0,4 kV може се градити и надземно.

Снабдевање топлотном енергијом
Ово подручје се делом снабдева топлотном енер-

гијом из градског гасификационог система, а делом из 
локалних топлотних извора. Цело подручје северно од 
Канала ДТД се гасом снабдева са средњепритисног га-
совода који допрема гас из магистралне гасоводне мре-
же, путем главне мерно регулационе станице (ГМРС) 
“Нови Сад 1”. На гасоводну мрежу средњег притиска су 

прикључене мерно-регулационе станице (МРС) “Клиса 
1” и “Клиса 2” од којих полази дистрибутивна гасоводна 
мрежа до објеката.

На подручју обухваћеном планом потребно је изгра-
дити дистрибутивну гасоводну мрежу до објеката који 
још немају обезбеђен гасни прикључак.

3.3.3. Телекомуникације

На овом подручју постоји надземна телефонска мре-
жа чији капацитети не задовољавају захтеве свих ко-
рисника. Да би се омогућило прикључење планираних 
садржаја у телекомуникациони систем, мора се у свим 
улицама изградити подземна мрежа цеви кроз које ће 
пролазити будућа телефонска инсталација, односно 
инсталација кабловског дистрибутивног система.

4.0. ПРОЦЕНА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА 
  УРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА И ИЗГРАДЊУ 
  ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

У табели која следи дат је оквирни приказ предвиђе-
них радова  и потребних каличина, као и појединачних 
и укупних трошкова предвиђених радова на уређивању 
јавног грађевинског земљишта.

Табела: Процена потребних средстава за уређење саобраћајница и изградњу јавне комуналне инфраструктуре

Редни 
број Опис радова Јед. 

мере Количина Цена по јед. 
мере у дин. Укупна цена

1. САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 55.833.300
1.1. Коловоз 2-СТВ m2 10.030 4.860 48.745.800
1.2. Тротоари m2 2.500 2.835 7.087.500
2. ХИДРОТЕХНИКА 20.800.395

2.1. Канализациони вод Ø 250  mm m 1.562 8.910 13.917.420
2.2. Водоводна мрежа Ø 100  mm m 1.545 4.455 6.882.975
3. ЕНЕРГЕТИКА 8.000.000

3.1. Трафостаница 20/0,4 kV/kV ком. 1 4.000.000 4.000.000
3.2. Електроенергетска мрежа 20kV m 500 8.000 4.000.000
4. ПРИПРЕМА ЗЕМЉИШТА 21.875.000

4.1. Трошкови прибављања земљишта m2 12.500 1.750 21.875.000
5. УКУПНО 106.508.695

Процена средстава урађена по ценама за април 2008. године

5.0. УСЛОВИ НАДЛЕЖНИХ КОМУНАЛНИХ 
 ОРГАНИЗАЦИЈА И ДРУГИХ ИНСТИТУЦИЈА 
 ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАДУ КОНЦЕПТА ПЛАНА

За израду овог програма затражени су услови над-
лежних комуналних организација и других институција 
од утицаја на реализацију концепта плана: 

- ЈВП “Воде Војводине, Нови Сад;
- Завод за заштиту споменика културе Града Новог 

Сада; 
- Министарство одбране, Управа за инфраструкту-

ру, Београд;
- ЈКП “Водовод и канализација”, Нови Сад; 

- “Телеком Србија”, Нови Сад,Предузеће за телеко-
муникације а.д. Нови Сад;

- ЈП Електромрежа Србије, Погон “Нови Сад”, Нови 
Сад;

- “Електропривреда Србије”, Електровојводина, 
Еле ктро дистрибуција “Нови Сад”;

- ЈКП “Чистоћа”, Нови Сад;

- Министарство унутрашњих послова Републике 
Србије, Сектор за заштиту и спасавање, 
Одељење за заштиту и спасавање у Новом Саду;

- Завод за заштиту природе Србије, Радна једини-
ца Нови Сад;
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- ЈП “Србијагас”, Нови Сад,
- ЈП “Путеви Србије”, Одељење центар “Нови Сад”
Посебне услове су доставили:
- Министарство одбране, Управа за инфраструкту-

ру, Београд;
- Министарство унутрашњих послова Републике 

Србије, Сектор за заштиту и спасавање, 
Одељење за заштиту и спасавање у Новом Саду;

- Завод за заштиту споменика културе Града Новог 
Сада;

- ЈКП “Чистоћа”, Нови Сад.

Градска управа за урбанизам и стамбене послове, 
на основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (“Службени гласник Репуб-
лике Србије”, број 135/2004), по прибављеном Мишље-
њу Градске управе за заштиту животне средине, број 
VI-501-1/2008-193 од 15. августа 2008. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОШИРЕЊА ШУМИЦА I И II 
ДО ГРАДСКЕ МАГИСТРАЛЕ У НОВОМ САДУ 

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Не приступа се изради стратешке процене утицаја 
плана детаљне регулације проширења Шумица I и II до 
градске магистрале у Новом Саду на животну средину, 
којим ће бити обухваћен простор у границама одређе-
ним одлуком о изради плана детаљне регулације про-
ширења Шумица I и II до градске магистрале у Новом 
Саду, који је Генералним планом града Новог Сада до 
2021. године - пречишћен текст (“Службени лист Града 
Новог Сада”, број 39/2006) намењен за породично ста-
новање.

О б р а з л о ж е њ е
Законом о стратешкој процени утицаја на животну 

средину (“Службени гласник Републике Србије”, број 
135/2004) утврђено је да се стратешка процена врши за 
планове, програме и основе у области просторног и ур-
банистичког планирања. Одлуку о изради стратешке 
процене доноси орган надлежан за припрему плана и 
програма, по претходно прибављеном мишљењу орга-
на надлежног за послове заштите животне средине и 
других заинтересованих органа и организација. Одлука 
о изради стратешке процене утицаја на животну среди-
ну састави је део одлуке о припреми плана и програма, 
и објављује се.

Одлуком о одређивању врсте планова за које се из-
рађује стратешка процена утицаја на животну средину 
(“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 54/2005 и 
18/2006), утврђено је за које се врсте планова израђује 
стратешка процена утицаја на животну средину. 

Простор који ће се обухватити планом је до доно-
шења Одлуке о изменама и допунама Генералног плана 
града Новог Сада до 2021. године (“Службени лист Гра-
да Новог Сада”, број 10/2006) био намењен за заштитно 

зеленило. Ступањем на снагу поменуте Одлуке намена 
простора је промењена у породично становање и стек-
ли су се услови за израду плана детаљне регулације.

Површина грађевинског рејона за који се предлаже 
израда плана износи 6,79 ha и карактерише га пос-
тојање бесправно изграђених објеката. Циљ израде 
плана је да се дефинишу услови грађења на овом про-
стору, чиме би се зауставила даља деградација и сани-
рали делови нападнути бесправном изградњом.

Планом детаљне регулације проширења Шумица I и 
II до градске магистрале у Новом Саду неће се обухва-
тити простори за које постоји обавеза израде стратеш-
ке процене утицаја плана на животну средину.

Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте 
који буду реализоавани на основу овог плана, услови 
заштите животне средине, односно потреба покретања 
поступка процене утицаја на животну средину биће 
утврђени у складу са Законом о процени утицаја на жи-
вотну средину (“Службени гласник Републике Србије”, 
број 135/2004) и Уредбом о утврђивању Листе пројеката 
за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката 
за које се може захтевати процена утицаја на животну 
средину (“Службени гласник Републике Србије”, број 
84/2005).

На основу свега наведеног, а по прибављеном 
Мишљењу Градске управе за заштиту животне средине, 
број VI-501-1/2008-193 од 15. августа 2008. године, од-
лучено је као у диспозитиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ 
Број: 35-404/2008-V
15. септембар 2008. године
НОВИ САД

Начелник
 Златибор Паунов, с.р.

45
На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и 

изградњи (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 
47/2003 и 34/2006) и члана 24. тачка 6. Статута Града 
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града 
Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Са-
да на X седници 4. фебруара 2009. године, доноси

О Д Л У К У
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
УЛАЗНОГ ПРАВЦА КОД ГРАДСКОГ ГРОБЉА 

У НОВОМ САДУ
Члан 1.

 Приступа се изради плана детаљне регула-
ције улазног правца код Градског гробља у Новом Саду 
(у даљем тексту: план).

Члан 2.

Планом ће се утврдити намена површина, подела 
грађевинског рејона на јавно и остало грађевинско 
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земљиште и правила уређења и грађења, у складу са 
основном наменом утврђеном Генералним планом гра-
да Новог Сада до 2021. године - пречишћен текст 
(“Службени лист Града Новог Сада”, број 39/2006).

Члан 3.

Грађевински рејон који ће се обухватити планом, на-
лази се у КО Нови Сад IV унутар описане границе.

За почетну тачку описа границе грађевинског рејона 
утврђена је најзападнија тачка простора на граници КО 
Нови Сад IV и КО Ветерник у граничној тачки број 17. Из 
ове тачке граница се, у правцу североистока, поклапа 
са границом КО Нови Сад IV и КО Ветерник до пресека 
са продуженим правцем југоисточне границе парцеле 
број 9208. У овој тачки граница скреће на североисток, 
северозападном границом пољског пута, парцела број 
10227 и долази до југозападне границе пута парцела 
број 9958, по којој скреће на југоисток до северозапад-
не границе канала, парцела број 887 и по њој у правцу 
североистока скреће до тромеђе парцела бр. 887, 9163 
и 515/8. Из ове тачке граница се, у правцу североисто-
ка, поклапа са северозападним границама парцела бр. 
515/8, 515/7 и 515/6 до тромеђе парцела бр. 882, 9156 и 
514/2 одакле се у правцу севера поклапа са западним 
границама парцела бр. 514/2, 513/1, 510/1 и 512 и долази 
до јужне границе парцеле број 508/6. Овде граница 
скреће у правцу истока до западне границе пољског пу-
та, парцела број 528, по којој у правцу североистока до-
лази до јужне границе пруге, парцела број 864/1. Том 
јужном границом пруге, у правцу северозапада, долази 
до осовине пута Нови Сад - Руменка. Из ове тачке гра-
ница скреће у правцу југоистока до тачке пресека са 
продуженим правцем источне регулације планиране 
градске магистрале у продужетку Суботичког булевара 
у којој у правцу југа, по источној регулацији поменуте 
магистрале, долази до тачке пресека са нормалом по-
вученом из тачке А која је пресек северозападне грани-
це парцеле број 540/2 и западне регулације планиране 
градске магистрале из које, по тој нормали, скреће на 
југозапад ка тачки А. Из тачке А граница се, у правцу ју-
гозапада, поклапа са југоисточном границом парцеле 
број 532/5 до њене најјужније тачке из које у правцу за-
пада, а затим југозапада, по граници парцеле број 
540/1, долази до тромеђе парцела бр. 542, 540/1 и 884, 
пут, из које у истом правцу пресеца пут, парцела број 
884, до северне границе парцеле број 669, затим скреће 
на запад до канала, парцела број 888/2, па на југ и по 
источним границама парцела канала бр. 888/2, 889 и 
655/4 до тачке из које се источном регулацијом плани-
раног пута, у правцу југа, под правим углом, спушта на 
северну границу пута, парцела број 851/1. Из ове тачке 
граница по северној граници парцеле број 851/1, у прав-
цу запада, долази до границе КО Нови Сад IV и КО Ве-
терник по којој у правцу северозапада долази до почет-
не тачке описа границе грађевинског рејона.

Површина која ће се обухватити планом је 127,40 ha.

Члан 4.

Рок за израду плана је 60 дана од дана ступања на 
снагу ове одлуке.

Члан 5.

Средства за израду плана обезбеђена су Програмом 
уређивања грађевинског земљишта за 2007. годину 

(“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 47/2006, 7/2007, 
9/2007, 24/2007, 37/2007 и 46/2007).

Члан 6.

Саставни део ове одлуке су Програм за израду пла-
на детаљне регулације улазног правца код Градског 
гробља у Новом Саду и Решење о неприступању изра-
ди стратешке процене утицаја плана детаљне регула-
ције улазног правца код Градског гробља у Новом Саду 
на животну средину.

Члан 7.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 35-957/2007-I 
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД Председник

Александар Јовановић, с.р.

П Р О Г Р А М
ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
УЛАЗНОГ ПРАВЦА КОД ГРАДСКОГ ГРОБЉА 

У НОВОМ САДУ

1. Правни основ за израду Програма

На основу члана 45. став 1. Закона о планирању и 
изградњи (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 
47/2003 и 34/2006) (у даљем тексту: Закон) приступа се 
изради Програма за израду плана детаљне регулације 
улазног правца код Градског гробља у Новом Саду (у 
даљем тексту: Програм), који је, према одредби члана 
46. став 3. Закона, саставни део одлуке о изради плана 
детаљне регулације.

2. Намена простора према Генералном плану 
 града Новог Сада до 2021. године

Генералним планом града Новог Сада до 2021. годи-
не - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Са-
да”, број 39/2006) (у даљем тексту: Генерални план) 
утврђена је намена простора. Преовлађујућа намена у 
грађевинском рејону обухваћеном Програмом је посло-
вање на улазним правцима. Ова врста пословања од-
носи се на терцијарни сектор, а првенствено на тргови-
ну, занатство и угоститељство. У зони пословања која 
се ослања на Градско гробље обавезно је формирање 
зеленог заштитног појаса у ширини 50 m. У западном 
делу грађевинског рејона обухваћеног Програмом пла-
нирана је парковска површина.

3. Циљ израде плана

Предметно подручје добило је намену пословања на 
улазним правцима последњим изменама Генералног 
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плана, а као основ за реализацију утврђена је обавезна 
разрада. Због исказане велике потребе за изградњом 
радних простора на улазним правцима, неопходно је 
доношење плана детаљне регулације.

4. Простор за који ће се радити урбанистички 
 план

Грађевински рејон обухваћен Програмом налази се у 
западном делу града између Градског гробља на севе-
ру и гарнизона “Југовићево” на југу. Простор обухвата 
површину од 127,40 ha и налази се у катастарској опш-
тини КО Нови Сад IV.

Простор је углавном неизграђен. Уз Руменачку улицу 
постоји станица за снабдевање горивом за коју су изда-
ти услови за изградњу, а у унутрашњости пословни ком-
плекс који нема адекватну документацију. Постоји неко-
лико породичних стамбених објеката и неки од њих 
имају мишљења о условима за издавање накнадног 
одобрења за градњу.

Терен је у категоризацији према погодности за 
градњу у мањем делу погодан, а у већем делу средње 
погодан за градњу. То подразумева изградњу објеката 
уобичајених конструкција, могуће спратности и до П+4.

Најнижа надморска висина простора је на коти 76,50 
m, а највиша 82,50 m. Максималан ниво подземних во-
да је 78,80 m н.в. У централном делу простора око пос-
тојећег мелиоративног канала земљиште је забарено и 
обрасло барском вегетацијом. У мањем делу земљиш-
те се користи за садњу различитих пољопривредних 
култура (пшеница, кукуруз, повртарско биље).

Простор није инфраструктурно опремљен. У делу 
простора постоје отворени мелиоративни канали који 
примају атмосферску воду са ширег подручја, а у југо-
западном делу простор тангира инфраструктурни кори-
дор (далековод 100 kW).

Источна граница обухваћеног подручја дефинисана 
је источном регулацијом планиране градске магистрале 
која ће овај простор повезати са аутопутем Е-75 и градским 
подручјем. Западна граница је граница градског грађе-
винског рејона и катастарске општине Нови Сад IV.

Северозападно од грађевинског обухваћеног рејона 
налази се Градско гробље. Југоисточно је планиран 
спортски и пословни центар “Југовићево” на простору 
гарнизона, а у јужној зони простор је ослоњен на зону 
мешовите намене дефинисане Планом детаљне регу-
лације простора северно од Булевара војводе Степе 
(“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 23/2003 и 
50/2006).

Власничка структура је различита. Већи део 
земљишта је у власништву државе, а корисници су Град 
и други корисници. Приватно власништво је присутно у 
јужној зони и у зони планиране градске магистрале.

5. Преглед постојеће урбанистичке документације

Грађевински рејон обухваћен Програмом дефинисан 
је само Генералним планом који је утврдио пре-
овлађујућу намену пословање на улазним правцима. 
Предметни простор је део руменачког улазног правца у 
град и то део југоисточно од Градског гробља. На сло-
бодним локацијама за развој привреде градиће се сад-

ржаји трговине и услужног занатства, угоститељства и 
саобраћаја, претежно за аутосервисе.

Уз пословање, Генерални план је у западном делу 
простора обухваћеног Програмом утврдио парковску 
површину величине око 11 ha. Овај парк треба да има 
истакнуту рекреативну, заштитну и амбијенталну улогу 
у односу на гробље.

Уз простор намењен гробљу потребно је формирати 
зелени заштитни појас ширине 50 m засађен високим 
растињем.

6. Ограничавајући фактори са освртом 
 на заштиту животне средине

У границама грађевинског рејона обухваћеног Про-
грамом постоје одређени ограничавајући фактори који, 
у већој или мањој мери, утичу на организацију простора.

Низак терен у делу простора уз постојећи мелиора-
тивни канал и висок ниво подземних вода значајна су 
ограничења, због потребе насипања односно довођења 
ниског терена на безбедну коту.

На концепт организације простора значајно утиче 
више фактора као што су: лонгитудинални облик про-
стора, примарна градска саобраћајница утврђена Гене-
ралним планом, близина Градског гробља и обавеза 
утврђена Генералним планом о формирању заштитног 
зеленог појаса.

Нерешен статус војног земљишта, конкретно гарни-
зона “Југовићево”, са којим се обухваћени простор гра-
ничи у јужном делу, такође је ограничавајућа околност.

У оквиру плана сагледаће се и проценити међусобни 
утицаји свих корисника, утицаји на животну средину 
унутар простора и непосредног окружења, да би се иза-
брали оптимални програми, техничко-технолошка, и 
друга решења, којима би се максимално смањило угро-
жавање животне средине.

7. Концепт организације простора

Програмом се задржава основни концепт просторне 
организације утврђен Генералним планом. Градска са-
обраћајница која повезује два магистрална правца пла-
нирану градску магистралу која ће омогућити везу са 
аутопутем Е-75 и планирану обилазницу око Ветерника, 
представља окосницу саобраћајног решења. У односу 
на њу предложена је секундарна саобраћајна мрежа.

Простор је конципиран у 19 просторних целина од-
носно блокова формираних предложеном саобраћај-
ном мрежом. Преовлађујућа намена, предложена кон-
цептом, је пословање. Оно је заступљено у 11 блокова. 
У јужном делу простора предложена је мешовита зона 
организована у 6 просторних целина. Два издужена 
блока формирана у северозападном делу према Градс-
ком гробљу намењена су заштитном зеленом појасу.

Пословни садржаји треба да су из области трговине, 
угоститељства, услужног занатства, саобраћаја и кому-
налних делатности. Садржаје из области производног 
занатства могуће је организовати једино у зони према 
Градском гробљу, односно у северозападним деловима 
блокова 8,10 и 12. Могући производни садржаји треба 
да су везани за функцију гробља (производња надгроб-
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них споменика, погребне опреме, свећа, и слично). 
Евентуална производња цвећа била би могућа само у 
стакленицима или пластеницима.

Мешовита зона предложена је у делу простора где 
преовлађује приватно власништво на парцелама, и уну-
тар ње се укрштају пословне и стамбене функције. Зо-
на подразумева различите пословне и пословно-стам-
бене садржаје, при чему је становање пратећи садржај.

Заштитни зелени појас уз гробље конципиран је на 
основу услова из Генералног плана. Овај простор треба 
да испуни основну улогу заштите. Простор треба озе-
ленити високом вегетацијом да би се простор гробља 
дистанцирао од планираних пословних садржаја.

У зони Руменачког пута предвиђа се значајна јавна 
површина као део саобраћајних површина. Овде би се 
организовао паркиралишни простор који би био у функ-
цији Градског гробља. Паркинг простор у функцији 
гробља предвиђен је и у зони југоисточног улаза у гро-
бље у блоку 3.

Величина грађевинских парцела прилагодиће се на-
мени. Парцеле намењене пословним садржајима тре-
бало би да буду минималне величине 2500 m2 и фронта 
ширине 25 m, док би у мешовитој зони минимална вели-
чина парцела била 500 m2 и фронта ширине 20 m.

Битно је напоменути да је за реализацију предложе-
них садржаја неопходно насипање простора на просеч-
ну коту 79 m н.в., што у неким мањим деловима подра-
зумева насипање и до 2,5 m, као и измештање по сто јећег 
мелиоративног канала који пролази кроз блокове 4, 6, 9 
и 11. Одвођење атмосферских вода решило би се у 
профилу централне саобраћајнице, а на начин описан у 
пододељку “9.2. Концепт водне инфраструктуре”.

Заступљеност појединих намена у предложеном 
концепту је таква да су саобраћајне површине, које 
обухватају површине намењене друмском саобраћају, 
заступљене са 24,24%, пословање са 42,8%, а мешови-
та зона са 16%.

8. Јавно и остало грађевинско земљиште

Предложени грађевински рејон величине 127,40 ha 
подељен је на јавно и остало грађевинско земљиште. У 
границама грађевинског рејона површине намењене 
јавном грађевинском земљишту чине:

- саобраћајнице,
- заштитни зелени појас уз гробље и
- мерно-регулациона станица за гас.
Остало земљиште намењено је углавном пословним 

садржајима, осим у јужном делу где је мешовита наме-
на. Пословни садржаји предложени су на површини од 
око 53,89 ha, а мешовита зона обухвата површину од 
20,62 ha.

9. Концепт мреже инфраструктуре

9.1. Мрежа саобраћајне инфраструктуре

Простор обухваћен Програмом ослања се на пос-
тојећу основну уличну мрежу града и мрежу атарских 
путева. Костур саобраћајне мреже чине постојећи држа-
вни пут другог реда Р-102 Нови Сад - Руменка, односно 
Руменачки пут, планирана градска магистрала и пред-

ложена саобраћајница која повезује планирану градску 
магистралу са обилазницом око Ветерника. Раскрснице 
државног пута другог реда Р-102, планиране градске 
магистрале и предложене саобраћајнице која повезује 
планирану градску магистралу са обилазницом око Ве-
терника се планирају у два нивоа.

Програм подразумева уклапање предвиђене уличне 
мреже у постојеће улице и атарске путеве, те прила-
гођавање предложеним наменама простора, као и кон-
фигурацији терена. Траса бивше железничке пруге, која 
иде дуж ограде Градског гробља орјентисане на Руме-
начки пут, предвиђена је као секундарна саобраћајница 
и паркинг у функцији гробља. Програмом се омогућава 
колски приступ свим предвиђеним садржајима.

Секундарна улична мрежа на овом простору пред-
виђена је тако да се у могућој мери користе трасе пос-
тојећих улица, атарских путева и интерних колско-пеша чких 
прилаза, уз дефинисање одговарајућих сао бра ћајно -
техничких кара ктери стика. Такође су предложене и но-
ве пословне улице, које ће омогућити формирање но-
вих грађевинских парцела, у складу са правилима 
парцелације.

На деловима предметног простора који су испод ко-
те 79,00 m н.в. предвиђа се насипање терена до при-
ближно те коте, тако да се и нивелета саобраћајне мреже 
на тим деловима планира око наведене коте 79,00 m н.в.

Профили сабирних и пословних улица су од 15 m до 
20 m. Мимо дефинисане уличне мреже, а у оквиру поје-
диначних комплекса, могуће је при ликом препарцела-
ције дефинисати интерни колско-пешачки пролаз, мини-
малне ширине 8 m.

У оквиру попречних профила улица предвиђени су 
тротоари обострано или једнострано, у зависности од 
ширине улице.

Паркирање возила се предвиђа у оквиру личног про-
фила, где ширина профила и садржаји улице то доз-
вољавају, и у оквиру парцела предвиђених садржаја.

Дуж поменутих саобраћајница, делова основне град-
ске саобраћајне мреже, предвиђају се бициклистичке 
стазе којима се омогућава приступ предвиђеним сад-
ржајима овим видом превоза.

Дуж свих улица предвиђају се пешачке стазе.
Постојећа станица за снабдевање горивом моторних 

возила уз Руменачки пут се задржава уз могућност про-
ширења и реализације додатних садржаја.

На обухваћеном простору могућа је изградња стани-
ца за снабдевање горивом моторних возила уз саоб-
раћајнице које су делови основне саобраћајне мреже. 
Услов за реализацију је израда урбанистичког пројекта.

Јавни градски путнички превоз се одвија дуж Руме-
начког пута. Могуће је дефинисање трасе линије јавног 
градског превоза и унутар анализираног простора, у 
складу са плановима развоја ЈГСП-а и потребама про-
стора.

9.2. Водна инфраструктура

Снабдевање водом
Снабдевање водом није решено преко водоводне 

мреже, с обзиром да није постојала потреба за тим.
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На Руменачком путу постоји примарни доводник во-
де за Руменку, профила Ø 400 mm.

Програмом се предвиђа снабдевање водом преко 
предложене водоводне мреже, а у оквиру водоводног 
система Града Новог Сада.

Изградња секундарне водоводне мреже, профила Ø 
100 mm, предлаже се у свим новопланираним улицама. 
Секундарну мрежу могуће је повезати на примарну 
мрежу на Руменачком путу.

Предложена водоводна мрежа задовољила би пот-
ребе за санитарном водом предвиђених садржаја.

Потребе за технолошком водом могуће је решити 
преко бушених бунара на парцелама корисника.

Положај постојеће и предложене водоводне мреже 
дат је у графичком приказу “Концепт водне инфраструк-
туре” у размери 1:5000.

Одвођење отпадних и атмосферскиг вода
Одвођење отпадних и атмосферских вода није ре-

шено преко канали за ционе мреже, с обзиром да није 
постојала потреба за тим.

На Руменачком путу постоји канализација отпадних 
вода која одводи отпадне воде са комплекса гробља 
према примарној канализационој мрежи у Руменачкој 
улици.

Атмосферске воде се преко мелиорационог канала у 
оквиру Мелиора ционог слива Сајлово одводе према 
крајњем реципијенту Каналу ДТД.

Програмом се предлаже сепаратни начин одвођења 
отпадних и атмо сферских вода.

Програмом се предлаже изградња примарне канали-
зације отпадних вода профила Ø 400 mm у главној ули-
ци која повезује два магистрална правца.

Секундарну канализациону мрежу профила Ø 250 
mm могуће је изградити у свим предложеним улицама 
са оријентацијом на примарну канализацију.

Нивелационе карактеристике терена и дужина прав-
ца примарне канализа ционе мреже захтевају изградњу 
црпне станице отпадних вода.

Одвођење атмосферских вода могуће је решити из-
градњом канализационе мреже атмосферских вода.

Програмом се предлаже изградња колектора атмос-
ферских вода дуж главне улице која повезује два ма-
гистрална правца вода профила Ø 150/100 cm. Овај ко-
лектор би заменио постојећи мелиорациони канал, који 
се не може задржати у данашњем облику, јер његова 
тренутна траса не одговара будућем уређењу простора. 
Из овог разлога предложено је његово зацевљење и из-
мештање у регулацију будуће улице.

Секундарну атмосферску канализациону мрежу мо-
гуће је изградити као отворену уличну каналску мрежу, 
са делимичним или потпуним зацевљењем, а све у за-
висности од просторних и хидрауличких улова.

Положај постојеће и предложене канализационе 
мреже дат је у графичком приказу “Концепт водне инф-
раструктуре” у размери 1:5000.

Подземне воде
Меродавни нивои подземних вода су:
- максималан ниво подземних вода од око 78,80 m н.в.,
- минималан ниво подземних вода од око 76,00 m н.в.

Правац пада водног огледала просечног нивоа под-
земних вода је северозапад-југоисток са смером пада 
према југоистоку.

9.3. Енергетска инфраструктура

Снабдевање електричном енергијом
Снабдевање овим видом енергије постојећих сад-

ржаја врши се из јединственог електроенергетског сис-
тема. Основни објекат за снабдевање електричном 
енергијом је трансформаторска станица (ТС) 110/35 kV 
“Нови Сад 2”. Из ове ТС полази средњенапонска мрежа 
до дистрибутивне ТС 10/0.4 kV, а од ове ТС полази дис-
трибутивна мрежа до објеката.

Због потпуног преласка на двостепени систем транс-
формације електричне енергије ТС 110/35 kV “Нови Сад 
2” ће прећи на рад на 110/20 kV напонски ниво, а дист-
рибутивне трансформаторске станице и средњенапон-
ска мрежа биће реконструисани за рад на 20 kV нивоу. 
За потребе снабдевања будућих садржаја на овом под-
ручју биће потребно изградити средњенапонску 20 kV 
мрежу и одређен број нових трансформаторских стани-
ца, које ће се градити на парцелама намењеним посло-
вању и на простору мешовите намене, према потреба-
ма. Постојећи 35 kV вод који пролази североисточним 
делом подручја потребно је изместити у регулацију 
планираних саобраћајница. Будућа средњенапонска и 
дистрибутивна мрежа градиће се каблирањем, на мес-
тима у профилима улица која ће планом бити дефини-
сана.

У јужном делу обухваћеног подручја налази се и 
електроенергетски заштитни коридор са два далеково-
да 110 kV, који полазе од ТС 400/220/110 kV “Нови Сад 
3” до ТС 110/20 “Нови Сад 5”. У зони заштите овог кори-
дора није дозвољена изградња објеката.

Снабдевање топлотном енергијом
Обухваћено подручје се снабдева топлотном енер-

гијом из градског гасификационог система и ко-
ришћењем локалних топлотних извора.

На подручју је делимично изграђена дистрибутивна 
гасоводна мрежа која се снабдева са гасоводне мреже 
Детелинаре. Да би се обезбедило квалитетно снаб-
девање топлотном енергијом свих будућих садржаја 
потребно је изградити гасоводну мрежу средњег при-
тиска од постојеће у Улици Корнелија Станковића. 
Снабдевање објеката на парцелама које су намењене 
пословању биће могуће директним прикључењем на 
планирани средњепритисни гасовод или изградњом 
мерно-регулационих гасних станица. Пословни сад-
ржаји, као и простор намењен мешовитој намени такође 
ће се моћи прикључити у гасификациони систем из-
градњом мерно-регулационе станице (у северном делу 
подручја) и дистрибутивне гасоводне мреже до објеката.

9.4. Телекомуникације

Ово подручје има делимично изграђену телекомуни-
кациону мрежу. За будуће објекте који ће се напајати са 
телефонске централе “Авијатичарско насеље” потреб-
но је изградити телекомуникациону мрежу до свих пос-
тојећих и планираних садржаја.
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10. Заштита градитељске баштине

На обухваћеном простору отривено је више архео-
лошких предмета из бронзаног доба, затим бронзано-
добни насеобински локалитет, а вршено је и сондажно 
археолошко испитивање. Због свега наведеног, не-
опходно је планом утврдити адекватне мере заштите.

11. Процена потребних средстава за уређење 
  саобраћајница и изградњу јавне комуналне 
  инфраструктуре

У Табели која следи дат је оквирни приказ радова и 
трошкова уређивања јавног грађевинског земљишта на 
простору који је обухваћен Програмом.

Табела: Процена потребних средстава за уређење саобраћајница и изградњу јавне комуналне инфраструктуре

Редни 
број Опис радова Јед. 

мере Количина Цена по јед. 
мере у дин. Укупна цена

1. САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 972.095.700
1.1. Коловоз 2-СТВ m2 164.000 5.100 836.400.000
1.2. Тротоари m2 36.100 2.975 107.397.500
1.3. Бициклистичке стазе m2 9.512 2.975 28.298.200
2. ХИДРОТЕХНИКА 245.985.750

2.1. Црпна станица канализације m 1 5.950.000 5.950.000
2.2. Колектор 150/100 m 2.650 42.500 112.625.000
2.3. Канализациони вод Ø 500 mm m 630 17.000 10.710.000
2.4. Канализациони вод Ø 400 mm m 885 12.750 11.283.750
2.5. Канализациони вод Ø 250  mm m 8.100 9.350 75.735.000
2.6. Водоводна мрежа Ø 100  mm m 9.700 3.060 29.682.000
3. ЕНЕРГЕТИКА 57.000.000

3.1. Електроенергетска мрежа 20kV m 4.500 8.000 36.000.000
3.2. Гасоводна мрежа m 4.500 4.000 18.000.000
3.3. Мерно-регулациона станица kom. 1 3.000.000 3.000.000
4. ПРИПРЕМА ЗЕМЉИШТА 91.375.000

4.1. Нивелација јавних површина m3 215.000 425 91.375.000
5 УКУПНО 1.366.456.450

Процена средстава урађена по ценама на дан 3. децембра 2007. године.

12. Услови надлежних комуналних 
  организација и других институција

За израду овог програма затражени су услови над-
лежних комуналних организација и других институција, 
од утицаја на реализацију концепта плана, од:

1. Завода за заштиту споменика културе Града Но-
вог Сада,

2. Министарства одбране,
3. Министарства унутрашњих послова, Сектор за 

заштиту и спасавање, Одељење за заштиту и 
спасавање Нови Сад,

4. ЈКП “Водовод и канализација”,
5. ДП “Нови Сад-Гас”
6. Електропривреда Србије, Електродистрибуција 

“Нови Сад”,
7. ЈП “Електромрежа Србије”, Погон “Нови Сад”,
8. “Телеком Србија” АД,
9. ЈП “Србијагас”,
10. ЈКП “Чистоћа”,
11. ЈП “Путеви Србије”, Регионални центар “Север”,
12. ЈВП “Воде Војводине”,
Свим наведеним субјектима захтев је поднет у ок-

тобру 2007. године. До сада су се одазавали:
- Завод за заштиту споменика културе Града Новог 

Сада,

- Министарство одбране,
- Министарство унутрашњих послова, Сектор за 

заштиту и спасавање, Одељење за заштиту и 
спасавање Нови Сад,

- ЈП “Електромрежа Србије”, Погон “Нови Сад”,
- ЈКП “Чистоћа” и
- ЈП “Путеви Србије”, Регионални центар “Север”.

Градска управа за урбанизам и стамбене послове, 
на основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (“Службени гласник Репуб-
лике Србије”, број 135/2004), по прибављеном 
Мишљењу Градске управе за заштиту животне средине, 
број VI-501-1/2007-310 од 26. децембра 2007. године до-
носи

Р Е Ш Е Њ Е
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ УЛАЗНОГ ПРАВЦА КОД 

ГРАДСКОГ ГРОБЉА У НОВОМ САДУ НА 
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Не приступа се изради стратешке процене утицаја 
на животну средину плана детаљне регулације улазног 
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правца код Градског гробља у Новом Саду, којим ће би-
ти обухваћен простор у границама одређеним одлуком 
о изради плана детаљне регулације улазног правца код 
Градског гробља у Новом Саду, који је Генералним пла-
ном града Новог Сада до 2021. године - пречишћен 
текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 39/2006) 
намењен пословању на улазним правцима и парку.

О б р а з л о ж е њ е

Законом о стратешкој процени утицаја на животну 
средину (“Службени гласник Републике Србије”, број 
135/2004) утврђено је да се стратешка процена врши за 
планове, програме и основе у области просторног и ур-
банистичког планирања. Одлуку о изради стратешке 
процене доноси орган надлежан за припрему плана и 
програма, по претходно прибављеном мишљењу орга-
на надлежног за послове заштите животне средине и 
других заинтересованих органа и организација. Одлука 
о изради стратешке процене утицаја на животну среди-
ну састави је део одлуке о припреми плана и програма, 
и објављује се.

Одлуком о одређивању врсте планова за које се из-
рађује стратешка процена утицаја на животну средину 
(“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 54/2005 и 
18/2006), утврђено је за које се врсте планова израђује 
стратешка процена утицаја на животну средину. Поред 
тога прописано је да, у одређеним случајевима, ако се 
оцени да не постоји могућност значајнијег утицаја на 
животну средину, орган надлежан за припрему плана 
може одлучити, по претходно прибављеном мишљењу 
органа надлежног за послове заштите животне средине 
и других заинтересованих органа и организација, да се 
не израђује стратешка процена.

Грађевински рејон обухваћен Програмом налази се у 
западном делу града, између новог градског гробља на 
северу и гарнизона “Југовићево” на југу. Простор је уг-
лавном неизграђен и није инфраструктурно опремљен. 
У делу простора постоје отворени мелиоративни кана-
ли који примају атмосферску воду са ширег подручја, а 
у југозападном делу простора тангира инфраструктур-
ни коридор (далековод 100 kW).

Програмом се задржава основни концепт просторне 
организације утврђен Генералним планом. Градска са-
обраћајница која повезује два магистрална правца, 
планирану градску магистралу и планирану обилазницу 
око Ветерника, представља окосницу саобраћајног ре-
шења. У односу на њу предложена је секундарна саоб-
раћајна мрежа. Простор је конципиран у 19 просторних 
целина, односно блокова формираних предложеном 
саобраћајном мрежом. Преовлађујућа намена је посло-
вање, које је заступљено у 11 блокова. У јужном делу 
простора предложена је мешовита зона организована у 
6 просторних целина. Два блока у северозападном делу, 
према градском гробљу, намењена су зеленом појасу.

Пословни садржаји треба да су из области трговине, 
угоститељства, услужног занатства, саобраћаја и кому-
налних делатности. Садржаје из области производног 
занатства могуће је организовати једино у зони према 
градском гробљу, а могући производни садржаји треба 
да су везани за функцију гробља (производња надгро-
бних споменика, погребне опреме, цвећа и сл.). Мешо-
вита зона подразумева различите пословне и послов-

но-стамбене садржаје, при чему је становање пратећи 
садржај. Заштитни зелени појас уз гробље треба да ис-
пуни основну улогу заштите. Простор треба озеленити 
високом вегетацијом да би се простор гробља дистан-
цирао од планираних пословних садржаја.

У оквиру плана сагледаће се и проценити међусобни 
утицаји свих корисника, утицаји на животну средину 
унутар простора и непосредног окружења, како би се 
изабрали оптимални програми, техничко-технолошка и 
друга решења, којима би се максимално смањило угро-
жавање животне средине.

Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте 
који буду реализоавани на основу овог плана, услови 
заштите животне средине, односно потреба покретања 
поступка процене утицаја на животну средину биће 
утврђени у складу са Законом о процени утицаја на жи-
вотну средину (“Службени гласник Републике Србије”, 
број 135/2004) и Уредбом о утврђивању Листе пројеката 
за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката 
за које се може захтевати процена утицаја на животну 
средину (“Службени гласник Републике Србије”, број 
84/2005).

На основу свега наведеног, а по прибављеном Ми-
шље њу Градске управе за заштиту животне средине, 
број VI-501-1/2007-310 од 26. децембра 2007. године, од-
лучено је као у диспозитиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ 
Број: 35-957/2007-V
10. јануар 2008. године
НОВИ САД 

Начелник
Златибор Паунов, с.р.

46
На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и 

изградњи (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 
47/2003 и 34/2006) и члана 24. тачка 6. Статута Града 
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града 
Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Са-
да на X седници 4. фебруара 2009. године, доноси

О Д Л У К У
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
УЛАЗНОГ ПРАВЦА УЗ РУМЕНАЧКИ ПУТ 

У НОВОМ САДУ
Члан 1.

Приступа се изради плана детаљне регулације улаз-
ног правца уз Руменачки пут у Новом Саду (у даљем 
тексту: план).

Члан 2.

Планом ће се утврдити намена површина, подела 
грађевинског рејона на јавно и остало грађевинско 
земљиште и правила уређења и правила грађења, у 
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складу са основном наменом и правилима утврђеним 
Генералним планом града Новог Сада до 2021. године - 
пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, 
број 39/2006).

Члан 3.

Грађевински рејон који ће се обухватити планом на-
лази се у КО Нови Сад I унутар описане границе.

За почетну тачку описа границе грађевинског рејона 
утврђена је тачка на пресеку осовине железничке пруге 
и границе КО Нови Сад I и КО Нови Сад IV. Даље у 
правцу југоистока граница прати осовину железничке 
пруге, до пресека са продуженим правцем источне гра-
нице парцеле број 3394/1. Од ове тачке граница скреће 
у правцу југозапада, прати претходно описани продуже-
ни правац и источну границу парцеле број 3394/1, и ње-
ним продуженим правцем долази до осовине Руменач-
ког пута. Даље граница скреће у правцу северозапада, 
прати осовину Руменачког пута и долази до тачке на 
пресеку са границом КО Нови Сад I и КО Нови Сад IV, 
затим скреће у правцу североистока, прати границу КО 
Нови Сад I и КО Нови Сад IV, и долази до тачке која је 
утврђена за почетну тачку описа границе грађевинског 
рејона.

Површина која ће се обухватити планом је 6,09 ha.

Члан 4.

Рок за израду плана је 60 дана од дана ступања на 
снагу ове одлуке.

Члан 5.

Средства за израду плана обезбеђена су Програмом 
уређивања грађевинског земљишта за 2007. годину 
(“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 47/2006, 7/2007, 
9/2007, 24/2007, 37/2007 и 46/2007).

Члан 6.

Саставни део ове одлуке су Програм за израду пла-
на детаљне регулације улазног правца уз Руменачки 
пут у Новом Саду и Решење о неприступању изради 
стратешке процене утицаја плана детаљне регулације 
улазног правца уз Руменачки пут у Новом Саду на жи-
вотну средину.

Члан 7.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 35-1076/2008-I
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

П Р О Г Р А М
ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

УЛАЗНОГ ПРАВЦА УЗ РУМЕНАЧКИ ПУТ 
У НОВОМ САДУ

1.0. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА

На основу члана 45. став 1. Закона о планирању и 
изградњи (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 
47/2003 и 34/2006) (у даљем тексту: Закон) приступа се 
изради Програма за израду плана детаљне регулације 
улазног правца уз Руменачки пут у Новом Саду (у 
даљем тексту: Програм), који је, према одредби члана 
46. став 3. Закона, саставни део одлуке о изради урба-
нистичког плана.

2.0. ПОДАЦИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ОД ЗНАЧАЈА
  ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

2.1. Намена простора према Генералном плану 
  града Новог Сада до 2021. године

Генерални план града Новог Сада до 2021. године - 
пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, 
број 39/2006) (у даљем тексту: Генерални план) утврдио 
је за простор који ће се обухватити планом намену “пос-
ловање на улазним правцима”. Улазни правци у град 
представљају врло привлачне просторе за пословне 
активности, нарочито за развој терцијарних делатности 
и производног занатства, као и за делатности које по 
свом карактеру представљају садржаје центра.

2.2. Урбанистичка документација

За простор предложеног грађевинског рејона донет 
је Регулациони план простора уз Руменачки пут (“Служ-
бени лист Града Новог Сада”, бр. 6/96 и 12/2003) 1996. 
године, који представља важећу урбанистичку докумен-
тацију.

2.3. Стање простора и намена коришћења

Грађевински рејон који ће се обухватити планом је 
део грађевинског земљишта и делимично је изграђен.

Објекти који се налазе у грађевинском рејону су: 
објекат “Reno biznis centar”, спратности П+Пк, објекат 
“Reno master group”, у оквиру кога је продајни салон во-
зила, административни простор и сервис возила, спрат-
ности П+1. Између ова два објекта уз пругу, налази се 
приземни објекат ремонта и сервиса возила (праоница, 
лимарска радионица, лакирерска радионица).

Поред објекта “Reno master group”, изграђен је обје-
кат спратности П+Пк, али исти није у функцији. У близи-
ни наведеног објекта део простора заузима отворено 
складиште (отпад).

3.0. ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА

Циљ израде плана је сварање услова за реализацију 
пословних садржаја и омогућавање рационалног ко-



5. februar 2009. SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA Broj 4 – Strana 57.    

ришћења земљишта и организације простора за лоци-
рање нових садржаја унутар предвиђених комплекса. 
Предвиђени садржаји треба да унапреде функцију про-
стора и обликовање улазног правца у град.

4.0. КОНЦЕПТ И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНСКОГ 
  РЕШЕЊА

4.1. Концепт плана и подела на просторне 
  целине

Програмом је обухваћена површина од 6,09 ha.
Грађевински рејон за који се предлаже израда плана 

налази се у северозападном делу града уз важну саоб-
раћајницу, односно државни пут другог реда Р-102, Но-
ви Сад  - Руменка (Руменачки пут) и представља севе-
розападни улаз у град.

Југоисточну границу представља простор намењен 
терцијарним делатностима, док је уз северозападну 
границу простор намењен терцијарним делатностима и 
заштитном зеленилу. Са североисточне стране граница 
је железничка пруга Суботица - Нови Сад - Београд.

Цео простор је оријентисан на Руменачки пут, који 
представља југозападну границу предложеног грађе-
винског рејона.

Грађевински рејон је подељен на четири просторне 
целине.

У просторној целини 1, изграђени су пословни објек-
ти, спратности П+1 и П+Пк, као и приземни објекат ра-
дионице (лимарска, лакирерска, праоница).

Целине бр. 2, 3 и 4 су неизграђено грађевинско 
земљиште у власништву Јавног предузећа “Железнице 
Србије”, које се предвиђа за намену пословања, однос-
но садржаје из области терцијарних делатности, уз ус-
лов да су испуњени услови и мере за заштиту животне 
средине.

Делатности које је могуће организовати у грађевинс-
ком рејону су трговина, услужно занатство, комуналне 
делатности, саобраћај и слично.

У оквиру целине број 1, предвиђа се формирање два 
независна комплекса или јединствен простор уколико 
то одговара инвеститору.

Предлаже се да целина број 2, остане јединствена 
целина због мале дубине простора која ће значајно ог-
раничавати диспозицију објеката унутар комплекса. У 
зависности од врсте делатности и потребне површине 
за исту, могуће је целину број 2 поделити на два ком-
плекса.

У оквиру целина бр. 3 и 4, предвиђена је сервисна 
саобраћајница уз коју ће се формирати нове грађевинс-
ке парцеле.

За реализацију предложених садржаја неопходна је 
парцелација земљишта на начин да минимална парце-
ла не буде мања од 2000 m2, а минимални улични 
фронт не мањи од 30 m.

Дозвољени степен заузетости у грађевинском рејону 
биће 50%, индекс изграђености 1,5, а максимална доз-
вољена спратност је П+2.

Заступљеност зелених површина на будућим комп-
лексима треба да се креће око 20%.

У заштитном пружном појасу не могу се градити 
објекти високоградње. Постојеће објекте унутар кори-
дора пруге могуће је задржати искључиво уз сагласност 
Јавног предузећа “Железнице Србије”.

4.2. Подела грађевинског земљишта на јавно 
  и остало грађевинско земљиште

Унутар границе грађевинског рејона јавно грађевин-
ско земљиште чине регулација Руменачке улице, регу-
лација пруге и регулације планираних саобра ћајница.

Остало грађевинско земљиште намењено је посло-
вању.

4.3. Саобраћај

Простор који ће се обухватити планом ослања се на 
Руменачки пут. Постојећа регулација Руменачког пута 
се предложеним решењем једним делом задржава, уз 
корекцију у зони постојећег објекта “Reno master group”, 
који делом улази у регулацију улице, а у северозапад-
ном делу се проширује за потребе режијске саобраћај-
нице и паркинга. У оквиру профила улице обезбеђен је 
простор за пешачку и бициклистичку стазу и инфра-
структуру.

Предвиђене су нове улице које се ослањају на Руме-
начки пут, а које омогућавају приступ појединачним 
комплексима. Ширина регулације нових улица је 15 m.

Дуж Руменачког пута и нових, предложених улица 
дефинисаће се паркинзи у складу са просторним мо-
гућностима. Поред ових паркинга, предвиђа се реша-
вање паркирања у оквиру појединачних комплекса, у 
складу са потребама.

Дуж Руменачког пута одвија се јавни градски и при-
градски превоз, тако да је обухваћени простор добро 
опслужен овим видом превоза.

Простор који ће се обухватити планом се са северо-
истока граничи са железничком пругом, тј. комплексом 
железничког чвора Нови Сад. Програмом је дефинисан 
заштитни пружни појас, у ширини од 25 m рачунајући од 
осе крајњих колосека, у складу са Законом о железници 
(“Службени гласник Републике Србије”, број 18/2005).

4.4. Хидротехника

Снабдевање водом
Снабдевање водом делимично је решено. Примарна 

водоводна мрежа профила Ø 600 mm постоји у северо-
западном делу простора, док се примарни доводник во-
де за Руменку, профила Ø 400 mm, као и секундарни 
водовод профила Ø 100 mm, налазе са јужне стране 
Руменачког пута и нису у обухвату Програма.

Програмом се предлаже снабдевање водом преко 
постојеће и предложене водоводне мреже у оквиру во-
доводног система Града Новог Сада.

Изградња секундарне водоводне мреже профила Ø 
100 mm предлаже се у свим постојећим и будућим ули-
цама. Предложена секундарна мрежа повезала би се 
на постојећу примарну мрежу.

Део примарног водовода профила Ø 600 mm налази 
се у осталом грађевинском земљишту. Ради његове за-
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штите, реконструкције и евентуалних интервенција, 
предложен је заштитни појас ширине 4 m.

Постојећа примарна и предложена секундарна мре-
жа, својим капацитетом задовољиће потребе за водом 
будућих садржаја.

Положај постојеће и предложене мреже дат је у гра-
фичком приказу “Концепт инфраструктуре” у Р 1:1000.

Одвођење отпадних и атмосферских вода
Одвођење отпадних и атмосферских вода врши се 

преко постојеће канализационе мреже сепаратног типа.
Канализација отпадних вода постоји дуж Руменачког 

пута и профила је Ø 300 mm. Канализација атмосферс-
ких вода постоји дуж Руменачког пута, профила је Ø 
900 mm и Ø 300 mm, и оријентисана је према мелиора-
ционом каналу мелиорационог слива “Сајлово”.

Програмом се предлаже одвођење отпадних и ат-
мосферских вода преко постојеће и програмом предло-
жене канализационе мреже сепаратног типа, у оквиру 
канализационог система Града Новог Сада.

Програмом се предлаже изградња примарне канали-
зационе мреже отпадних вода, профила Ø 400 mm дуж 
Руменачког пута.

Изградња секундарне канализационе мреже отпад-
них вода профила Ø 250 mm предлаже се у делу Руме-
начког пута, као и у новопланираним улицама, а са 
оријентацијом на предложену примарну мрежу.

Програмом се прелаже зацевљење дела постојећег 
мелиорационог канала. Предложени колектор био би 
профила Ø 150/100 cm.

Постојећа и предложена канализациона мрежа омо-
гућиће несметано одвођење укупно прикупљених вода.

Постојећа и програмом предложена мрежа дате су у 
графичком приказу “Концепт инфраструктуре” у Р 1:1000.

Подземне воде
Меродавни нивои подземних вода су:
- максимални ниво подземних вода од око 77,80 m н.в.,
- минимални ниво подземних вода од око 75,20 m н.в.
Правац пада водног огледала просечног нивоа под-

земних вода је северозапад-југоисток са смером пада 
према југоистоку.

4.5. Енергетика

Снабдевање електричном енергијом
Снабдевање електричном енергијом овог подручја 

врши се из јединственог електроенергетског система, 
из трансформаторских станица (ТС) 110/35 kV “Нови 
Сад 2” и ТС 35/10 kV “Индустријска”. Од ових ТС полазе 
35 kV и 10 kV водови до трансформаторских станица 

10/0.4 kV. Од ових ТС полази дистрибутивна 0,4 kV мре-
жа до објеката.

Ради квалитетног напајања потребно је обезбедити 
довољно капацитета за снабдевање електричном енер-
гијом свих будућих садржаја. Преласком на двостепени 
систем трансформације електричне енергије ТС 35/10 
kV “Индустријска” ће постати разводно постројење (РП) 
20 kV, а сва електроенергетска опрема прилагодиће се 
за рад на 20/0.4 kV напонском нивоу. Напајање елект-
ричном енергијом ће бити из ТС 110/20 kV “Нови Сад 2”, 
а резервно напајање ће се омогућити из (РП) 20 kV  
“Индустријска”. Нове трансформаторске станице могу 
се градити на свим парцелама намењеним пословању, 
као и у оквиру пословних објеката, према потребама. 
Целокупна електроенергетска мрежа градиће се кабли-
рањем, на местима у профилима улица која ће планом 
бити дефинисана.

Снабдевање топлотном енергијом
Снабдевање топлотном енергијом постојећих сад-

ржаја је решено углавном из гасификационог система 
Града. Из мерно регулационе станице која се налази у 
радној зони “Север I” полази гасоводна мрежа до Руме-
начког пута, одакле се грана лево и десно у регулацији 
саобраћајнице. Са ове мреже снабдева се део пос-
тојећих објеката са овог подручја, док се други део 
снабдева из локалних топлотних извора.

Да би се обезбедило снабдевање топлотном енер-
гијом свих садржаја, потребно је изградити дистрибу-
тивну гасоводну мрежу до будућих објеката. Уколико се 
укаже потреба за већим количинама топлотне енергије 
могућа је и изградња средњепритисне мреже  и мерно-
регулационих гасних станица на парцелама намењеним 
пословању.

4.6. Телекомуникације

Ово подручје има обезбеђен телефонски прикључак 
преко телекомуникационе мреже која је прикључена на 
аутоматску телефонску централу на Детелинари. Бу-
дући садржаји ће се напајати са ове централе или са 
удаљеног претплатничког степена који ће се изградити 
на Сајлову. Да би се омогућило прикључење свих сад-
ржаја у будући телекомуникациони систем, потребно је 
изградити подземну мрежу цеви кроз које ће пролазити 
будућа телефонска инсталација, односно инсталација 
кабловског дистрибутивног система.

5.0. ПРОЦЕНА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА 
  УРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА И ИЗГРАДЊУ 
  ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

У Табели која следи дат је оквирни приказ предвиђе-
них или потребних количина радова, као и трошкова 
уређивања јавног грађевинског земљишта на простору 
који је обухваћен Програмом.



5. februar 2009. SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA Broj 4 – Strana 59.    

Табела: Процена потребних средстава за уређење саобраћајница и изградњу јавне комуналне инфраструктуре

Редни 
број Опис радова Јед. 

мере Количина Цена по јед. 
мере у дин. Укупна цена

1. САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 19.816.000
1.1. Коловоз 2-СТВ m2 2.635 4.800 12.648.000

1.2. Паркинзи m2 2.240 3.200 7.168.000

2. ХИДРОТЕХНИКА 18.864.000
2.1. Колектор 150/100 cm m 90 40.000 3.600.000

2.2. Канализациони вод Ø 400 mm m 750 12.000 9.000.000

2.3. Канализациони вод Ø 250  mm m 450 8.800 3.960.000

2.4. Водоводна мрежа Ø 100  mm m 800 2.880 2.304.000

3. ЕНЕРГЕТИКА 7.800.000
3.1. Електроенергетска мрежа 20kV m 650 8.000 5.200.000

3.2. Гасоводна мрежа m 650 4.000 2.600.000

4. УКУПНО 46.480.000

Процена средстава дата је по ценама за децембар 2007. године

6.0. УСЛОВИ НАДЛЕЖНИХ КОМУНАЛНИХ 
  ОРГАНИЗАЦИЈА И ДРУГИХ НАДЛЕЖНИХ 
  ИНСТИТУЦИЈА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАДУ 
  КОНЦЕПТА ПЛАНА

За израду овог програма затражени су услови над-
лежних комуналних организација и других јавних инсти-
туција од утицаја на реализацију овог програма:

- Завод за заштиту споменика културе Града Новог 
Сада,

- Министарство унутрашњих послова, Одељење за 
заштиту и спасавање у Новом Саду,

- Министарство одбране, Управа за инфраструкту-
ру, Београд,

- Јавно предузеће “Железнице Србије”,
- Електропривреда Србије, Електровојводина, Еле-

ктро дистрибуција “Нови Сад”,
- ЈП “Србијагас”, Нови Сад,
- ЈП “Воде Војводине, Нови Сад,
- “Телеком Србија” АД, Нови Сад,
- ЈКП “Новосадска топлана”, Нови Сад,
- ЈКП “Водовод и канализација”, Нови Сад,
- ЈКП “Чистоћа”, Нови Сад,
- ДП “Нови Сад - Гас”, Нови Сад,
- ЈП “Путеви Србије”, Одељење центар “Нови Сад”.
 Посебне услове су доставили:
- ЈП “Путеви Србије”, Одељење центар “Нови Сад”,
- ЈКП “Новосадска топлана”, Нови Сад,
- Завод за заштиту споменика културе Града Новог 

Сада,
- Министарство унутрашњих послова, Одељење за 

заштиту и спасавање у Новом Саду,
- Министарство одбране, Управа за инфраструкту-

ру, Београд.

Градска управа за урбанизам и стамбене послове, 
на основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (“Службени гласник Репуб-
лике Србије”, број 135/2004), по прибављеном Мишље-
њу Градске управе за заштиту животне средине, број 
VI-501-1/2008-57 од 10. марта 2008. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ УЛАЗНОГ ПРАВЦА УЗ 
РУМЕНАЧКИ ПУТ  У НОВОМ САДУ НА 

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Не приступа се изради стратешке процене утицаја 
на животну средину плана детаљне регулације улазног 
правца уз Руменачки пут у Новом Саду, којим ће бити 
обухваћен простор у границама одређеним одлуком о 
изради плана детаљне регулације улазног правца уз 
Руменачки пут у Новом Саду, који је Генералним пла-
ном града Новог Сада до 2021. године - пречишћен 
текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 39/2006) 
намењен пословању на улазним правцима.

О б р а з л о ж е њ е
Законом о стратешкој процени утицаја на животну 

средину (“Службени гласник Републике Србије”, број 
135/2004) утврђено је да се стратешка процена врши за 
планове, програме и основе у области просторног и ур-
банистичког планирања. Одлуку о изради стратешке 
процене доноси орган надлежан за припрему плана и 
програма, по претходно прибављеном мишљењу орга-
на надлежног за послове заштите животне средине и 
других заинтересованих органа и организација. Одлука 
о изради стратешке процене утицаја на животну среди-
ну састави је део одлуке о припреми плана и програма, 
и објављује се.

Одлуком о одређивању врсте планова за које се из-
рађује стратешка процена утицаја на животну средину 
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(“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 54/2005 и 
18/2006), утврђено је за које се врсте планова израђује 
стратешка процена утицаја на животну средину. Поред 
тога прописано је да, у одређеним случајевима, ако се 
оцени да не постоји могућност значајнијег утицаја на 
животну средину, орган надлежан за припрему плана 
може одлучити, по претходно прибављеном мишљењу 
органа надлежног за послове заштите животне средине 
и других заинтересованих органа и организација, да се 
не израђује стратешка процена.

Део грађевинског рејона, за који се предлаже израда 
плана, налази се у северозападном делу града уз важ-
ну саобраћајницу - државни пут другог реда Р-102, Нови 
Сад - Руменка, и представља северозападни улаз у град. 
Југоисточну границу представља простор намењен тер-
цијарним делатностима, док је уз северозападну грани-
цу простор намењен терцијарним делатностима и за-
штитном заленилу. Са североисточне стране граница је 
железничка пруга Суботица-Нови Сад-Београд.

Циљ израде програма је предлагање концепта плана 
који ће створити услове за реализацију пословних са-
држаја и омогућити рационалније коришћење земљиш-
та и организацију простора за лоцирање нових садржаја 
унутар планираних комплекса. Предвиђени садржа ји тре-
ба да унапреде функцију простора и обликовање улаз-
ног правца у град.

Грађевински рејон је подељен на четири просторне 
целине, од којих су у просторној целини 1 изграђени 
пословни објекти спратности П+1 и П+Пк, као и призем-
ни објекат радионице. Целине број 2, 3 и 4 су неиз-
грађено грађевинско земљиште, које се предвиђа за 
пословање, односно садржаје из области терцијарних 
делатности, и то: трговина, услужно занатство, кому-
налне делатности, саобраћај и слично, уз услов да су 
испуњени услови и мере за заштиту животне средине.

Планом детаљне регулације улазног правца уз Ру-
меначки пут у Новом Саду неће се обухватити простори 
за које постоји обавеза израде стратешке процене ути-
цаја плана на животну средину.

Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте 
који буду реализоавани на основу овог плана, услови 
заштите животне средине, односно потреба покретања 
поступка процене утицаја на животну средину биће 
утврђени у складу са Законом о процени утицаја на жи-
вотну средину (“Службени гласник Републике Србије”, 
број 135/2004) и Уредбом о утврђивању Листе пројеката 
за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката 
за које се може захтевати процена утицаја на животну 
средину (“Службени гласник Републике Србије”, број 
84/2005).

На основу свега наведеног, а по прибављеном 
Мишљењу Градске управе за заштиту животне средине, 
број VI-501-1/2008-57 од 10. марта 2008. године, одлу-
чено је као у диспозитиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ 
Број: 35-1076/2007-V
14. март 2008. године
НОВИ САД 

Начелник
Златибор Паунов, с.р.

47
На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и 

изградњи (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 
47/2003 и 34/2006) и члана 24. тачка 6. Статута Града 
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града 
Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Са-
да на X седници 4. фебруара 2009. године, доноси

О Д Л У К У
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
БЛОКА ОКО СИНАГОГЕ У НОВОМ САДУ

Члан 1.

Приступа се изради плана детаљне регулације бло-
ка око Синагоге у Новом Саду (у даљем тексту: план).

Члан 2.

Планом ће се утврдити намена површина, подела 
грађевинског рејона на јавно и остало грађевинско 
земљиште, правила уређења и правила грађења и пар-
целација, у складу са основном наменом и правилима 
утврђеним Генералним планом града Новог Сада до 
2021. године - пречишћен текст (“Службени лист Града 
Новог Сада”, број 39/2006).

Члан 3.

Грађевински рејон који ће се обухватити планом на-
лази се у КО Нови Сад II, унутар описане границе.

За почетну тачку описа границе грађевинског рејона 
утврђена је тачка на пресеку осовине Јеврејске улице и 
Улице Васе Пелагића. Од ове тачке, у правцу југоисто-
ка, граница прати осовину Улице Васе Пелагића до пре-
сека са осовином Улице Петра Драпшина, затим грани-
ца скреће у правцу североистока, прати осовину Улице 
Петра Драпшина и долази до осовинске тачке број 
5296. Од ове тачке граница скреће у правцу севера, 
прати осовину Поштанске улице до пресека са јужном 
ивицом објекта (парцела број 250/2), скреће у правцу 
истока, пратећи јужну, источну и северну границу пар-
целе број 250/2 до пресека са осовином Поштанске ули-
це. Даље, граница прати осовину Поштанске улице до 
пресека са јужном ивицом објекта (парцела број 240/1), 
затим прати јужну и западну границу парцеле број 240/1 
и продуженим правцем западне границе парцеле број 
240/1 долази до ивице објекта на парцели број 256. Од 
ове тачке граница скреће у правцу истока, прати јужну 
ивицу објекта, затим скреће у правцу северозапада, 
прати границу парцела бр. 256 и 240/3 и долази до тро-
међе парцела бр. 240/3, 256 и 7734/1. Из ове тачке у 
правцу северозапада, управним правцем граница дола-
зи до осовине Јеврејске улице, затим у правцу југозапа-
да прати осовину Јеврејске улице и долази до тачке 
која је утврђена за почетну тачку описа границе грађе-
винског рејона.

Површина која ће се обухватити планом је 4,24 ha.

Члан 4.

Рок за израду плана је 60 дана од дана ступања на 
снагу ове одлуке.
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Члан 5.

Средства за израду плана обезбеђена су Програмом 
уређивања грађевинског земљишта за 2007. годину 
(“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 47/2006, 7/2007, 
9/2007, 24/2007, 37/2007 и 46/2007).

Члан 6.

За време израде плана, а најдуже једну годину од 
дана доношења ове одлуке, за подручје унутар границе 
описане у члану 3. ове одлуке, не могу се израђивати 
услови за изградњу и реконструкцију објеката, урбанис-
тички пројекти парцелације и препарцелације, издавати 
акти о урбанистичким условима за изградњу и реконс-
трукцију објеката, изузев за изградњу и реконструкцију 
саобраћајница и објеката комуналне инфраструктуре.

Члан 7.

Саставни део ове одлуке су Програм за израду пла-
на детаљне регулације блока око Синагоге у Новом Са-
ду и Решење о неприступању изради стратешке проце-
не утицаја плана детаљне регулације блока око 
Синагоге у Новом Саду на животну средину.

Члан 8.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 35-673/2007-I 
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

П Р О Г Р А М
ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
БЛОКА ОКО СИНАГОГЕ У НОВОМ САДУ

1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА

На основу члана 45. став 1. Закона о планирању и 
изградњи (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 
47/2003 и 34/2006), (у даљем тексту: Закон) приступа се 
изради Програма за израду плана детаљне регулације 
блока око Синагоге у Новом Саду (у даљем тексту: Про-
грам), који је, према одредби члана 46. став 3. Закона, 
саставни део одлуке о изради урбанистичког плана.

2. ДОКУМЕНТАЦИЈА ОД ЗНАЧАЈА 
 ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

Генерални план града Новог Сада до 2021. године - 
пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, 
број 39/2006) (у даљем тексту: Генерални план) пред-
ставља основ за изградњу и уређење простора, којим 

је, за ово подручје утврђена израда плана детаљне ре-
гулације.

3. ПОДЕЛА ГРАЂЕВИНСКОГ РЕЈОНА НА ЈАВНО 
 И ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ

Предложени грађевински рејон подељен је на јавно 
и остало грађевинско земљиште. У границама предло-
женог грађевинског рејона, јавно грађевинско земљиш-
те чине површине намењене за:

- саобраћајнице,
- пешачки пролаз,
- јавну гаражу,
- објекте образовања,
- главни телекомуникациони центар,
- објекте културе,
- трансформаторске станице.

4. ПОДЕЛА ГРАЂЕВИНСКОГ РЕЈОНА НА 
 ГРАЂЕВИНСКЕ ЦЕЛИНЕ ПРЕМА НАМЕНИ 
 И ФУНКЦИЈИ

Грађевински рејон има бруто површину 4,24 ha и мо-
же да се подели на следеће целине, које се разликују 
по намени и функцији:

- вишепородично становање,
- пословно-стамбени садржаји,
- јавна гаража,
- комплекс Синагоге.

5. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОНЦЕПТА ПЛАНА

5.1. Намена простора

Основни концепт просторног уређења подразумева 
трајно чување и заштиту вредних објеката значајних за 
културно-историјско наслеђе, као и реконструкцију пре-
осталог простора на основу досадашње изградње запо-
чете у складу са важећим планским документима.

У улицама Петра Драпшина и Васе Пелагића започе-
та је замена објеката породичног становања објектима 
вишепородичног становања. Спратност објеката у Ули-
ци Петра Драпшина је П+4+Пк. Посебну пажњу треба 
посветити обликовању објекта на углу ових улица. 
Објекти у Улици Петра Драпшина бр. 14, 16 и 22 се за-
државају. За објекат број 12 предвиђа се могућност на-
доградње косог крова. Програмом се предвиђа надо-
градња објеката у Улици Петра Драпшина број 8 (зграда 
Педагошке академије) и број 10, тако да се коте венаца 
ових објеката изједначе са котом венца објекта број 12.

У Улици Васе Пелагића од броја 6 до броја 12 пред-
виђају се објекти спратности П+3+Пк. Објекти бр. 14 и 
16 су спратности П+2+Пк. Уколико се постојећи објекат 
број 16 прогласи за непокретно културно добро, за њега 
ће важити услови Завода за заштиту споменика култу-
ре Града Новог Сада. Тада се задржава постојеће 
стање на предметној локацији у складу са графичким 
приказом број 3а, у размери 1:500.
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У Јеврејској улици предвиђа се изградња пословно-
стамбених објеката. Висински репер за уличне објекте 
у Јеврејској улици од броја 13 до броја 19 је зграда 
Јеврејске општине. Спратност ових објеката је 
П+3+повучен 4 спрат (кота венца 93,05 m н.в.). Из-
градња пословно-стамбених садржаја предвиђа се и у 
Јеврејској улици од броја 1 до броја 5, у складу са гра-
фичким приказом “План намене површина, саобраћаја, 
нивелације и регулације” у размери 1:500. Спратност 
ових објеката је П+3+Пк где се кота венца изједначава 
са котом венца објекта број 7 (93,25 m н.в.). Грађевинска 
линија приземља предвиђених објеката се повлачи 3 m 
у односу на регулациону линију. Оваквим решењем даје 
се могућност проширења пешачке комуникације (пос-
тојећа пешачка стаза је 0,6 m), увођења бициклистичке 
стазе и још једне саобраћајне траке, која би омогућила 
десно скретање на раскрсници Јеврејске улице и Буле-
вара Михајла Пупина. На тај начин, добило би се знатно 
повољније саобраћајно решење ове централне градске 
зоне.

У случају да се постојећи објекат у Јеврејској улици 
број 1 прогласи за непокретно културно добро, за њега 
ће важити услови Завода за заштиту споменика култу-
ре Града Новог Сада. Тада се изградња објеката у 
Јеврејској улици бр. 3 и 5 предвиђа у складу са графич-
ким приказом број 3а у размери 1:500.

За све планиране уличне објекте у Јеврејској улици, 
обавезни су пословни садржаји у оквиру приземља и 
првог спрата.

Спратност свих планираних дворишних објеката у 
Јеврејској улици је П+2+Пк, без надзитка. Код двориш-
них објеката у Јеврејској улици број 13 се прихвата 
стање на терену. Пословање је обавезан садржај при-
земља свих дворишних објеката.

Сви објекти у Јеврејској улици бр. 19 и 21 и Улици 
Васе Пелагића број 16 су искључиво пословни.

Објекти у Јеврејској улици бр. 7,9,11 и 21 задржавају се.

Објекти у Поштанској улици се задржавају. Даје се 
могућност надоградње објекта у Поштанској улици број 
5, тако да се кота венца овог објекта изједначи са котом 
венца на суседном објекту у Поштанској улици број 7.

Унутар блока предвиђа се изградња јавне гараже 
спратности Су+П+2. Капацитет ове гараже је 420 пар-
кинг места. Приступ гаражи обезбеђен је из улица Пет-
ра Драпшина и Васе Пелагића преко блоковске саоб-
раћајнице. Предвиђа се пешачка комуникација између 
планиране гараже и Јеврејске улице, преко зелене повр-
шине и пешачког пролаза у Јеврејској улици бр. 15 и 17.

Обавезно обезбедити право службености пролаза 
кроз пасаже на објектима у Јеврејској улици бр. 15, 17, ули-
цама Васе Пелагића број 14 и Петра Драпшина број 24.

Предвиђа се обавезна изградња подземних гаража у 
свим планираним објектима.

Комплекс Синагоге, као просторно културно-исто-
ријска целина, представља непокретно културно добро 
од великог значаја. Овај комплекс, поред објекта Сина-
гоге чине и објекти Јеврејске општине и Јеврејске шко-
ле, према Одлуци о утврђивању непокретних културних 
добара од великог значаја (“Службени лист АПВ”, БРОЈ 
25/91).

5.2. Саобраћај

Предметни простор ограничавају улице Јеврејска, 
Поштанска, Петра Драпшина и Васе Пелагића.

Јеврејска улица представља део основне уличне 
мреже града и дуж ње се одвија интензиван саобраћај 
путничких аутомобила као и јавни градски путнички 
превоз.

Програмом се предвиђа задржавање постојећих ре-
гулација улица. С обзиром да се простор налази у нају-
жем центру града, изражен је недостатак потребних 
паркинг-места. Концепт Програма подразумева реали-
зацију паркинг гараже унутар блока (Су+П+2, оквирног 
капацитета 420 паркинг-места) и реализацију приступ-
ног пута до ње из улица Васе Пелагића и Петра Драп-
шина. Такође се предвиђа реализација капацитета на-
мењених паркирању у оквиру појединачних парцела у 
подземним гаражама. Режимом једносмерног саоб-
раћаја се омогућава паркирање и у профилима улица 
Васе Пелагића и Петра Драпшина, а у улицама Јеврејс-
кој и Поштанској се, такође омогућава паркирање дуж 
коловоза.

Дуж Јеврејске улице постоји изграђена бициклистич-
ка стаза, а у свим улицама предвиђају се одговарајуће 
пешачке стазе.

5.3. Хидротехника

Снабдевање водом
Снабдевање водом врши се преко постојеће водо-

водне мреже, у склопу водоводног система Града Новог 
Сада.

Примарна мрежа изграђена је у делу Јеврејске улице 
и профила је Ø 350 mm. Секундарна мрежа изграђена је 
у свим постојећим улицама и профила је Ø 100 mm.

Програмом се предвиђа снабдевање водом преко 
постојеће мреже, са предложеним проширењем и ре-
конструкцијом дотрајалих деоница.

У Јеврејској улици предлаже се реконструкција пос-
тојеће примарне и секундарне водоводне мреже. При-
марна мрежа била би профила Ø 300 mm, а секундарна 
профила Ø 100 mm

Постојећа и Програмом предложена мрежа задо-
вољиће потребе за водом.

Положај постојеће и Програмом предложене мреже 
дат је у графичком приказу “Концепт водне инфраструк-
туре” у размери 1:500.

Одвођење отпадних и атмосферских вода
Одвођење отпадних и атмосферских вода врши се 

преко постојеће канализационе мреже заједничког типа, 
у склопу канализационог система Града Новог Сада.

Примарна мрежа профила Ø 135/90  cm изграђена је 
у Јеврејској улици. У Железничкој улици постоји примар-
на канализација профила Ø 900 mm, док у Улици Васе 
Пелагића постоји секундарна мрежа профила Ø 300 mm.

Програмом се предвиђа одвођење отпадних и ат-
мосферских вода преко постојеће канализационе мре-
же заједничког типа, са предложеним проширењем и 
реконструкцијом дотрајалих деоница.
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Програмом се предлаже изградња секундарне канали-
зационе мреже у Јеврејској улици, профила Ø 300 mm.

Постојећа и Програмом предложена мрежа омогући 
ће несметано одвођење отпадних и атмосферских вода.

Положај постојеће и Програмом предложене мреже 
дат је у графичком приказу “Концепт водне инфраструк-
туре” у размери 1:500.

Подземне воде
Меродавни нивои подземних вода су:
- максимални ниво подземних вода око 76,50 m н.в.,
- минимални ниво подземних вода око 74,90 m н.в.
Правац пада водног огледала просечног нивоа под-

земних вода је северозапад-југоисток, са смером пада 
према југоистоку.

5.4. Енергетика

Снабдевање електричном енергијом
Снабдевање електричном енергијом овог подручја 

врши се из јединственог електроенергетског система. 
Основни објекат за снабдевање је трансформаторска 
станица (ТС) 35/10 kV "Центар". Ова ТС напаја постојеће 
дистрибутивне ТС 10/0,4 kV од којих полази дистри-
бутивна 0,4 kV мрежа до потрошача, чиме је омогућено 
квалитетно снабдевање електричном енергијом пос-
тојећих садржаја овог подручја.

Постојећа 10 kV и дистрибутивна 0,4 kV мрежа је из-
грађена каблирањем, прилагођена је за рад на 20 kV 
напонском нивоу и припремљена је за укључење у 20 
kV мрежу Града. Због потпуног преласка на двостепени 
систем трансформације извршиће се реконструкција 
ТС "Центар" на 110/20 kV напонски ниво. Из ове ТС ће 
полазити 20 kV мрежа до постојећих и нових дистрибу-
тивних трансформаторских станица. Изградња нових 
ТС могућа је и у оквиру пословних и пословно-стамбе-
них објеката и гаража, у приземном делу објекта.

Све будуће трансформаторске станице повезаће се 
на постојећу и нову 20 kV мрежу.

Будућа 20 kV мрежа и 0,4 kV мрежа ће се градити 
каблирањем, на местима у профилима улица која ће 
планом бити утврђена.

Снабдевање топлотном енергијом
Ово подручје се снабдева топлотном енергијом из 

градског топлификационог система путем топлане "Југ". 
Снабдевање се одвија са магистралног вреловода на 
Булевару ослобођења. Са овог вреловода полази раз-
делна вреловодна мрежа, са које су изведени прикључ-
ци до постојећих објеката. Процењује се да ће пос-
тојећа вреловодна мрежа имати довољно капацитета 
за квалитетно снабдевање свих постојећих и будужих 
садржаја. Потребно је изградити вреловодне прикључ-
ке до свих нових објеката, чиме би се омогућило квали-
тетно снабдевање топлотном енергијом свих потроша-
ча са овог простора.

5.5. Телекомуникације

На овом подручју постоји телефонска мрежа чији ка-
пацитети задовољавају захтеве корисника. Корисници 
телекомуникационог сигнала прикључени су на теле-
фонску централу у Улици народних хероја. Капацитет 
ове централе је довољан да омогући коришћење теле-
фонског сигнала свим будућим корисницима, уз потреб-
но проширење телекомуникационе мреже до свих пред-
виђених садржаја.

Број нових телефонских прикључака зависиће и од 
намене будућих садржаја на овом подручју.

6. ПРОЦЕНА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА 
 УРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА И ИЗГРАДЊУ 
 ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

У табели која следи дат је оквирни приказ предвиђе-
них радова и потребних количина, као и појединачних и 
укупних трошкова предвиђених радова на уређивању 
јавног грађевинског земљишта.

Табела: Процена потребних средстава за уређење саобраћајница и изградњу јавне комуналне инфраструктуре

Редни 
број Опис радова Јед. 

мере Количина Цена по јед. 
мере у дин. Укупна цена

1. САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 290.644.200

1.1. Коловоз 2-СТВ m2 470 4.860 2.284.200

1.2. Јавна гаража m2 8.900 32.400 288.360.000

2. ХИДРОТЕХНИКА 5.698.350

2.1. Канализациони вод Ø 300 mm m 140 10.125 1.417.500

2.2. Канализациони вод Ø 250  mm m 145 8.910 1.291.950

2.3. Водоводна мрежа Ø 300  mm m 180 12.150 2.187.000

2.4. Водоводна мрежа Ø 100  mm m 180 4.455 801.900

3. УКУПНО 296.342.550

Процена средстава урађена по ценама на дан 3. августа 2007. године.
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7. УСЛОВИ НАДЛЕЖНИХ КОМУНАЛНИХ 
 ОРГАНИЗАЦИЈА И ДРУГИХ ИНСТИТУЦИЈА 
 ОД ЗНАЧАЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ КОНЦЕПТА  
 ПЛАНА

За израду овог програма затражени су посебни ус-
лови од надлежних комуналних организација и других 
јавних институција, који су од утицаја на реализацију 
концепта плана и то од:

- Савезног министарства за одбрану Београд, Сек-
тор за инфраструктуру, Београд,

- Министарства унутрашњих послова, Сектор за 
заштиту и спасавање, Одељење за заштиту и 
спасавање у Новом Саду,

- Завода за заштиту споменика културе Града Но-
вог Сада,

- Завода за заштиту природе Србије, Радна једини-
ца Нови Сад,

- “Телеком Србија”, Предузећа за телекомуникације 
а.д. Нови Сад,

- ЈКП “Водовод и канализација”, Нови Сад,
- ЈКП “Чистоћа”, Нови Сад,
- ЈКП “Новосадска топлана”, Нови Сад,
- Електропривреде Србије, Електровојводина, 

Електродистрибуција “Нови Сад”,
- ДП “Нови Сад - Гас”.

Посебне услове доставили су:
- Министарство одбране, Управа з инфраструктуру,
- “Телеком Србија”, Предузеће за телекомуникације 

а.д. Нови Сад,
- Министарство унутрашњих послова, Сектор за 

заштиту и спасавање, Одељење за заштиту и 
спасавање у Новом Саду,

- ЈКП “Новосадска топлана”, Нови Сад,
- ЈКП “Чистоћа”, Нови Сад,
- Завод за заштиту споменика културе Града Новог 

Сада,
- Завод за заштиту природе Србије.

Градска управа за урбанизам и стамбене послове, 
на основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (“Службени гласник Репуб-
лике Србије”, број 135/2004), по прибављеном 
Мишљењу Градске управе за заштиту животне средине, 
број VI-501-1/2007-198 од 19. септембра 2007. године 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ОКО СИНАГОГЕ У 
НОВОМ САДУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Не приступа се изради стратешке процене утицаја 
на животну средину плана детаљне регулације блока 
око Синагоге у Новом Саду, којим ће бити обухваћен 
простор у границама одређеним одлуком о изради плана 
детаљне регулације блока око Синагоге у Новом Саду, 

који је Генералним планом града Новог Сада до 2021. го-
дине - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 39/2006) намењен општеградском центру.

О б р а з л о ж е њ е
Законом о стратешкој процени утицаја на животну 

средину (“Службени гласник Републике Србије”, број 
135/2004) утврђено је да се стратешка процена врши за 
планове, програме и основе у области просторног и ур-
банистичког планирања. Одлуку о изради стратешке 
процене доноси орган надлежан за припрему плана и 
програма, по претходно прибављеном мишљењу орга-
на надлежног за послове заштите животне средине и 
других заинтересованих органа и организација. Одлука 
о изради стратешке процене утицаја на животну среди-
ну саставни је део одлуке о припреми плана и програ-
ма, и објављује се.

Одлуком о одређивању врсте планова за које се из-
рађује стратешка процена утицаја на животну средину 
(“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 54/2005 и 
18/2006), утврђено је за које се врсте планова израђује 
стратешка процена утицаја на животну средину. Поред 
тога прописано је да, у одређеним случајевима, ако се 
оцени да не постоји могућност значајнијег утицаја на 
животну средину, орган надлежан за припрему плана 
може одлучити, по претходно прибављеном мишљењу 
органа надлежног за послове заштите животне средине 
и других заинтересованих органа и организација, да се 
не израђује стратешка процена.

На простору који ће се обухватити планом детаљне 
регулације блока око Синагоге у Новом Сду, у оквиру 
намене општеградских центара, предлаже се трајно чу-
вање и заштита објеката значајних за културно-исто-
ријско наслеђе, као и реконструкција преосталог про-
стора.

Планом детаљне регулације блока око Синагоге у 
Новом Саду неће се обухватити простори за које пос-
тоји обавеза израде стратешке процене утицаја плана 
на животну средину.

Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте 
који буду реализовани на основу овог плана, услови за-
штите животне средине, односно потреба покретања 
поступка процене утицаја на животну средину биће 
утврђени у складу са Законом о процени утицаја на жи-
вотну средину (“Службени гласник Републике Србије”, 
број 135/2004) и Уредбом о утврђивању Листе пројеката 
за које је обавезна процена утицаја и Листе пројекта за 
које се може захтевати процена утицаја на животну 
средину (“Службени гласник Републике Србије”, број 
84/2005).

На основу свега наведеног, а по прибављеном 
Мишљењу Градске управе за заштиту животне средине, 
број VI-501-1/2007-198 од 19. септембра 2007. године, 
одлучено је као у диспозитиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ 
Број: 35-673/2007-V
1. октобар 2007. године
НОВИ САД Начелник

Златибор Паунов, с.р.
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На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и 

изградњи (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 
47/2003 и 34/2006) и члана 24. тачка 6. Статута Града 
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града 
Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Са-
да на X седници 4. фебруара 2009. године, доноси

О Д Л У К У
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКОВА ИЗМЕЂУ 
УЛИЦА РАДНИЧКЕ, СТРАЖИЛОВСКЕ И 

БУЛЕВАРА ЦАРА ЛАЗАРА У НОВОМ САДУ

Члан 1.

Приступа се изради измена и допуна Плана детаљ-
не регулације блокова између улица Радничке, Стражи-
ловске и Булевара цара Лазара у Новом Саду (“Служ-
бени лист Града Новог Сада”, број 15/2007) (у даљем 
тексту: План).

Члан 2.

Изменама и допунама Плана предложиће се из-
градња дечије установе на локацији на којој се важећим 
планом планира изградња пословног објекта, а на ло-
кацији која се важећим планом планира за мању дечију 
установу предложиће се заједничка блоковска површи-
на. Изменама и допунама Плана предвидеће се уки-
дање обавезе спајања парцела бр. 763 и 764, а предло-
жиће се могућност њиховог спајања. У блоку 2, изван 
простора који представља завршену целину, предло-
жиће се изградња пословног центра. Такође, допуниће 
се процена потребних средстава за уређење саобраћај-
ница и изградњу јавне комуналне инфраструктуре про-
ценом потребних средстава за прибављање грађевинс-
ког земљишта. Изменама и допунама Плана 
преиспитаће се по потреби и друге иницијативе за из-
мену Плана потенцијалних инвеститора.

Члан 3.

Грађевински рејон који ће се обухватити изменама и 
допунама Плана налази се у КО Нови Сад II, унутар 
описане границе.

За почетну тачку описа границе грађевинског рејона 
утврђена је осовинска тачка број 1174, на пресеку осо-
вина Радничке и Стражиловске улице. Од ове тачке, 
граница се пружа у правцу североистока, прати осови-
ну Радничке улице до пресека са западном регулацијом 
Кеја жртава рације. Даље, граница скреће у правцу југо-
запада, прати регулацију Кеја жртава рације и Булева-
ра цара Лазара до пресека са источном регулацијом 
Улице Стевана Мусића, затим у правцу пресека јужне 
регулације Булевара цара Лазара и источне регулације 
Улице Стевана Мусића долази до осовине Булевара ца-
ра Лазара. Од ове тачке граница прати осовину Булева-
ра цара Лазара до тачке на пресеку са осовином Стра-
жиловске улице, затим скреће у правцу северозапада, 
прати осовину Стражиловске улице и долази до тачке 
која је утврђена за почетну тачку описа границе грађе-
винског рејона.

Површина која ће се обухватити изменама и допуна-
ма Плана је 8,94 ha.

Члан 4.

Рок за израду измена и допуна Плана је 30 дана од 
дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 5.

Средства за израду измена и допуна Плана обез-
беђена су Програмом уређивања грађевинског земљи-
шта за 2008. годину (“Службени лист Града Новог Са-
да”, бр. 48/2007 и 39/2008).

Члан 6.

Саставни део ове одлуке су Програм за израду из-
мена и допуна Плана детаљне регулације блокова из-
међу улица Радничке, Стражиловске и Булевара цара 
Лазара у Новом Саду и Решење о неприступању изради 
стратешке процене утицаја измена и допуна Плана де-
таљне регулације блокова између улица Радничке, 
Стражиловске и Булевара цара Лазара у Новом Саду 
на животну средину.

Члан 7.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 35-960/2009-I 
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

П Р О Г Р А М
ЗА ИЗРАДУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКОВА ИЗМЕЂУ 
УЛИЦА РАДНИЧКЕ, СТРАЖИЛОВСКЕ И 

БУЛЕВАРА ЦАРА ЛАЗАРА У НОВОМ САДУ

1.0. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА

План детаљне регулације блокова између улица 
Радничке, Стражиловске и Булевара цара Лазара у Но-
вом Саду (у даљем тексту: План) донет је 3. априла 
2007. године (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
15/2007).

У складу са одредбом члана 55. став 2. Закона о 
планирању и изградњи (“Службени гласник Републике 
Србије”, бр. 47/2003 и 34/2006) (у даљем тексту: Закон) 
измене и допуне урбанистичког плана врше се на начин 
и по поступку прописаном за његово доношење.
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На основу члана 45. став 1. Закона о планирању и 
изградњи (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 
47/2003 и 34/2006), (у даљем тексту: Закон) приступа се 
изради Програма за израду измена и допуна Плана де-
таљне регулације блокова између улица Радничке, 
Стражиловске и Булевара цара Лазара у Новом Саду (у 
даљем тексту: Програм), који је, према одредби члана 
46. став 3. Закона, саставни део одлуке о изради урба-
нистичког плана.

2.0. ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА 
  ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА

Плански основ за израду плана је Генерални план 
града Новог Сада до 2021. године - пречишћен текст 
(“Службени лист Града Новог Сада”, број 39/2006) (у 
даљем тексту: Генерални план), који је утврдио смерни-
це и критеријуме за уређење просторних целина. Према 
Генералном плану овај простор је намењен општеградс-
ком центру, вишепородичном становању и парку.

3.0. ПОДЕЛА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА 
  ЈАВНО И ОСТАЛО ГРЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ

У границама предложеног грађевинског рејона, јавно 
грађевинско земљиште чине површине намењене за:

- улице,
- заједничку блоковску површину,
- парковску површину,
- дечију установу,
- Завод за заштиту природе,
- црпну станицу и
- трансформаторску станицу.

Програмом се предлаже да се мења план поделе на 
јавно и остало грађевинско земљиште тако да се пар-
цела број 772/4 намењује за дечију установу а парцела 
број 773/6 намењује за заједничку блоковску површину.

4.0. КОНЦЕПТ И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНА 
  И ДОПУНА ПЛАНА

4.1. Концепт просторне организације

Повод за израду измена и допуна Плана су иниција-
тиве инвеститора за циљане измене и преиспитивање 
решења из важећег плана на конкретним локалитетима.

Изменама и допунама Плана задржаће се у највећем 
делу концепт организације простора и планирани сад-
ржаји важећег плана. Предложене измене и допуне 
Плана првенствено се односе на нереализоване лока-
ције, где је неопходно преиспитивање планских ре-
шења. Уместо изградње пословног објекта предлаже се 
изградња дечије установе, која се показала потребна у 
овом делу града. Предлажу се такође корекције од-
ређених делова простора у погледу парцелације, чиме 
би се омогућила лакша имплементација понуђених ре-
шења.

1. У блоку 1, са јужне стране објеката који се задржа-
вају у Радничкој улици број 20, за рушење се пред-
виђају сви остали објекти као што су хале, магацини, 
привремени пословни простори. На том простору, на 
парцели број 772/4, која је оријентисана према парковс-
кој површини, важећим планом планирана је изградња 
пословног објекта спратности П+3+Пк и П+4+Пк са под-
земном гаражом испод целе површине парцеле. Изме-
нама и допунама Плана, предвиђа се изградња дечије 
установе, спратности П и Су+П+1. На графичком прика-
зу “Концепт просторне организације” Р 1:1000 дата је 
максимална зона изградње дечијег вртића. Недостатак 
веће површине отвореног простора у оквиру парцеле 
надокнађује се функционалном организацијом објекта, 
тако да се у оквиру зоне изградње предвиђа форми-
рање полифункционалних сала за боравак деце, као и 
обавеза уређења кровне терасе изнад приземног дела. 
Објекат треба да актуелизује савремено промишљање 
типологије предшколских установа у Новом Саду. С об-
зиром на то да се у дворишту у Улици радничкој бр. 20, 
у непосредној близини предвиђене дечије установе на-
лази стари димњак, који се предвиђа за задржавање, 
неопходно је испитати његову стабилност и обавезно је 
извођење радова на његовој санацији пре изградње, 
односно стављања у функцију, планиране дечије уста-
нове.

2. Парцела број 773/6, на којој се важећим планом 
предвиђала изградња мање дечије установе, изменама 
и допунама Плана предвиђа се за заједничку блоковску 
површину.

3. Планско решење из важећег плана на парцелама 
бр. 762, 763 и 764 који је предвиђао изградњу вишепо-
родичног објекта спратности Су+П+Г+5+Пк обједиња-
вањем свих парцела у једну грађевинску парцелу, због 
тешко решивих имовинско правних односа, показало се 
тешко спроводивим. Након преиспитивања постојећег 
решења предлаже се измена која би олакшала импле-
ментацију плана у овом делу. Измена се састоји у уки-
дању обавезе спајања делова парцела бр. 763 и 764, 
увођењем режима могућег спајања парцела. За парце-
лу бр. 764 и део парцеле бр. 762 задржава се обавеза 
обједињавања. У циљу омогућавања рационалне из-
градње на делу парцела бр. 763 и 762, за које је обавез-
но спајање, повлачи се регулациона линија за око 3,5 m 
ка југу, на део парцеле бр. 761/1, а на предвиђеном 
објекту, габарита ширине 14 m, не дозвољава се плани-
рање препуста са дворишне стране. У складу са тим 
помера се и зона изградње објекта. Спратност плани-
раних вишепородичних објеката је П+Г+5+Пк (са могућ-
ношћу изградње подземне гараже) и Су+П+Г+5+Пк (са 
обавезном подземном гаражом).

4. У блоку 2, изван простора који представља заврш-
ну целину, предвиђа се изградња пословног центра. За 
тај простор условљава се расписивање урбанистичко-
архитектонског конкурса у складу са основним урбанис-
тичким параметрима који ће се дефинисати у Плану. 
Концепт просторне организације за намену пословног 
центра састоји се у формирању зоне изградње, а мор-
фологија, структура, тачна спратност и положај објека-
та биће дефинисани конкурсним решењем. Конкурс 
треба да створи услове за реализацију и обликовање 
пословног центра. У циљу добијања квалитетног и све-
обухватног решења, урбанистичко - архитектонским 
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конкурсом је обухваћен и простор на којем се налази 
црпна станица (Б), као и део парковске површине (Ц). 
Планом је предвиђено да се у оквиру пословног центра 
може налазити и хотел, који би својим садржајима (рес-
торанима, конгресном салом, посластичарницом и сл.) 
допринео развоју и атрактивности пословног центра. 
Пословни центар може бити компактне структуре или 
формиран од неколико различитих структура које би 
својим обликовањем, функцијом и дијалогом чиниле це-
лину. У циљу увођења садржаја становања у проценту 
који не би нарушио основну намену, предложене су из-
мене у овом делу простора. Измене се састоје у по-
већању спратности са П+3 на П+4 уз остављање могућ-
ности изградње реперног објекта веће спратности), 
максимални степен заузетости износи 75% (за спрат-
ност По+П), а индекс изграђености 2,5 (бруто развијена 
површина 27.930 m2). Спратни сегменти изнад при-
земља могу да заузимају 50% зоне изградње. У складу 
са тим, оквирни капацитети, изражени у бруто површи-
нама, које је могуће остварити у оквиру зоне изградње 
новог пословног центра су: 22.350 m2 за пословање и 
5.580 m2 (или 20% од укупне бруто развијене површине) 
за становање. Предвиђена спратност објеката је до 
П+4, али је приликом обликовања могуће предвидети 
један објекат веће спратности (до П+8) који би имао 
улогу просторног репера и давао просторни акценат. 
Паркирање се предвиђа у оквиру парцеле и у подземној 
етажи.

Изменама и допунама Плана се не нарушава кон-
цепт важећег плана у остварењу склада новог и старог, 
очувању континуитета грађења, остварењу јасне фи-
зиономије, јаког идентитета и новог просторног израза 
града.

4.1. Мрежа саобраћајне инфраструктуре

Саобраћајно решење се у односу на важећи план 
разликује само у незнатним променама на уређењу 
планираног паркинга који се налази у оквиру заједничке 
блоковске површине у блоку 1. Измене су настале ус-
лед промене намене парцеле предвиђене за изградњу 
пословног објекта (уз укидање приступа подземној га-
ражи) у намену дечије установе.

4.2. Мреже инфраструктурних система

4.2.1. Хидротехника

Снабдевање водом

Програмом се задржава у потпуности концепт снаб-
девања водом дефинисан важећим планом.

Одвођење отпадних и атмосферских вода

Програмом се задржава концепт одвођења отпадних 
и атмосферских вода дефинисан важећим планом и до-
пуњава се тако да што се предлаже измештање пос-
тојеће канализације на деловима где је захваћена габа-
ритом планираног објекта на углу Улице Стевана 
Мусића и Булевара цара Лазара.

Подземне воде

Програмом се задржавају у потпуности вредности 
подземних вода дефинисане важећим планом.

4.2.2. Енергетика

Снабдевање електричном и топлотном енергијом

Основни концепт енергетске инфраструктуре у пог-
леду снабдевања електричном и топлотном енергијом 
неће се мењати у односу на важећи план.

4.2.3. Телекомуникације

Основни концепт телекомуникација дефинисан Пла-
ном неће се мењати. У изменама и допунама Плана, 
утврдиће се услови за прикључење на кабловски дист-
рибутивни систем.

5.0. ПРОЦЕНА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА 
  УРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА И ИЗГРАДЊУ 
  ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

У табели која следи дат је оквирни приказ планира-
них радова и потребних количина, као и појединачних и 
укупних трошкова предвиђених радова на уређивању 
јавног грађевинског земљишта.

Табела: Процена потребних средстава за уређење саобраћајница и изградњу јавне комуналне инфраструктуре

Редни 
број Опис радова Јед. 

мере Количина Цена по јед. 
мере у дин. Укупна цена

1. САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 86.105.350
1.1. Коловоз 2-ТТВ m2 1.020 6.020 6.140.400

1.2. Коловоз 3-ТТВ m2 2.250 5.160 11.610.000

1.3. Колско-пешачки пролази m2 660 3.440 2.270.400

1.4. Тротоари са ивичњацима m2 4.025 3.010 12.115.250

1.5. Бициклистичке стазе m2 770 3.010 2.317.700

1.6. Паркинзи m2 1.265 3.440 4.351.600

1.7. Гараже-подземне m2 1.100 43.000 47.300.000
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2. ХИДРОТЕХНИКА 5.848.000
2.1. Канализациони вод Ø 400 mm m 50 12.900 645.000

2.2. Канализациони вод Ø 250  mm m 165 9.460 1.560.900

2.3. Водоводна мрежа Ø 100  mm m 770 4.730 3.642.100

3. ЕНЕРГЕТИКА 4.400.000
3.1. Трафостаница 20/0,4 kV/kV ком. 1 4.000.000 4.000.000

3.2. Електроенергетска мрежа 20kV m 50 8.000 400.000

4. УКУПНО 96.353.350
Процена средстава урађена по ценама за децембар 2008. године.

6.0. УСЛОВИ НАДЛЕЖНИХ КОМУНАЛНИХ 
  ОРГАНИЗАЦИЈА И ДРУГИХ ИНСТИТУЦИЈА 
  ОД ЗНАЧАЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ КОНЦЕПТА 
  ПЛАНА

За израду Програма затражени су посебни услови 
надлежних комуналних организација и других јавних 
институција, који су од утицаја на реализацију концепта 
плана.

Захтеви су упућени:
- Заводу за заштиту споменика културе Града Но-

вог Сада, Нови Сад;
- ЈКП “Новосадска топлана”, Нови Сад;
- Електропривреди Србије, Електровојводина, Еле-

ктродистрибуција “Нови Сад”, Нови Сад,
- ЈВП “Воде Војводине”, Нови Сад;
- Телекому Србија, Предузећу за телекомуникације 

а.д.;
- ЈКП “Водовод и канализација”, Нови Сад;
- Министарству одбране, Сектору за материјалне 

ресурсе, Управи за инфраструктуру;
- ЈКП “Чистоћа”, Нови Сад;
- ДП “Нови Сад - Гас”, Нови Сад;
- Министарству унутрашњих послова, Сектор за за-

штиту и спасавање, Одељење за заштиту и спа-
савање у Новом Саду;

- Заводу за заштиту природе Србије;
- ЈП “Србијагас”, Јавно предузеће за транспорт, 

складиштење, дистрибуцију и трговину природног 
гаса, Нови Сад.

Посебне услове су доставили:
- Завод за заштиту споменика културе Града Новог 

Сада, Нови Сад; 
- ЈКП “Новосадска топлана” Нови Сад;
- Електропривреда Србије, Електровојводина;
- ЈВП “Воде Војводине”, Нови Сад;
- Телеком Србија, Предузеће за телекомуникације 

а.д.;
- Министарство одбране, Сектор за материјалне 

ресурсе Управа за инфраструктуру;
- ЈКП “Чистоћа”, Нови Сад;
- Министарство унутрашњих послова, Сектор за 

заштиту и спасавање, Одељење за заштиту и 
спасавање у Новом Саду;

- Завод за заштиту природе Србије;
- ЈП “Србијагас”, Јавно предузеће за транспорт, 

складиштење, дистрибуцију и трговину природног 
гаса, Нови Сад.

Градска управа за урбанизам и стамбене послове, 
на основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (“Службени гласник Репуб-
лике Србије”, број 135/2004), по прибављеном Ми шље-
њу Градске управе за заштиту животне средине, број 
VI-501-1/2009-11 од 22. јануара 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА 
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКОВА 

ИЗМЕЂУ УЛИЦА РАДНИЧКЕ, 
СТРАЖИЛОВСКЕ И БУЛЕВАРА ЦАРА 
ЛАЗАРА У НОВОМ САДУ НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ

Не приступа се изради стратешке процене утицаја 
измена и допуна Плана детаљне регулације блокова 
између улица Радничке, Стражиловске и Булевара цара 
Лазара у Новом Саду на животну средину, којим ће бити 
обухваћен простор у границама одређеним одлуком о 
изради измена и допуна Плана детаљне регулације 
блокова између улица Радничке, Стражиловске и Буле-
вара цара Лазара у Новом Саду, који је Генералним 
планом Града Новог Сада до 2021. године-пречишћен 
текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 39/2006) 
намењен општеградском центру, вишепородичном ста-
новању и парку.

О б р а з л о ж е њ е

Законом о стратешкој процени утицаја на животну 
средину (“Службени гласник Републике Србије” број 
135/2004) утврђено је да се стратешка процена врши за 
планове, програме и основе у области просторног и ур-
банистичког планирања. Одлуку о изради стратешке 
процене доноси орган надлежан за припрему плана и 
програма по претходно прибављеном мишљењу органа 
надлежног за послове заштите животне средине и дру-
гих заинтересованих органа и организација. Одлука о 
изради стратешке процене утицаја на животну средину 
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саставни је део одлуке о припреми плана и програма, и 
објављује се.

Одлуком о одређивању врсте планова за које се из-
рађује стратешка процена утицаја на животну средину 
(“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 54/2005 и 
18/2006), утврђено је за које се врсте планова израђује 
стратешка процена утицаја на животну средину.

Генералним планом Града Новог Сада подручје које 
ће бити обухваћено изменама и допунама плана на-
мењено је за општеградски центар, вишеопородично 
становање и парк. За предметни простор на снази је 
План детаљне регулације блокова између улица Рад-
ничке, Стражиловске и Булевара цара Лазара у Новом 
Саду (“Службени лист Града Новог Сада”, број 15/2007). 
Повод за израду измена и допуна плана је иницијатива 
ЈП “Завод за изградњу Града” Нови Сад за циљане из-
мене и преиспитивање решења из важећег плана на 
конкретним локалитетима.

Предложене измене и допуне првенствено се одно-
се на нереализоване локације, где је неопходно преис-
питивање планских решења. У блоку број 1, са јужне 
стране објеката који се задржавају у Радничкој улици 
број 20, на парцели број 772/4 која је оријентисана пре-
ма парковској површини, уместо изградње пословног 
објекта спратности П+3+Пк и П+4+Пк са подземном га-
ражом испод целе површине парцеле предвиђа се из-
градња дечије установе, спратности П и Су+П+1. Пар-
цела број 773/6, на којој је планирана изградња мање 
дечије установе, изменама и допунама предвиђа се за 
заједничку блоковску површину. Важећим планом, на 
парцелама број 762, 763 и 764, предвиђа се изградња 
вишепородичног објекта спратности Су+П+Г+5+Пк обје-
дињавањем свих парцела у једну. Ради лакше импле-
ментације плана у овом делу, предлаже се укидање 
обавезе спајања парцела број 763 и 764 и увођење ре-
жима могућег спајања парцела. Задржава се обавеза 
обједињавања парцеле број 764 и дела парцеле број 
762, док се на делу парцеле број 762 и парцели број 
763, за које је обавезно спајање, повлачи регулациона 
линија за око 3,5 m ка југу, на део парцеле број 761/1, а 
у складу са тим помера се и зона изградње објеката. У 
блоку број 2, изван простора који представља завршену 
целину, предвиђа се изградња пословног центра.

Изменама и допунама Плана детаљне регулације 
блокова између улица Радничке, Стражиловске и Буле-
вара цара Лазара у Новом Саду неће се предвидети 
реализација програма и пројеката за које постоји оба-
веза израде стратешке процене утицаја плана на жи-
вотну средину.

Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте 
који буду реализовани на основу овог плана, услови за-
штите животне средине, односно потреба покретања 
поступка процене утицаја на животну средину биће 
утврђени у складу са Законом о процени утицаја на жи-
вотну средину (“Службени гласник Републике Србије”, 
број 135/2004) и Уредбом о утврђивању Листе пројеката 
за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката 
за које се може захтевати процена утицаја на животну 
средину (“Службени гласник Републике Србије”, број 
114/2008).

На основу свега наведеног, а по прибављеном 
Мишљењу Градске управе за заштиту животне средине, 

број VI-501-1/2009-11 од 22. јануара 2009. године, одлу-
чено је као у диспозитиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ 
Број: 35-960/2008-V
27. јануар 2009. године
НОВИ САД  Начелник

Златибор Паунов, с.р.

49
На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и 

изградњи (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 
47/2003 и 34/2006) и члана 24. тачка 6. Статута Града 
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града 
Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Са-
да на X седници 4. фебруара 2009. године, доноси

О Д Л У К У
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ 
ГОРИВОМ УЗ ПУТ БЕОЧИН-СРЕМСКА 
КАМЕНИЦА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ

Члан 1.

Приступа се изради плана детаљне регулације ста-
нице за снабдевање горивом уз пут Беочин-Сремска 
Каменица у Сремској Каменици (у даљем тексту: план).

Члан 2.

Планом ће се утврдити правила уређења и правила 
грађења, у складу са правилима утврђеним Генералним 
планом града Новог Сада до 2021. године - пречишћен 
текст (Службени лист Града Новог Сада”, број 39/2006).

Члан 3.

Грађевински рејон који ће се обухватити планом нала-
зи се у КО Сремска Каменица, унутар описане границе.

За почетну тачку описа границе грађевинског рејона 
утврђена је најсевернија тачка простора а у пресеку 
осовине пута Сремска Каменица - Беочин и продуженог 
правца источне границе парцеле број 153/3. Из ове тач-
ке граница креће на југ до тромеђе парцела бр. 153/3, 
154 и 3972. Одавде се граница, у правцу југа, поклапа 
са источном границом парцеле број 153/3 и у том прав-
цу долази до осовине пруге Петроварадин-Беочин. 
Одавде граница скреће на запад по осовини пруге до 
осовине планиране улице дефинисане осовинским тач-
кама 166 и 541, где граница скреће на север по осовини 
те улице до тачке пресека са осовином пута Сремска 
Камеица - Беочин, у којој скреће на исток по тој осовини 
и долази до почетне тачке описа границе.

Површина која ће се обухватити планом је 0,94 ha.

Члан 4.

Рок за израду плана је 60 дана од дана ступања на 
снагу ове одлуке.
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Члан 5.

Средства за израду плана обезбедио је инвеститор 
Зоран Осмајић из Новог Сада.

Члан 6.

Састави део ове одлуке су Програм за израду плана 
детаљне регулације станице за снабдевање горивом уз 
пут Беочин - Сремска Каменица у Сремској Каменици и 
Решење о неприступању изради стратешке процене 
утицаја плана детаљне регулације станице за снаб-
девање горивом уз пут Беочин - Сремска Каменица у 
Сремској Каменици на животну средину.

Члан 7.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 35-312/2008-I 
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД Председник

Александар Јовановић, с.р.

П Р О Г Р А М
ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ УЗ 

ПУТ БЕОЧИН-СРЕМСКА КАМЕНИЦА
У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ

А. УВОД

1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА

На основу члана 45. став 1 Закона о планирању и из-
градњи (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 
47/2003 и 34/2006) (у даљем тексту: Закон) приступа се 
изради Програма за израду плана детаљне регулације 
станице за снабдевање горивом уз пут Беочин-Сремска 
Каменица у Сремској Каменици (у даљем тексту: Прог-
рам), који је према одредби члана 46. став 3. Закона, 
састави део одлуке о изради урбанистичког плана.

2. НАМЕНА ПРОСТОРА ПРЕМА ГЕНЕРАЛНОМ 
 ПЛАНУ ГРАДА НОВОГ САДА ДО 2021. ГОДИНЕ

Генерални план града Новог Сада до 2021. године - 
пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, 
број 39/2006) (у даљем тексту: Генерални план), утвр-
дио је за предметни простор намену “заштитно зелени-
ло и саобраћајне површине” - регионални пут Р-107 Бе-
очин - Нови Сад. Регионални пут Р-107 (државни пут I 
реда) повезује Град Нови Сад са Беочином и хрватском 
границом и на њему се планира интензиван саобраћај.

3. ПОВОД ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
 РЕГУЛАЦИЈЕ

Власник парцела бр. 151/1, 151/2, 151/3 и 152 КО 
Сремска Каменица које се налазе непосредно уз држав-

ни пут другог реда (регионални пут) Р-107, Беочин - 
Сремска Каменица - Нови Сад поднео је захтев за из-
раду плана детаљне регулације, ради изградње објекта 
на предметној локацији.

4. ЦИЉ ИЗРАДЕ
Циљ израде плана је стварање услова за реализа-

цију станице за снабдевање горивом моторних возила, 
која ће омогућити подизање нивоа услуга на државном 
путу II реда (регионални пут) Р-107 Беочин - Нови Сад. 
Нова организација треба да унапреди функцију просто-
ра и обликовање улазног правца у град.

Б. СТАЊЕ ПРОСТОРА И УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА

5. ПРОСТОР ЗА КОЈИ ЋЕ СЕ РАДИТИ ПЛАН

Грађевински рејон се налази на Боцкама, непосред-
но уз државни пут II реда регионални пут Р-107 Беочин 
- Нови Сад. Простор је оријентисан на овај улазно из-
лазни правац града. У непосредном окружењу налази 
се железничка пруга Нови Сад - Беочин (предложени 
комплекс је непосредно уз пругу), а у ширем окружењу 
стамбено насеље Боцке. Простор намењен за комплекс 
станице за снабдевање горивом је њива.

6. ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋЕ УРБАНИСТИЧКЕ 
 ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Плански основ за израду плана је Генерални план. 
Простор није дефинисан другом урбанистичком доку-
ментацијом која би утврдила услове уређења земљиш-
та и изградње простора.

7. СТАЊЕ ЗЕМЉИШТА И ОБЈЕКАТА 

Грађевински рејон је делом државни пут II реда (ре-
гионални пут) Р-107 Нови Сад - Беочин (део путне пар-
целе број 3972), делом пољопривредно земљиште (пар-
целе бр. 152, 153/1,2,3) и делом земљиште које припада 
железници (део парцеле број 4006 железничке пруге 
Нови Сад - Беочин). На овом простору нема изграђених 
објеката. Источно од предложеног комплекса постоји 
изграђен прикључак на регионални пут насеља Боцке.

Државни пут II реда (регионални пут) Р-107 Нови Сад 
- Беочин је са асфалтним коловозним застором и коло-
возом са две саобраћајне траке за сваки смер.

8. СТАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

 Енергетика

Снабдевање електричном енергијом

Простор на коме се предлаже изградња станице за 
снабдевање горивом нема решено снабдевање елект-
ричном енергијом. Околно подручје се снабдева из 
трансформаторске станице (ТС) 110/35(20) kV “Нови 
Сад 1-Лединци”, која је повезана са дистрибутивним 
трансформаторским станицама 10/0.4 kV, од којих пола-
зи надземна нисконапонска мрежа до објеката.



5. februar 2009. SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA Broj 4 – Strana 71.    

Снабдевање топлотном енергијом

Простор на коме се предлаже изградња станице за 
снабдевање горивом нема решено снабдевање топлот-
ном енергијом. Околно подручје се снабдева из гасифи-
кационог система Сремске Каменице и локалних топ-
лотних извора.

Од крупне инфраструктуре преко овог подручја про-
лази гасовод високог притиска који представља основ-
ни објекат за снабдевање сремске стране Града гасом. 
Овај гасовод има заштитни коридор у ком је забрањена 
изградња објеката.

Телекомуникације
Простор на коме се предлаже изградња станице за 

снабдевање горивом нема обезбеђен телекомуникаци-
они сигнал. У Сремској Каменици је изграђена аутомат-
ска телефонска централа са мрежом телефонских каб-
лова који обезбеђују прикључак за кориснике са тог 
подручја.

Хидротехника
Снабдевање водом
Снабдевање водом овог простора обавља се преко 

постојеће водоводне мреже Града Новог Сада.
Водоводна мрежа изграђена је дуж државног пута II 

реда (регионални пут) 107 и на њу је могуће повезати 
Програмом предложену водоводну мрежу.

Одвођење отпадних и атмосферских вода
Одвођење отпадних и атмосферских вода обавља 

се сепаратно.
Канализација отпадних вода не постоји, те се отпад-

не воде решавају локално преко септичких јама на пар-
целама корисника.

Дуж државног пута II реда (регионални пут) Р 107 
постоји атмосферска канализација, односно отворени 
улични канал.

9. ОГРАНИЧАВАЈУЋИ ФАКТОРИ СА ОСВРТОМ 
 НА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

На локацији станице за снабдевање горивом мотор-
них возила могућа су загађења као последица редовне 
експлоатације и као последица акцидентних ситуација 
које могу бити изазване хаваријом на резервоарима 
или хаваријом возила са нафтним дериватима (нај-
чешће код истакања).

Последица одвијања саобраћаја на манипулативним 
површинама је перманентно таложење штетих материја 
на коловозној површини и пратећим елементима, који 
се код појаве падавина или прања спирају.

Случајна (акцидентна) загађења, која настају као 
последица деструкција резервоара, представљају по-
тенцијалну опасност за загађење површинских и под-
земних вода као и за загађење тла. Вероватноћа овог 
акцидента зависи од више фактора од којих су најзна-
чајнији: квалитет материјала, конструкције и израде, вр-
ста и начин хидроизолације, хемијске карактеристике 
тла и др. Обим последица у оваквим случајевима битно 
зависи од конкретних локацијских карактеристика тла, 
коефицијента филтрације, итд.

Хаваријска загађења која могу настати на локацији 
станице за снабдевање горивом моторних возила као 
последица удеса возила која транспортују нафтне де-
ривате или као последица акцидента код претакања, 
представљају догађаје са малим вероватноћама и теш-
ко се могу са одређеним поузданошћу квантифи ковати.

У водама које се сливају са коловозних порвшина, 
присутан је низ штетних материја у концентрацијама 
које су често изнад максимално дозвољених за испушт-
ање у водотоке. Посебну групу штетних елемената 
представљају тзв. тешки метали као што су: олово (до-
датак гориву), кадмијум, бакар, цинк, гвожђе и никл. 
Значајан део представљају и чврсте материје различи-
те структуре и карактеристика које се јављају у облику 
таложивих, суспендованих или растворених материја. 
Наведене емисије утичу на повећање имисионих вред-
ности изнад GVI на посматраном подручју због чега се 
морају применити одговарајуће техничке мере заштите.

С обзиром да наведени објекат може имати негатив-
не последице по животну средину надлежни орган мо-
же прописати изграду Студија о процени утицаја на жи-
вотну средину у складу са Законом о заштити животне 
средине (“Службени гласник Републике Србије”, број 
135/2004), Законом о процени утицаја на животну сре-
дину (“Службени гласник Републике Србије”, број 
135/2004), Правилником о садржини студије о процени 
утицаја на животну средину (“Службени гласник Репуб-
лике Србије”, број 69/2005) и Уредбом о утврђивању 
Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и 
Листе пројеката за које се може захтевати процена ути-
цаја на животну средину (“Службени гласник Републике 
Србије”, број 84/2005).

Планом ће се, ради заштите од негативних утицаја, 
утврдити мере заштите од аерозагађења, буке, мере у 
случају акцидентних ситуација, утврдиће се заштитна 
одстојања и подизање зелених површина.

10.  ОЦЕНА СТАЊА ПРОСТОРА И 
  ИНФРАСТРУКТУРЕ

Унутар грађевинског рејона који ће се обухватити 
планом изграђен је државни пут II реда (регионални 
пут) Р-107 Нови Сад - Беочин и делимично инфраструк-
тура (водовод, електрична енергија, гас и ТТ мрежа) за 
потребе околних објеката (који нису у обухвату плана). 
Јужно од комплекса станице пружа се железничка пруга 
Нови Сад - Беочин.

Предложена организација простора омогућила би 
његово независно функционисање, што подразумева 
изградњу нове, потребне инфраструктуре.

В. КОНЦЕПТ ПЛАНА

11. КОНЦЕПТ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ГРАЂЕЊЕ 
  КОМПЛЕКСА

Програмом је обухваћена површина од 0,94 ha.
Грађевински рејон може се поделити на три простор-

не целине које се разликују по намени, функцији и ка-
рактеру. Северни део, тј. простор државног пута II реда 
(регионални пут) Р-107 Нови Сад - Беочин је део основ-
не саобраћајне мреже Републике Србије и Града Новог 
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Сада, средишњи део простора тј. парцеле бр. 152, 
153/1,2,3 намењене су комплексу станице за снабдева-
ње горивом, и јужни део, тј. пруга.

Концепт плана подразумева реализацију свих сад-
ржаја станице за снабдевање горивом у оквиру граница 
постојећих парцела бр. 152, 153/1,2,3 а то су:

-  објекат бензинске пумпе - продавница са ресто-
раном,

-  тераса,
-  надстрешница,
-  подземне цистерне за гориво (3 х 100.000 l),
-  поздемна цистерна за течни нафтни гас 

(1 х 30.000 l),
-  острва са пумпним аутоматима,
-  сепаратор,
-  трафостаница,
-  манипулативни простор (саобраћајнице),
-  паркинг за путничке аутомобиле, аутобусе и 

теретна возила.
У оквиру регулације државног пута II реда (регионал-

ни пут) Р-107 Нови Сад - Беочин предлаже се изградња 
приступних саобраћајница коловозу регионалног пута, 
изградња пешачке и бициклистичке стазе и уређење 
зелених површина.

Комплекс намењен станици за снабдевање горивом 
треба да испоштује све мере заштите које таква врста 
објеката треба да испуни.

Дозвољени степен изграђености је 30%, индекс из-
грађености 0,6, односно максимална дозвољена спрат-
ност П+1.

12.  ПОДЕЛА НА ЈАВНО И ОСТАЛО 
  ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ

У оквиру простора за који се предлаже израда плана 
издвојиће се као јавна површина део државног пута II 
реда (регионални пут) Р-107 Нови Сад - Беочин тј., део 
парцеле број 3972 КО Сремска Каменица и део парцеле 
број 4006 (железничка пруга) и делови парцела бр. 152, 
153/1,2,3 који ће се припојити парцели пута. Остало 
земљиште чиниће делови парцела бр. 152, 153/1,2, 3 
намењене комплексу станице за снабдевање горивом.

13. КОНЦЕПТ САОБРАЋАЈА, КОРИДОРИ И
  ИНФРАСТРУКТУРНА МРЕЖА

Саобраћај
Државни пут II реда (регионални пут) Р-107 Нови Сад 

- Беочин задржава своју функцију улазно излазног 
правца града. Планирани саобраћај на њему намеће 
потребу за изградњом комерцијалних садржаја као што 
је станица за снабдевање горивом. Саобраћајно ре-
шење прикључења станице за снабдевање горивом 
подразумева дефинисање прикључка којим ће се од-
вијати саобраћај возила која улазе и излазе са станице.

На самој станици саобраћај ће бити једносмеран (у 
смеру ка Новом Саду).

Унутар самог комплекса за снабдевање горивом, са-
обраћајно решење прилагодиће се дистрибуцији сад-
ржаја станице и укључиће неопходне манипулативне и 
пешачке површине као и паркинге за путничка и терет-
на возила и аутобусе.

Дуж регионалног пута планира се изградња пешачке 
и бициклистичке стазе.

Постојећа железничка пруга Нови Сад - Беочин за-
држава постојећу трасу. Приликом реализације сад-
ржаја станице за снабдевање горивом неопходно је 
поштовање заштитног пружног појаса, који је приказан 
у графичком приказу “Концепт просторног уређења” у 
размери 1:500.

Енергетика
Снабдевање електричном енергијом
Простор на ком се предвиђа изградња станице за 

снабдевање горивом нема решено снабдевање елект-
ричном енергијом. Околно подручје се снабдева из 
трансформаторске станице (ТС) 110/35(20)kV “Нови Сад 
1-Лединци”, која је повезана са дистрибутивним транс-
форматорским станицама 10/0.4 kV, од којих полази 
надземна нисконапонска мрежа до објеката.

За квалитетно снабдевање електричном енергијом 
будућег објекта потребно је изградити трансформатор-
ску станицу и пратећу електроенергетску мрежу. Цело-
купна електроенергетска мрежа градиће се кабли-
рањем.

Снабдевање топлотном енергијом
Простор на ком се предвиђа изградња станице за 

снабдевање горивом нема решено снабдевање топлот-
ном енергијом. Околно подручје се снабдева из гасифи-
кационог система Сремске Каменице и локалних топ-
лотних извора.

Од крупне инфраструктуре преко посматраног под-
ручја пролази гасовод високог притиска који пред-
ставља основни објекат за снабдевање сремске стране 
Града гасом. Овај гасовод има заштитни коридор у коме 
је забрањена изградња објеката.

За квалитетно снабдевање топлотном енергијом бу-
дућих садржаја потребно је изградити прикључак на 
дистрибутивну гасоводну мрежу од постојеће мреже до 
станице за снабдевање горивом.

Телекомуникације
Простор на коме се планира изградња станице за 

снабдевање горивом нема обезбеђен телекомуникаци-
они сигнал. У Сремској Каменици је изграђена аутомат-
ска телефонска централа са мрежом телефонских каб-
лова који обезбеђују прикључак за кориснике са тог 
подручја. Из ове телефонске централе ће се обезбедити 
телефонски прикључак за будућу станицу, изградњом 
телекомуникационе мреже до објекта.

Хидротехника
Снабдевање водом
Снабдевање водом обухваћеног простора обавља 

се преко постојеће водоводне мреже Града Новог Сада.
Водоводна мрежа изграђена је дуж Државног пута II 

реда (регионални пут) Р-107 и на њу је могуће повезати 
Програмом предложену водоводну мрежу.

Програмом се предлаже изградња секундарне мре-
же профила Ø 100 mm.
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Предложена мрежа задовољиће потребе за водом 
пред ло жених садржаја.

Положај постојеће и програмом предложене мреже 
дат је у графичком приказу “Концепт водне инфраструк-
туре” у размери 1:500.

Одвођење отпадних и атмосферских вода

Одвођење отпадних и атмосферских вода обавља 
се сепаратно.

Канализација отпадних вода не постоји, те се отпад-
не воде решавају локално преко септичких јама на пар-
целама корисника.

Дуж државног пута II реда (регионални пут) Р-107 
постоји атмосферска канализација, односно отворени 
улични канал.

Одвођење отпадних вода могуће је решити преко во-
донепропусне септичке јаме. Посебно се инсистира на 

водонепропусности, како не би дошло до загађења 
земљишта и подземних водоносних слојева.

Атмосферске воде могуће је решити оријентацијом 
на постојећи улични канал уз обавезан предтретман на 
сепаратору уља и масти.

Предложени концепт задовољиће потребе за од-
вођењем отпадних и атмосферских вода предметног 
простора.

Положај Програмом предложене канализационе 
мреже дат је у графичком приказу “Концепт водне инф-
раструктуре” у размери 1:500.

14. ПРОЦЕНА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА 
  ЗА  УРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА

У табели која следи дат је оквирни приказ планира-
них радова и потребних количина, као и појединачних и 
укупних трошкова предвиђених радова на уређивању 
јавног грађевинског земљишта.

Табела:  Процена потребних средстава за уређење саобраћајница и изградњу јавне комуналне инфраструктуре

Редни 
број Опис радова Јед. 

мере Количина Цена по јед. 
мере у дин. Укупна цена

1. САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 2.249.100

1.1. Тротоари са ивичњацима m2 380 2.940 1.117.200

1.2. Бициклистичке стазе m2 385 2.940 1.131.900

2. ХИДРОТЕХНИКА 2.220.120

2.1. Канализациони вод Ø 300  mm m 45 10.500 472.500

2.2. Канализациони вод Ø 250  mm m 165 9.240 1.524.600

2.3. Канализациони вод Ø 200  mm m 16 6.720 107.520

2.4. Водоводна мрежа Ø 100  mm m 25 4.620 115.500

3. ЕНЕРГЕТИКА 4.000.000

3.1. Трафостаница 20/0,4 kV/kV ком. 1 4.000.000 4.000.000

4. УКУПНО 8.469.220
Процена средстава урађена по ценама за март 2008. године.

15. УСЛОВИ НАДЛЕЖНИХ КОМУНАЛНИХ 
  ОРГАНИЗАЦИЈА И ДРУГИХ ИНСТИТУЦИЈА 
  ОД УТИЦАЈА НА КОНЦЕПТ ПРОГРАМА 
  ПЛАНА

За израду овог Програма затражени су услови над-
лежних комуналних организација и других институција, 
који су од утицаја на реализацију концепта плана:

- Министарства одбране Србије,
- Завода за заштиту споменика културе Града Но-

вог Сада,
- “Телеком” Србија,
- ЈП Електродистрибуција “Нови Сад”,

- ЈКП “Водовод и канализација” Нови Сад,
- ДП “Нови Сад - Гас”,
- ЈП “Србијагас”, Нови Сад,
- Завод за заштиту природе Србије,
- ЈП “Путеви Србије”,
- ЖТП “Београд”,
- ЈКП “Чистоћа” Нови Сад,
- МУП Републике Србије, Нови Сад.
 Услове за израду Програма доставили су:
- ЈКП “Чистоћа” Нови Сад,
- “Телеком” Србија,
- ЈП “Србијагас”, Нови Сад.
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Уз захтев за израду плана инвеститор је приложио 
услове:

- ЈП “Србијагас”, Нови Сад,
- ЖТП “Београд”.

Градска управа за урбанизам и стамбене послове, 
на основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (“Службени гласник Репуб-
лике Србије”, број 135/2004), по прибављеном Мишљењу 
Градске управе за заштиту животне средине, број VI-
501-1/2008-349 од 17. децембра 2008. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ 
ГОРИВОМ УЗ ПУТ БЕОЧИН-СРЕМСКА 

КАМЕНИЦА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ НА 
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Не приступа се изради стратешке процене утицаја 
на животну средину плана детаљне регулације станице 
за снабдевање горивом уз пут Беочин-Сремска Каме-
ница у Сремској Каменици, којим ће бити обухваћен 
простор у границама одређеним одлуком о изради пла-
на детаљне регулације станице за снабдевање горивом 
уз пут Беочин - Сремска Каменица у Сремској Камени-
ци, пошто је оцењено да реализација планираних са-
држаја, уз примену мера заштите, неће имати значај-
нији негативан утицан на животну средину

Планом детаљне регулације станице за снабдевање 
горивом уз пут Беочин - Сремска Каменица у Сремској 
Каменици обухватиће се простор који је Генералним 
планом града Новог Сада до 2021. године - пречишћен 
текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 39/2006), 
намењен заштитном зеленилу и саобраћајним површи-
нама.

О б р а з л о ж е њ е
Законом о стратешкој процени утицаја на животну 

средину (“Службени гласник Републике Србије”, број 
135/2004) утврђено је да се стратешка процена врши за 
планове, програме и основе у области просторног и ур-
банистичког планирања. Одлуку о изради стратешке 
процене доноси орган надлежан за припрему плана и 
програма, по претходно прибављеном мишљењу орга-
на надлежног за послове заштите животне средине и 
других заинтересованих органа и организација. Одлука 
о изради стратешке процене утицаја на животну среди-
ну саставни је део одлуке о припреми плана и програ-
ма, и објављује се.

Одлуком о одређивању врсте планова за које се из-
рађује стратешка процена утицаја на животну средину 
(“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 54/2005 и 
18/2006), утврђено је за које се врсте планова израђује 
стратешка процена утицаја на животну средину. Поред 
тога прописано је да, у одређеним случајевима, ако се 
оцени да не постоји могућност значајнијег утицаја на 
животну средину, орган надлежан за припрему плана 

може одлучити, по претходно прибављеном мишљењу 
органа надлежног за послове заштите животне средине 
и других заинтересованих органа и организација, да се 
не израђује стратешка процена.

Циљ израде плана је стварање услова за реализа-
цију станице за снабдењвање горивом моторних вози-
ла, која ће омогућити подизање нивоа услуга на држав-
ном путу II реда Р-107 Беочин-Нови Сад. У просторном 
аспекту, предложени садржај треба да унапреди функ-
цију простора и обликовање улазног правца у град.

Програмом је обухваћена површина од 0,94 ha. 
Грађевински рејон се може поделити на три просторне 
целине које се разликују по намени, функцији и карак-
теру. Северни део (простор државог пута II реда Р-107 
Беочин - Нови Сад) је део основне саобраћајне мреже 
Републике Србије и Града Новог Сада, средишњи део 
простора (парцеле бр. 152, 153/1,2, 3) намењене су ком-
пексу станице за снабдевање горивом и јужни део про-
стора - железничка пруга Нови Сад - Беочин. Концепт 
плана подразумева реализацију свих садржаја станице 
за снабдевање горивом у оквиру граница постојећих 
парцела бр. 152, 153/1,2, 3, израдњу приступних саоб-
раћајница коловозу регионалног пута у оквиру регула-
ције државног пута II реда Р-107 Беочин - Нови Сад, из-
градњу пешачке и бициклистичке стазе и уређење 
зелених површина. Железничка пруга Нови Сад - Бе-
очин задржава постојећу трасу. Приликом реализације 
садржаја станице за снабдевање горивом неопходно је 
поштовање заштитног коридора пруге.

Програм за израду предметног плана садржи пог-
лавље “Ограничавајући фактори са освртом на заштиту 
животне средине” у оквиру којег су сагледани могући 
негативни утицаји планираних активности на животну 
средину. Ради заштите од негативних утицаја, планом 
ће се утврдити мере заштите од аерозагађења и буке, 
мере у случају акцидентних ситуација, заштитна од-
стојања и подизање зелених површина.

Опредељење да се не приступи изради стратешке 
процене утицаја на животну средину засновано је на 
чињеници да се ради о специфичном објекту, за који ће 
се планом разрадити мере заштите животне средине у 
складу са посебним условима које ће дати овлашћени 
органи и да ће се у реализацији плана условити израда 
процене утицаја пројекта на животну средину у складу 
са Законом о процени утицаја на животну средину 
(“Службени гласник Републике Србије”, број 135/2004) и 
Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је оба-
везна процена утицаја и Листе пројеката за које се мо-
же захтевати процена утицаја на животну средину 
(“Службени гласник Републике Србије”, број 84/2005). 
Наведена процена ће, с обзиром на пројектно-техничку 
документацију и све посебне услове, моћи детаљније 
да сагледа све елементе заштите животне средине за 
конкретан објекат на простору који је обухваћен пла-
ном.

Простор који ће се обухватити овим планом налази 
се у заштитној зони Националног парка Фрушка гора, 
али је оцењено да овај план неће негативно утицати на 
услове заштите и унапређења Националног парка 
Фрушка гора.

У складу са чланом 11. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину тражено је мишљење Заво-
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да за заштиту природе Србије, Радна јединица у Новом 
Саду, које није достављено у законом прописаном року.

На основу свега наведеног, а по прибављеном 
Мишљењу Градске управе за заштиту животне средине, 
број VI-501-1/2008-349 од 17. децембра 2008. године, 
одлучено је као у диспозитиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ 
Број: 35-312/2008-V
19. децембар 2008. године
НОВИ САД 

Начелник
Златибор Паунов, с.р.

50
На основу члана 24. тачка 55. а у вези са чланом 13. 

став 1. тачка 38. Статута Града Новог Сада - пречишћен 
текст (“Службени лист Града Новог Сада”, 43/2008), 
Скупштина Града Новог Сада, на X седници 4. фебруа-
ра 2009. године, доноси

О Д Л У К У
О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ 

АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ГРАДСКИ ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР 

“АПОЛО” НОВИ САД ЗА 2009. ГОДИНУ
Члан 1.

Овом одлуком утврђује се Програм инвестиционих 
активности Јавног предузећа Градски информативни 
центар “Аполо” Нови Сад за 2009. годину (у даљем тек-
сту: Програм), који чини саставни део ове одлуке.

Члан 2.

Носилац инвестиционих активности предвиђених 
Програмом је Јавно предузеће Градски информативни 
центар “Аполо”, Нови Сад (у даљем тексту: Предузеће).

Члан 3.

За реализацију Програма планирана су средстава у 
буџету Града Новог Сада за 2009. годину - капиталне 
субвенције у износу од 9.260.000,00 динара.

Члан 4.

Уколико планирана средства из члана 3. ове одлуке 
не буду довољна за реализацију Програма, недостајућа 
средства обезбедиће се из сопствених средстава Пре-
дузећа.

Члан 5.

Захтев за пренос средстава из члана 3. ове одлуке, 
уз приложену документацију, Предузеће доставља 
Градској управи за културу (у даљем тексту: Градска уп-
рава), која врши надзор над спровођењем Програма.

Пренос средстава из члана 3. ове одлуке на рачун 
Предузећа врши се на основу захтева који припрема 
Градска управа у складу са прописима.

Члан 6.

Када се средства из члана 3. ове одлуке не оства-
рују у планираном износу, Градоначелник Града Новог 
Сада утврдиће приоритете у реализацији Програма.

Члан 7.

Ако се утврди да планирана средства неће бити ут-
рошена због објективних околности, Градска управа, уз 
предходну сагласност Градоначелника Града Новог Са-
да, може да изврши прерасподелу планираних средста-
ва по позицијама Програма у оквиру исте групе опреме.

Члан 8.

Предузеће подноси Скупштини Града Новог Сада 
шестомесечни и годишњи извештај о реализацији Про-
грама.

Члан 9.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-1/2009-40-I
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

П Р О Г Р А М
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈП “АПОЛО” НОВИ САД ЗА 2009. ГОДИНУ

Ред. 
бр. О П И С Планирани износ 

средстава

I ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ЕМИТОВАЊЕ ПРОГРАМА

1. DSR-PD170P SONY - DVCAM Camcorder (3 комада) 715.200,00

2. PMW-EH1 SONY - Solid State Memory Camcorder (2 ком) 963.000,00
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3. System DV 4 II SL MCF SACHTLER - DV 4 II fl uid head + tripod Speed Lock 75- CF+set mid-
level spreader 75+5 719.000,00

4. EDIUS NX for HDV PCI-X CANOPUS - Integrated Software and Hardware Solution (2 ком) 180.000,00

5. FLS/650ND LOWEL. Studio 650 Non/Dimmable (5kom) 595.400,00

6. LCS-G1BP SONY - Carrying Case (5ком) 87.800,00

7. EDIROL 440HD/SD VIDEO MIXER 908.100,00

8. Линк и додатна режијска опрема 3.600.000,00

УКУПНО (I) 7.768.500,00

II РАЧУНАРИ И ОСТАЛА ОПРЕМА ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА

9. LMD-232W SONY - 23 Inch LCD Monitor (2ком) 419.600,00

10. SBAC-US10 SONY - SXS Memory Card USB Reader/Writer (2 ком) 56.700,00

11. Компјутер - Mek 180.200,00

12. Компјутер (лаптоп) 64.000,00

13. Куповина легалних софтвера (Adobe, Corel, Final Cut Studio Pro и MS) 771.000,00

УКУПНО (II) 1.491.500,00

СВЕГА (I) + (II) 9.260.000,00

51
На основу члана 4. став 2. Одлуке о установљавању 

сталне манифестације у области културе од значаја за 
Град Нови Сад “Антићеви дани” (“Службени лист Града 
Новог Сада”, број 25/2007), Скупштина Града Новог Са-
да на X седници 4. фебруара 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ОДБОРА 
СТАЛНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ 

КУЛТУРЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД НОВИ САД 
“АНТИЋЕВИ ДАНИ”

I. У Одбор Сталне манифестације у области културе 
од значаја за Град Нови Сад “Антићеви дани” именују 
се:

- за председника

1.  ИГОР ПАВЛИЧИЋ, Градоначелник Града Новог 
Сада

- за заменика председника:

 АЛЕКСАНДАР ЈОВАНОВИЋ, председник Скупш-
тине Града Новог Сада

- за чланове:

2. ЛАСЛО БЛАШКОВИЋ, директор Културног центра 
Новог Сада

3. Мр МИЛОШ ПАНКОВ, председник Савета за култу-
ру Скупштине Града Новог Сада

4. АНДРЕЈ БУРСАЋ, члан Градског већа задужен за 
културу

5. ГОРАН СЕГЕДИНАЦ, одборник у Скупштини Града 
Новог Сада

6. БОШКО ИВКОВ, књижевник

7. РАША ПОПОВ, књижевник

8. АЛЕН БЕШИЋ, књижевник, главни уредник часо-
писа “Поља”

9. МАЈА СОЛАР,  књижевница, асистенткиња на Фи-
лозофском факултету, уредница часописа “Поља”

10. МИЛИВОЈЕ МЛАЂЕНОВИЋ, директор Српског на-
родног позоришта

11. АНДРЕЈ ТИШМА, ликовни критичар и књижевник

12. КАРОЉ ВИЧЕК, филмски, позоришни и ТВ реди-
тељ

II. Доношењем овог решења престаје да важи Ре-
шење о именовању председника, заменика председни-
ка и чланова Одбора Сталне манифестације у области 
културе од значаја за Град Нови Сад “Антићеви дани” 
(“Службени лист Града Новог Сада”, број 49/2007).

III. Ово решење објавити у “Службеном листу Града 
Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 6-6/2009-I
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.
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52
На основу члана 34. Закона о планирању и изградњи 

(“Службени гласник Републике Србије”, бр. 47/2003 и 
34/2006) и члана 24. тачка 55. Статута Града Новог Са-
да - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Са-
да”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на X 
седници 4. фебруара 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА 

КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ

I. ЛАЗАР КУЗМАНОВ, дипл. инж. архитектуре, разре-
шава се дужности председника Комисије за планове.

II. Мр МИЛИЦА КОСТРЕШ, дипл. инж. архитектуре, 
разрешава се дужности члана Комисије за планове.

III. Ово решење објавити у “Службеном листу Града 
Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 020-4/2009-3-1-I
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

53
На основу члана 34. Закона о планирању и изградњи 

(“Службени гласник Републике Србије”, бр. 47/2003 и 
34/2006) и члана 24. тачка 55. Статута Града Новог Са-
да - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Са-
да”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на X 
седници 4. фебруара 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 

КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ

I. Мр МИЛИЦА КОСТРЕШ, дипл. инж. архитектуре, 
именује се за председника Комисије за планове.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 020-4/2009-3-2-I
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

54
На основу члана 24. став 1. тачка 12. Статута Града 

Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града 
Новог Сада”, број 43/2008) и члана 16. став 1. алинеја 
један Одлуке о оснивању Туристичке организације Гра-
да Новог Сада (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
53/2008), Скупштина Града Новог Сада на X седници 4. 
фебруара 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ 
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА 

НОВОГ САДА

I

Даје се сагласност на Статут Туристичке организа-
ције Града Новог Сада, који је Привремени управни од-
бор Туристичке организације Града Новог Сада донео 
на I седници, одржаној 23. јануара 2009. године.

II

Ово решење објавити у “Службеном листу Града Но-
вог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 3-13/2009-I
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД Председник

Александар Јовановић, с.р.

55
На основу чл. 53. и 54. Закона о основама система 

образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 
62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 79/2005, 81/2005, 
83/2005 и 101/2005) и члана 24. тачка 29. Статута Града 
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града 
Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Са-
да на X седници 4. фебруара 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЕТИРИ 
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ “СОЊА МАРИНКОВИЋ”, НОВИ САД

I

Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Основне школе “Соња Маринковић” , Нови Сад:

СУЗАНА ЂУРИЧКОВИЋ
СЛАВИЦА РИСТИЋ
ЉУБОДРАГ МИШЧЕВИЋ
ЕРЖЕБЕТ ПУШКАШ

II

За чланове Школског одбора Основне школе “Соња 
Маринковић “, Нови Сад, именују се:
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НИКОЛА БАБИЋ
ИДА КАБОК
МАГДОЛНА БАЛИЖ
ОТИЛИА ВЕЛИШЕК-БРАШКО

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број:022-1/2009-2-I 
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД Председник

Александар Јовановић, с.р.

56
На основу члана 53. Закона о основама система об-

разовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 
62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 79/2005, 81/2005, 
83/2005 и 101/2005) и члана 24. тачка 29. Статута Града 
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града 
Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Са-
да на X седници 4. фебруара 2009. године, доноси

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

“СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ ТОЗА”, НОВИ САД
I

Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Основне школе “Светозар Марковић Тоза” , Нови Сад:

РЕНАТА ПРЕРАДОВИЋ
ДРАГАН ИВАНИШЕВИЋ
БОРКА МИЛОВАНОВИЋ

II

За чланове Школског одбора Основне школе “Свето-
зар Марковић Тоза”, Нови Сад, именују се:

МИОДРАГ НИКОЛИЋ
СНЕЖАНА ВУКША
ЈОВИЦА ВУКША

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број:022-1/2009-3-I
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

57
На основу члана 53. Закона о основама система об-

разовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 
62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 79/2005, 81/2005, 
83/2005 и 101/2005) и члана 24. тачка 29. Статута Града 
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града 
Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Са-
да на X седници 4. фебруара 2009. године, доноси

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

“ДУШАН РАДОВИЋ”, НОВИ САД
I

Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Основне школе “Душан Радовић” , Нови Сад:

МИРКО ЂЕТКА
ДРАГО СТОЈИЧИЋ
ОБРАД ОСТОЈИЋ

II

За чланове Школског одбора Основне школе “Душан 
Радовић “, Нови Сад, именују се:

ЈЕЛИЦА ТОБЏИЋ
РАДОСЛАВ КРУНИЋ
ЉУБА КРСТИЋ

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број:022-1/2009-4-I 
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

58
На основу члана 53. Закона о основама система об-

разовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 
62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 79/2005, 81/2005, 
83/2005 и 101/2005) и члана 24. тачка 29. Статута Града 
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града 
Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Са-
да на Х седници 4. фебруара 2009. године, доноси

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

“ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”, НОВИ САД
I

Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Основне школе “Жарко Зрењанин” , Нови Сад:
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ВЕСНА ЖИВКОВИЋ
ГОРДАНА ЈОВАНОВИЋ
АЛЕКСАНДАР БЛАГОЈЕВИЋ

II

За чланове Школског одбора Основне школе “Жарко 
Зрењанин”, Нови Сад, именују се:

ТАМАРА МУРГАШКИ
ГОРДАНА ЖИВАНОВ
ДРАГОЉУБ МЕЂЕДОВИЋ

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број:022-1/2009-5-I 
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

59
На основу члана 53. Закона о основама система об-

разовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 
62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 79/2005, 81/2005, 
83/2005 и 101/2005) и члана 24. тачка 29. Статута Града 
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града 
Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Са-
да на Х седници 4. фебруара 2009. године, доноси

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

“ЈОВАН ПОПОВИЋ”, НОВИ САД

I

Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Основне школе “Јован Поповић” , Нови Сад:

САРА НОВАКОВИЋ
ВЕСНА ГРГИНЧЕВИЋ
СРЂАН ЧАНИЋ

II

За чланове Школског одбора Основне школе “Јован 
Поповић”, Нови Сад, именују се:

ЉИЉАНА СИМЕУНОВИЋ
БИЉАНА БОЖАНИЋ
МИРКО СТИКИЋ

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број:022-1/2009-6-I 
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

60
На основу члана 53. Закона о основама система об-

разовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 
62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 79/2005, 81/2005, 
83/2005 и 101/2005) и члана 24. тачка 29. Статута Града 
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града 
Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Са-
да на Х седници 4. фебруара 2009. године, доноси

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

“ИВО ЛОЛА РИБАР”, НОВИ САД

I

Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Основне школе “Иво Лола Рибар” , Нови Сад:

ЉУБИЦА АМИЏИЋ
СЛОБОДАН ЂУРОВИЋ
Мр РАДЕ СТАНИВУК

II

За чланове Школског одбора Основне школе “Иво 
Лола Рибар”, Нови Сад, именују се:

ДЕЈАН ЛУКИЋ
НАТАША ДАМЉАНОВИЋ
ПАВЛЕ ВИНЦЕ

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број:022-1/2009-7-I 
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.
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61
На основу члана 53. Закона о основама система об-

разовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 
62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 79/2005, 81/2005, 
83/2005 и 101/2005) и члана 24. тачка 29. Статута Града 
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града 
Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Са-
да на Х седници 4. фебруара 2009. године, доноси

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

“НИКОЛА ТЕСЛА “, НОВИ САД
I

Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Основне школе “Никола Тесла”, Нови Сад:

ДУШАН ВИДАЧИЋ
МИХАЈЛО ПАСТОР
ВАЛЕРИЈА ЈАНКОВИЋ-SZAPAR

II

За чланове Школског одбора Основне школе “Нико-
ла Тесла”, Нови Сад, именују се:

ЉИЉАНА СТОЈМЕНОВИЋ
МИЛОШ ОБРЕНОВИЋ
ВАЊА ЗУБИЋ

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број:022-1/2009-8-I 
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД Председник

Александар Јовановић, с.р.

62
На основу члана 53. Закона о основама система об-

разовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 
62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 79/2005, 81/2005, 
83/2005 и 101/2005) и члана 24. тачка 29. Статута Града 
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града 
Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Са-
да на Х седници 4. фебруара 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШКОЛЕ ЗА ПОСЕБНО 

ОСНОВНО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ  
“ЈОСИП СЛАВЕНСКИ”, НОВИ САД

I

Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Школе за посебно основно музичко образовање “Јосип 
Славенски” , Нови Сад:

ЉУБИША МАРКОВИЋ
БИЉАНА ДАБИЋ
ДАНИЛО КРКОТИЋ

II

За чланове Школског одбора Школе за посебно ос-
новно музичко образовање “Јосип Славенски“, Нови 
Сад, именују се:

ЉУБИША МАРКОВИЋ
ЗОРАН АНТОНИЈЕВИЋ
ВЕСНА МИЛОШЕВ

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број:022-1/2009-9-I 
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

63
На основу члана 53. Закона о основама система об-

разовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 
62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 79/2005, 81/2005, 
83/2005 и 101/2005) и члана 24. тачка 29. Статута Града 
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града 
Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Са-
да на Х седници 4. фебруара 2009. године, доноси

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

“ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА”, 
НОВИ САД

I

Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Основне школе “Прва војвођанска бригада” , Нови Сад:

БИЉАНА ПАНТИЋ
ДРАГИЦА ВИШИЋ
ЗДРАВКО РИСТИВОЈЕВИЋ

II

За чланове Школског одбора Основне школе “Прва 
војвођанска бригада” , Нови Сад, именују се:

МИРЈАНА БОЖОВИЋ
ЛОЗИКА ЖИГМАНОВИЋ
ВЕСНА ЗЕЧЕВИЋ
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III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број:022-1/2009-10-I
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

64
На основу члана 53. Закона о основама система об-

разовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 
62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 79/2005, 81/2005, 
83/2005 и 101/2005) и члана 24. тачка 29. Статута Града 
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града 
Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Са-
да на Х седници 4. фебруара 2009. године, доноси

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

И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ “МИЛАН 
ПЕТРОВИЋ”, НОВИ САД

I

Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Школе за основно и средње образовање “Милан Петро-
вић” , Нови Сад:

 ЈАДРАНКА БЈЕЛИЦА
 МАРИЦА МАЛЕТИЋ

II

За чланове Школског одбора Школе за основно и 
средње образовање “Милан Петровић”, Нови Сад, име-
нују се:

ОСКАР БИЗОЊ
ДРАГАН УТРЖАН
БРАНКА ПЕТОШЕВИЋ

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број:022-1/2009-11-I
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

65
На основу члана 53. Закона о основама система об-

разовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 
62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 79/2005, 81/2005, 
83/2005 и 101/2005) и члана 24. тачка 29. Статута Града 
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града 
Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Са-
да на Х седници 4. фебруара 2009. године, доноси

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

“ПЕТЕФИ ШАНДОР”, НОВИ САД

I

Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Основне школе “Петефи Шандор” , Нови Сад:

ПАУЛИНА ПАНИЋ
ШАЗИЈЕ ЋЕЛИЋ
МАРТА КЛЕМ

II

За чланове Школског одбора Основне школе “Пете-
фи Шандор “, Нови Сад, именују се:

МАРТА КЛЕМ
НЕБОЈША ДРАГИЧЕВИЋ
МИЛУТИН РАДОВИЋ

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број:022-1/2009-12-I
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

66
На основу члана 53. Закона о основама система об-

разовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 
62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 79/2005, 81/2005, 
83/2005 и 101/2005) и члана 24. тачка 29. Статута Града 
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града 
Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Са-
да на Х седници 4. фебруара 2009. године, доноси

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

“МИРОСЛАВ АНТИЋ”, ФУТОГ
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I

Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Основне школе “Мирослав Антић”, Футог:

ЉУБОМИР ШОВЉАКОВ
ЉИЉАНА СОФИЉ
СТОЈА ЈЕЛАЧА

II

За чланове Школског одбора Основне школе “Миро-
слав Антић”, Футог, именују се:

РАДМИЛА ЉУБИЧИЋ
АНЂЕЛКА РАДУЛОВИЋ
НЕДА СРЕМАЦ

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број:022-1/2009-13-I
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

67
На основу члана 53. Закона о основама система об-

разовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 
62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 79/2005, 81/2005, 
83/2005 и 101/2005) и члана 24. тачка 29. Статута Града 
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града 
Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Са-
да на Х седници 4. фебруара 2009. године, доноси

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

“МИХАЈЛО ПУПИН”, ВЕТЕРНИК

I

Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Основне школе “Михајло Пупин”, Ветерник:

БОРИСЛАВ ЋУТИЋ
НАДА ПОПОВИЋ
ДАНИЦА МАЛИНОВИЋ

II

За чланове Школског одбора Основне школе “Михај-
ло Пупин”, Ветерник, именују се:

ИГОР ПОПОВИЋ
СРЂАН МРЂА
КАТИЦА ТОМАЦ

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број:022-1/2009-14-I
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

68
На основу члана 53. Закона о основама система об-

разовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 
62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 79/2005, 81/2005, 
83/2005 и 101/2005) и члана 24. тачка 29. Статута Града 
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града 
Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Са-
да на Х седници 4. фебруара 2009. године, доноси

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

“ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ”, БЕГЕЧ

I

Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Основне школе “Вељко Петровић”, Бегеч:

МИЛИЈАНА РЕЧНИК
БОСИЉКА РАЦА
МИЛАН ПАНИЋ

II

За чланове Школског одбора Основне школе “Вељко 
Петровић”, Бегеч, именују се:

САША МАЧАН
МИРКО МИЛИДРАГ
РОБЕРТ ШИЛИЋ

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број:022-1/2009-15-I
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.
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69
На основу члана 53. Закона о основама система об-

разовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 
62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 79/2005, 81/2005, 
83/2005 и 101/2005) и члана 24. тачка 29. Статута Града 
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града 
Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Са-
да на Х седници 4. фебруара 2009. године, доноси

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

“22. АВГУСТ”, БУКОВАЦ

I

Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Основне школе “22. август “, Буковац:

МАРИНКО ПОПОВИЋ
ЖЕЉКО ПЕРИЋ
РАДОМИР ЛУКИЋ

II

За чланове Школског одбора Основне школе “22. ав-
густ”, Буковац, именују се:

ВАСА ВАСИЋ
МАРИНА ДУЛИЋ
ВЛАДИЦА СТАМЕНКОВИЋ

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број:022-1/2009-16-I
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

70
На основу члана 53. Закона о основама система об-

разовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 
62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 79/2005, 81/2005, 
83/2005 и 101/2005) и члана 24. тачка 29. Статута Града 
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града 
Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Са-
да на Х седници 4. фебруара 2009. године, доноси

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

“СВЕТИ САВА”, РУМЕНКА

I

Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Основне школе “Свети Сава”, Руменка:

СЛАВКО МАРКОВИЋ
ГИНА КАРАДАРЕВИЋ
ВИОЛЕТА ЈОВАНОВИЋ

II

За чланове Школског одбора Основне школе “Свети 
Сава”, Руменка, именују се:

ЛАЗАР МЕСЕЛЏИЈА
МИРОСЛАВ ЖУГИЋ
ДЕЈАН ВУЛЕТИЋ

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број:022-1/2009-17-I
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

71
На основу члана 53. Закона о основама система об-

разовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 
62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 79/2005, 81/2005, 
83/2005 и 101/2005) и члана 24. тачка 29. Статута Града 
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града 
Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Са-
да на Х седници 4. фебруара 2009. године, доноси

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

“ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ”, НОВИ САД - ШАНГАЈ

I

Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Основне школе “Вељко Влаховић”, Нови Сад - Шангај:

ДРАГАН МАТОВИЋ
ЈЕЛИЦА ЛЕШКИЋ

II

За чланове Школског одбора Основне школе “Вељко 
Влаховић”, Нови Сад - Шангај, именују се:

МИЛКА БОЖИЋ
СЛОБОДАН СТЕВАНОВИЋ
ЗОРИЦА СРЕМАЦ
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III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број:022-1/2009-18-I
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

72
На основу члана 53. Закона о основама система об-

разовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 
62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 79/2005, 81/2005, 
83/2005 и 101/2005) и члана 24. тачка 29. Статута Града 
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града 
Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Са-
да на Х седници 4. фебруара 2009. године, доноси

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

“ИВО АНДРИЋ”, БУДИСАВА

I

Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Основне школе “Иво Андрић”, Будисава:

ДУШАНКА БЛАЖИЋ
ДРАГАНА МИЛОШЕВИЋ
КАРОЉ МОЛДВАИ

II

За чланове Школског одбора Основне школе “Иво 
Андрић”, Будисава, именују се:

КАРОЉ МОЛДВАИ
ЈОЖЕФ ТОТ
НЕДЕЉКО КОВАЧЕВИЋ

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број:022-1/2009-19-I
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

73
На основу члана 53. Закона о основама система об-

разовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 
62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 79/2005, 81/2005, 
83/2005 и 101/2005) и члана 24. тачка 29. Статута Града 
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града 
Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Са-
да на Х седници 4. фебруара 2009. године, доноси

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

I

Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Основне школе “Алекса Шантић”, Степановићево:

СЛАВКО КОМАР
ВЛАДИМИР САМАРЏИЋ
ВЕЉКО АБРАМОВИЋ

II

За чланове Школског одбора Основне школе “Алекса 
Шантић”, Степановићево, именују се:

СТЕВАН САВИЋ
ТАЊА ПАШИЋ
НЕБОЈША ОБОРИНА

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број:022-1/2009-20-I
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД Председник

Александар Јовановић, с.р.

74
На основу члана 53. Закона о основама система об-

разовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 
62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 79/2005, 81/2005, 
83/2005 и 101/2005) и члана 24. тачка 29. Статута Града 
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града 
Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Са-
да на Х седници 4. фебруара 2009. године, доноси

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

“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”, НОВИ САД
I

Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Основне школе “Бранко Радичевић” , Нови Сад:
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МИЛАН БАЛАЋ
ВЕСНА ЖИВКОВИЋ
МИЛАН МИЛИВОЈЕВИЋ

II

За чланове Школског одбора Основне школе “Бранко 
Радичевић”, Нови Сад, именују се:

АНЂЕЛКА ТОПИЋ
ЕВГЕНИЈА СИМИЋ
МИРКО ШАБАНОВИЋ

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број:022-1/2009-21-I
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

75
На основу члана 53. Закона о основама система об-

разовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 
62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 79/2005, 81/2005, 
83/2005 и 101/2005) и члана 24. тачка 29. Статута Града 
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града 
Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Са-
да на Х седници 4. фебруара 2009. године, доноси

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

“ВАСА СТАЈИЋ”, НОВИ САД

I

Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Основне школе “Васа Стајић” , Нови Сад:

ЉУБАН СТАНИШИЋ
РАЈКО ЈОТАНОВИЋ
НЕБОЈША ИВКОВИЋ

II

За чланове Школског одбора Основне школе “Васа 
Стајић”, Нови Сад, именују се:

ЈЕЛЕНА ДАКИЋ
ДРАГАНА ЋИРКОВИЋ
ДРАГАНА РАДОШ

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број:022-1/2009-22-I
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД 

Председник
Александар Јовановић, с.р.

76
На основу члана 53. Закона о основама система об-

разовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 
62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 79/2005, 81/2005, 
83/2005 и 101/2005) и члана 24. тачка 29. Статута Града 
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града 
Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Са-
да на Х седници 4. фебруара 2009. године, доноси

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

“КОСТА ТРИФКОВИЋ”, НОВИ САД

I

Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Основне школе “Коста Трифковић” , Нови Сад:

СНЕЖАНА РАДУЛОВИЋ
ЉИЉАНА МИЛОШЕВИЋ
ЈОВАН ВУКЧЕВИЋ

II

За чланове Школског одбора Основне школе “Коста 
Трифковић”, Нови Сад, именују се:

НАТАЛИЈА БУЈДОШИК
МИЋО ПАНТИЋ
САЊА БЈЕЛИЋ

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број:022-1/2009-23-I
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.
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77
На основу члана 53. Закона о основама система об-

разовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 
62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 79/2005, 81/2005, 
83/2005 и 101/2005) и члана 24. тачка 29. Статута Града 
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града 
Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Са-
да на Х седници 4. фебруара 2009. године, доноси

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

“ЂУРА ЈАКШИЋ”, КАЋ

I

Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Основне школе “Ђура Јакшић”, Каћ: 

САЊА ДРАШКО
МАРИЈА ЧОВИЋ
СИНИША СЕКОЛ

II

За чланове Школског одбора Основне школе “Ђура 
Јакшић”, Каћ, именују се:

ЗВОНКО ШАБАНОВИЋ
ДРАГОСЛАВ ЖИВКОВИЋ
ЗОРАН ДИКИЋ

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број:022-1/2009-24-I
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД Председник

Александар Јовановић, с.р.

78
На основу члана 53. Закона о основама система об-

разовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 
62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 79/2005, 81/2005, 
83/2005 и 101/2005) и члана 24. тачка 29. Статута Града 
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града 
Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Са-
да на Х седници 4. фебруара 2009. године, доноси

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

“ЛАЗА КОСТИЋ”, КОВИЉ

I

Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Основне школе “Лаза Костић”, Ковиљ:

БОСИЉКА ДРАГИЧЕВ
ЖАРКО ЂАЈИЋ
МИЛЕНКО МИЛИВОЈЕВ

II
За чланове Школског одбора Основне школе “Лаза 

Костић”, Ковиљ, именују се:
СВЕТОЗАР БОГДАНОВИЋ
МИЛИЦА ИЛИЋ
СРЂАН САВИЋ

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број:022-1/2009-25-I
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД Председник

Александар Јовановић, с.р.

79
На основу члана 53. Закона о основама система об-

разовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 
62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 79/2005, 81/2005, 
83/2005 и 101/2005) и члана 24. тачка 29. Статута Града 
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града 
Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Са-
да на Х седници 4. фебруара 2009. године, доноси

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

“ЉУДОВИТ ШТУР”, КИСАЧ
I

Др БРАНКА БЈЕЛИЦА, разрешава се дужности чла-
на Школског одбора Основне школе “Људовит Штур”, 
Кисач.

II
За чланове Школског одбора Основне школе “Људо-

вит Штур”, Кисач, именују се:
МИХАЛ МАДАЦКИ
МИХАЛ КАРДЕЛИС
ЈАН ПЕЋКОВСКИ

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број:022-1/2009-26-I
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД Председник

Александар Јовановић, с.р.
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80
На основу чл. 53. и 54. Закона о основама система 

образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 
62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 79/2005, 81/2005, 
83/2005 и 101/2005) и члана 24. тачка 29. Статута Града 
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града 
Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Са-
да на Х седници 4. фебруара 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ  
“ЛАЗА КОСТИЋ”, НОВИ САД

I

БИЉАНА РАТКОВ, разрешава се дужности члана 
Школског одбора Гимназије “Лаза Костић”, Нови Сад. 

II

ЉИЉАНА ПЛАВШИЋ, именује се за члана Школског 
одбора Гимназије “Лаза Костић”, Нови Сад.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број:022-1/2009-27-I
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

81
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на Х 
седници 4. фебруара 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА 

“НОВИ САД” НОВИ САД 

I

ЈАСМИНА ПЕУЉА-ВУКОБРАТОВИЋ, разрешава се 
дужности члана Надзорног одбора Дома здравља “Но-
ви Сад” Нови Сад.

II

Др МИЛКА БУДАКОВ, именује се за члана Надзорног 
одбора Дома здравља "Нови Сад" Нови Сад.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број:022-1/2009-28-I
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

82
На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и 

обављању делатности од општег интереса (“Службени 
гласник РС”, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 и 
123/2007)  и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог 
Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на Х 
седници 4. фебруара 2009. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА 
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

“СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР 
ВОЈВОДИНА”, НОВИ САД

I

Разрешавају се дужности члана Управног одбора 
Јавног предузећа “Спортски и пословни центар Војво-
дина”, Нови Сад:

БОГДАН ГАЋЕША
НАДА ГРЊА
МИЛАН БОЖАНИЋ

II

За чланове Управног одбора Јавног предузећа 
“Спортски и пословни центар Војводина”, Нови Сад 
именују се:

СЛАВКА БАЈИЋ
МИРОСЛАВ ЋУРЧИЋ
МИЛЕНКО ЈОВАНОВИЋ

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се  у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број:022-1/2009-29-I
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД Председник

Александар Јовановић, с.р.
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83
На основу члана 15. Закона о јавним предузећима и 

обављању делатности од општег интереса (“Службени 
гласник РС”, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 и 
123/2007)  и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог 
Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на Х 
седници 4. фебруара 2009. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
“СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР 

ВОЈВОДИНА”, НОВИ САД

I

НЕНАД ИВАНОВИЋ, разрешава се дужности члана 
Надзорног одбора Јавног предузећа  “Спортски и пос-
ловни центар Војводина”, Нови Сад.

II

ШАНДОР ЛАКАТОШ, именује се за члана Надзорног 
одбора Јавног предузећа “Спортски и пословни центар 
Војводина”, Нови Сад.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се  у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број:022-1/2009-30-I
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

84
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада, на Х 
седници 4. фебруара 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА ДОМА 
ЗДРАВЉА “НОВИ САД” НОВИ САД

I

Др ЖИВОТА ЛАЗАРЕВИЋ, именује се за директора 
Дома здравља “Нови Сад” Нови Сад, на период од че-
тири године.

II

Ово решење објавиће се 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 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пре-
чишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
43/2008), у коме је утврђена надлежност Скупштине 
Града Новог Сада да именује и разрешава директоре 
установа чији је оснивач Град Нови Сад.

Чланом 16. Статута Дома здравља “Нови Сад” Нови 
Сад, утврђено је да за директора Дома здравља може 
бити именовано лице које поред општих услова пропи-
саних законом, испуњава и следеће услове:

1. има завршен медицински, стоматолошки или фар-
мацеутски факултет:

- специјалиста из једне гране медицине, стоматоло-
гије или фармације из делатности Дома здравља

2. има високу школску спрему са завршеном двосе-
местралном едукацијом из области здравственог ме-
наџмента, и то:

- дипломирани економиста, или
- дипломирани правник, или
- дипломирани психолог, или
- дипломирани педагог, или
- дипломирани  социјални радник, или
- дипломирани логопед;

3. има најмање пет година радног стажа у области 
здравствене заштите.

Управни одбор Дома здравља “Нови Сад” Нови Сад, 
донео је  26. децембра 2008. године, Одлуку о расписи-
вању јавног конкурса за именовање директора Дома 
здравља, на мандатни период од четири године. Кон-
курс је објављен у дневном листу “Дневник” 5. јануара  
2009. године. Благовремене пријаве на конкурс доста-
вило је шест кандидата, али су само два кандидата до-
ставила комплетну документацију, којом доказују да ис-
пуњавају опште услове и услове прописане Статутом 
Дома здравља за именовање директора. 

Управни одбор Дома здравља “Нови Сад” Нови Сад, 
на седници од 29. јануара 2009. године, донео је Одлу-
ку да предложи Скупштини Града да именује др Животу 
Лазаревића, специјалисту спортске медицине, за ди-
ректора Дома здравља “Нови Сад”,  Нови Сад, на пери-
од од четири године.  Управни одбор је оценио да 
је др Живота Лазаревић, досадашњи вршилац дужнос-
ти директора, остварио значајне резултате на побољ-
шању квалитета рада и пословања Дома здравља и да 
у свему испуњава услове прописане јавним конкурсом.

На основу предлога Управног одбора Дома здравља 
“Нови Сад” Нови Сад, Комисија за кадровска, админис-
тративна и мандатно-имунитетна питања Скупштине 
Града Новог Сада на XVII седници 2. фебруара 2009. 
године, утврдила је Предлог решења да се др Живота 
Лазаревић, именује за директора Дома здравља "Нови 
Сад" Нови Сад.

Поука о правном средству:

Против овог решења, кандидат који није именован, 
може покренути управни спор код Окружног суда у 
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Новом Саду, у року од 30 дана од дана достављања 
Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број:022-1/2009-31-I
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД Председник

Александар Јовановић, с.р.

85
На основу члана 53. Закона о основама система об-

разовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 
62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 79/2005, 81/2005, 
83/2005 и 101/2005) и члана 24. тачка 29. Статута Града 
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града 
Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Са-
да на Х седници 4. фебруара 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЕТИРИ 
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШКОЛЕ ЗА 
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ  И ВАСПИТАЊЕ 
ОДРАСЛИХ “СВЕТИ САВА”, НОВИ САД

I

Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Школе за основно образовање и васпитање одраслих 
“Свети Сава”, Нови Сад:

БИЉАНА ВИДОЈЕВИЋ
НАДА ИСТИЈАНОВИЋ
НАТАША АРСИЋ
ДРАГАН ПЕТРОВИЋ

II

За чланове Школског одбора Школе за основно об-
разовање и васпитање одраслих “Свети Сава”, Нови 
Сад, именују се:

ГОРАН КУПРЕШАК
СЛАВКО ПЕТОШЕВИЋ
ПЕРКО ИЛИЋ
ДРАШКО КАРАЂИНОВИЋ

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број:022-1/2009-32-I
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

86
На основу члана 53. Закона о основама система об-

разовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 
62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 79/2005, 81/2005, 
83/2005 и 101/2005) и члана 24. тачка 29. Статута Града 
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града 
Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Са-
да на Х седници 4. фебруара 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА  ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА САОБРАЋАЈНЕ ШКОЛЕ “ПИНКИ”, 
НОВИ САД

I

За чланове Школског одбора Саобраћајне школе 
“Пинки”, Нови Сад, именују се:  

- представници скупштине јединице  локалне само-
управе:

МИЛОШ САВИН 
ДРАГАН МИКИЋ 
ВЛАДИМИР САВИЋ

- представници запослених:
ЉУПЧО ЈОВАНОВСКИ
СЛАВКО МАРЧЕТА
РАНКО КРУЛАНОВИЋ

- представници родитеља:
ВЕСНА СТАНКОВ
БРАТИСЛАВ СТЕВАНОВИЋ
ЂУРЂИЦА ЗОРИЋ

II

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број:022-1/2009-33-I
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД Председник

Александар Јовановић, с.р.

87
На основу члана 53. Закона о основама система об-

разовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 
62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 79/2005, 81/2005, 
83/2005 и 101/2005) и члана 24. тачка 29. Статута Града 
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града 
Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Са-
да на Х седници 4. фебруара 2009. године, доноси

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

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ  
“СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”, НОВИ САД



90. strana – Broj 4 SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA 5. februar 2009.

I

Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Гимназије “Светозар Марковић”, Нови Сад:

ДЕЈАН ТОМАШЕВИЋ
БОРИС ДУМНИЋ
ЈОВАН МАНДАРИЋ

II

За чланове Школског одбора Гимназије “Светозар 
Марковић”, Нови Сад, именују се:

ЈАСМИНА ЖИГМАНОВИЋ
АЛЕКСАНДАР ЦЕКИЋ
ЧЕРНИК ЕЛЕД

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број:022-1/2009-34-I
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

88
На основу члана 53. Закона о основама система об-

разовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 
62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 79/2005, 81/2005, 
83/2005 и 101/2005) и члана 24. тачка 29. Статута Града 
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града 
Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Са-
да на Х седници 4. фебруара 2009. године, доноси

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

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ  
“ИСИДОРА СЕКУЛИЋ”, НОВИ САД

I

Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Гимназије “Исидора Секулић”, Нови Сад:

БОЈАН КОНСТАНТИНОВИЋ
ТАТЈАНА ИЛИЋ
НЕБОЈША ЈОВАНОВИЋ

II

За чланове Школског одбора Гимназије “Исидора Се-
кулић”, Нови Сад, именују се:

ЂОРЂЕ ЈОВИЋ
ДРАГАН АЋИМОВИЋ
МАРКО ХРИСТИЋ

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број:022-1/2009-35-I
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

89
На основу члана 53. Закона о основама система об-

разовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 
62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 79/2005, 81/2005, 
83/2005 и 101/2005) и члана 24. тачка 29. Статута Града 
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града 
Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Са-
да на Х седници 4. фебруара 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ  “ЈОВАН 

ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”, НОВИ САД

I

Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Гимназије “Јован Јовановић Змај”, Нови Сад:

МИЛОРАД БУХА
ВЕРИЦА ПРОТИЋ
САША АДАМОВИЋ

II

За чланове Школског одбора Гимназије “Јован Јова-
новић Змај”, Нови Сад, именују се:

РАДМИЛА МАРИЦКИ-СТЕПАНЧЕВ
ДУБРАВКА ПОПОВ
СИЛВИА ЈОНАШ

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број:022-1/2009-36-I
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.
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90
На основу члана 53. Закона о основама система об-

разовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 
62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 79/2005, 81/2005, 
83/2005 и 101/2005) и члана 24. тачка 29. Статута Града 
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града 
Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Са-
да на Х седници 4. фебруара 2009. године, доноси

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

ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 
“СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ”, НОВИ САД

I

Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Средње школе “Светозар Милетић”, Нови Сад:

БРАНКО ДРАГИЧЕВИЋ
ГОРАН ПОПОВИЋ
ЈОВАН ДРАЧА

II

За чланове Школског одбора Средње школе “Свето-
зар Милетић”, Нови Сад, именују се:

МИЛОШ АСУРЏИЋ
ИВАНА ЛАУШЕВИЋ
АЛЕКСАНДРА ЛАТИНОВИЋ

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број:022-1/2009-37-I
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

91
На основу члана 53. Закона о основама система об-

разовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 
62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 79/2005, 81/2005, 
83/2005 и 101/2005) и члана 24. тачка 29. Статута Града 
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града 
Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Са-
да на Х седници 4. фебруара 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ  

“7. АПРИЛ”, НОВИ САД

I

Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Медицинске школе “7. април”, Нови Сад:

ДАРКО МИЛУТИНОВИЋ
ЖЕЉКО СИМОВИЋ
ЉУБОМИР ЈОКИЋ

II

За чланове Школског одбора Медицинске школе “7. 
април”, Нови Сад, именују се:

НАТАША ЈАЊИЋ
МИЛКА БУДАКОВ
АНАМАРИЈА ВИЧЕК

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број:022-1/2009-38-I
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

92
На основу члана 53. Закона о основама система об-

разовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 
62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 79/2005, 81/2005, 
83/2005 и 101/2005) и члана 24. тачка 29. Статута Града 
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града 
Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Са-
да на Х седници 4. фебруара 2009. године, доноси

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

ШКОЛЕ, НОВИ САД

I

Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Средње машинске школе, Нови Сад:

МИЛЕ МЕДАКОВИЋ
ДРАГАН БОЖИЋ
МИЈОДРАГ ДАМЊАНОВИЋ

II

За чланове Школског одбора Средње машинске шко-
ле, Нови Сад, именују се:

БОЈАН КОНСТАНТИНОВИЋ
ВЕСЕЛИН ВУЈАНОВ
ЈОВАН КРИЖАНИЋ
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III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број:022-1/2009-39-I
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД Председник

Александар Јовановић, с.р.

93
На основу члана 53. Закона о основама система об-

разовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 
62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 79/2005, 81/2005, 
83/2005 и 101/2005) и члана 24. тачка 29. Статута Града 
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града 
Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Са-
да на Х  седници 4. фебруара 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ 

“МИХАЈЛО ПУПИН”, НОВИ САД

I

За чланове Школског одбора Електротехничке шко-
ле “Михајло Пупин”, Нови Сад, именују се:  

- представници скупштине јединице локалне само-
управе:

 ТИБОР ХОРВАТ
 БРАНИСЛАВ РАДНОВИЋ
 КРИСТИАН МАРШАН 

 - представници запослених:
 БОГДАН МИЛОШЕВ
 МИЛА КЕЦМАН
 АЛЕКСАНДАР СВИТЛИЦА

 - представници родитеља:
 ЗДРАВКО МАЈСТОРОВИЋ
 ДУШАН АНЂЕЛКОВИЋ
 ОЛИВЕРА ДИМИЋ

II

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број:022-1/2009-40-I
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД Председник

Александар Јовановић, с.р.

94
На основу члана 53. Закона о основама система об-

разовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 
62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 79/2005, 81/2005, 
83/2005 и 101/2005) и члана 24. тачка 29. Статута Града 
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града 
Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Са-
да на Х седници 4. фебруара 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ 

“ЈОВАН ВУКАНОВИЋ”, НОВИ САД

I

Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Техничке школе “Јован Вукановић”, Нови Сад:

ИВАН ГЕРГИНОВ
Проф. др ЈЕЛЕНА БОШКОВИЋ
САША СТЕВАНОВИЋ

II

За чланове Школског одбора Техничке школе “Јован 
Вукановић”, Нови Сад, именују се:

НИКОЛА ТУПАЊАЦ
АЛЕКСАНДАР ЈАРОШЕНКО
ТОМА ЈОШАНОВ

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број:022-1/2009-41-I
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД Председник

Александар Јовановић, с.р.

95
На основу члана 53. Закона о основама система об-

разовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 
62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 79/2005, 81/2005, 
83/2005 и 101/2005) и члана 24. тачка 29. Статута Града 
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града 
Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Са-
да на Х седници 4. фебруара 2009. године, доноси

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

ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ 
“ИСИДОР БАЈИЋ”, НОВИ САД

I

Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Музичке школе “Исидор Бајић”, Нови Сад:
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СНЕЖАНА ПРОТИЋ
СОФИЈА ЧИЧА
ЦВЕТАНКА МАРКОВИЋ

II

За чланове Школског одбора Музичке школе “Исидор 
Бајић”, Нови Сад, именују се:

ДРАГАНА ЧЕЛЕБИЋ
САЊА СУБАШИЋ
МИЛОШ РАЧИЋ

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број:022-1/2009-42-I
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

96
На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и 

обављању делатности од општег интереса (“Службени 
гласник РС”, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 и 
123/2007)  и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог 
Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на Х 
седници 4. фебруара 2009. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА 
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

“ИНФОРМАТИКА“, НОВИ САД

I

Разрешавају се дужности члана Управног одбора 
Јавног предузећа “Информатика”, Нови Сад:

СВЕТЛАНА СУЏУМ
ДУШКО НОВАКОВИЋ
ВИОЛЕТА ЖИВКОВИЋ

II

За чланове Управног одбора Јавног предузећа “Ин-
форматика”, Нови Сад, именују се:

МИЛАН БАЈИЋ
АЛЕКСАНДРА ТИМОТИЈЕВИЋ
ЂОРЂЕ МУНИТЛАК

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се  у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број:022-1/2009-43-I
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

97
На основу члана 15. Закона о јавним предузећима и 

обављању делатности од општег интереса (“Службени 
гласник РС”, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 и 
123/2007)  и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог 
Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на Х 
седници 4. фебруара 2009. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

“ИНФОРМАТИКА”, НОВИ САД

I

Разрешавају се дужности члана Надзорног одбора 
Јавног предузећа  “Информатика”, Нови Сад:

ЂОРЂЕ ПЕТРОВ
ДРАГАН ФРЧЕК

II

За чланове Надзорног одбора Јавног предузећа “Ин-
форматика “, Нови Сад, именују се:

СЛАЂАНА ДУМНИЋ
ДРАГУТИН ЋОСИЋ

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се  у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број:022-1/2009-44-I
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.
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98
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 16. Одлуке о оснивању 
Агенције за енергетику Града Новог Сада (“Службени 
лист Града Новог Сада”, број 43/2005), Скупштина Града 
Новог Сада на Х седници 4. фебруара 2009. године, до-
носи

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

УПРАВНОГ ОДБОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА 
ЕНЕРГЕТИКУ ГРАДА НОВОГ САДА

I

Разрешавају се дужности у Управном одбору Аген-
ције за енергетику Града Новог Сада:

председника:
ДРАГАН ИГЊАТОВИЋ

члана:
МОМИР КНЕЖЕВИЋ
МАРИЈА ЧОВИЋ
Проф. др ТОДОР ЈАЊИЋ
Проф. др БРАНКО МИЛИСАВЉЕВИЋ
МИЛУН ПЕРКОВИЋ
ПАВЛЕ МИКОЛАЦИ 

II 

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број:022-1/2009-45-I
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

99
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 8. Одлуке о оснивању Аген-
ције за енергетику Града Новог Сада (“Службени лист 
Града Новог Сада”, број 43/2005), Скупштина Града Но-
вог Сада на Х седници 4. фебруара 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРВОМ ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И 
ТРИ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА АГЕНЦИЈЕ 

ЗА ЕНЕРГЕТИКУ ГРАДА НОВОГ САДА
I

У Управни одбор Агенције за енергетику Града Новог 
Сада, именују се:

за председника:
МИЛАДИН БРКИЋ

за члана:
Др АЛЕКСАНДАР ЂУРЂЕВ
ПРЕДРАГ ШПАРАВАЛО 
Мр СЛАВКО КУЛАЧИН

II 

Мандат за прво именовање председника Управног 
одбора је пет година, а за члана три године.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број:022-1/2009-46-I
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.
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На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 15. Одлуке о оснивању 
Агенције за енергетику Града Новог Сада (“Службени 
лист Града Новог Сада”, број 43/2005), Скупштина Града 
Новог Сада на Х седници 4. фебруара 2009. године, до-
носи

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ ГРАДА 

НОВОГ САДА

I

БОШКУ БОЈОВИЋУ, престаје дужност директора 
Агенције за енергетику Града Новог Сада, 2. фебруара 
2009. године, по основу поднете оставке.

II

Ово решење објавиће се у “Службеном листу Града 
Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број:022-1/2009-47-I
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.
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На основу члана 15. став 3. Одлуке о оснивању Аген-

ције за енергетику Града Новог Сада (“Службени лист 
Града Новог Сада”, број 43/2005), Скупштина Града Но-
вог Сада на Х седници 4. фебруара 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. МИЛАДИН БРКИЋ, председник Управног одбора 
Агенције за енергетику Града Новог Сада, преузима ов-
лашћења директора Агенције за енергетику Града Но-
вог Сада, до именовања вршиоца дужности директора, 
односно директора Агенције, у складу са законом и Од-
луком о оснивању Агенције за енергетику Града Новог 
Сада.

2. Ово решење објавиће се у “Службеном листу Гра-
да Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број:022-1/2009-48-I
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.
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На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на Х 
седници 4. фебруара 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 
ОДБОРА “НОВОСАДСКОГ ПОЗОРИШТА - 

ÚJVIDÉKI SZÍNHÁZ”, НОВИ САД

I

Разрешавају се дужности у Управном одбору “Ново-
садског позоришта - Újvidéki Színház”, Нови Сад:

председника:
Др ВЕГ ЕНИКА

члана:
БАЛИЖ МАГДОЛНА
Мр ЗАВАРКО ШАНДОР
ЕРДЕЉ ЛЕНКЕ

II

У Управни одбор “Новосадског позоришта - Újvidéki 
Színház”, Нови Сад, именују се:

за председника:
Др ТОЛДИ ЕВА

за члана:
ЧАЊИ ЕРЖЕБЕТ
ХАЈДУ ГРАЈЛАХ ЕМА
АНТАЛ СИЛАРД

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број:022-1/2009-49-I
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД Председник

Александар Јовановић, с.р.

103
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на Х 
седници 4. фебруара 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА “НОВОСАДСКОГ ПОЗОРИШТА - 

ÚJVIDÉKI SZÍNHÁZ”, НОВИ САД
I

Разрешавају се дужности у Надзорном одбору “Но-
восадског позоришта - Újvidéki Színház”, Нови Сад:

председника:
ЕКРЕС РОЗАЛИЈА

члана:
КОРМАЊОШ ЗАЛАН

II
У Надзорни одбор “Новосадског позоришта - Újvidéki 

Színház”, Нови Сад, именују се:

за председника:
ЕКРЕС РОЗАЛИЈА

за члана:
ЧАЊИ МАРГИТА

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број:022-1/2009-50-I
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД Председник

Александар Јовановић, с.р.
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На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008), и члана 10. став 1. алинеја 3. Од-
луке о установама културе чији је оснивач Град Нови 
Сад (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 20/2003, 
21/2003-испр., 27/2005, 4/2007 и 54/2008), Скупштина 
Града Новог Сада на X седници 4. фебруара 2009. годи-
не, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
РАДА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА 

КУЛТУРЕ  ГРАДА НОВОГ САДА 
ЗА 2009. ГОДИНУ

1. Даје се сагласност на Програм рада Завода за за-
штиту споменика културе Града Новог Сада за 2009. го-
дину, који је Управни одбор Завода за заштиту споме-
ника културе Града Новог Сада донео на седници 
одржаној 19. јануара 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 6-20/2009-I
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

105
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 10. став 1. алинеја 3. Одлу-
ке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад 
(“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 20/2003, 
21/2003-испр., 27/2005, 4/2007 и 54/2008), Скупштина 
Града Новог Сада на X седници 4. фебруара 2008. годи-
не, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

РАДА МУЗЕЈА ГРАДА НОВОГ САДА 
ЗА 2009. ГОДИНУ

1. Даје се сагласност на Програм рада Музеја Града 
Новог Сада за 2009. годину, који је Управни одбор Му-
зеја Града Новог Сада донео на 4. седници одржаној 21. 
јануара 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 6-17/2009-I
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД Председник

Александар Јовановић, с.р.

106
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008), и члана 10. став 1. алинеја 3. Од-
луке о установама културе чији је оснивач Град Нови 
Сад (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 20/2003, 
21/2003-испр., 27/2005, 4/2007 и 54/2008), Скупштина 
Града Новог Сада на X седници 4. фебруара 2009. годи-
не, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
РАДА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ГРАДА 

НОВОГ САДА ЗА 2009. ГОДИНУ

1. Даје се сагласност на Програм рада Историјског 
архива Града Новог Сада за 2009. годину, који је Управ-
ни одбор Историјског архива Града Новог Сада донео 
на 5. седници одржаној 16. јануара 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 6-19/2009-I
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД Председник

Александар Јовановић, с.р.

107
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008), и члана 10. став 1. алинеја 3. Од-
луке о установама културе чији је оснивач Град Нови 
Сад (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 20/2003, 
21/2003-испр., 27/2005, 4/2007 и 54/2008), Скупштина 
Града Новог Сада на X седници 4. фебруара 2009. годи-
не, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
РАДА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ У НОВОМ 

САДУ ЗА 2009. ГОДИНУ
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1. Даје се сагласност на Програм рада Градске биб-
лиотеке у Новом Саду за 2009. годину, који је Управни 
одбор Градске библиотеке у Новом Саду донео на 4. 
седници одржаној 16. јануара 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 6-18/2009-I
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

108
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008), и члана 10. став 1. алинеја 3. Од-
луке о установама културе чији је оснивач Град Нови 
Сад (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 20/2003, 
21/2003-испр., 27/2005, 4/2007 и 54/2008), Скупштина 
Града Новог Сада на X седници 4. фебруара 2009. годи-
не, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
РАДА “НОВОСАДСКОГ ПОЗОРИШТА - 
ÚJVIDÉKI SZÍNHÁZ “ ЗА 2009. ГОДИНУ

1. Даје се сагласност на Програм рада “Новосадског 
позоришта - Újvidéki Színház “ за 2009. годину, који је Уп-
равни одбор “Новосадског позоришта - Újvidéki Színház 
“ донео на седници одржаној 19. јануара 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-21/2009-I
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

109
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008), и члана 10. став 1. алинеја 3. Од-
луке о установама културе чији је оснивач Град Нови 
Сад (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 20/2003, 
21/2003-испр., 27/2005, 4/2007 и 54/2008), Скупштина 
Града Новог Сада на X седници 4. фебруара 2009. годи-
не, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

РАДА ПОЗОРИШТА МЛАДИХ 
ЗА 2009. ГОДИНУ

1. Даје се сагласност на Програм рада Позоришта 
младих, за 2009. годину, који је Управни одбор Позо-
ришта младих донео на 4. седници одржаној 19. јануара 
2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 6-11/2009-I
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

110
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008), и члана 10. став 1. алинеја 3. Од-
луке о установама културе чији је оснивач Град Нови 
Сад (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 20/2003, 
21/2003-испр., 27/2005, 4/2007 и 54/2008), Скупштина 
Града Новог Сада на X седници 4. фебруара 2009. годи-
не, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

РАДА СТЕРИЈИНОГ ПОЗОРЈА
ЗА 2009. ГОДИНУ

1. Даје се сагласност на Програм рада Стеријиног 
позорја за 2009. годину, који је Управни одбор Стерији-
ног позорја донео на 4. седници одржаној 21. јануара 
2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 6-12/2009-I
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.
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111
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008), и члана 10. став 1. алинеја 3. Од-
луке о установама културе чији је оснивач Град Нови 
Сад (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 20/2003, 
21/2003-испр., 27/2005, 4/2007 и 54/2008), Скупштина 
Града Новог Сада на X седници 4. фебруара 2009. годи-
не, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
РАДА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА НОВОГ САДА 

ЗА 2009. ГОДИНУ

1. Даје се сагласност на Програм рада Културног 
центра Новог Сада за 2009. годину, који је Управни од-
бор Културног центра Новог Сада донео на 6. седници 
одржаној 19. јануара 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-13/2009-I
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД Председник

Александар Јовановић, с.р.

112
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008), и члана 10. став 1. алинеја 3. Од-
луке о установама културе чији је оснивач Град Нови 
Сад (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 20/2003, 
21/2003-испр., 27/2005, 4/2007 и 54/2008), Скупштина 
Града Новог Сада на X седници 4. фебруара 2009. годи-
не, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
РАДА УСТАНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ТАПИСЕРИЈА 

“АТЕЉЕ 61” ЗА 2009. ГОДИНУ

1. Даје се сагласност на Програм рада Установе за 
израду таписерија “Атеље 61” за 2009. годину који је Уп-
равни одбор донео на седници одржаној 16. јануара 
2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 6-14/2009-I
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД Председник

Александар Јовановић, с.р.

113
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008), и члана 10. став 1. алинеја 3. Од-
луке о установама културе чији је оснивач Град Нови 
Сад (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 20/2003, 
21/2003-испр., 27/2005, 4/2007 и 54/2008), Скупштина 
Града Новог Сада на X седници 4. фебруара 2009. годи-
не, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

РАДА УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРУ, 
ИНФОРМИСАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ 

КУЛТУРНО-ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР 
“МЛАДОСТ” ФУТОГ ЗА 2009. ГОДИНУ

1. Даје се сагласност на Програм рада Установе за 
културу, информисање и образовање Културно-инфор-
мативни центар “Младост” Футог за 2009. годину, који је 
Управи одбор Установе за културу, информисање и об-
разовање Културно-информативни центар “Младост” 
Футог донео на 6. седници одржаној 16. јануара 2009. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 6-15/2009-I
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД Председник

Александар Јовановић, с.р.

114
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008), и члана 10. став 1. алинеја 3. Од-
луке о установама културе чији је оснивач Град Нови 
Сад (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 20/2003, 
21/2003-испр., 27/2005, 4/2007 и 54/2008), Скупштина 
Града Новог Сада на X седници 4. фебруара 2009. годи-
не, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

РАДА УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРУ, 
ИНФОРМИСАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ 

КУЛТУРНО-ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР 
“КИСАЧ” ЗА 2009. ГОДИНУ

1. Даје се сагласност на Програм рада Установе за 
културу, информисање и образовање Културно-инфор-
мативни центар “Кисач” за 2009. годину, који је Управни 
одбор Установе за културу, информисање и образо-
вање Културно-информативни центар “Кисач” донео на 
4. седници одржаној 17. јануара 2009. године.
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2. Ово решење објавити у “Службеном листу Града 
Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 6-16/2009-I
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

115
На основу члана 141. став 2. Закона о здравственој 

заштити (“Службени гласник Републике Србије”, број 
107/2005) и члана 24. тачка 32. Статута Града Новог Са-
да - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Са-
да”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада, на X 
седници 4. фебруара 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 
ИЗМЕНАМА СТАТУТА АПОТЕКЕ НОВИ САД

1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Статута 
Апотеке Нови Сад, коју је Управни одбор Апотеке Нови 
Сад донео на 4. седници одржаној 26. децембра 2008. 
године.

2. Ово решење објавити у “Службеном листу Града 
Новога Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 110-1/2009-I
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

Редакција “Службеног листа Града Новог Сада”

—
На основу члана 6. Одлуке о објављивању градских 

прописа и других аката (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 5/93), даје се

И С П Р А В К А
ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ УРЕЂИВАЊА 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2009. 

ГОДИНУ

I. У Одлуци о Програму уређивања грађевинског 
земљишта за 2009. годину (“Службени лист Града Но-
вог Сада”, број 51/2008), у Програму уређивања грађе-
винског земљишта за 2009. годину, који је саставни део 
ове одлуке у тачки 1. “КАПИТАЛНИ ОБЈЕКТИ”, у оквиру 
позиције

“1.1. ОБЈЕКТИ ОД СТРАТЕШКОГ ЗНАЧАЈА ЗА РАЗ-
ВОЈ ГРАДА”

после назива позиције додаје се нови део који гласи:
“НОВИ ДРУМСКИ МОСТ СА ТУНЕЛИМА И ПРИСТУП-

НИМ САОБРАЋАЈНИЦАМА (ТРАСА МОСТА Ф. ЈОЗЕФА)
- Техничка документација
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација”.
У оквиру позиције “1.2. МОСТОВИ”
део: “НОВИ ДРУМСКИ МОСТ СА ТУНЕЛИМА И ПРИ-

СТУПНИМ САОБРАЋАЈНИЦАМА (ТРАСА МОСТА Ф. ЈО-
ЗЕФА)

- Техничка документација
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација”, брише се.
У тачки 2. “ПРИПРЕМНИ РАДОВИ” у оквиру позиције
“2.4. РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА”
у делу “НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ” додаје се 

нова алинеја један која гласи:
“- Решавање имовинско-правних односа”.
Досадашња алинеја један постаје алинеја два.
У тачки 6. “ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИЈА”
у делу “НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ” додаје се 

нова алинеја један која гласи:
“- Раскопавање (враћање коловоза у технички ис-

правно стање”).
Досадашња алинеја један постаје алинеја два.
II. Ову исправку објавити у “Службеном листу Града 

Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Број:352-1/2009-118-III
4. фебруар 2009. године
НОВИ САД 

В.д. начелника
  Лидија Томаш, с.р.
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ГРАД НОВИ САД

Скупштина

43 Одлука о ангажовању ревизора за оба-
 вљање екстерне ревизије завршног 
 рачуна буџета Града Новог Сада за 
 2008. годину 45

44 Одлука о изради плана детаљне регула-
 ције проширења Шумица I и II до градске 
 магистрале у Новом Саду, са Програмом
 и Решењем о неприступању изради стра-
 тешке процене утицаја плана детаљне 
 регулације на животну средину 45

45 Одлука о изради плана детаљне регула-
 ције улазног правца код Градског гробља 
 у Новом Саду, са Програмом и Решењем 
 о неприступању изради стратешке проце-
 не утицаја плана детаљне регулације на 
 животну средину 49

46 Одлука о изради плана детаљне регула-
 ције улазног правца уз Руменачки пут у 
 Новом Саду са Програмом и Решењем 
 о неприступању изради стратешке проце-
 не утицаја плана детаљне регулације на 
 животну средину 55

47 Одлука о изради плана детаљне регула-
 ције блока око Синагоге у Новом Саду, 
 са Програмом и Решењем о неприступа-
 њу изради стратешке процене утицаја 
 плана детаљне регулације на животну 
 средину 60

48 Одлука о изради измена и допуна плана 
 детаљне регулације блокова између 
 улица Радничке, Стражиловске и Буле-
 вара цара Лазара у Новом Саду, са Про-
 грамом и Решењем о неприступању из-
 ради стратешке процене утицаја измена 
 и допуна плана детаљне регулације на 
 животну средину 65

49 Одлука о изради плана детаљне регула-
 ције станице за снабдевање горивом уз 
 пут Беочин-Сремска Каменица у Срем-
 ској Каменици, са Програмом и Решењем
 о неприступању изради стратешке про-
 цене утицаја плана детаљне регулације 
 на животну средину 69

50 Одлука о програму инвестиционих актив-
 ности Јавног предузећа Градски инфор-
 мативни центар “Аполо” Нови Сад за 
 2009. годину, са Програмом  75

51 Решење о именовању председника, за-
 меника председника и чланова Одбора 
 сталне манифестације у области култу-
 ре од значаја за Град Нови Сад “Анти-
 ћеви дани” 76

52 Решење о разрешењу председника и 
 члана Комисије за планове 77

53 Решење о именовању председника 
 Комисије за планове 77

54 Решење о давању сагласности на 
 Статут Туристичке организације 
 Града Новог Сада 77

55 Решење о разрешењу и именовању че-
 тири члана Школског одбора Основне 
 школе “Соња Маринковић”, Нови Сад 77

56 Решење о разрешењу и именовању три 
 члана Школског одбора Основне школе 
 “Светозар Марковић Тоза”, Нови Сад 78

57 Решење о разрешењу и именовању три 
 члана Школског одбора Основне школе 
 “Душан Радовић”, Нови Сад 78

58 Решење о разрешењу и именовању три 
 члана Школског одбора Основне школе 
 “Жарко Зрењанин”, Нови Сад 78

59 Решење о разрешењу и именовању три 
 члана Школског одбора Основне школе 
 “Јован Поповић”, Нови Сад 79

60 Решење о разрешењу и именовању три 
 члана Школског одбора Основне школе 
 “Иво Лола Рибар”, Нови Сад 79

61 Решење о разрешењу и именовању три 
 члана Школског одбора Основне школе 
 “Никола Тесла “, Нови Сад 80

62 Решење о разрешењу и именовању три 
 члана Школског одбора Школе за посе-
 бно основно музичко образовање  
 “Јосип Славенски”, Нови Сад 80

63 Решење о разрешењу и именовању три 
 члана Школског одбора Основне школе 
 “Прва војвођанска бригада”, Нови Сад 80

64 Решење о разрешењу и именовању 
 чланова Школског одбора Школе за 
 основно и средње образовање “Милан 
 Петровић”, Нови Сад 81

65 Решење о разрешењу и именовању три 
 члана Школског одбора Основне школе 
 “Петефи Шандор”, Нови Сад 81
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66 Решење о разрешењу и именовању три 
 члана Школског одбора Основне школе 
 “Мирослав Антић”, Футог 81

67 Решење о разрешењу и именовању три 
 члана Школског одбора Основне школе 
 “Михајло Пупин”, Ветерник 82

68 Решење о разрешењу и именовању три 
 члана Школског одбора Основне школе 
 “Вељко Петровић”, Бегеч 82

69 Решење о разрешењу и именовању три 
 члана Школског одбора Основне школе 
 “22. август”, Буковац 83

70 Решење о разрешењу и именовању три 
 члана Школског одбора Основне школе 
 “Свети Сава”, Руменка 83

71 Решење о разрешењу и именовању чла-
 нова Школског одбора Основне школе 
 “Вељко Влаховић”, Нови Сад - Шангај 83

72 Решење о разрешењу и именовању три 
 члана Школског одбора Основне школе 
 “Иво Андрић”, Будисава 84

73 Решење о разрешењу и именовању три 
 члана Школског одбора Основне школе 
 “Алекса Шантић”, Степановићево 84

74 Решење о разрешењу и именовању три 
 члана Школског одбора Основне школе 
 “Бранко Радичевић”, Нови Сад 84

75 Решење о разрешењу и именовању три 
 члана Школског одбора Основне школе 
 “Васа Стајић”, Нови Сад 85

76 Решење о разрешењу и именовању три 
 члана Школског одбора Основне школе 
 “Коста Трифковић”, Нови Сад 85

77 Решење о разрешењу и именовању три 
 члана Школског одбора Основне школе 
 “Ђура Јакшић”, Каћ 86

78 Решење о разрешењу и именовању три 
 члана Школског одбора Основне школе 
 “Лаза Костић”, Ковиљ 86

79 Решење о разрешењу и именовању чла-
 нова Школског одбора Основне школе 
 “Људовит Штур”, Кисач 86

80 Решење о разрешењу и именовању чла-
 на  Школског одбора Гимназије  “Лаза Ко-
 стић”, Нови Сад 87

81 Решење о разрешењу и именовању чла-
 на Надзорног одбора Дома здравља 
 “Нови Сад” Нови Сад  87

82 Решење о разрешењу и именовању три 
 члана Управног одбора Јавног предузе-
 ћа “Спортски и пословни центар Војво-
 дина”, Нови Сад 87

83 Решење о разрешењу и именовању чла-
 на Надзорног одбора Јавног предузећа 
 “Спортски и пословни центар Војводина”, 
 Нови Сад 88

84 Решење о именовању  директора Дома 
 здравља “Нови Сад” Нови Сад 88

85 Решење о разрешењу и именовању че-
 тири члана Школског одбора Школе за 
 основно образовање  и васпитање одра-
 слих “Свети Сава”, Нови Сад 89

86 Решење о именовању чланова  Школског 
 одбора Саобраћајне школе “Пинки”, Нови 
 Сад 89

87 Решење о разрешењу и именовању три 
 члана Школског одбора Гимназије  “Све-
 тозар Марковић”, Нови Сад 89

88 Решење о разрешењу и именовању три 
 члана Школског одбора Гимназије  “Иси-
 дора Секулић”, Нови Сад 90

89 Решење о разрешењу и именовању три 
 члана Школског одбора Гимназије  “Јован 
 Јовановић Змај”, Нови Сад 90

90 Решење о разрешењу и именовању три 
 члана Школског одбора Средње школе 
 “Светозар Милетић”, Нови Сад 91

91 Решење о разрешењу и именовању три 
 члана Школског одбора Медицинске 
 школе  “7. април”, Нови Сад 91

92 Решење о разрешењу и именовању три 
 члана Школског одбора Средње машин-
 ске школе, Нови Сад 91

93 Решење о именовању чланова Школског 
 одбора Електротехничке школе “Михајло 
 Пупин”, Нови Сад 92

94 Решење о разрешењу и именовању три 
 члана Школског одбора Техничке школе 
 “Јован Вукановић”, Нови Сад 92

95 Решење о разрешењу и именовању три 
 члана Школског одбора Музичке школе 
 “Исидор Бајић”, Нови Сад 92

96 Решење о разрешењу и именовању три 
 члана Управног одбора Јавног предузећа 
 “Информатика“, Нови Сад 93

97 Решење о разрешењу и именовању два 
 члана Надзорног одбора Јавног преду-
 зећа “Информатика”, Нови Сад 93

98 Решење о разрешењу председника и 
 чланова Управног одбора Агенције за 
 енергетику Града Новог Сада 94

99 Решење о првом именовању председни-
 ка и три члана Управног одбора Агенције 
 за енергетику Града Новог Сада 94
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Izdava~: Grad Novi Sad, Gradska uprava za propise Grada Novog Sada. Odgovorni urednik: Igor Ba{nec.
Uredni{tvo: Gradska uprava za propise Grada Novog Sada, 
21000 Novi Sad, @arka Zrewanina 2, Telefon: 021/451-726.

Godi{wa pretplata: 3.500,00 dinara. Uplatni ra~un broj: 840-742341843-24;
Po modelu 97 sa pozivom na broj 20-511, Uprava za javna pla}awa - Filijala Novi Sad, 

pri Ministarstvu finansija Republike Srbije
Primalac: Prihodi gradskih organa uprave

Svrha pla}awa: Za "Slu`beni list Grada Novog Sada".
Ra~unarska obrada i {tampa:

Slu`ba za zajedni~ke poslove organa Grada Novog Sada, @arka Zrewanina 2, 21000 Novi Sad, telefon 021/420-299.

100 Решење о престанку дужности директо-
 ра Агенције за енергетику Града Новог 
 Сада 94

101 Решење о преузимању овлашћења дире-
 ктора Агенције за енергетику Града Но-
 вог Сада од стране председника Управ-
 ног одбора, до именовања вршиоца дуж-
 ности директора, односно директора 
 Агенције, (Миладин Бркић) 95

102 Решење о разрешењу и именовању пред-
 седника и чланова Управног одбора “Но-
 восадског позоришта - Újvidéki színház”, 
 Нови Сад 95

103 Решење о разрешењу и именовању пред-
 седника и члана Надзорног одбора “Но-
 восадског позоришта - Újvidéki színház”, 
 Нови Сад 95

104 Решење о давању сагласности на Про-
 грам рада Завода за заштиту споменика 
 културе Града Новог Сада за 2009. годину 96

105 Решење о давању сагласности на Про-
 грам рада Музеја Града Новог Сада за 
 2009. годину 96

106 Решење о давању сагласности на Про-
 грам рада Историјског архива Града Но-
 вог Сада за 2009. годину 96

107 Решење о давању сагласности на Про-
 грам рада Градске библиотеке у Новом 
 Саду за 2009. годину 96

108 Решење о давању сагласности на Про-
 грам рада “Новосадског позоришта - 
 - Újvidéki színház “ за 2009. годину 97

109 Решење о давању сагласности на 
 Програм рада Позоришта младих 
 за 2009. годину 97

110 Решење о давању сагласности на 
 Програм рада Стеријиног позорја 
 за 2009. годину 97

111 Решење о давању сагласности на 
 Програм рада Културног центра 
 Новог Сада за 2009. годину 98

112 Решење о давању сагласности на 
 Програм рада Установе за израду 
 таписерија “Атеље 61” за 2009. годину 98

113 Решење о давању сагласности на 
 Програм рада Установе за културу, 
 информисање и образовање Култур-
 но-информативни центар “Младост” 
 Футог за 2009. годину 98

114 Решење о давању сагласности на 
 Програм рада Установе за културу, 
 информисање и образовање Култур-
 но-информативни центар “Кисач” за 
 2009. годину 98

115 Решење о давању сагласности на 
 Одлуку о изменама Статута Апотеке 
 Нови Сад 99

Редакција “Службеног листа Града Новог Сада”

— Исправка Одлуке о Програму уре-
 ђивања грађевинског земљишта 
 за 2009. годину 99


