
SLU@BENI LIST
GRADA NOVOG SADA

Godina XXX - Broj 4 NOVI SAD, 28. januar 2011. primerak 160,00 dinara

ГРАД НОВИ САД

Скупштина

58
Поводом 1. фебруара, Дана Града, у знак признања 

за најзначајнија дела и достигнућа грађана Новог Сада, 
која су у духу неговања слободарске традиције Града и 
јединства свих његових грађана, а на основу члана 10. 
став 1. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст 
("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08) и члана 
3. Одлуке о Фебруарској награди Града Новог Сада 
("Службени лист Града Новог Сада", број 16/98), Скупш-
тина Града Новог Сада на XXXIV седници 28. јануара 
2011. године, доноси

О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ ФЕБРУАРСКЕ НАГРАДЕ ГРАДА 

НОВОГ САДА ЗА 2010. ГОДИНУ

Фебруарска награда Града Новог Сада за 2010. годи-
ну, додељује се:

БОРИВОЈУ - БОРИ ОТИЋУ
новинару

који је својим дугогодишњим радом на радију и 
Телевизији и као колумниста, дао велики допринос 
култури, новинарству и очувању традиције и култур-
них вредности Града Новог Сада и овог поднебља.
Аутор је емисије "5казање" (Петказање), по рејтингу 
на првом месту  у Радио-телевизији Војводине од 
почетка емитовања 2003. године па до данас, која 
приказује  богатство, традицију и разноликост овог 
простора, говори о нашем менталитету, обичајима, 
животу наизглед обичних, али врло вредних људи 
и чини их препознатљивим широј јавности, како 
међу нашим суграђанима, тако и у целој Покрајини 
и Републици.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 020-14/2011-I
28. јануар 2011. године
НОВИ САД 

Председник
Александар Јовановић, с.р.
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На основу члана 6. став 3. Закона о становању 

(“Службени гласник Републике Србије”, бр. 50/92, 76/92, 
84/92- испр., 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94 - ис-
пр.,48/94, 44/95- др. закон, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01 и 
101/05- др. закон) и члана 24. тачка 7. Статута Града Но-
вог Сада- пречишћен текст (“Службени лист Града Но-
вог Сада”, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на 
XXXV  седници 28. јануара 2011. године, доноси

ОДЛУКУ
О КУЋНОМ РЕДУ У СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком регулише се кућни ред у стамбеним и 
стамбено-пословним зградама на територији Града Но-
вог Сада (у даљем тексту: зграда).

Под кућним редом у смислу става 1. овог члана под-
разумевају се права и обавезе станара зграде у циљу 
омогућавања несметаног становања и правилног ко-
ришћења стамбеног, стамбено-пословног простора у 
згради, заједничких просторија, заједничких делова 
зграде, заједнички ограђеног простора који припада 
згради, инсталација, уређаја и опреме зграде у погледу 
њихове употребе, чувања од оштећења, и одржавања 
чистоће, реда и мира у згради.

Члан 2.

Станаром зграде, у смислу ове одлуке сматра се: 
власник стана и других посебних делова зграде, носи-
лац станарског права, закупац стана као и подстанари 
ових лица, сустанар, чланови њиховог породичног до-
маћинства и власник, односно корисник пословне про-
сторије у згради, као и лица запослена у пословним 
просторијама у згради (у даљем тексту: станари).  

Члан 3.

Заједничке просторије зграде, у смислу ове одлуке 
су: таван, вешерница,  просторија за сушење рубља, 
подрум, бициклана, просторија за рад органа уп-
рављања зградом, просторија за смештај смећа, остава 
за смештај опреме за текуће одржавање зграде, за-
једничка остава и сл.

Заједнички делови зграде, у смислу ове одлуке су: 
ходници, кров, димњаци, кровне терасе, фасада, степе-
ниште, приступне галерије, светларници и сл.
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Заједнички ограђен простор који припада згради, у 
смислу ове одлуке је двориште зграде које служи за 
потребе свих станара и користи се у складу са његовом 
наменом.

У заједничким просторијама, заједнички ограђеном 
простору који припада згради, ходницима, кровним те-
расама, степеништу, приступним галеријама и светлар-
ницима забрањено је држати друге ствари, осим оних 
које су нужне за њихово наменско коришћење.

Инсталације, уређаји и опрема зграде, у смислу ове 
одлуке су: инсталација водовода, топловода и канали-
зације, електро, плинске инсталације, ПТТ, ТВ и громо-
бранске инсталације, противпожарна-хидрантска мре-
жа, лифтовска постројења, као и одговарајуће 
подстанице, хидрофорска постројења, разводни орма-
ни и сл.

Члан 4.

Заједничке просторије зграде, заједнички  делови 
зграде, заједнички ограђен простор који припада згра-
ди, инсталације, уређаји и опрема зграде служе за пот-
ребе свих станара и дужни су да их користе са потреб-
ном пажњом и да их чувају од кварова и оштећења, 
пожара, провала и сл.

II.    ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 5.

О кућном реду у згради старају се станари и орган 
управљања зградом.

Станари имају право и обавезу да:
 -  утврђују потребе за извођење радова на инвести-

ционом и текућем одржавању зграде и предлажу 
мере за њихово извођење, и да плаћају трошкове 
инвестиционог и текућег одржавања зграде, у 
складу са прописима који регулишу ову област,

 -  образују и учествују у раду органа управљања 
зградом и поступају  у складу са одлукама органа 
управљања зградом,  

 -  организују добровољне активности на одржавању 
зграде и непосредне околине зграде, и

-  накнаде штету коју су проузроковали на заједнич-
ким просторијама зграде, заједничким деловима 
зграде, заједнички ограђеном простору који при-
пада згради,  инсталацијама, уређајима и опреми 
зграде.

Члан 6.

Станари су дужни да заједничке просторије зграде, 
заједничке делове зграде, заједнички ограђен простор 
који припада згради и уређаје и опрему зграде, после 
употребе очисте и доведу у ред, а кључ од заједничке 
просторије, односно кровне терасе, приступне галерије 
и светларника, врате лицу које је одредио орган уп-
рављања зградом.

Члан 7.

Станови морају бити обележени бројевима, а стана-
ри су дужни да бројеве уредно одржавају.    

Члан 8.

 Станари су дужни да обезбеде да улаз у зграду, сте-
пениште, приступ кровној тераси, приступној галерији и 
светларницима, ходницима и заједничким просторијама 
буду слободни ради несметаног пролаза и у њима је за-
брањено одлагање материјала и понашање које на би-
ло који начин нарушава њихову функционалност, чистоћу 
и хигијену (остављање намештаја, уређаја, уноше ње бла-
та, остављање смећа, отпада и друго).

Члан 9.

Станари су дужни да за време кише, снега и других 
временских непогода, обезбеде да прозори на степе-
ништу, светларницима, тавану, подруму и другим за-
једничким просторијама и заједничким деловима зграде 
буду затворени.

Станари су дужни да са прозора, тераса, балкона и 
лођа уклањају снег и лед, при чему морају водити рачу-
на да не оштете заједничке просторије и заједничке де-
лове зграда, и да не угрожавају безбедност осталих 
станара и пролазника.

Станари су дужни да обезбеде чишћење снега и ук-
лањање леда испред зграде.

Члан 10.

Није дозвољено сушење рубља на отвореним дело-
вима зграде (прозори, терасе, балкони и лође) који су 
видљиви са улице или друге јавне површине, ако у 
згради постоји просторија за сушење рубља.

Члан 11.

Није дозвољено са прозора, тераса, балкона и лођа 
трешење тепиха, постељине и других ствари, као и ба-
цање отпада свих врста.

Није дозвољено на терасама, балконима и лођама 
држање ствари и предмета који нарушавају изглед згра-
де (намештај, огревни материјал и слично).

Члан 12.

Станари су дужни да огревни материјал држе у под-
руму, а у зградама без подрума, на местима која одре-
де станари, односно орган управљања зградом.

Није дозвољена припрема и цепање огревног мате-
ријала у становима и на другим местима која за то нису 
одређена.

Одмах по уношењу огревног материјала у подрум 
или друга за то одређена места, станар је дужан да 
очисти и доведе у ред место на којем је материјал био 
истоварен.

Држање течног гаса (бутана), течних горива (лож-
уља) и других запаљивих материјала на одређеним 
местима мора бити у складу са законским и другим про-
писима  којима је регулисана ова област.

Члан 13.

На прозорима, терасама , балконима и лођама за-
брањено је држање ствари,  односно предмета који би 
услед пада могли повредити, оштетити или упрљати 
пролазнике и возила.
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Цвеће у саксијама може се држати на прозорима, те-
расама, балконима и  лођама, или на ивици истих само 
у одређеним сигурносним посудама, а заливање цвећа 
мора се обављати тако да вода не кваси фасаду згра-
де, балконе, терасе или пролазнике и возила.

Члан 14.

Станари су дужни да улазну капију  или улазна врата 
држе откључана, осим ако зграда има спољне сигналне 
уређаје за позивање станара.

Станари  су дужни да улазну капију или улазна врата 
закључавају у времену од 23,00 до 4,00 часа наредног 
дана лети, и од  22,00 до 5,00 часа наредног дана зими, 
ако зграда нема спољне сигналне уређаје за позивање 
станара.

Станари који даљинским управљачем отварају улаз-
ну капију ради уласка или изласка возила из гараже или 
дворишта, дужни су да провере да ли је капија закљу-
чана након уласка или изласка возила из гараже или 
дворишта.

Члан 15.

У сваком улазу у зграду орган управљања зградом 
дужан је да на видном месту истакне ову одлуку, списак 
станара који садржи име и презиме станара и чланова 
његовог породичног домаћинства, спрат и број стана, и 
списак заједничких просторија са назнаком њихове на-
мене.

Ако орган управљања зградом донесе одлуку да 
списак из става 1. овог члана не истакне на видном 
месту дужан је да на видном месту истакне обаве-
штење о томе код кога се списак налази како би био до-
ступан свим станарима и надлежним органима.

У случају промене станара, односно броја станара,  
орган управљања зградом дужан је да списак из става 
1. овог члана ажурира. 

Власник стана, односно пословне просторије дужан 
је да органу управљања зградом пријави промену ста-
нара, односно број станара у року од осам дана од дана 
настале промене. 

Члан 16.

У сваком улазу у зграду, јавно предузеће за одржа-
вање стамбених зграда, друго правно лице или преду-
зетник коме је поверено одржавање зграде, дужно је да 
на видном месту истакне упутство о начину пријаве 
квара на инсталацији, уређајима и опреми зграде.

Орган управљања зградом дужан је да на видном 
месту истакне обавештење о томе коме се станари мо-
гу обратити у случају квара лифта, инсталација, уређаја 
и опреме зграде, и код кога се налазе кључеви од про-
сторија у којима су  инсталације, уређаји и опрема згра-
де из члана 3. став 5. ове одлуке.

Члан 17.

Станар који примети да су инсталације, уређаји и оп-
рема зграде или њихов део у квару, дужан је да о томе 
одмах обавести јавно предузеће за одржавање стамбе-
них зграда, друго правно лице или предузетника коме је 
поверено одржавање зграде, односно станара одређе-
ног за пријем и  прослеђивање оваквих обавештења.

Члан 18.

Лифт се не може користити противно својој намени и 
носивости, односно за пренос тешког грађевинског ма-
теријала, намештаја и опреме за стан, који по својој те-
жини и димензијама нису примерени техничким карак-
теристикама лифта.

Упутство за употребу лифта мора бити видно истак-
нуто. 

У случају квара лифта, лифт се мора искључити из 
употребе, на свим вратима лифта мора се истаћи упо-
зорење да је у квару и о насталом квару обавестити јав-
но предузеће за одржавање стамбених зграда, друго 
правно лице  или предузетник коме је поверено одржа-
вање зграде, о чему се стара орган управљања згра-
дом.

Орган управљања зградом се стара о редовној конт-
роли исправности лифта, противпожарних уређаја и 
уређаја за узбуну у згради. 

Члан 19. 

У лавабое, каде и друге санитарне уређаје који су 
повезани на канализациону инсталацију, није дозвоље-
но бацање отпадака и других предмета који би могли 
загушити или оштетити инсталације.

Члан 20.

Станари, односно орган управљања зградом, дужни 
су да у зимском периоду предузму мере заштите од 
смрзавања и прскања водоводних и канализационих 
инсталација и уређаја у становима, заједничким и пос-
ловним просторијама.

Члан 21.

Уређење простора за игру и забаву деце, станари 
зграде или више зграда, могу уредити у складу са ва-
жећим урбанистичким планом у сарадњи са надлежним 
органом за послове урбанистичког и просторног плани-
рања, односно у сарадњи са организацијом којој су по-
верени послови уређивања и коришћења грађевинског 
земљишта.

Члан 22.

У становима, заједничким и пословним просторијама 
у згради није дозвољено постављати или демонтирати 
инсталације, уређаје и опрему зграде, без сагласности 
надлежне организације, или вршити друге преправке 
без одобрења власника стана или пословног простора, 
односно носиоца права располагања на стану или пос-
ловном простору.

Одобрење из става 1. овог члана, подразумева при-
бављање и других одобрења надлежних органа, када 
су у питању радови за које је, у складу са законом, оба-
везно прибављање таквог одобрења.

Члан 23.

 Лице које изводи грађевинске, грађевинско-занатске 
и инсталатерске радове у згради или на згради, дужно 
је да претходно о томе обавести станаре, односно ор-
ган управљања зградом и пријави дан почетка, врсту и 
трајање радова, и да по обављеном послу просторије у 
згради које су биле предмет радова или на било који 
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начин везане за извођење радова, остави у исправном 
стању.

Обавезу обавештавања из става 1. овог члана, има 
и станар када изводи радове у стану или пословним 
просторијама,  као и обавезу да прикаже одобрење из 
члана 22. ове одлуке, председнику органа управљања 
зградом.

Радови из ст. 1. и 2. овог члана, осим у случајевима 
хаварије и потребе за хитним интервенцијама, не могу 
се изводити у време одређено као време одмора.

Члан 24.

При коришћењу стана, пословних и заједничких про-
сторија, заједнички ограђеног простора који припада 
згради, ходника, кровних тераса, степеништа и приступ-
них галерија у згради, забрањено је виком, буком, тр-
чањем, скакањем, играњем лоптом и сличним поступ-
цима ометати станаре у мирном коришћењу стана.  

У време одмора, радним данима у времену од 16,00 
до 18,00 часова и од 22,00 до 5,00 часова наредног да-
на, а у данима викенда у времену од 16,00 до 18,00 ча-
сова и од 22,00 до 7,00 часова наредног дана, дозвоље-
но је коришћење разних машина и уређаја,  музичких 
апарата и уређаја, као и свирање и певање у стану и 
пословним просторијама, односно згради до собне ја-
чине звука.

Орган управљања зградом може самостално да од-
реди и други временски период као време одмора и та 
одлука мора бити истакнута на огласној табли заједно 
са Одлуком о кућном реду у стамбеним зградама.

Члан 25.

Прозори на подруму морају имати решетку или густу 
жичану мрежу која спречава убацивање предмета који 
могу да изазову пожар или друга оштећења зграде.

Члан 26.

Станари који у становима и пословним просторија-
ма, у складу са посебним прописима о држању живо-
тиња, држе мачке, псе и друге животиње, дужни су да 
пазе да те животиње не стварају нечистоћу и не нару-
шавају мир и тишину у згради.

III.  НАДЗОР

Члан 27.

Послове инспекцијског надзора над применом ове 
одлуке врши Градска управа за инспекцијске послове 
путем комуналног, грађевинског и инспектора за зашти-
ту животне средине.

Председник органа управљања зградом дужан  је да 
пружи помоћ лицу из става 1. овог члана, тако што ука-
зује на појединачне пропусте станара и даје податке о 
станарима који се не придржавају кућног реда у згради.

Члан 28.

Комунално-полицијске послове обавља комунални 
полицајац који, поред законом утврђених овлашћења, 
изриче мандатну казну и подноси захтев за вођење 
прекршајног поступка за прекршаје прописане овом од-
луком.  

Уколико комунални полицајац у обављању комунал-
но-полицијских послова уочи повреду прописа из над-
лежности другог органа, обавестиће одмах о томе, пи-
саним путем, надлежни орган.

IV. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 29.

Новчаном казном од 2.500,00 до 25.000,00 динара, 
казниће се за прекршај станари, као физичка лица ако: 

1.  у заједничким просторијама, заједнички ограђе-
ном простору који припада згради, ходницима, 
кровним терасама, степеништу, приступним гале-
ријама и светларницима држе друге ствари, осим 
оних које су нужне за њихово наменско ко-
ришћење ( члан 3. став 4.),

2.  не користе са потребном пажњом и не чувају од 
кварова и оштећења, пожара, провала и сл. за-
једничке просторије зграде, заједничке делове 
зграде, заједнички ограђен простор који припада 
згради, инсталације, уређаје и опрему зграде 
(члан 4.), 

3.  не поступају у складу са чланом 6. ове одлуке,
4.  не поступају у складу са чланом 7. ове одлуке, 
5.  не поступају у складу са чланом 8. ове одлуке, 
6.  не поступају у складу са чланом 9. ове одлуке,
7.  суше рубље на отвореним деловима зграда (про-

зори, терасе, балкони и лође) који су видљиви са 
улице или друге јавне површине, а у згради пос-
тоји просторија за сушење рубља (члан 10.) , 

8.  не поступају  у складу са чланом 11. ове одлуке, 
9.  не држе огревни материјал у подруму, а у зграда-

ма без подрума, на местима која одреде станари, 
односно орган управљања зградом или ако у ста-
ну или на другим местима која за то нису одређе-
на припремају и цепају огревни материјал   (члан 
12. ст. 1. и 2.),        

10.  не поступају  у складу са чланом 12. став 3. ове 
одлуке,

11.  не поступају  у складу са чланом 13. ове одлуке, 
12.  не поступају у складу са чланом 14. ове одлуке, 
13.  не пријави  промену станара, односно број стана-

ра у предвиђеном року (члан 15. став 4. ),  
14.  не поступају  у складу са чланом 17. ове одлуке, 
15.  не поступају у складу са чланом 19. ове одлуке,
16.  не предузимају у зимском периоду мере заштите 

од смрзавања и прскања водоводних и канализа-
ционих инсталација и уређаја у становима, за-
једничким и пословним просторијама (члан 20.), 

17.  не поступају у складу са чланом 22. ове одлуке,
18.  не поступају у складу са чланом 23. став 2. ове 

одлуке, 
19.  не поступају у складу са чланом 24. ове одлуке, и
20.  не поступају у складу са чланом 25. ове одлуке.

За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се пре-
дузетник новчаном казном од 5.000,00 до 50.000,00 ди-
нара.
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Члан 30.

Новчаном казном од 25.000,00 до 100.000,00 динара, 
казниће се за прекршај зграда као правно лице, ако ор-
ган управљања зградом: 

1.  не истакне у сваком улазу на видном месту ову од-
луку, списак станара односно обавештење о томе 
код кога се налази списак станара који садржи име 
и презиме станара и чланова његовог породичног 
домаћинства, спрат и број стана и списак заједнич-
ких просторија са назнаком њихове намене, и не 
ажурира списак (члан 15. ст. 1.,  2. и 3.), 

2.  не истакне на видном месту обавештење о томе 
коме се станари могу обратити у случају квара 
лифта, инсталација, уређаја и опреме зграде, и 
код кога се налазе кључеви од просторија у који-
ма су инсталације, уређаји и опрема зграде из 
члана 3. став 5. ове одлуке( члан 16. став 2.),

3.  се  не стара о искључењу лифта из употребе у 
случају квара, не истакне на вратима лифта упо-
зорење да је у квару и о насталом квару не оба-
вести јавно предузеће за одржавање стамбених 
зграда, друго правно лице или предузетника коме 
је поверено одржавање зграде (члан 18. став 3.),

4.  се не стара о редовној контроли исправности 
лифта, противпо жарних уређаја и уређаја за узбу-
ну у згради (члан 18. став 4. ), и

5.  не предузме у зимском периоду мере заштите од 
смрзавања и прскања водоводних и канализацио-
них инсталација и уређаја у становима, заједнич-
ким и пословним просторијама (члан 20.).

Члан 31.

Новчаном казном од 50.000,00 до 500.000,00 динара, 
казниће се за прекршај јавно предузеће за одржавање 
стамбених зграда или  друго правно лице  коме је пове-
рено одржавање зграде, ако не истакне на видном мес-
ту у сваком улазу у зграду, упутство о начину пријаве 
квара на инсталацији, уређајима и опреми зграде (члан 
16. став 1. ).

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се одго-
ворно лице новчаном казном од 2.500,00 до 25.000,00 
динара.

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се пре-
дузетник коме је поверено одржавање зграде новчаном 
казном од 5.000,00 до 100.000,00 динара.

Члан 32.

Новчаном казном од 2.500,00 до 25.000,00 динара, 
казниће се лице  ако не поступи у складу са чланом 23. 
став 1. ове одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се пре-
дузетник новчаном казном од 5.000,00 до 50.000,00 ди-
нара.

Члан 33.

За прекршаје прописане овом одлуком, мандатна 
казна за физичко лице и одговорно лице износи 
2.500,00 динара, за предузетнике износи 5.000,00 дина-
ра и за правна лица износи 20.000,00 динара.

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 34.

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи 
Одлука о  кућном реду у стамбеним зградама („Службе-
ни лист Града Новог Сада“, бр. 19/92, 3/94, 10/01 и 47/06-
др. одлука).

Члан 35.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”, 
осим одредаба чл. 15. и 25. ове одлуке које ће почети 
да се примењују у року од 60 дана од дана ступања на 
снагу ове одлуке.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-284/2010-I
28. јануар 2011. године
НОВИ САД     Председник 

Александар Јовановић, с.р.

60
На основу члана 35. став 10. Закона о планирању и 

изградњи (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 
72/09, 81/09 – исправка и 64/10 – одлука УС) и члана 24. 
тачка 6. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст 
(“Службени  лист Града Новог Сада”, број 43/08) Скупш-
тина Града Новог Сада на XXXV седници 28. јануара 
2011. године, доноси
 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА 
СТАМБЕНЕ ЗОНЕ VIII У ПЕТРОВАРАДИНУ

 
1.0.  УВОД

1.1.  Основ за израду плана

Планом детаљне регулације дела стамбене зоне VIII 
у Петроварадину (у даљем тексту: план) обухваћена је 
површина од 5,55 ha Катастарске општине Петровара-
дин, коју чине блокови између постојеће пијаце и улица 
Прерадовићеве, Вука Исаковича (бивша Трнска) и Рач-
ког, а његовим средишњим делом се пружа Роков поток. 
Према Генералном плану града Новог Сада до 2021. го-
дине – пречишћени текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 39/06) (у даљем тексту – Генерални план), 
овај део грађевинског подручја намењен је за опште 
стамбене зоне и саобраћајнице.

План је израђен на основу Одлуке о изради плана 
детаљне регулације дела стамбене зоне VIII у Петрова-
радину (‘’Службени лист Града Новог Сада’’, број 10/09).

1.2.  Граница плана и обухват грађевинског 
  подручја

Грађевинско подручје обухваћено планом налази се 
у Катастарској општини Петроварадин унутар описане 
границе.
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За почетну тачку описа границе грађевинског под-
ручја утврђена је осовинска тачка број 722 која се нала-
зи на пресеку осовине улица Прерадовићеве и Вука 
Исаковича. Од те тачке граница се пружа ка југозападу 
осовинском линијом Улице Вука Исаковича до осовинс-
ке тачке број 473. На том месту граница се ломи, скреће 
ка северу осовином Улице Рачког, преко осовинских та-
чака бр. 563 и 458 до осовинске тачке број 1111. Код 
осовинске тачке број 1111 граница се ломи, скреће ка 
североистоку осовинском линијом до осовинске тачке 
број 1112, где се граница ломи, скреће ка југоистоку 
осовинском линијом Прерадовићеве улице до осовинс-
ке тачке број 722 која је  утврђена за почетну тачку опи-
са границе грађевинског подручја.

1.3.  Оцена постојећег стања

Обухваћено грађевинско подручје представља део 
стамбене зоне VIII у Петроварадину, које је омеђено са 
истока државним путем I реда Нови Сад-Београд (Пре-
радовићева улица), а са запада државним путем I реда 
Нови Сад-Рума (Улица Рачког). Тим улицама се одвија 
интензиван транзитни саобраћај, који знатно омета жи-
вот и рад у непосредној околини. Преношење вибрација 
на куће интензивно је поготово дуж источне стране Ули-
це Рачког, где је, идући од Медулићеве улице ка југу, 
тротоар све нижи од коловоза, а у другом правцу пад 
терена се завршава у Роковом потоку. Западна страна 
Прерадовићеве улице је повољнија за изградњу пошто 
је на вишем, оцедитом терену, а куће су од коловоза 
раздвојене зеленим појасом, те су заштићеније од буке. 

Улицом Вука Исаковича требало би да се одвија са-
обраћај само у правцу Прерадовићеве улице, али због 
двосмерног саобраћаја настаје загушење на уском мос-
ту преко Роковог потока, па је кретање пешака веома 
опасно. Интензитету саобраћаја доприноси чињеница 
да није изграђена веза поменутих магистралних права-
ца која је планирана јужно уз железничку пругу. Затим, 
планирана је и траса саобраћајнице која би, преко про-
стора садашње пијаце, требало да повеже две градске 
саобраћајнице из правца Мишелука на западу са пла-
нираном обилазницом и зоном секундарних и терцијар-
них делатности на истоку Петроварадина. Према томе, 
садашња пијаца се налази на привременој, за развој 
неусловној локацији.

Отворени канали за одвођење атмосферских вода 
отежавају изградњу паркинга дуж магистралних права-
ца, а непроточност канала изазива влажење објеката у 
Улици Рачког. Роков поток делимично је регулисан бе-
тонираним коритом, али је неодржаван, тако да буични 
наноси, смеће и растињем загушени делови водотока 
проузрокују влажење објеката непосредно изграђених 
уз парцелу потока ширине 18-20 m.

Није изграђен гасовод дуж Улице Рачког, топловод 
дуж Прерадовићеве улице и паркиралишта, нити су по-
пуњени дрвореди дуж магистралних праваца. 

Према подацима добијеним 2006. године од Завода 
за заштиту споменика културе Града Новог Сада, 
утврђено је постојање археолошког налазишта из пери-
ода средњег и старијег неолита (Старчевачка културна 
група) и позног средњег века (14-15. век) на парној стра-
ни Прерадовићеве улице. На укупном подручју нема 
евидентираних природних вредности, нити има објека-

та који су на списку претходне заштите и у регистру за-
штићених културних добара. Увидом на лицу места, мо-
же се приметити да би трајну културну вредност могло 
стећи верско (католичко) обележје “крсног пута” на јав-
ној површини испред објекта у Прерадовићевој улици 
број 110. 

Постојећи објекти су претежно типа традиционалних 
“дужних” кућа. Приметна је спорадична замена тих по-
родичних објеката, и то таква којом се дуж Прерадо-
вићеве улице нелегално граде паркинзи на зеленој пов-
ршини, реконструишу приземни улични објекти у 
пословне сврхе, а дубље у парцели граде се нови поро-
дични објекти. Дуж Улице Рачког затварају се постојећи 
локали, више је оронулих објеката склоних паду, а нови 
породични објекти се граде дубље у парцели, при чему 
се улични објекти замењују гаражама и високим непро-
зирним оградама.

Није регистрована заинтересованост инвеститора 
да се реализује изградња објеката веће спратности дуж 
Прерадовићеве улице. На великој парцели јужно од 
пијаце у току је нелегално преграђивање парцеле и ха-
отична замена делова пословних објеката новим пос-
ловним или породичним стамбеним објектима. Такође, 
после рушења кућа у Прерадовићевој улици бр. 114 и 
116, на парцелама бр. 2258 и 2260 бесправно је подиг-
нут стамбено-пословни објекат (П+1+Пк).

Према Катастру блокова Новог Сада, ово подручје 
садржи блокове бр. 1090, 1091, 1092, 1109 и 1110 у XXXI 
Месној заједници “Петроварадин”, чија је укупна нето 
површина 3,09 ha, а број становника 222; индекс изгра-
ђености нето површине блокова износи 0,42, а степен 
заузетости 32%, док на бруто подручју плана индекс 
изграђености износи 0,19, а степен заузетости 17 %. 

Наведени блокови су:
-  блок број 1, између садашње пијаце, Роковог пото-
ка, атмосферског канала и улица Прерадовићеве и 
Рачког;

-  блок број 2, између Роковог потока, атмосферског 
канала и улица Рачког и Медулићеве;

-  блок број 3, између Роковог потока и улица Прера-
довићеве и Медулићеве;

-  блок број 4, између Роковог потока и улица Меду-
лићеве, Прерадовићеве и Вука Исаковича;

-  блок број 5, између Роковог потока и улица Меду-
лићеве, Рачког и Вука Исаковича.

2.0.  ПЛАНИРАНА НАМЕНА ЗЕМЉИШТА

2.1.  Генерална урбанистичка концепција

Утврђују се регулационе линије потока, зоне заштите 
потока, проширења уличних регулација и зоне из-
градње планираних објеката, њихов тип и спратност 
примерене окружењу. 

Регулација Роковог потока врши се у циљу заштите 
простора од бујичног плављења и загађења водотока, 
али уз озелењавање обала ради формирања при-
влачног и приступачног јавног простора (имајући у 
виду шетну и бициклистичку стазу), којим ће се турис-
тичко-спортско-рекреативна зона Алибеговца на југоза-
паду повезати са зеленилом на североистоку. Стазе се 
трасирају у зонама заштите потока (ширине 7 m), у окви-
ру којих није дозвољена изградња објеката.
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Због саобраћајних услова, неопходно је изместити 
постојећу пијацу из непосредног суседства. С тим у ве-
зи, одређују се нове границе северног блока (број 1) 
променом регулација улица Прерадовићеве и Рачког, 
чиме се обезбеђује шира пешачка стаза и побољшава 
прегледност раскрснице, што иницира потпуну реконс-
трукцију на парцелама блока и наводи да се ту измести 
пијаца,  односно да се лоцира у приземље планира-
ног вишенаменског пословног центра (По+П и 
По+П+2+Пк). Тај центар локалног значаја наслања се 
на традиционално окупљалиште које представља пија-
ца, те симболично обележава улаз у општеградски цен-
тар дуж Прерадовићеве улице; наслања се на подручје 
већих густина у блоковима стамбене зоне VIII, на пла-
нирано шеталиште са рекреативном бициклистичком 
стазом дуж потока и на будућу раскрсницу ширег саоб-
раћајног значаја.   

 Планира се формирање два низа претежно више-
породичних објеката (Су+П+2+Пк) дуж улица Прера-
довићеве и Рачког, и то у виду полуатријумских сегме-
ната чије пружање дуж потока се наглашава 
вишенаменским центром на северу. Оријентишу се пос-
ловне просторије према улицама, а стамбене макси-
мално према двориштима и потоку, што је посебно оп-
равдано због уличне буке. Изградња се условљава 
рушењем постојећих објеката, спајањем претежно по 
две постојеће парцеле, гаражирањем возила у сутере-
ну објеката и обезбеђењем приступа претежно са ре-
жијских саобраћајница; у дворишним деловима за-
брањује се приступ возилима, а зеленилу омогућује 
примат, како би се обавезном садњом дрвореда поред 
шетне стазе повезало са јавном зеленом површином 
дуж потока. 

Дуж Улице Рачког, проширењем регулације омо-
гућује се паркирање возила, а прикључење нових обје-
ката прилагођава се условима државног пута I реда и 
денивелацији простора. Делимично се планира из-
градња режијске саобраћајнице и при томе се обез-
беђује одвођење атмосферских вода и садња дрворе-
да. Изградња нових објеката на насутом терену 
доприноси заштити од бујица, па тиме постаје сврсис-
ходно уређивање зелених платоа и косина око водото-
ка. Такође, планира се изградња режијске саобраћајни-
це и у постојећем профилу Прерадовићеве улице.

У целини, проширење регулација улица на значајном 
саобраћајном чворишту, формирање атрактивног јавног 
простора и побољшање комуналне опремљености, с 

акцентом на снабдевање топлотном енергијом из град-
ског топлификационог система, користи се за изградњу 
вишепородичних објеката умерених спратности са 
већом заузетошћу грађевинског земљишта, како би се 
оформио прелаз - спона између зоне великих густина 
на истоку и зоне малих густина на југу и западу. На тај 
начин се формира општа стамбена зона тј. зона 
средњих густина настањености и изграђености. 

2.2. Планирана намена земљишта са билансом 
  и урбанистичким параметрима

Подручје у обухвату плана подељено је на пет бло-
кова у којима се, наменом површина, одређују каракте-
ристичне грађевинске целине за које важе исти услови 
уређења и изградње, што је дато на графичком приказу 
"План намене земљишта" у Р 1:1000. Капацитет из-
градње одређује се зонама изградње планираних обје-
ката са дефинисаном спратношћу, који је дат на гра-
фичком приказу “План саобраћаја, нивелације и 
регулације” у Р 1:1000. Индекси заузетости и изграђе-
ности карактеристичних целина у блоковима израчуна-
ти су на основу графичких приказа и истовремено су 
последица капацитета који се наводе у билансу повр-
шина. При томе, у степен заузетости не улазе објекти 
као што су салетл, дечије игралиште, отворена тераса, 
поплочана површина, рампе за возила, отворена степе-
ништа и слично, односно објекти који представљају део 
уређења слободних површина за коришћење на отво-
реном. Такође, у обрачун показатеља не улазе сутерен-
ски и подрумски простори нижи од 1,2 m од нивелете 
тротоара. 

На површинама јавне намене утврђују се услови за: 
-  саобраћајнице;
-  шеталиште у заштитном појасу потока;
-  шеталиште и саобраћајница у заштитном појасу по-
тока;

-  водоток (поток и унутарблоковски канал за атмос-
ферске воде);

-  трансформаторске станице.
На осталим површинама утврђују се услови за:
-  вишенаменски пословни центар (нова изградња у 
блоку број 1);

-  вишепородично становање и пословање (нова из-
градња у блоковима бр. 2, 3, 4 и 5).

Табела: Биланс планираних површина и капацитета у обухвату плана

Намена простора Укупно 
 (ha)

% Планирани капацитет изградње 
БРГП (m2)

Вишенаменски пословни центар 
(По+П и По+П+2+Пк)

0,19 4 6.600 (пословно)
1.920 (гараже подземне)

Вишепородично становање и пословање 
(П, Су+П и Су+П+2+Пк)

2,12 38 44.980 (стамбено)
6.970 (пословно)

12.350 (гараже подземне)

УКУПНО НЕТО ПОВРШИНЕ БЛОКОВА 2,31 42 13.570(пословно)
44.980 (стамбено)

14.270 (гараже подземне)

Саобраћајнице 1,92 -
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Шеталиште у заштитном појасу потока 0,46 -

Шеталиште и саобраћајница у заштитном појасу потока 0,06

Водоток 0,79 -

Трансформаторске станице 0,01 -

УКУПНО ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 3,24 58 -

УКУПНЕ ПОВРШИНЕ У ГРАЂЕВИНСКОМ РЕЈОНУ 5,55 100

Урбанистички показатељи у обухвату плана су:
-  бруто површина стамбеног простора од око 45.000 m2 

(нето 29.700 m2 тј. око 66% од бруто површине);
-  око 509 станова просечне величине од 60 m2 (нето 
површина од 21,6 m2 по сваком од 2,7 чланова до-
маћинства);

-  око 1.370 становника са густином настањености 
бруто подручја од 247 ст/ha, односно на нето под-
ручју са густином од 593 ст/ha;

-  бруто површина пословног простора од око 13.570 
m2 (цео објекат у блоку број 1, површина приземља 
вишепородичних објеката у блоковима бр. 2 и 3, те 
трећина површине приземља у блоковима бр. 4 и 
5) за око 150 запослених;

-  око 480 гаражних паркинг-места и 260 места на 
уличним паркинзима;

-  укупна бруто развијена грађевинска површина од 
око 58.550 m2 (рачунајући без сутерена); габарити 
приземља су укупне површине око 14.730 m2;

-  просечан индекс изграђености нето површине бло-
кова износи 2,5, а индекс заузетости 64 %, док због 
величине површина јавне намене од 3,24 ha (58%), 
на бруто подручју плана индекс изграђености изно-
си 1, а индекс заузетости 26 %.

3.0.  ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ 
  НАМЕНЕ СА НИВЕЛАЦИЈОМ

Планом су површине јавне намене разграничене од 
осталих површина. Од целих и делова постојећих ка-
тастарских парцела образоваће се парцеле јавне наме-
не, према графичком приказу “План јавних површина са 
условима за формирање грађевинских парцела” у Р 1 : 
1000.

Површине јавне намене:
-  саобраћајнице: делови парцела бр. 2153, 2252, 

2255/1, 2255/2, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 
2273, 2347, 2349, 2352/1, 2352/2, 2354, 2356, 2357, 
2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2375, 2377, 
2496, 2497, 2862, 2942, 2943, 2992 и 2993;

-  шеталиште у заштитном појасу потока: цела парце-
ла број 2355 и делови парцела бр. 2257, 2258, 2259, 
2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2267, 2268, 2269, 2270, 
2271, 2272, 2347, 2350, 2352/1, 2353/2, 2356, 2357, 
2359, 2361, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 
2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2376 и 2377;

-  шеталиште и саобраћајница у заштитном појасу по-
тока: делови парцела бр. 2255/2, 2256 и 2253;

-  водоток: део парцеле број 2863;

-  трансформаторске станице: делови парцела бр. 
2268 и 2366.

У случају неусаглашености бројева наведених пар-
цела и бројева парцела на наведеном графичком при-
казу, важи  графички приказ.

Планиране регулационе линије дате су у односу на 
осовине саобраћајница или у односу на постојеће гра-
нице парцела. Осовине саобраћајница дефинисане су 
координатама осовинских тачака које су дате на гра-
фичком приказу. Обавезна је парцелација и препарце-
лација катастарских парцела ради формирања парцела 
јавне намене. 

Грађевинско подручје обухваћено планом налази се 
на надморској висини од 83.50 m до 88.76 m. Највиши 
терен је на јужном делу и благо пада према североис-
току.

Планиране саобраћајнице у највећој мери прате пос-
тојећи терен. Уздужни падови најчешће су испод 2% 
(изузетак су деонице од Улице Рачког ка потоку). Након 
детаљнијих снимања терена, у оквиру пројектовања са-
обраћајница могућа су одређена одступања. Остало 
земљиште треба уредити након реализације саобраћај-
ница. Планиране коте заштитног тротоара око објеката 
више су од нивелете саобраћајнице; рачунају се са поп-
речним падом од минимално 2 % и усклађују се са ни-
велетом новоизграђеног тротоара у суседству. Уздужни 
пад тротоара прати пад саобраћајнице дуж које се пла-
нира зацевљени одвод атмосферских вода. Планиране 
нивелете бициклистичке стазе усклађене су са пос-
тојећим тереном и кориговане са подужним падом који 
прати Роков поток, а попречне падове треба, приликом 
пројектовања регулације водотока и уређења шеталиш-
та, усмерити преко пешачке стазе ка потоку. 

Планом нивелације дати су следећи елементи:
- кота прелома нивелете осовине саобраћајница;
- интерполоване коте;
- нагиб нивелете;
- коте приземља планираних објеката.
 

4.0.  ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ 
  ИНФРАСТРУКТУРЕ

4.1.  Саобраћајна инфраструктура

Планом обухваћено грађевинско подручје ограниче-
но је са истока државним путем I реда Нови Сад - 
Београд (Прерадовићева улица), са запада државним 
путем I реда Нови Сад - Рума (Улица Рачког), са југа 
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Улицом Вука Исаковича и са севера планираном саоб-
раћајницом. Улицама Прерадовићевом и Рачког одвија 
се интензиван саобраћај у коме је изражено учешће 
транзитног теретног саобраћаја, што знатно ремети ус-
лове живота и рада у непосредној околини. Преко по-
менутих саобраћајница овај простор непосредно је по-
везан са градском и ванградском путном мрежом, а 
овим улицама се одвија и јавни превоз путника.

Задржава се регулација Прерадовићеве улице, изу-
зев на североисточном делу блока број 1 где се шири 
због прегледности раскрснице, а у постојећем профилу 
планира се изградња једносмерних режијских саоб-
раћајница. Планира се проширење регулације Улице 
Рачког, изградња саобраћајних трака за сваки саоб-
раћајни прикључак на државни пут и изградња једно-
смерне режијске саобраћајнице уз блок број 5, чиме се 
ублажавају проблеми денивелације између постојећег 
коловоза и терена у блоку. У профилима ових саоб-
раћајница планирају се коси и подужни паркинзи. 

За потребе приступа планираном пословном центру 
са гаражом у сутерену, одређује се траса интерне једно-
смерне саобраћајнице која обезбеђује кружни саобраћај-
ни ток око блока 1 и тиме лева скретања на раскрсницама 
улица Прерадовићеве и Рачког са планираном саобраћај-
ницом на северу.

Планира се проширење улица Вука Исаковича и Ме-
дулићеве како би се у њима одвијао двосмерни саоб-
раћај и омогућило паркирање возила.  

Неопходно је да капацитети паркинга задовоље пот-
ребе планираних садржаја за сваку карактеристичну 
целину у складу са просторним могућностима, потреба-
ма и нормативима. То подразумева да се паркирање 
путничких возила планира у оквиру уличних профила, а 
гаражирање у сутеренским или подрумским етажама 
испод габарита објеката датих зонама изградње по пар-
целама. Решавање мирујућег саобраћаја не планира се 
у пратећим приземним објектима као и на слободним 
деловима парцела (осим при доградњи објекта П.Т.П. 
“Гвожђар”).

Дуж заштитних зона потока планирају се шетне и би-
циклистичке стазе, а пешачке стазе су изведене или се 
планирају у свим улицама.

Положај саобраћајних површина у простору (мосто-
ви, коловози, паркинг-простори и бициклистичке стазе) 
дефинисан је у односу на осовинску мрежу и постојеће 
границе парцела. Садржаји попречних профила улица 
дефинисани су графичким приказима ‘’Карактеристични 
профили саобраћајница’’ у Р 1:200. У зависности од на-
мене простора, а применом норматива прописаних Ге-
нералним планом, начини паркирања су:

-  изградња гаража обавезна је у оквиру сутерена 
или подрума вишепородичних стамбених и послов-
них објеката, чији капацитет је у складу са потреба-
ма и просторним могућностима, тако да се у потпу-
ности задовоље прописани нормативи;

-  приликом реализације појединачних пословних 
објеката неопходно је обезбедити одговарајући 
паркинг-простор, у складу са нормативима парки-
рања за поједину врсту делатности и просторним 
могућностима.

4.2.  Водна инфраструктура

Снабдевање водом врши се преко постојеће водо-
водне мреже која функционише у оквиру водоводног 
система Града Новог Сада. Примарна водоводна мрежа 
профила Ø 250mm реализована је дуж улица Прерадо-
вићеве и Медулићеве и делом дуж Улице Рачког. Секун-
дарна водоводна мрежа профила Ø 100 mm реализова-
на је у осталим улицама и везана је на примарну 
водоводну мрежу.

Планира се снабдевање водом преко постојеће во-
доводне мреже са проширењем. Такође се планира ре-
конструкција постојеће водоводне мреже. Проширење 
водоводне мреже профилом Ø 100 mm планира се у 
улицама Рачког, Медулићевој и Вука Исаковича, као и 
делом Прерадовићеве улице. Постојећа и планирана 
водоводна мрежа задовољиће потребе за водом пред-
виђених садржаја. 

Одвођење отпадних и атмосферских вода врши 
се преко заједничке канализационе мреже. Примaрна 
канализациона мрежа, профила Ø 600 mm, реализова-
на је дуж Улице Рачког. У осталим улицама реализова-
на је секундарна канализациона мрежа са профилима 
Ø 250 mm и Ø 300 mm.

Планира се одвођење отпадних и атмосферских 
вода преко постојеће заједничке канализационе мреже 
која се проширује. Планира се реконструкција постојеће 
канализационе мреже. Проширење канализационе 
мреже, цевима профила Ø 300, Ø 400 и Ø 500 mm, пла-
нира се дуж улица Рачког и Прерадовићеве, а по траса-
ма отворених канала, као и у улицама Вука Исаковића и 
Медулићеве, цевима профила Ø 250 и Ø 500 mm. Пос-
тојећа и планирана мрежа својим капацитетом омо-
гућиће несметано одвођење отпадних и атмосферских 
вода.

За потребе одвођења атмосферских вода са запада, 
задржава се отворени канал који се пружа из правца 
Транџаментске улице, пролази испод Улице Рачког и 
улива се у Роков поток. Планом се омогућава његово 
зацевљење, уколико просторни и хидраулички елемен-
ти евакуације атмосферских вода то буду допуштали. 

Одбрана од бујичних вода планира се на деоници 
Роковог потока која пролази кроз планом обухваћен 
простор. Из разлога одржавања, ревизије и реконструк-
ције ове деонице, резервише се обострани заштитни 
појас уз поток ширине 7 m, а мерено од постојећих иви-
ца корита потока. У том појасу није могуће задржати 
постојеће објекте нити градити нове. У заштитном поја-
су и уз поток могућа је реализација одбране од бујичних 
вода, а према посебним условима ЈВП "Воде Војводи-
не" Нови Сад.

Положај постојећих и планираних мрежа хидротех-
ничке инфраструктуре дат је на графичком приказу 
"План водне инфраструктуре" у Р 1:1000.

Меродавни нивои подземних вода су:

-  максимални ниво подземних вода од 79.10 до 
81.30 m н.в.,

-  минимални ниво подземних вода од 76.00  до 
77.60 m н.в.

Правац пада водног огледала просечног нивоа под-
земних вода је југозапад-североисток са смером пада 
према североистоку.



42. strana – Broj 4 SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA 28. januar 2011.

4.3.  Енергетска инфраструктура

Снабдевање електричном енергијом врши се из је-
динственог електроенергетског система. Због потпуног 
преласка на двостепени систем трансформације извр-
шиће се реконструкција ТС 35/10 kV “Петроварадин” која 
ће постати разводно постројење (РП) 20 kV, а основни 
објекат за напајање биће ТС 110/20 kV “Мишелук”. Од ове 
ТС ће полазити 20 kV мрежа која ће напајати дистрибу-
тивне трансформаторске станице 20/0.4 kV. Од дистри-
бутивних ТС ће полазити дистрибутивна 0,4 kV мрежа до 
потрошача, чиме ће се омогућити квалитетно снаб-
девање електричном енергијом свих садржаја овог под-
ручја.

У односу на планирану изградњу, за квалитетно 
снабдевање електричном енергијом планираних сад-
ржаја потребно је изградити две нове ТС монтажно-бе-
тонског типа. Поред планираних, могућа је изградња 
нове трафо-станице у оквиру планираног вишенаменс-
ког пословног центра, у приземљу објекта, као и на пар-
целама потенцијалних инвеститора вишепородичних 
објеката, у зависности од потреба. За пролаз електрое-
нергетских каблова и прилаз трансформаторским ста-
ницама потребно је обезбедити право службености 
пролаза (колски прилаз минималне ширине 3 m). Такође 
је потребно постојећу надземну електроенергетску 
мрежу демонтирати и изградити каблирањем. Постојећу 
ТС изграђену у регулацији Прерадовићеве улице пот-
ребно је демонтирати.

Све планиране трансформаторске станице  градиће  
се за 20 kV напонски ниво. Планирана 20 kV мрежа и 
0,4 kV мрежа градиће се каблирањем, како је планом 
дефинисано у профилима улица. 

Снабдевање топлотном енергијом вршиће се из 
градског топлификационог и гасификационог система и 
коришћењем локалних топлотних извора.

Основни објекат за снабдевање из топлификационог 
система биће топлана “Петроварадин”. Из ове топлане 
потребно је изградити вреловодну мрежу до планира-
них објеката који ће користити овакав вид снабдевања 
топлотном енергијом. 

Планирани садржаји могу се снабдевати и из гаси-
фикационог сиситема, са дистрибутивне мреже која се 
снабдева из мерно-регулационе гасне станице (МРС) 
“Петроварадин”. 

Оставља се могућност будућим потрошачима да се 
снабдевају топлотном енергијом из локалних топлот-
них, алтернативних и обновљивих извора енергије (др-
во, угаљ, лож-уље, сунчева енергија, енергија био-масе 
итд.). 

Планирана термоенергетска и електроенергетска 
мрежа дата је на графичком приказу “План енергетске 
инфраструктуре” у Р 1:1000.

4.4. Телекомуникације 

Планом обухваћено подручје прикључиће се у теле-
комуникациони систем града повезивањем на аутомат-
ску телефонску централу у Улици Далибора Францис-
тија. Да би се то омогућило, потребно је до нових 
објеката изградити подземну мрежу цеви кроз које ће 
пролазити будућа телефонска инсталација, односно 

инсталација кабловског дистрибутивног система. У поп-
речним профилима улица резервисани су независни 
коридори за инсталације телекомуникационог система.

На подручју нема изграђених антенских система мо-
билне телефоније. Они се могу постављати уз пошто-
вање свих правилника, техничких прописа и препорука 
који регулишу ову област, а посебно је потребно пошто-
вати препоруке Светске здравствене организације.

5.0.  ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

5.1.  Изградња и уређење саобраћајница

Тротоаре и паркинге за путничке аутомобиле изграђи-
вати од монтажних бетонских елемената или плоча који 
могу бити и у боји, све у функцији вођења, раздвајања и 
обележавања различитих намена саобраћајних површи-
на. Ово, поред обликовног и визуелног ефекта, има и 
практичну сврху при изградњи и реконструкцији кому-
налних водова (инсталација). Коловоз завршно обрађи-
вати асфалтним застором.

Најмања планирана ширина коловоза за двосмерни 
саобраћај је 5 m, а за једносмерни на режијским саоб-
раћајницама је 3,5 m. Радијуси кривина на укрштању 
саобраћајница су минимално 6 m. Тротоари су мини-
малне ширине 1,5 m, док бициклистичке стазе морају 
бити ширине 2 m. 

Ширина паркинг-простора за косо и управно парки-
рање путничких аутомобила износи 2,3 m, а дужина од 
4,6 до 5 m. Ширина паркинг-простора за подужно парки-
рање путничких аутомобила износи 2 m, а дужина 5,5 
m. У оквиру паркиралишта потребно је резервисати 
простор за дрвореде по моделу да се на четири пар-
кинг-места планира по једно дрво. 

5.2. Услови за несметано кретање и приступ 
  особама са инвалидитетом, деци и старим 
  особама

Приликом пројектовања објеката, саобраћајних и пе-
шачких површина применити Правилник о условима за 
планирање и пројектовање објеката у вези са несмета-
ним кретањем деце, старих, хендикепираних и инва-
лидних лица (“Службени гласник РС”, број 18/97). У ок-
виру сваког појединачног паркиралишта или гараже 
обавезно предвидети резервацију и обележавање пар-
кинг места за управно паркирање возила инвалида, у 
складу са стандардом SRPS U.А9.204.

5.3.  Озелењавање и уређење слободних 
  простора

Концепт озелењавања непосредно је повезан са 
уређењем слободних површина.

Парцелу Роковог потока, која садржи корито водото-
ка, травнате косине и самониклим шибљем и дрвећем 
зарасле платое, требало би уредити и одржавати као 
јавну, репрезентативну површину. Да би се зелени рек-
реативни појас на северу могао продужити ка југу дуж 
потока, повезујући Петроварадин са Буковцем, Алибе-
говцем, Сунчаном долином и обронцима Фрушке горе, 
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потребно је да се у заштитном појасу потока од 7 m 
формира јавно шеталиште са бициклистичком стазом и 
одмориштима уз декоративно ниско зеленило.

У оквиру постојеће регулације Прерадовићеве ули-
це, планира се изградња режијске саобраћајнице са 
обостраним паркингом (делимично подужним, а дели-
мично под углом), због чега је неопходно попуњавање 
постојећег двоструког дрвореда. 

У оквиру проширења регулација улица, планирају се 
нови дрвореди дуж паркинга. Тако се шири Улица Рач-
ког за 5 m ради изградње режијске саобраћајнице са 
подужним паркингом дуж западне границе блока број 5 
која је на нижем терену од коловоза транзитне саоб-
раћајнице, док се дуж граница блокова бр. 1 и 2 плани-
ра изградња зауставне траке и паркинга под углом. Та-
кође, планира се ширење регулација улица Медулићеве 
и Вука Исаковича, што ће омогућити управно парки-
рање, садњу дрвореда и довољно растојање између 
фасада вишеспратних објеката.

Делови мостовских конструкција изнад потока на-
мењени пешацима, могу се уредити као озелењена пе-
шачка одморишта, евентуално наткривена, или корис-
тити као летње баште оближњих угоститељских 
садржаја.

На северу, у блоку број 1, на нивоу првог спрата ви-
шенаменског објекта, планира се проходна тераса коју 
би требало наткрити крошњама солитерних стабала и 
пузавицама, тако да се зеленилом повеже са шетали-
штем дуж потока. Концепт озелењавања објекта треба-
ло би да обухвати и окружење католичког обележја 
“крсног пута” источно од њега. 

Предбаште преовлађујуће стамбено-пословних ви-
шепородичних објеката уређују се као дрвећем засен-
чени простори за угоститељске делатности и пратеће 
садржаје становања. У дворишним деловима је обавез-
но сађење дрвореда поред шетне стазе и слобод-
ностојећих стабала за заштиту јужних и западних фа-
сада. Засадима ниског и средњег жбуња и цвећа 
требало би обезбедити везу са јавном зеленом повр-
шином дуж потока и његова наизменична проширења. 
Уређење слободних простора треба обликовно и функ-
ционално ускладити са потребама приступа различитих 
корисника (обавезна изградња рампи за приступ лици-
ма са посебним потребама), без паркирања возила у 
предбаштама и двориштима, али уз могућност одла-
гања бицикала и мотора, окупљања станара и игре де-
це, формирања летњих башта и симболичног обележа-
вања атрактивних локација. Због тога, општа правила 
за уређење слободних површина су:

-  ради усклађивања објеката са околним простори-
ма, предложена нивелациона решења су обаве-
зујућа због фазне изградње објеката, која се пре-
поручује да почне са крајева низа, чиме би се 
обезбеђивао приступ интервентним возилима са 
шеталишта; 

-  озелењавање, поплочавање, осветљење, те из-
бор и постављање урбаног мобилијара у уличним 
коридорима и шеталиштима, требало би да буде 
јединствено решено на планом обухваћеном 
грађевинском подручју, а истовремено реализо-
вано најмање по појединим блоковима.

Поред наведеног концепта, на графичком приказу 
“План зеленила и слободних површина” у Р 1:1000 дат 

је могућ положај контејнера за смеће уз улични коловоз 
испред низова вишеспратних стамбено-пословних обје-
ката, дуж чијих дворишних делова парцела се не може 
обезбедити пролаз возилима за одношење смећа. Уз 
планирано шеталиште и уличне тротоаре, неопходно је 
постављање корпи за отпатке.

Услови за озелењавање површина
Постојећу вредну вегетацију, нарочито квалитетне 

дрвореде потребно је сачувати и заштити од нове из-
градње.

Поставка дрвореда треба да се базира на садржаји-
ма попречних профила улица. У зависности од ширине 
саобраћајница, дрвореди ће бити једнострани или 
двострани. Нижа вегетација (шибље, живица, цвеће и 
сл.) може се садити по целој ширини травнате траке. 

Паркинг-просторе који прате садржај попречних про-
фила улица, требало би покрити крошњама листопад-
ног дрвећа. За овакав начин озелењавања треба корис-
тити квалитетне дрворедне саднице, старости најмање 
осам година. Размак стабала треба да буде 8-10 m, у 
зависности од врсте дрвећа. Потребно је ускладити 
поставку дрвореда са прилазима објекту. 

Простор намењен вишенаменском пословном цент-
ру треба обогатити зеленилом, посебно у ободном де-
лу. Истицање улаза и прилаза може се постићи декора-
тивном вегетацијом и озелењеним жардињерама. 

Уређење слободних површина код вишепородичног 
становања  реализоваће се по парцелама, и пред-
стављаће заједнички уређен зелени фонд. Чиниће га 
групације дрвећа и шибља појединачних мањих вртова, 
без ограђивања према суседним парцелама.

5.4.  Заштита непокретних културних добара 
  и амбијенталне целине

На овом подручју нема регистрованих објеката на 
списку претходне заштите и у регистру заштићених кул-
турних добара, нити су евидентирани археолошки лока-
литети. Међутим, као мера заштите културних добара 
утврђује се обавеза извођача радова да изврши 
претходно сондажно археолошко ископавање терена 
због могућности постојања археолошког налазишта. 
Инвеститор је дужан да у свему даље поступи према 
одредбама Закона о културним добрима (“Службени 
гласник Републике Србије”, број 71/94). 

5.5.  Заштита од елементарних непогода 
  и ратних дејстава

Подручје града Новог Сада спада у зону угрожену 
земљотресима јачине 8° МСЅ скале. Сви објекти морају 
бити пројектовани према прописима за овај степен уг-
рожености.

Према нивелети терена, подручје није угрожено под-
земним водама, али је директно угрожено од поплава 
површинским водама, односно повременим бујичним 
водама Роковог потока. Угроженост ће се смањити пла-
нираном регулацијом потока, уређењем његовог за-
штитног појаса, изградњом мостовских конструкција са 
надвишењима изнад његових обала, те нивелацијом 
укупног терена са усмеравањем падова и сакупљених 



44. strana – Broj 4 SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA 28. januar 2011.

атмосферских вода ка потоку. Такође, примењују се оп-
ште мере заштите планирањем одговарајуће канализа-
ционе мреже. Од високих вода Дунава, простор се шти-
ти постојећим одбрамбеним линијама насипа у оквиру 
ширег брањеног подручја. 

У складу са Одлуком о утврђивању степена угроже-
ности насељених места у Општини Нови Сад са рејони-
ма угрожености и одређеном врстом и обимом заштите 
у тим рејонима (број 82-20/92 од 27.5.1992. године), под-
ручје обухваћено планом сврстано је у I степен угроже-
ности, у групу Б, за који се прописују следећи услови:

-  сваки објекат намењен вишепородичном стано-
вању или радним активностима (пијаци, комер-
цијалном пословању, услужном занатству) мора 
имати склониште основне заштите за натпритисак 
од 100 кРа са капацитетом за 50% од укупног броја 
станара, односно за 2/3 од броја запослених у нај-
већој смени; 

-  мањи пословни објекти и стамбене зграде до десет 
станова морају имати склониште допунске заштите 
отпорности најмање 50 kPa;

-  код адаптације, реконструкције, доградње и надо-
градње објеката за које није могуће градити скло-
ниште, обавезаће се инвеститор да уплати одгова-
рајућу надокнаду за изградњу и одржавање 
склоништа;

-  кота пода склоништа мора бити најмање 30 cm из-
над максималног нивоа подземних вода;

-  склоништа су полуукопана или су надземна; сва су 
двонаменска, при чему мирнодопска намена треба 
да буде у складу са функцијом објекта; површина 
се рачуна са 1,2 m2 по кориснику.

С обзиром на планирану намену објеката у обухвату 
плана, на основу члана 63. Закона о ванредним ситуа-
цијама надлежни орган ће издати посебне услове за 
следећу изградњу:

1) кућна склоништа основне заштите у склопу стам-
бених зграда укупно развијене бруто површине веће од 
5.000 m2; оваква склоништа ће бити потребна уколико 
се приликом реализације буду спајала по два планира-
на стамбено-пословна објекта (Су+П+2+Пк), јер њихова 
просечна бруто развијена површина (са сутереном) из-
носи 3.384 m2;

2) кућна склоништа допунске заштите у склопу стам-
бених зграда укупно развијене бруто површине мање 
од 5.000 m2; оваква склоништа ће бити потребна у пла-
нираним објектима на 19 грађевинских парцела у бло-
ковима бр. 2, 3, 4 и 5; 

3) јавно склониште на месту где се окупља већи број 
грађана, што је за вишенаменски пословни центар 
(Су+П+2+Пк) у блоку број 1.

5.6. Заштита животне средине

Заштиту од пожара треба обезбедити у складу са 
Законом о заштити од пожара (“Службени гласник РС”, 
број 111/09), Правилником о техничким захтевима за за-
штиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и екс-
плозија (“Службени лист СЦГ”, број 31/05) и Правилни-
ком о техничким нормативима за хидрантску мрежу за 
гашење пожара (“Службени лист СФРЈ”, број 30/91), што 

подразумева обезбеђење ватропреградних површина, 
употребу незапаљивих материјала приликом градње 
објеката, изградњу противпожарне хидрантске мреже и 
приступа свим објектима. Потребно је обезбедити при-
ступ ватрогасним возилима у оквиру саобраћајница и 
планираног шеталишта, те одговарајуће приступе мо-
гућим малим и средњим подземним гаражама. Све сло-
бодне површине треба употпунити дрвећем, уколико 
услови саобраћаја и распоред инсталација то дозвоља-
вају, или применити вертикално и партерно озелења-
вање. Угроженост од пожара није изражена јер простор 
не представља густо изграђену средину, планирају се 
објекти ниже спратности и до њих ће бити могућ при-
ступ ватрогасним возилима. Ширина улица Рачког и 
Прерадовићеве штите шире окружење од преношења 
пожара на суседне просторне целине.  

Јавне површине (тротоари, пешачке стазе, пешачки 
прелази, прилази објектима и сл.), као и хоризонталне и 
вертикалне комуникације у јавним објектима, морају 
обезбедити услове за несметано кретање деце, старих, 
хендикепираних и инвалидних лица (пододељак 5.2). 

Потребно је доследно применити Правилник о тех-
ничким нормативима за приступне путеве, окретнице и 
уређене платое за ватрогасна возила у близини објекта 
повећаног ризика од пожара (“Службени лист СРЈ”, број 
8/95). Објекти морају бити планирани и реализовани у 
складу са Правилником о техничким нормативима за 
заштиту објеката од атмосферског пражњења (“Служ-
бени лист СРЈ”, број 11/96).

Приликом градње нових објеката, треба водити ра-
чуна о обезбеђивању заштите од буке, а нарочито при-
менити изолационе материјале који ће онемогућити 
продор буке у животни и радни простор. У складу са 
Правилником о дозвољеном нивоу буке у животној сре-
дини (“Службени гласник РС”, број 54/92), сви корисни-
ци своје активности морају прилагодити условима у 
којима интензитет буке неће прелазити највиши ниво 
буке од 55 db(A) ноћу и 65 db(A) дању, односно у згради 
максимум 30 db(A) ноћу и 35 db(A) дању. На простору 
плана потребно је успоставити стална места за 
праћење интензитета буке.

Праћење аерозагађења треба обезбедити успос-
тављањем мерних места за параметре - аероседимент, 
чађ, сумпордиоксид, угљенмоноксид, и азотне оксиде, 
према Правилнику о граничним вредностима, методама 
мерења имисије, критеријумима за успостављање мер-
них места и евиденцији података (‘’Службени гласник 
РС’’, бр. 54/92, 30/99 и 19/06). Праћење квалитета, од-
носно степена загађености ваздуха, указаће на поступ-
ке и мере који ће омогућити да се степен загађености 
сведе у границе утврђене прописима о загађености ваз-
духа. У обезбеђивању квалитета ваздуха, концентрација 
загађујућих материја не сме да буде већа од оне која је, 
с обзиром на намену простора, дозвољена. Потребно је 
одређивање загађености ваздуха (имисија) од 
саобраћаја (линијских извора загађивања ваздуха). Ак-
тивности за обезбеђивање задовољавајућег квалитета 
ваздуха у наредном периоду одвијаће се побољшањем 
услова паркирања.

Ради сакупљања отпадака, свака зграда или група 
зграда треба да има сабирни пункт за смештање сабир-
них канти или контејнера који треба да задовоље хи-
гијенске захтеве. Места и број посуда за смеће, као и 
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места за контејнере за сакупљање секундарних сиро-
вина, утврдиће се на основу постојећих густина стано-
вања, броја пражњења посуда и запремине сабирних 
посуда. Простори треба да су обележени, са подлогом 
од тврдог материјала и могућношћу чишћења и прања. 
Начин озелењавања ових простора треба прилагодити 
положају сабиралишта, његовој величини и захтевима 
уређења слободних површина. За сакупљање секун-
дарних сировина треба обезбедити специјалне контеј-
нере за различите врсте отпадака (хартија, стакло, 
пластика, метал). Прилазни путеви до места за држање 
посуда за чување и сакупљање отпада треба да буду 
двосмерни за саобраћај специјалних возила за одвоз 
отпада, максималног оптерећења до 10 t, ширине до 
2,5 m и дужине до 12 m. За сваки контејнер потребно је 
обезбедити 3 m2 глатке носиве подлоге у нивоу при-
лазног пута, са одвођењем атмосферских и оцедних 
вода, на растојању не већем од 2 m од прилазног пута 
специјалног возила за одвоз смећа. За типску канту, 
зависно од величине, потребно је обезбедити до 0,5 m2 
једнако опремљене површине. Ови простори морају ис-
пуњавати све хигијенске услове у погледу редовног 
чишћења, одржавања, дезинфекције и неометаног при-
ступа возилима и радницима комуналног предузећа за-
дуженом за одношење смећа. 

Ради сагледавања утицаја и промена које ће се ис-
пољити на простору плана, потребно је пратити кванти-
тативне и квалитативне показатеље који су од утицаја 
на стање средине.

Ако се у току радова наиђе на природно добро које 
је геолошко-палеонтолошког или минералошко-петрог-
рафског порекла (за које се претпоставља да има својс-
тво споменика природе), обавеза извођача радова је да 
о томе обавести Завод за заштиту природе Србије. 
Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фо-
сили, минерали, кристали и др.) која би могла пред-
стављати заштићену природну вредност налазач је ду-
жан да пријави надлежном министарству у року од осам 
дана од дана проналаска, и предузме мере  заштите од 
уништења, оштећивања или крађе.

6.0.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

6.1.  Општи услови за формирање грађевинске 
  парцеле

У блоковима су одређене карактеристичне целине 
намењене за пословање и становање, у оквиру којих су 
на графичким приказима дати услови формирања 
грађевинских парцела за изградњу оптималног броја 
објеката и њиховог међусобног односа, придржавајући 
се следећих општих правила парцелације и препар-
целације:

-  обавезно се припајају катастарске парцеле које 
својим обликом, површином или ширином уличног 
фронта не задовољавају критеријуме дате по поје-
диним наменама за уређење и изградњу планира-
них садржаја и функционалност целине;

-  задржава се граница постојеће парцеле уколико на 
графичким приказима плана није назначено оба-
везно припајање са суседном парцелом;

-  парцела се може објединити са суседном, ако се 
тиме стварају повољнији услови за реализацију.

 

6.2. Услови за одређивање коте приземља 
  објеката 

У односу на планиране нивелете јавних површина, 
на угловима објеката и грађевинских парцела дате су 
оријентационе коте приземља објеката. Тежило се да 
буду више од 0,2 m од највише нивелете где се планира 
пешачки приступ, а око 1,2 m више од најниже нивелете 
где се планира колски силаз у сутерен. Тиме се постижу 
најповољнији односи између објеката и приступа са 
јавних површина, те користе благе денивелације 
терена.  

6.3.  Општа правила за обликовање објеката

Општа правила за обликовање објеката су:
-  нагиб кровова и боју њиховог покривача треба уск-
ладити са зидним масама фасаде објекта; нагибе 
кровних равни ускладити са суседним прислоње-
ним објектом;

- кровне баџе не могу прећи грађевинску линију ос-
новног габарита објекта; њихова укупна дужина не 
сме прећи 30% дужине фасаде, а њихова висина и 
положај може обезбедити осветљење највише јед-
ној корисној етажи; баџе морају бити сведених, не-
наметљивих облика, пропорцијски усклађених са 
фасадом и укупним волуменом објекта;

- требало би ускладити висине карактеристичних де-
лова фасаде објеката са ширином фронта парце-
ле, односно компоновати претежно хоризонтално 
пружање маса са вертикалним акцентима; 

- за обраду фасада употребити максимално три врс-
те материјала; малтерисане фасаде су обавезно у 
светлим тоновима, а акценти могу бити тамнији; ка-
мен се не може користити;

-  у складу са поднебљем, ради озелењавања у летњем 
периоду и затварања у зимском, потребно је тре-
мове и продужетке приземља пословних простора, 
те отворе на лођама и просторе под кровним тера-
сама пројектовати са могућношћу накнадног за-
стакљивања, односно наткривања материјалима 
који пропуштају светло;

- објекти својим архитектонским изразом морају бити 
усклађени са амбијенталним карактеристикама ок-
ружења у савременој интерпретацији уз коришћење 
трајних материјала; у том смислу, препоручује се 
непретенциозна архитектура јасног, смиреног изра-
за и једноставних геометријских форми које у веш-
том компоновању стварају примерен градитељски 
исказ.

6.4. Услови за прикључење објеката 
  на мрежу инфраструктуре

Прикључење на водоводну мрежу 

Водомер сместити у просторију за водомер у оквиру 
објекта, или у склониште за водомер (водомерни шахт). 
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Склониште за водомер сместити ван регулације улице 
и на парцели корисника, на удаљености највише 0,5 m 
од регулационе линије. Детаљније услове прибавити од 
ЈКП ‘’Водовод и канализација’’ Нови Сад.

Прикључење на канализациону мрежу
Прикључни канализациони шахт (ревизиони шахт) 

сместити ван регулације улице и на парцели корисника, 
на удаљености највише 0,5 m од регулационе линије.

Прикључење сутеренских просторија није могуће, 
осим ако се обезбеди аутономни систем за препумпа-
вање (у надлежности корисника). Детаљније услове 
прибавити од ЈКП ‘’Водовод и канализација’’ Нови Сад.

Прикључење на електроенергетску мрежу
Прикључење објекта на електроенергетску мрежу 

решити изградњом прикључка који се састоји од при-
кључног вода, кабловске прикључне кутије (КПК) и ор-
мана мерног места (ОММ). Прикључни вод изградити 
подземно, од постојећег или планираног вода у улици, 
или директно из трансформаторске станице. Детаљније 
услове за прикључење и изградњу прикључног вода и 
положај КПК и ОММ-а прибавити од Електродистрибу-
ције “Нови Сад”.

Прикључење на гасоводну мрежу
Прикључење објеката у гасификациони систем ре-

шити изградњом гасног прикључка од постојеће  или 
планиране гасоводне мреже до  мерно-регулационог 
сета. У случају потребе за већим количинама топлотне 
енергије, прикључење извршити директно на гасовод 
средњег притиска и изградњом сопствене мерно-регу-
лационе гасне станице. Детаљније услове за прикљу-
чење прибавити од надлежног дистрибутера.

Прикључење на топловодну мрежу
Прикључење објеката у топлификациони систем ре-

шити изградњом вреловодног прикључка од планиране 
вреловодне мреже, или постављањем топлотне под-
станице у посебној просторији у објекту, у подруму (су-
терену) или приземљу објекта. До подстанице омогући-
ти изградњу вреловодног прикључка од постојеће или 
планиране вреловодне мреже. Детаљније услове за 
прикључење прибавити од ЈКП “Новосадска топлана”.

Прикључење на телекомуникациону мрежу 
Прикључење објеката у телекомуникациони систем 

решити изградњом прикључка (подземне мреже оптич-
ких или бакарних проводника) од постојеће или плани-
ране мреже до приступачног места на фасади објекта у 
коме ће бити смештен типски телекомуникациони ор-
ман. Детаљније услове за прикључење прибавити од 
надлежног оператера.

Прикључак на кабловски дистрибутивни систем из-
вести према условима локалног дистрибутера.

6.5.  Вишенаменски пословни центар 

У блоку број 1 на углу улица Рачког и Прерадовиће-
ве, планира се изградња вишенаменског пословног 
центра (По+П и По+П+2+Пк). 

Након издвајања јавне површине за саобраћајнице, 
ради формирања грађевинске парцеле условљава се 
спајање сва три преостала дела катастарских парцела.

Услови за изградњу објекта су:

1) услов за реализацију планираног објекта је ру-
шење свих постојећих објеката на формираној парцели 
и јавним површинама; 

2) објекат се намењује комерцијалним функцијама, 
угоститељству, култури, забави, спорту, рекреацији и 
сродним делатностима; поред претежно трговачких, у 
приземљу је пожељна зелена пијаца, а на вишим ета-
жама је обавезна по једна сала за спортско-рекреатив-
не и културно-уметничке активности; обавезно је да 
садржи биоскопску салу са око 150 места, мању салу за 
друштвене активности, неопходне помоћне просторије 
и један атријумски простор за окупљање младих - у ви-
ду летње позорнице; пожељно је да сале буду више-
наменске, односно да буду димензионисане и оп-
ремљене за коришћење на више начина у различито 
време; могу се опремити за било које врсте спорта или 
рекреације (фитнес, аеробик, борилачке вештине, сто-
ни тенис, билијар и сл.), као и културних делатности (га-
лерија, радионица за израду уметничких предмета, му-
зички и плесни студио, фото и кино студио, школа 
страних језика или компјутера, це-де-тека и сл.); по-
жељно је да се уз пијачни део приземља формирају ат-
рактивни пословни простори у функцији интензивнијих 
социјалних активности, јер су приступачни са ободних 
улица; у објекту није дозвољена изградња пословних 
апартмана и станова;

3) обавезна је изградња паркинг-гараже у подруму 
(око 75 места), уз задовољавање стандарда паркирања 
возила (најмање једно паркинг-место на 70 m2 бруто 
површине објекта), односно тако да се у потпуности за-
довоље нормативи прописани Генералним планом (јед-
но паркинг место на 4-6 пијачних тезги, 45-60 m2 за пос-
ловни простор, 30-45 m2 за банке, 8-12 гледалаца према 
максималном капацитету за спортске садржаје, 50-80 
m2 за супермаркете, 8-12 седишта за ресторане, 30-45 
m2 за апотеке…);

4) максимална спратност дела објекта дуж западне и 
северне границе блока је По+П+2+Пк, а спратност дела 
објекта према потоку је По+П; зона изградње и спрат-
ност објекта дати на графичким приказима плана дели-
мично усмеравају изградњу на грађевинској парцели, 
тако да се зона изградње приземља поклапа са плани-
раном грађевинском парцелом (изван заштитног појаса 
водотока од 7 m), док је оријентационо усмерено пру-
жање зоне изградње спратова, чија дубина није дефи-
нисана; тиме се омогућује да се у објекту најповољније 
димензионишу сале за биоскопске пројекције и спорт-
ске игре, а на рачун површине отворене кровне терасе 
на нивоу првог спрата; 

5) колски приступ се обезбеђује једносмерном сер-
висном саобраћајницом само са десним скретањем из 
Прерадовићеве улице, дуж заштитног појаса потока, до 
укључења у улицу Рачког; ту саобраћајницу ће користи-
ти и бициклисти, те возила за снабдевање пијаце и ос-
талих пословних простора, као и интервентна возила за 
гашење пожара и изношење смећа; положај колских си-
лаза до гараже је оријентационо одређен; 
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6) пошто терен није раван, на графичким приказима 
је дата кота пода приземља, тако да је највише 60 cm 
изнад коте уличног тротоара; положај пешачког присту-
па за кориснике пијаце одређен је на најповољнијем 
месту у односу на дате нивелете тротоара уз објекат, 
односно на југозападном делу објекта, где ће се незнат-
на разлика од 5 cm савладати рампом у оквиру улазног 
трема; 

7) висина приземне етаже може бити до 5,5 m због 
формирања луксузног пословног простора дуж улица, 
али у оквиру овог волумена није могуће формирати две 
независне етаже ни на једном делу објекта, већ је мо-
гуће пројектовати галерију; висина спратова је до 3,5 m;

8) испади и грађевински елементи који одступају од 
грађевинске или регулационе линије на нивоу при-
земља или првог спрата дефинишу се према одредба-
ма чл. 23. и 24. Правилника о општим условима о пар-
целацији и изградњи и садржини, условима и поступку 
издавања акта о урбанистичким условима за објекте за 
које одобрење за изградњу издаје општинска, односно 
градска управа (“Службени гласник Републике Србије”, 
број 75/03) (у даљем тексту: Правилник); површина 
спратних препуста може достићи 100% фасаде изнад 
приземља;

9) у спратном делу објекта ограничен је број од три 
корисне етаже изнад приземља тј. на графичким прика-
зима је означена максимална спратност По+П+2+Пк; у 
поткровљу је назидак максималне висине 2,2 m, а нагиб 
кровних равни је до 30°; кровне баџе не могу прећи 
грађевинску линију основног габарита објекта; њихова 
укупна ширина не сме прећи 30% ширине фасаде; 
уместо дела поткровља, могућа је изградња последње, 
треће пуне етаже са равним кровом који би се користио 
као отворена, проходна тераса, плесни подијум, спорт-
ски терен, базен и сл; 

10) изнад приземног дела објекта, а на нивоу првог 
спрата, обавезна је изградња отворене, проходне кров-
не терасе, на којој се не би могле постављати платнене 
и сличне надстрешнице и застори, већ би се искључиво 
зеленилом наткриле површине са гарнитурама за се-
дење у баштама угоститељских радњи, а њихов распо-
ред треба да усмери поглед посетилаца ка Роковом по-
току на југоистоку; у том смислу, препоручује се благо 
степеновање платоа и изградња рампе за везу те тера-
се и тротоара;

11) заузетост парцеле спратним деловима објекта је 
55 до 75 %, а преостали део до 100 % заузима високо 
приземље или приземље са галеријом, док индекс из-
грађености износи око 3,5;

12) архитектонско обликовање мора бити у складу са 
репрезентативним карактером раскрснице, због чега је 
неопходна израда урбанистичког пројекта; препоручује 
се спровођење позивног конкурса за идејно урбанис-
тичко-архитектонско решење објекта, уређење слобод-
них површина и озелењавање непосредног окружења; 
требало би захтевати истицање зеленила на фасадама 
и терасама овог будућег просторног репера; као део 
значајне раскрснице, окружење католичког обележја 
“крсног пута” источно од објекта потребно је уредити 
као централну тачку укрштања шетне и бициклистичке 
стазе, чему би требало прилагодити архитектуру објекта. 

6.6. Вишепородично становање и пословање

На просторима на којима се нето  површина блокова 
знатно смањује, планира се потпуна реконструкција 
подручја са породичним објектима ради изградње пре-
тежно вишепородичних објеката (П, Су+П и Су+П+2+Пк) 
са пословањем у приземљу. Уз обавезну препарцела-
цију земљишта и рушење постојећих објеката, ус-
ловљава се изградња низова у блоковима бр. 2, 3, 4 и 
5 који ће формирати “разиграну”, од улице делимично 
повучену уличну фасаду, а у дворишним деловима 
обезбедити наизменична проширења зеленила дуж по-
тока.

Услови за формирање грађевинске парцеле су: 

1) на графичким приказима дати су обавезујући ус-
лови спајања делова катастарских парцела (површина 
од 444-561 m2), тако да након препарцелације ширина 
уличног фронта новоформиране грађевинске парцеле 
износи 32-35 m, а просечна површина 1.116 m2; од по 
два дела постојећих катастарских парцела формира се 
10 нових грађевинских парцела, што је преовлађујуће, 
док се од по три дела постојећих формирају шест нових 
парцела;

2) у блоку број 3, обавезно је спајање катастарских 
парцела бр. 2257 и 2259 и мањег дела парцеле број 
2258 у једну, северну грађевинску парцелу (површине 
око 525 m2); затим, обавезно је спајање парцеле број 
2260 и преосталог, већег дела парцеле број 2258 у дру-
гу, јужну грађевинску парцелу (површине око 675 m2); 
том препарцелацијом се омогућава легализација објек-
та П.Т.П. “Гвожђар”.

Услови за изградњу објеката су:

1) услов за реализацију планираног објекта је ру-
шење свих постојећих објеката на парцели, насипање и 
нивелација терена; 

2) у блоковима бр. 2 и 3, у приземљу планираних 
објеката не могу се градити станови, већ пословни и 
пратећи садржаји, тако да је на појединачним грађевин-
ским парцелама обавезно више од 20% површине обје-
ката наменити пословању; у блоковима бр. 4 и 5, при-
земља планираних објеката могу садржати станове 
оријентисане према дворишним деловима парцела, а 
пословне и пратеће садржаје према улицама, тако да 
се на појединачним грађевинским парцелама мање од 
20% површине објеката намењује пословању; 

3) просечна величина стамбене јединице у објекту 
мора бити 50 m2 и више, а најмања величина 24 m2 не-
то; пословне просторије могу бити за терцијарне делат-
ности, и то за трговину, угоститељство, услужно зана-
тство, финансије, техничке услуге и сл., а не 
дозвољавају се занатске делатности које могу штетно 
деловати на становање (радионице за столарске, бра-
варске, аутомеханичарске и сл. радове);

4) објекти обавезно садрже гараже у сутерену или 
подруму, испод дефинисане зоне изградње; при томе је 
обавезно задовољавање стандарда паркирања возила 
најмање једно паркинг-место на 70 m2 бруто површине 
објекта, односно тако да се у потпуности задовоље 
нормативи прописани Генералним планом;



48. strana – Broj 4 SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA 28. januar 2011.

5) планирана спратност објеката је Су+П+2+Пк; улич-
на грађевинска линија претежно се поклапа са регула-
ционом линијом улице, изузев на деловима блокова бр. 
4 и 5, где се планирају незаграђене предбаште; дво-
ришна грађевинска линија објеката се утврђује на ми-
нималном удаљењу 5 m од заштитног појаса потока (у 
којем није дозвољено сађење дрвећа), тј. на удаљењу 
12 m од парцеле потока; дворишна грађевинска линија 
одређује простор обавезног озелењавања дела парце-
ле; препоручују се зелене ограде дуж граница са јавним 
шеталиштем (према потоку);

6) зона изградње се дефинише у модулу од 5,5 m, 
тако да се за гаражирање формира габарит сутерена 
ширине око 16,5 m (максимално 17 m), а за становање 
габарит спратова ширине око 11 m, односно са спрат-
ним препустима до 13,4 m; у ужим блоковима бр. 2 и 3, 
објекти су претежно без крила; у блоковима бр. 4 и 5 
објекти су у облику ћириличког слова „Г“, чијим ни-
зањем настају полуатријумски сегменти; зона изградње 
се делимично шири у приземљу (изнад гаражних дело-
ва у сутерену) и служиће као пословни простор према 
улицама, а за проширење становања према дворишту у 
виду тераса или наткривених тремова који се не могу 
затварати;

7) изузетно, у блоку број 4, габарити спратних дело-
ва планираног објекта дуж Улице Вука Исаковича пред-
ложене ширине од 11 m опционо се могу повећати до 
16,5 m, али под следећим условима: да се изван тих 
габарита не могу пружати испусти на било ком делу 
објекта, и да се предвиди асиметрични пресек 
поткровне етаже без назитка над уличном фасадом 
изнад конструкције другог спрата; на деловима тог 
објекта дуж Улице Вука Исаковича не условљава се 
ванстамбена, пословна делатност, јер је то кратка, 
претежно стамбена улица;

8) објекти се граде у низу, због чега се на графички 
дефинисаним местима обавезно остављају светларни-
ци, а према потреби и на другим местима, како је дефи-
нисано у члану 18. Правилника; 

9) испади и грађевински елементи који одступају од 
грађевинске или регулационе линије на нивоу при-
земља или првог спрата дефинишу се према чл. 23, 24. 
и 25. Правилника; спољне степенице се постављају та-
ко да савлађују висину до 90 cm и да не прелазе регу-
лациону линију; рампе за пешаке и инвалидска колица 
постављају се на слободним деловима парцела тј. у 
предбаштама и двориштима;

10) условљава се таква  организација простора 
чијим коришћењем се неће угрозити комфор и сигур-
ност на суседној парцели (нагиб кровних равни, прозо-
ри, светларници, вентилациони отвори, димњаци); не 
могу се пројектовати отвори просторија за становање 
(собе и трпезарије), пословање или држање огрева и 
запаљивог материјала на странама објеката чија 
удаљеност од суседовог објекта износи мање од 3 m, 

као и на зиду објекта на граници парцеле; на тим стра-
нама, отвори на комуникацијама и осталим помоћним 
просторијама, могу се пројектовати са минималним па-
рапетом од 1,8 m;

11) обавезна је изградња сутерена или подрума, због 
чега је потребно предвидети колске силазе до гаража у 
подземним етажама на местима која су обележена на 
графичким приказима плана; до реализације планиране 
режијске саобраћајнице и зауставне траке у Улици Рач-
ког (блокови бр. 2 и 5), колски прилази планираним 
објектима са постојећег коловоза изводиће се на дис-
позицији постојећих колских прилаза, што се не односи 
на крајеве низова са планираним приступима из боч-
них, стамбених улица; с обзиром на разлику у нивела-
цији терена са уличне и дворишне стране у блоку број 
2, за појединачне објекте треба испитати могућност ре-
ализације сутеренске етаже и начин прилаза тој етажи; 

12) осим при доградњи објекта П.Т.П. “Гвожђар”, није 
дозвољена изградња колских пасажа кроз објекте, јер 
ће се у дворишни део парцеле обезбедити приступ са 
планираног шеталишта у позадини, и то само за интер-
вентна возила; из тих разлога се препоручује да реали-
зација почне са крајева низа;

13) пошто терен није раван, оријентационо је на гра-
фичким приказима дата кота пода приземља; утврђује 
се да је кота приземља од најмање 20 cm до највише 
120 cm изнад коте тротоара; у том смислу, положај при-
ступа у приземље одређује се на најповољнијим мести-
ма у односу на дате нивелете тротоара уз објекте, при 
чему се тежи да денивелација код пешачког улаза буде 
мања од 90 cm;

14) кровови морају бити претежно коси, а нагиб кров-
них равни максимално 30°; максимална висина назитка 
поткровне етаже је 1,6 m, па је могућа изградња дуплек-
са, а није дозвољено пројектовање две функционално 
независне етаже у поткровљу; 

15) оријентационо, према графичким приказима пла-
на индекс заузетости карактеристичних целина објекти-
ма (Су+П+2+Пк са деловима П и Су+П) износи 68 % у 
блоку број 2; 67 % у блоку број 3; 57 % у блоку број 4, а 
59 % у блоку број 5;

16) оријентационо, према графичким приказима пла-
на индекс изграђености карактеристичних целина изно-
си 2,2 у блоковима бр. 2, 4 и 5, а у блоку број 3 износи 
2,8.

 

7.0.  ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА 
  УЛАГАЊА ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА

У циљу обезбеђења неопходних саобраћајних и ин-
фраструктурних услова за изградњу и функционисање 
планираних садржаја на простору који је обухваћен 
планом, потребно је извршити  радове на уређивању 
грађевинског земљишта. 
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Тaбела: Процена улагања из јавног сектора

Ред.
брoj Oпис радова Јед.

мере Количина Цена по јед.
мере у дин. 

Укупна
 цена

1. САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ    67.382.000
1.1. Коловоз 1-TТВ m2 1.359 8.000 10.872.000

1.2. Коловоз 2-СТВ m2 4.000 6.000 24.000.000

1.3. Тротоари са ивичњацима m2 5.000 3.500 17.500.000

1.4. Бициклистичке стазе m2 860 3.500 3.010.000

1.5. Паркинзи m2 3.000 4.000 12.000.000

1.6. Поплочане површине m2 630 3.500 2.205.000

2. ХИДРОТЕХНИКА    6.107.500
2.1. Канализациони вод Ø 300 m 295 12.500 3.687.500

2.2. Канализациони вод Ø 250 m 95 11.000 1.045.000

2.3. Водоводна мрежа Ø 100 m 250 5.500 1.375.000

3. ЕНЕРГЕТИКА    50.000.000
3.1. Трафостаница 20/0,4 kV / kV ком. 2 4.000.000 8.000.000

3.2. Електроенергeтска мрежа 20 kV m 250 8.000 2.000.000

3.3. Вреловодна мрежа m 1.000 40.000 40.000.000

4. ПРИПРЕМА ЗЕМЉИШТА    34.800.000
4.1. Трошкови прибављања земљишта m2 16.000 2.175 34.800.000

5. УКУПНО    158.289.500

Процена средстава дата је по ценама за април 2010. године.

Финансирање уређивања грађевинског земљишта 
обезбедиће се из средстава остварених од:

- накнаде за уређивање грађевинског земљишта,
- закупнинe за грађевинско земљиште,
- отуђења грађевинског земљишта,
- конверзије права коришћења, односно права заку-
па у складу са Законом,

- других извора у складу са законом.

8.0.  ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА   
  УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Обавезна је израда урбанистичког пројекта више-
наменског пословног центра. Неопходно је обухватити 
и непосредно окружење са верским обележјем, те пе-
шачким, бициклистичким и колским саобраћајницама. 
Препоручује се спровођење позивног конкурса за идеј-
но урбанистичко-архитектонско решење објекта.

9.0.  ПРИМЕНА ПЛАНА

Доношење овог плана омогућава издавање инфор-
мације о локацији и локацијске дозволе. 

Парцелација и препарцелација грађевинског земљи-
шта може се вршити само у циљу привођења земљиш-
та планираној намени. 

Саставни део плана су следећи графички прикази:

1.  Извод из Генералног плана града Новог 
  Сада до 2021. године са означеним про-
  стором обухваћеним планом .............................А3

2. Катастарска подлога са границом 
  обухвата плана .....................................Р = 1 : 1000

3.1. План намене земљишта ......................Р = 1 : 1000

3.2. План саобраћаја, нивелације и 
  регулације .............................................Р = 1 : 1000

4. План јавних површина са условима 
  за формирање грађевинских парцела ..Р = 1 : 1000

5. План водне инфраструктуре ...............Р = 1 : 1000

6. План енергетске инфраструктуре ......Р = 1 : 1000

7. План зеленила и уређења слобо-
  дних површина са композиционим 
  приказом ................................................Р = 1 : 1000

8. Попречни профили улица ... ...Р = 1 : 100 и 1 : 200.

План детаљне регулације дела стамбене зоне VIII у 
Петроварадину израђен је у четири примерка у анало-
гном и у пет примерака у дигиталном облику који ће се, 
после потписивања и овере, чувати у Скупштини Града 
Новог Сада, Градској управи за урбанизам и стамбене 
послове, министарству надлежном за послове урбаниз-
ма, и у Јавном предузећу “Урбанизам” Завод за урбани-
зам Нови Сад. 

Ступањем на снагу овог плана престаје да важи Ре-
гулациони план Петроварадин VIII ("Службени лист 
Града Новог Сада", бр. 16/97 и 17/2003). 
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План ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-340/2009-I
28. јануар 2011. године
НОВИ САД     Председник

Александар Јовановић, с.р.

61
На основу члана 46. став 4. Закона о локалним избо-

рима (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 129/07 
и 34/10 - УС),  Скупштина Града Новог Сада на XXXV 
седници 28. јануара 2011. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА У 

СКУПШТИНИ ГРАДА НОВОГ САДА

I

Скупштина Града Новог Сада утврђује да одборнику 
у Скупштини Града Новог Сада, проф. др АЛЕКСАНДРУ 
КИРАЉУ са Изборне листе “За европски Нови Сад - Бо-
рис Тадић”, престаје мандат одборника у Скупштини 
Града Новог Сада, пре истека времена на које је иза-
бран, по основу поднете оставке. 

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 022-1/2011-19-I
28. јануар 2011. године
НОВИ САД     Председник

Александар Јовановић, с.р.

62
На основу члана 56. Закона о локалним изборима 

(“Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 34/10 - УС), Скупш-
тина Града Новог Сада на XXXV седници 28. јануара 
2011. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА НОВОМ 
ОДБОРНИКУ У СКУПШТИНИ ГРАДА 

НОВОГ САДА

I

Потврђује се мандат новом одборнику у Скупштини 
Града Новог Сада са Изборне листе “За европски Нови 
Сад - Борис Тадић”:

ДАЛИБОРУ РОЖИЋУ

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 022-1/2011-16-I
28. јануар 2011. године
НОВИ САД 

Председник
Александар Јовановић, с.р.

63
На основу члана 50. став 2. Статута Града Новог Са-

да - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Са-
да“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXXV 
седници 28. јануара 2011. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНИЦЕ 

ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НОВОГ САДА

I

Проф. др сц мед. АЛЕКСАНДРИ НОВАКОВ МИКИЋ, 
престаје функција чланице Градског већа Града Новог 
Сада, на основу поднете оставке.  

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: 020-17/2011-I 
28. јануар 2011. године
НОВИ САД 

Председник
Александар Јовановић, с.р.

64
На основу члана 24. тачка 15. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на 
XXXV седници 28. јануара 2011. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДА НОВОГ САДА

I

Проф. др АЛЕКСАНДАР КИРАЉ, бира се за члана 
Градског већа Града Новог Сада.
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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: 020-18/2011-I 
28. јануар 2011. године
НОВИ САД     Председник

Александар Јовановић, с.р.

65
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/08) и члана 20. став 1. алинеја трећа Од-
луке о установама културе чији је оснивач Град Нови 
Сад (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 11/10, 39/10 
и 50/10), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седни-
ци 28. јануара 2011. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Даје се сагласност на Програм рада Музеја Града 
Новог Сада, Петроварадин за 2011. годину, који је Уп-
равни одбор Музеја Града Новог Сада, Петроварадин 
донео на XXIV седници одржаној 14. јануара 2011. годи-
не.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-1/2011-8-I
28. јануар 2011. године
НОВИ САД     Председник 

Александар Јовановић, с.р.

66
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/08), и члана 20. став 1. алинеја трећа Од-
луке о установама културе чији је оснивач Град Нови 
Сад (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 11/10, 39/10 
и 50/10), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седни-
ци 28. јануара 2011. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Даје се сагласност на Програм рада Историјског 
архива Града Новог Сада, Петроварадин за 2011. годи-
ну, који је Управни одбор Историјског архива Града Но-
вог Сада, Петроварадин донео на 22. седници одржаној 
13. јануара 2011. године.

2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града 
Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 6-1/2011-6-I
28. јануар 2011. године
НОВИ САД 

Председник
Александар Јовановић, с.р.

67
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/08) и члана 20. став 1. алинеја трећа Од-
луке о установама културе чији је оснивач Град Нови 
Сад (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 11/10, 39/10 
и 50/10), Скупштина Града Новог Сада, на XXXV 
седници 28. јануара 2011. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Даје се сагласност на Програм рада Градске биб-
лиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 2011. годину, који је 
Управни одбор Градске библиотеке у Новом Саду, Нови 
Сад  донео на XXXII седници одржаној 14. јануара 2011. 
године.

2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града 
Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-1/2011-11-I
28. јануар 2011. године
НОВИ САД 

Председник
Александар Јовановић, с.р.

68
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/08) и члана 20. став 1. алинеја трећа Од-
луке о установама културе чији је оснивач Град Нови 
Сад (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 11/10, 39/10 
и 50/10), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници 
28. јануара 2011. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Даје се сагласност на Програм рада Завода за за-
штиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад 
за 2011. годину, који је Управни одбор Завода за зашти-
ту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад до-
нео на XVIII седници одржаној 14. јануара 2011. 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: 6-1/2011-10-I
28. јануар 2011. године
НОВИ САД 

Председник
Александар Јовановић, с.р.

69
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/08), и члана 20. став 1. алинеја трећа Од-
луке о установама културе чији је оснивач Град Нови 
Сад (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 11/10, 39/10 
и 50/10), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седни-
ци 28. јануара 2011. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Даје се сагласност на Програм рада Позоришта 
младих, Нови Сад за 2011. годину, који је Управни одбор 
Позоришта младих, Нови Сад донео на XXIV седници 
одржаној 14. јануара 2011. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-1/2011-9-I
28. јануар 2011. године
НОВИ САД 

Председник
Александар Јовановић, с.р.

70
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/08) и члана 20. став 1. алинеја трећа Од-
луке о установама културе чији је оснивач Град Нови 
Сад (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 11/10, 39/10 
и 50/10), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници 
28. јануара 2011. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Даје се сагласност на Програм рада Стеријиног 
позорја, Нови Сад у 2011. години, који је Управни одбор 
Стеријиног позорја, Нови Сад донео на 1. седници одр-
жаној 13. јануара 2011. године.

2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града 
Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-1/2011-15-I
28. јануар 2011. године
НОВИ САД 

Председник
Александар Јовановић, с.р.

71
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/08) и члана 20. став 1. алинеја трећа Од-
луке о установама културе чији је оснивач Град Нови 
Сад (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 11/10, 39/10 
и 50/10), Скупштина Града Новог Сада, на XXXV 
седници 28. јануара 2011. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Даје се сагласност на Програм рада Културног 
центра Новог Сада, Нови Сад за 2011. годину, који је Уп-
равни одбор Културног центра  Новог Сада, Нови Сад  
донео на XXVII седници одржаној 14. јануара 2011. го-
дине.

2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града 
Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 6-1/2011-13-I
28. јануар 2011. године
НОВИ САД 

Председник
Александар Јовановић, с.р.

72
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 43/08) и члана 20. став 1. алинеја трећа Од-
луке о установама културе чији је оснивач Град Нови 
Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10 
и 50/10), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седни-
ци 28. јануара 2011. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Даје се сагласност на Програм рада „Новосадског 
позоришта - Ujvideki Szinhaz“, Нови Сад за 2011. годину, 
који је Управни одбор „Новосадског позоришта- Ujvideki 
Szinhaz“, Нови Сад донео на XX седници одржаној 13. 
јануара 2011. 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: 6-1/2011-14-I
28. јануар 2011. године
НОВИ САД     Председник

Александар Јовановић, с.р.

73
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/08), и члана 20. став 1. алинеја трећа Од-
луке о установама културе чији је оснивач Град Нови 
Сад (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 11/10, 39/10 
и 50/10), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седни-
ци 28. јануара 2011. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Даје се сагласност на Програм рада Установе за 
израду таписерија “Атеље 61”, Петроварадин за 2011. 
годину, који је Управни одбор Установе за израду тапи-
серија “Атеље 61”, Петроварадин донео на II седници 
одржаној 14. јануара 2011. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-1/2011-5-I
28. јануар 2011. године
НОВИ САД     Председник

Александар Јовановић, с.р.

74
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/08), и члана 20. став 1. алинеја трећа Од-
луке о установама културе чији је оснивач Град Нови 
Сад (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 11/10, 39/10 
и 50/10), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седни-
ци 28. јануара 2011. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Даје се сагласност на Програм рада Установе за 
културу, информисање и образовање Културно-инфор-
мативни центар “Младост”, Футог за 2011. годину, који је 
Управи одбор Установе за културу, информисање и об-
разовање Културно-информативни центар “Младост”, 
Футог донео на XXVIII седници одржаној 13. јануара 
2011. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 6-1/2011-7-I
28. јануар 2011. године
НОВИ САД     Председник

Александар Јовановић, с.р.

75
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/08), и члана 20. став 1. алинеја трећа Од-
луке о установама културе чији је оснивач Град Нови 
Сад (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 11/10, 39/10 
и 50/10), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници 
28. јануара 2011. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Даје се сагласност на Програм рада Установе за 
културу, информисање и образовање Културно-инфор-
мативни центар "Кисач", Кисач за 2011. годину, који је 
Управни одбор Установе за културу, информисање и 
образовање Културно-информативни центар "Кисач", 
Кисач донео на IX седници одржаној 13. јануара 2011. 
године.

2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града 
Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-1/2011-12-I
28. јануар 2011. године
НОВИ САД     Председник 

Александар Јовановић, с.р.

76
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 43/08) и члана 16. став 1. алинеја два Одлу-
ке о оснивању Туристичке организације Града Новог Са-
да („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 53/08 и 
29/09), Скупштина Града Новог Сад на XXXV седници 
28. јануара 2011. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 
ИЗМЕНИ ПРОГРАМА РАДА ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА НОВОГ САДА СА 
ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ И ПРОГРАМОМ 
И ПЛАНОМ ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ 
ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2011. ГОДИНУ
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I

Даје се сагласност на Одлуку о измени Програма ра-
да Туристичке организације Града Новог Сада са Фи-
нансијским планом и Програмом и планом промотивних 
активности Града Новог Сада за 2011. годину, коју је Уп-
равни одбор Туристичке организације Града Новог Сада 
донео на XXXVI седници, одржаној 5. јануара 2011. го-
дине.

II
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Но-

вог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 3-6/2011-I
28. јануар 2011. године
НОВИ САД 

Председник
Александар Јовановић, с.р.

77
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог 

Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог 
Сада", број 43/08) и члана 16. став 1. тачка 1. Одлуке о 
организовању Радне организације спортски и пословни 
центар „Војводина“ у оснивању као јавног предузећа 
("Службени лист Града Новог Сада", бр. 29/05 – 
пречишћен текст 53/08 и 4/10), Скупштина Града Новог 
Сада, на XXXV седници 28. јануара 2011. године, 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 
ИЗМЕНАМА СТАТУТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

"СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР 
ВОЈВОДИНА" НОВИ САД

1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Статута 
Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војво-
дина" Нови Сад, коју је донео Управни одбор Јавног 
предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Но-
ви Сад на 37. седници одржаној 17. јануара 2011. године.

2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града 
Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-13/2011-I
28. јануар 2011. године
НОВИ САД 

Председник
Александар Јовановић, с.р.

78
На основу члана 141. став 2. Закона о здравственој 

заштити („Службени гласник Републике Србије“, бр. 
107/05, 72/09-др. закон, 88/10 и 99/10) и члана 24. тачка 
32. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), 
Скупштина Града Новог Сада, на XXXV седници 28. 
јануара 2011. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 
ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА ЗАВОДА ЗА 
ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА 

НОВИ САД

I. Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни 
Статута Завода за здравствену заштиту студената Но-
ви Сад, коју је Управни одбор Завода за здравствену 
заштиту студената Нови Сад донео на XIV седници од-
ржаној 28. априла 2010. године.

II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града 
Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 51-2/2011-I
28. јануар 2011. године
НОВИ САД 

Председник 
Александар Јовановић, с.р.

79
На основу члана 24. тачка 43. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на 
XXXV седници 28. јануара 2011. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ НАЗИВА УЛИЦИ 
У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ

I

Новој улици, која нема назив, парцеле бр. 5730/2, 
5732/1, 5732/2, 5733 и 5734, К.О. Сремска Каменица, на 
локалитету „Ново село III“, даје се назив: Улица јабла-
нова.

II

О спровођењу овог решења стараће се Републички 
геодетски завод - Служба за катастар непокретности 
Нови Сад и Градска управа за комуналне послове.
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III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 020-434/2010-I
28. јануар 2011. године
НОВИ САД     Председник

Александар Јовановић, с.р.

80
На основу члана 24. тачка 43. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на 
XXXV седници 28. јануара 2011. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ НАЗИВА УЛИЦИ У КАЋУ

I

Новој улици, која нема назив, парцела број 6718, К.О. 
Каћ, даје се назив: Улица беле раде.

II

О спровођењу овог решења стараће се Републички 
геодетски завод - Служба за катастар непокретности 
Нови Сад и Градска управа за комуналне послове.

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-435/2010-I
28. јануар 2011. године
НОВИ САД     Председник

Александар Јовановић, с.р.

81
На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и 

обављању делатности од општег интереса (“Службени 
гласник РС”, бр. 25/2000, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07)  
и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пре-
чишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници 
28. јануара 2011. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ  ПРЕДСЕДНИЦЕ 
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА “ЛИСЈЕ”, НОВИ САД

I

ГОРДАНИ МОГИЋ, престаје дужност председнице 
Управног одбора Јавног комуналног предузећа “Лисје”, 
Нови Сад, на основу поднете оставке.

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: 022-1/2011-3-I
28. јануар 2011. 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, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07)  
и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пре-
чишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници 
28. јануара 2011. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНИЦЕ И ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ 
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “НОВОСАДСКА 

ТОПЛАНА”, НОВИ САД

I

ТАТЈАНА СТАНИМИРОВИЋ, разрешава се дужности 
чланице Управног одбора Јавног комуналног предузећа 
“Новосадска топлана”, Нови Сад.

II

РУШКО ТЕПИЋ,  именује се за члана Управног одбо-
ра Јавног комуналног предузећа “Новосадска топлана”, 
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: 022-1/2011-5-I
28. јануар 2011. године
НОВИ САД 

Председник
Александар Јовановић, с.р.
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83
На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и 

обављању делатности од општег интереса (“Службени 
гласник РС”, бр. 25/2000, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07)  
и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пре-
чишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници 
28. јануара 2011. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И 

ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИЦЕ УПРАВНОГ 
ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

“НОВОСАДСКА ТОПЛАНА”, НОВИ САД
I

СРЂАН ФИЛИПОВИЋ, разрешава се дужности пред-
седника Управног одбора Јавног комуналног предузећа 
“Новосадска топлана”, Нови Сад.

II

ТАТЈАНА СТАНИМИРОВИЋ,  именује се за председ-
ницу Управног одбора Јавног комуналног предузећа 
“Новосадска топлана”, 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: 022-1/2011-4-I
28. јануар 2011. године
НОВИ САД     Председник

Александар Јовановић, с.р.

84
На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и 

обављању делатности од општег интереса (“Службени 
гласник РС”, бр. 25/2000, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07)  
и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пре-
чишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници 
28. јануара 2011. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И 
ОДРЕЂИВАЊУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА 
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА “ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО”, 
НОВИ САД

I

ЉУБОМИР СТАНИШИЋ, разрешава се дужности 
члана и заменика председника Управног одбора Јавног 
комуналног предузећа “Градско зеленило”, Нови Сад.

II

СРЂАН ФИЛИПОВИЋ, именује се за члана и од-
ређује за заменика председника Управног одбора Јав-
ног комуналног предузећа “Градско зеленило”, 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: 022-1/2011-6-I
28. јануар 2011. године
НОВИ САД 

Председник
Александар Јовановић, с.р.

85
На основу члана 15. Закона о јавним предузећима и 

обављању делатности од општег интереса (“Службени 
гласник РС”, бр. 25/2000, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07)  
и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пре-
чишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници 
28. јануара 2011. године, доноси

 
Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНИЦЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ 
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ВОДОВОД И 

КАНАЛИЗАЦИЈА”, НОВИ САД

I

САША СТЕВАНОВИЋ, разрешава се дужности члана 
Надзорног одбора Јавног комуналног  предузећа  “Во-
довод и канализација”, Нови Сад.

II

СНЕЖАНА КРИЧКОВИЋ, именује се за чланицу Над-
зорног одбора Јавног комуналног  предузећа “Водовод 
и канализација” , 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: 022-1/2011-7-I
28. јануар 2011. године
НОВИ САД 

Председник
Александар Јовановић, с.р.
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86
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/08) и члана 12. став 1. Одлуке о устано-
вама културе чији је оснивач Град Нови Сад (“Службени 
лист Града Новог Сада”, бр. 11/10, 39/10 и 50/10), Скупш-
тина Града Новог Сада на XXXV седници 28. јануара 
2011. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
О  РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНИЦЕ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА СТЕРИЈИНОГ 

ПОЗОРЈА, НОВИ САД
I

АЛЕКСАНДРА КОЛАРИЋ, разрешава се дужности 
чланице Управног одбора Стеријиног позорја, Нови 
Сад.

II
ГОРАН ИБРАЈТЕР, именује се за члана Управног од-

бора Стеријиног позорја, Нови Сад.

III
Мандат члана Управног одбора из тачке II. овог ре-

шења, траје до престанка мандата Управног одбора 
Стеријиног позорја, Нови Сад, именованог у складу са 
одредбама Одлуке о установама културе чији је осни-
вач Град Нови Сад (“Службени лист Града Новог Сада”, 
бр. 20/03, 21/03, 27/05, 4/07 и 54/08).

IV
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: 022-1/2011-8-I
28. јануар 2011. године
НОВИ САД     Председник

Александар Јовановић, с.р.

87
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/08) и члана 16. Одлуке о установама кул-
туре чији је оснивач Град Нови Сад (“Службени лист 
Града Новог Сада”, бр. 11/10, 39/10 и 50/10), Скупштина 
Града Новог Сада на XXXV седници 28. јануара 2011. 
године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
О  РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНИЦЕ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА СТЕРИЈИНОГ 

ПОЗОРЈА, НОВИ САД
I

ДУБРАВКА БЕЛИЋ, разрешава се дужности чланице 
Надзорног одбора Стеријиног позорја, Нови Сад.

II

МИЛАН КАЋАНСКИ, именује се за члана Надзорног 
одбора Стеријиног позорја, Нови Сад.

III

Мандат члана Надзорног одбора из тачке II. овог ре-
шења, траје до престанка мандата Надзорног одбора 
Стеријиног позорја, Нови Сад, именованог у складу са 
одредбама Одлуке о установама културе чији је осни-
вач Град Нови Сад (“Службени лист Града Новог Сада”, 
бр. 20/03, 21/03, 27/05, 4/07 и 54/08).

IV

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: 022-1/2011-9-I
28. јануар 2011. године
НОВИ САД    Председник

Александар Јовановић, с.р.

88
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/08) и члана 16. Одлуке о установама кул-
туре чији је оснивач Град Нови Сад (“Службени лист 
Града Новог Сада”, бр. 11/10, 39/10 и 50/10), Скупштина 
Града Новог Сада на XXXV седници 28. јануара 2011. 
године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
О  РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНИЦЕ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА 
ИЗРАДУ ТАПИСЕРИЈА “АТЕЉЕ 61”, 

ПЕТРОВАРАДИН

I

ЈЕЛЕНА БОЖИЋ, разрешава се дужности чланице 
Надзорног одбора Установе за израду таписерија 
“Атеље 61”, Петроварадин.

II

ЖУЖАНА ТОТ ВАНГЕР, именује се за чланицу Над-
зорног одбора Установе за израду таписерија “Атеље 
61”, Петроварадин.

III

Мандат чланице Надзорног одбора из тачке II. овог 
решења, траје до престанка мандата Надзорног одбора 
Установе за израду таписерија “Атеље 61”, Петровара-
дин, именованог у складу са одредбама Одлуке о уста-
новама културе чији је оснивач Град Нови Сад (“Служ-
бени лист Града Новог Сада”, бр. 20/03, 21/03, 27/05, 
4/07 и 54/08).



58. strana – Broj 4 SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA 28. januar 2011.

IV

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: 022-1/2011-10-I
28. јануар 2011. године
НОВИ САД     Председник 

Александар Јовановић, с.р.

89
На основу члана 24. тачка 44. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на 
XXXV седници 28. јануара 2011. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА И ИЗБОРУ 
ЧЛАНИЦЕ САВЕТА ЗА СТАТУТАРНА 
ПИТАЊА И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

I

ЗОРАН МАНДИЋ, разрешава се дужности члана Са-
вета за статутарна питања и локалну самоуправу.

II

НЕВЕНКА ЂАКОНОВ, бира се за чланицу Савета за 
статутарна питања и локалну самоуправу.

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: 022-1/2011-11-I
28. јануар 2011. године
НОВИ САД     Председник

Александар Јовановић, с.р.

90
На основу члана 24. тачка 44. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на 
XXXV седници 28. јануара  2011. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА И ИЗБОРУ ЧЛАНИЦЕ 

САВЕТА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
I

ЗОРАН МАНДИЋ, разрешава се дужности члана Са-
вета за буџет и финансије.

II
НЕВЕНКА ЂАКОНОВ, бира се за чланицу Савета за 

буџет и финансије.

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: 022-1/2011-12-I
28. јануар 2011. године
НОВИ САД     Председник

Александар Јовановић, с.р.

91
На основу члана 24. тачка 44. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на 
XXXV седници 28. јануара 2011. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА САВЕТА 
ЗА ЈАВНИ РЕД И МИР И БЕЗБЕДНОСТ

I
ЖИВКО ПОПОВ, разрешава се дужности члана Са-

вета за јавни ред и мир и безбедност.

II
МИЉАН ГРБОВИЋ, бира се за члана Савета за јав-

ни ред и мир и безбедност.

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: 022-1/2011-13-I
28. јануар 2011. године
НОВИ САД     Председник

Александар Јовановић, с.р.

92
На основу члана 24. тачка 44. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на 
XXXV седници 28. јануара 2011. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА САВЕТА 
ЗА УРБАНИЗАМ, ПОСЛОВНИ ПРОСТОР 

И СТАМБЕНА ПИТАЊА
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I

ЖИВКО ПОПОВ, разрешава се дужности члана Са-
вета за урбанизам, пословни простор и стамбена пи-
тања.

II

МИРОСЛАВ МАНДИЋ, бира се за члана Савета за 
урбанизам, пословни простор и стамбена питања.

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: 022-1/2011-14-I
28. јануар 2011. године
НОВИ САД     Председник

Александар Јовановић, с.р.

93
На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и 

обављању делатности од општег интереса (“Службени 
гласник РС”, бр. 25/2000, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07)  
и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пре-
чишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници 
28. јануара 2011. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ И ИМЕНОВАЊУ  

ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА “ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ 

ГРАДА” У НОВОМ САДУ

I

АЛЕКСАНДРУ БАШИЋУ престаје дужност члана Уп-
равног одбора Јавног предузећа “Завод за изградњу 
Града” у Новом Саду, на основу поднете оставке.

II

МИЛОМИР ЦВИЈОВИЋ,  именује се за члана Управ-
ног одбора Јавног предузећа “Завод за изградњу Града” 
у Новом Саду.

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: 022-1/2011-15-I
28. јануар 2011. године
НОВИ САД     Председник 

Александар Јовановић, с.р.

94
На основу члана 15. Закона о јавним предузећима и 

обављању делатности од општег интереса (“Службени 
гласник РС”, бр. 25/2000, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07)  
и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пре-
чишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници 
28. јануара 2011. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА И ИМЕНОВАЊУ  

ЧЛАНИЦЕ  НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ 
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ЛИСЈЕ”, 

НОВИ САД

I

НЕБОЈША ЈОВИЋ, разрешава се дужности члана 
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа “Лисје”, 
Нови Сад.

II

ДРАГИЦА МАРАВИЋ, именује се за чланицу Надзор-
ног одбора Јавног комуналног предузећа “Лисје”, 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: 022-1/2011-17-I
28. јануар 2011. године
НОВИ САД 

Председник
Александар Јовановић, с.р.

95
На основу члана 15. Закона о јавним предузећима и 

обављању делатности од општег интереса (“Службени 
гласник РС”, бр. 25/2000, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07)  
и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пре-
чишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници 
28. јануара 2011. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЕДНИКА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА “ЛИСЈЕ”, НОВИ САД

I

НЕБОЈША ЈОВИЋ, именује се за председника Уп-
равног одбора Јавног комуналног предузећа “Лисје”, 
Нови Сад.
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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: 022-1/2011-21-I
28. јануар 2011. године
НОВИ САД 

Председник
Александар Јовановић, с.р.

96
На основу члана 15. Закона о јавним предузећима и 

обављању делатности од општег интереса (“Службени 
гласник РС”, бр. 25/2000, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07)  
и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пре-
чишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници 
28. јануара 2011. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  

ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

“ИНФОРМАТИКА”, НОВИ САД
I

Др СРЂАН ЕГИЋ, разрешава се дужности председ-
ника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа 
“Информатика”, Нови Сад.

II

ЗОРАН ИВОШЕВИЋ, именује се за председника 
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа “Ин-
форматика”, 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: 022-1/2011-18-I
28. јануар 2011. године
НОВИ САД 

Председник
Александар Јовановић, с.р.
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Reg. br.  Predmet     Strana Reg. br.  Predmet     Strana

S A D R @ A J

ГРАД НОВИ САД

Скупштина

58 Одлукa о додели Фебруарске награде 
 Града Новог Сада за 2010. годину 33

59 Одлука о кућном реду у стамбеним 
 зградама 33

60 План детаљне регулације дела 
 стамбене зоне VIII у Петроварадину 37

61 Решење о престанку мандата одбор-
 ника у Скупштини Града Новог Сада 50

62 Решење о потврђивању мандата 
 новом одборнику у Скупштини Града 
 Новог Сада 50

63 Решење о престанку функције чланице 
 Градског већа Града Новог Сада 50

64 Решење о избору члана Градског већа 
 Града Новог Сада 50

65 Решење о давању сагласности на 
 Програм рада Музеја Града Новог 
 Сада, Петроварадин за 2011. годину 51

66 Решење о давању сагласности на
 Програм рада Историјског архива 
 Града Новог Сада, Петроварадин 
 за 2011. годину 51

67 Решење о давању сагласности на
 Програм рада Градске библиотеке 
 у Новом Саду, Нови Сад за 
 2011. годину 51

68 Решење о давању сагласности на
 Програм рада Завода за заштиту 
 споменика културе Града Новог Сада, 
 Нови Сад за 2011. годину 51

69 Решење о давању сагласности на
 Програм рада Позоришта младих, 
 Нови Сад за 2011. годину 52

70 Решење о давању сагласности на
 Програм рада Стеријиног позорја, 
 Нови Сад у 2011. години 52

71 Решење о давању сагласности на
 Програм рада Културног центра Но-
 вог Сада, Нови Сад за 2011. годину 52

72 Решење о давању сагласности на
 Програм рада „Новосадског позо-
 ришта - Ujvideki Szinhaz“, Нови Сад 
 за 2011. годину 52

73 Решење о давању сагласности на
 Програм рада Установе за израду 
 таписерија “Атеље 61”, Петровара-
 дин за 2011. годину 53

74 Решење о давању сагласности на
 Програм рада Установе за културу, 
 информисање и образовање Кул-
 турно-информативни центар 
 “Младост”, Футог за 2011. годину 53

75 Решење о давању сагласности на
 Програм рада Установе за културу, 
 информисање и образовање Култур-
 но-информативни центар "Кисач", 
 Кисач за 2011. годину 53

76 Решење о давању сагласности на Од-
 луку о измени Програма рада Туристи-
 чке организације Града Новог Сада са 
 Финансијским планом и Програмом и 
 планом промотивних активности Гра-
 да Новог Сада за 2011. годину 53

77 Решење о давању сагласности на Од-
 луку о изменама Статута Јавног пре-
 дузећа “Спортски и пословни центар 
 Војводина” Нови Сад 54

78 Решење о давању сагласности на Од-
 луку о измени и допуни Статута Заво-
 да за здравствену заштиту студена-
 та Нови Сад 54

79 Решење о давању назива улици у 
 Сремској Каменици 54

80 Решење о давању назива улици 
 у Каћу 55

81 Решење о престанку дужности  пред-
 седнице Управног одбора Јавног ко-
 муналног предузећа “Лисје”, Нови Сад 55

82 Решење о разрешењу чланице и име-
 новању члана Управног одбора Јавног 
 комуналног предузећа “Новосадска 
 топлана”, Нови Сад 55

83 Решење о разрешењу председника 
 и именовању председнице управног 
 одбора Јавног комуналног предузећа 
 “Новосадска топлана”, Нови Сад 56

84 Решење о разрешењу члана и заме-
 ника председника и именовању чла-
 на и одређивању заменика председ-
 ника Управног одбора Јавног кому-
 налног предузећа “Градско зеленило”, 
 Нови Сад 56
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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, Ministarstvo finansija - Uprava za trezor,  Filijala Novi Sad.

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.

85 Решење о разрешењу члана и име-
 новању чланице Надзорног одбора 
 Јавног комуналног предузећа “Водо-
 вод и канализација”, Нови Сад 56

86 Решење о  разрешењу чланице и 
 именовању члана Управног одбора 
 Стеријиног позорја, Нови Сад 57

87 Решење о  разрешењу чланице и 
 именовању члана Надзорног одбора 
 Стеријиног позорја, Нови Сад 57

88 Решење о  разрешењу и именовању 
 чланице Надзорног одбора Установе 
 за израду таписерија “Атеље 61”, 
 Петроварадин 57

89 Решење о разрешењу члана и избо-
 ру чланице Савета за статутарна 
 питања и локалну самоуправу 58

90 Решење о разрешењу члана и избору 
 чланице Савета за буџет и финансије 58

91 Решење о разрешењу и избору члана 
 Савета за јавни ред и мир и безбедност 58

92 Решење о разрешењу и избору члана 
 Савета за урбанизам, пословни про-
 стор и стамбена питања 58

93 Решење о престанку дужности и име-
 новању  члана Управног одбора Јав-
 ног предузећа “Завод за изградњу 
 Града” у Новом Саду 59

94 Решење о разрешењу члана и имено-
 вању чланице Надзорног одбора Јав-
 ног комуналног предузећа “Лисје”, 
 Нови Сад 59

95 Решење о именовању председника 
 Управног одбора Јавног комуналног 
 предузећа “Лисје”, Нови Сад 59

96 Решење о разрешењу и именовању  
 председника Надзорног одбора Јав-
 ног комуналног предузећа “Инфор-
 матика”, Нови Сад 60


