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ГРАД НОВИ САД
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На основу члана 54. став 1. Закона о планирању и 

изградњи (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 
47/2003 и 34/2006) и члана 24. тачка 6. Статута Града 
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града 
Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Са-
да на XII седници 27. марта 2009. године, доноси

П Л А Н
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА 

“РЕМОНТ И СЕРВИС” ДОО НА 
РУМЕНАЧКОМ ПУТУ  У НОВОМ САДУ

1.0. УВОД

1.1. Правни основ за израду плана

План детаљне регулације простора “Ремонт и сер-
вис” ДОО на Руменачком путу у Новом Саду (у даљем 
тексту: план) израђен је на основу Одлуке о изради пла-
на детаљне регулације простора АД “Ремонт и сервис” 
на Руменачком путу у Новом Саду (“Службени лист Гра-
да Новог Сада”, број 50/2007) коју је донела Скупштина 
Града Новог Сада на XXXIII седници 17. децембра 2007. 
године.

Плански основ за израду плана је Генерални план 
града Новог Сада до 2021. године-пречишћен текст 
(“Службени лист Града Новог Сада”, број 39/2006) (у 
даљем тексту: Генерални план) који је утврдио смерни-
це и критеријуме за уређење просторних целина и зона.

1.2. Положај, место и улога грађевинског 
  рејона обухваћеног планом у оквиру 
  Генералног плана

Грађевински рејон обухваћен планом налази се у се-
верном делу града уз важну саобраћајницу. Руменачки 
пут (Р-102, односно регионални пут Бачко Ново Село- 
Руменка - Нови Сад), која представља северни улаз у 
град. Простор је оријентисан на ову значајну саобраћај-
ницу, обухвата површину од 5,16 ha и налази се у КО 
Нови Сад I.

Генерални план утврдио је за обухваћени простор 
намену “пословање на улазним правцима”. Улазни 

правци у град представљају врло привлачне просторе 
за пословне активности, нарочито за развој терцијар-
них делатности и производног занатства, као и за де-
латности које по свом карактеру представљају садржај 
центра.

Генералним планом дефинисани су и основни услови 
изградње објеката и уређења грађевинског земљишта, а 
планом су услови прилагођени конкретном простору.

1.3. Однос грађевинског рејона обухваћеног 
  планом детаљне регулације према 
  простору у окружењу

Грађевински рејон обухваћен планом налази се на 
улазном правцу у град из смера Руменке. Југоисточно 
од комплекса налази се Спортски центар, југозападно 
је вишепородично становање, а простор са северои-
сточне стране тангира железничка пруга Суботица-Но-
ви Сад, са ранжирном станицом.

Дуж Руменачког пута ка северу продужава се иста 
намена са планираним пословним садржајима из доме-
на терцијарних делатности.

1.4. Граница грађевинског рејона

Грађевински рејон који је обухваћен планом налази 
се у КО Нови Сад I, унутар описане границе.

За почетну тачку описа границе грађевинског рејона 
утврђена је тачка на тромеђи парцела бр. 3394/1, 
10592/1 и 10592/3 (пруга). Од ове тачке, граница скреће 
у правцу југоистока, прати југозападну границу парцеле 
број 10592/3 до пресека са продуженим правцем источ-
не границе парцеле број 3396/1, затим прати источну 
границу парцела бр. 3396/1 и 3396/2 и долази до тачке 
на пресеку са осовином Руменачке улице. Од ове тачке, 
граница скреће у правцу северозапада, прати осовину 
Руменачке улице до пресека са продуженим правцем 
јужне границе парцеле број 3394/1. Даље, граница 
скреће у правцу североистока, пресеца парцелу број 
10445/3 (Руменачка улица) претходно описаним проду-
женим правцем, затим прати југоисточну границу пар-
целе број 3394/1 и долази до тачке која је утврђена за 
почетну тачку описа границе грађевинског рејона.

Површина која је обухваћена планом је 5,16 ha.

2.0. ПРОГРАМСКИ ЕЛЕМЕНТИ

За ово подручје не постоји урбанистичка документа-
ција на основу које би се реализовали нови садржаји, 
што је услов за нове инвестиције на овом простору.
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Програмски елементи дефинисани су Генералним 
планом који и утврђују основну намену простора, сте-
пен заузетости, мрежу саобраћајница и инфраструктур-
не коридоре.

У области заштите животне средине планом су 
утврђени услови и мере заштите које треба задовољи-
ти да би зона пословања несметано функционисала.

3.0. ПРОСТОРНА ОРГАНИЗАЦИЈА

3.1. Намена површина

Простор је конципиран у четири просторне целине, 
односно блока формирана планираном саобраћајном 
мрежом. Блокови се разликују по облику, величини и 
планираној намени.

Намена пословања на улазним правцима, коју је 
утврдио Генерални план, представља пословне сад-
ржаје из области терцијарних делатности и производ-
ног занатства. Улазни правци атрактивни су за реали-
зацију различитих пословних активности.

План је определио да на овом простору треба реа-
лизовати пословне садржаје из области трговине, угос-
титељства, услужног и производног занатства, саоб-
раћаја и комуналних делатности.

Величина блокова креће се од 0,23 до 1,41 ha, а нај-
мањи блок, блок четири је у функцији постојеће станице 
за снабдевање горивом која се задржава. Блок један је 
у северозападном делу намењен станици за снаб-
девање горивом, а у осталом делу ће се реализовати 
пословни садржаји, као и у блоковима два и три.

Планом се дефинишу правила уређења грађевин-
ског земљишта за јавне и остале површине.

3.1.1. Правила уређења јавних површина

Планом је јавно грађевинско земљиште разграниче-
но од осталог грађевинског земљишта. Од целих и де-
лова постојећих парцела образоваће се парцеле јавног 
грађевинског земљишта, према графичком приказу број 4.

Саобраћајне површине: делови парцела бр. 3395, 
3396/1, 3396/2, 3397, 10445/3 и 10592/1.

Трансформаторска станица: део парцеле број 3395.
У случају неусаглашености бројева наведених пар-

цела и бројева парцела на графичком приказу “План 
поделе на јавно и остало грађевинско земљиште са ус-
ловима за формирање грађевинских парцела” у Р 
1:1000, важи графички приказ.

3.1.2. Правила уређења осталог грађевинског 
   земљишта

Остало грађевинско земљиште планира се на повр-
шини од 3,73 ha што представља 72,5% од површине 
грађевинског рејона обухваћеног планом. Планом су 
дефинисани урбанистички параметри за реализацију 
планираних садржаја.

На осталом грађевинском земљишту дате су могуће 
границе парцела које ће се дефинитивно утврдити при-
ликом израде урбанистичких пројеката парцелације и 

препарцелације, придржавајући се услова датих у овом 
плану.

Пословни садржаји
Пословни садржаји реализоваће се према утврђе-

ним урбанистичким условима: максимални степен за-
узетости 50%, а индекс изграђености 0,5-1,5. Максимал-
на дозвољена спратност је до П+2. Минимална вели чина 
парцеле је 1000 m2.

Заступљеност зелених површина на планираним 
пословним компелксима треба да буде око 25%.

Постојећи објекти који се могу прилагодити планира-
ној намени, могу се задржати, реконструисати, догради-
ти или изградити нови објекти.

Станице за снабдевање горивом
Постојећа станица за снабдевање горивом реализо-

вана у блоку 4 се задржава. Она је реализована као 
станица са ужим садржајима што подразумева истакач-
ка места за све врсте горива, манипулативне површи-
не, цистерне, систем цевовода, отворе за пуњење и 
преглед цистерни, продајни и пословни простор у функ-
цији станице за снабдевање горивом и надстрешницу. 
Дозвољена је реконструкција, доградња, надоградња 
или изградња потпуно нових садржаја са истом наме-
ном.

Планирана станица за снабдевање горивом планира 
се као станица са ширим садржајима што подразумева, 
уз све претходно наведене садржаје, и перионицу, сер-
висну радионицу, угоститељство и паркинг.

Максималан степен заузетости за комплексе стани-
ца за снабдевање горивом је такође 50%, спратност до 
П+2, а индекс изграђености 0,5-1,5.

У зони заштитног појаса уз железничку пругу доз-
вољена је изградња само објеката нискоградње.

За одређене делатности неопходна је израда проце-
не утицаја на животну средину, а обавеза и начин изра-
де утврђени су прописима из области заштите животне 
средине.

3.2. Мрежа саобраћајне инфраструктуре
  са условима за њено уређење

Простор обухваћен планом ослања се на Руменачки 
пут. Постојећа регулација Руменачког пута се планира-
ним решењем задржава, уз прецизирање у зони пос-
тојеће станице за снабдевање горивом, ради обез-
беђења простора за пешачку, бициклистичку стазу и 
инфраструктуру, који обилазе бензинску станицу.

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

На овом простору планирају се две станице за снаб-
девање возила нафтним дериватима, постојећа и нова 
у северозападном делу комплекса. За обе станице се 
планира потпун садржај (за постојећу реконструкција и 
доградња станице за аутогас, а за будућу комплетан 
програм који подразумева: нафтне деривате, аутогас, 
објекат, надстрешницу, аутосервис, перионицу, ресто-
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ран, канцеларијски простор, продавнице и сличне сад-
ржаје који су компатибилни са основном наменом).

Дуж Руменачког пута и новопланираних улица су де-
финисани паркинзи у складу са просторним могућнос-
тима. Поред ових паркинга планира се решавање пар-
кирања у оквиру појединачних комплекса, у складу са 
потребама.

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

Комплекс се са североистока граничи са железнич-
ком пругом, тј. простором железничког чвора Нови Сад. 
Планом је дефинисан заштитни коридор уз пругу, у ши-
рини од 25 m, у складу са Законом о железници (“Служ-
бени гласник Републике Србије”, број 18/2005).

3.3. Мрежа комуналне инфраструктуре

3.3.1. Водна инфраструктура

Снабдевање водом
Снабдевање водом вршиће се преко постојеће водо-

водне мреже, са планираним проширењем и реконс-
трукцијом дотрајалих деоница, у оквиру водоводног 
система Града Новог Сада.

На Руменачком путу изграђена је примарна мрежа 
профила Ø 200 mm на коју ће се повезати планирана 
секундарна мрежа.

Изградња секундарне водоводне мреже профила 
Ø 100 mm планира се на Руменачком путу и у свим но-
вопланираним улицама.

Планирана водоводна мрежа, заједно са постојећом, 
омогућиће несметано снабдевање водом свих будућих 
садржаја.

Положај постојеће и планиране водоводне мреже 
дат је на графичком приказу “План водне инфраструк-
туре” у Р 1:1000.

Одвођење отпадних и атмосферских вода
Одвођење отпадних и атмосферских вода вршиће 

се преко постојеће канализационе мреже заједничког 
типа, са планираним проширењем и реконструкцијом 
дотрајалих деоница.

На Руменачком путу постоји примарна канализацио-
на мрежа профила Ø 800 mm на коју је оријентисана се-
кундарна мрежа из околних улица. Осим примарне ка-
нализације на Руменачком путу постоји и секундарна 
канализација профила Ø 200 mm и Ø 300 mm.

Изградња нове канализационе мреже планира се у 
свим новопланираним улицама, профила од Ø 300 mm 
и Ø 400 mm, са оријентацијом на примарну канализа-
цију на Руменачком путу.

Планира се изградња сепаратора уља и масти у ком-
плексу бензинске станице, како би се спречило изли-
вање масти и уља директно у канализацију.

Планирана канализациона мрежа заједно са пос-
тојећом омогућиће несметано одвођење отпадних и ат-
мосферских вода.

Положај постојеће и планиране канализационе мре-
же дат је на графичком приказу “План водне инфра-
структуре” у Р 1:1000.

Подземне воде
Меродавни нивои подземних вода су:
- максимални ниво подземних вода око 77,70 m н.в.,
- минимални ниво подземних вода око 75,20 m н.в.
Правац пада водног огледала просечног нивоа под-

земне воде је северозапад-југоисток са смером пада 
према југоистоку.

3.3.2. Енергетска инфраструктура

Снабдевање електричном енергијом
Снабдевање електричном енергијом овог подручја 

ће бити из јединственог електроенергетског система, из 
трансформаторских станица (ТС) 110/35 kV “Нови Сад 
2” и ТС 35/10 kV “Индустријска”. Преласком на двосте-
пени систем трансформације електричне енергије ТС 
35/10 kV “Индустријска” ће постати разводно пост-
ројење (РП) 20 kV, напајање електричном енергијом ће 
бити из ТС 110/20 kV “Нови Сад 2”, а резервно напајање 
ће се омогућити из (РП) 20 kV “Индустријска”. Из ових 
објеката полазиће 20 kV водови до трансформаторских 
станица 20/0,4 kV које ће се налазити на простору обух-
ваћеном планом. Од ових ТС ће полазити дистрибутив-
на 0,4 kV мрежа до објеката.

Ради обезбеђења квалитетног напајања свих плани-
раних садржаја потребно је уклонити постојећу транс-
форматорску станицу 10/0,4 kV и изградити нову на об-
лижњој локацији. Такође је потребно каблирати 
постојећу надземну електроенергетску мрежу. Нове ТС 
могу се градити на свим пословним комплексима, пре-
ма стварним потребама за снабдевањем.

Планирана електроенергетска мрежа ће се градити 
каблирањем, у попречним профилима улица.

Снабдевање топлотном енергијом
Снабдевање топлотном енергијом планираних сад-

ржаја вршиће се из гасификационог система града.
Из мерно регулационе гасне станице која се налази 

у радној зони “Север I” полази гасоводна мрежа до Ру-
меначког пута, одакле се грана лево и десно у регула-
цији саобраћајнице. Са ове мреже ће се снабдевати 
планирани садржаји на овом подручју. Уколико се укаже 
потреба за већим количинама топлотне енергије могућа 
је и изградња средњепритисне гасоводне мреже и мер-
но-регулационих гасних станица на парцелама на-
мењеним терцијарним делатностима.

Планирани објекти могу се снабдевати топлотном 
енергијом коришћењем локалних топлотних извора 
(лож уље, дрво, мазут итд.) и алтернативних и обновљи-
вих извора енергије (енергија сунца, енергија биомасе 
итд.).

3.3.3. Телекомуникације

Ово подручје биће прикључено у телекомуникациони 
систем града. Корисници са овог простора биће повеза-
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ни на аутоматску телефонску централу на Детелинари 
док се не изгради мини телефонска централа (удаљени 
претплатнички степен) на Сајлову. Да би се омогућило 
прикључење свих планираних садржаја у будући теле-
комуникациони систем потребно је до нових објеката 
изградити подземну мрежу цеви кроз које ће пролазити 
будућа телефонска инсталација, односно инсталација 
кабловског дистрибутивног система. У попречним про-
филима улица резервисани су независни коридори за 
инсталације телекомуникационог система.

3.4.  План озелењавања

У блоковима намењеним за терцијарне делатности 
(трговина, производно и услужно занатство, грађеви-
нарство и слично), зеленило треба да је заступљено 
ободом сваког појединачног комплекса у виду зеленог 
заштитног појаса. Овде треба да буде заступљено ви-
соко листопадно или четинарско дрвеће, а декоративна 
и партерна вегетација биће заступљена уз улазе и при-
лазе објектима. Слободне просторе потребно је допу-
нити и са елементима партерне архитектуре. Паркинг 
простори у оквиру самих комплекса, а и они изван њих, 
треба да садрже листопадно дрвеће широке крошње, 
на растојању стабала 8-10 m. Блокови намењени поме-
нутим делатностима треба да имају 25% површине под 
зеленилом.

Просторе уз продајне и угоститељске објекте пот-
ребно је обрадити најдекоративнијим начином хорти-
културног и партерног уређења. Осим високих стабала 
у отворима на поплочаним платоима треба да се нађу и 
озелењене, цветне жардинијере.

Потребно је озелењавање и уређење станице за 
снабдевање горивом као посебне целине. Зеленило ће 
овде такође бити заступљено у виду зеленог заштитног 
појаса и декоративне високе и партерне вегетације.

Заштитно зеленило се планира у заштитном пруж-
ном појасу, њега треба да чини високо листопадно др-
веће у виду вишередних дрвореда. У заштитном пруж-
ном појасу на 5 m од колосека не планира се садња 
високе и ниске вегетације.

Саобраћајнице у својим профилима треба да садрже 
дрвореде, уз Руменачки пут планира се двоструки др-
воред, а нове улице, због ужих профила (15 m), сад-
ржаће једностране дрвореде.

3.5. Општи и посебни услови и мере за заштиту 
  животне средине

Мере заштите животне средине утврђене су на осно-
ву планираних садржаја и последица и промена које 
планиране активности могу проузроковати. У оквиру 
планираних активности на простору плана обезбедиће 
се спречавање свих облика загађивања и обезбедити 
квалитет средине према одговарајућим стандардима и 
прописаним нормама.

Ради заштите квалитета воде, ваздуха, земљишта 
као и заштита од буке, решења панираних објеката и 
пратеће инфраструктуре усагласиће се са свим актуел-
ним техничким прописима и са законом о заштити жи-
вотне средине (“Службени гласник Републике Србије”, 
број 135/2004). Ради сагледавања утицаја и промена 

које ће се испољити на простору плана потребно је да 
се прате показатељи од утицаја на стање средине као и 
да се обезбеди контрола свих захвата и активности у 
оквиру појединих комплекса.

За све објекте који могу имати утицаја на животну 
средину, надлежни орган меже прописати израду сту-
дије процене утицаја на животну средину у складу са 
Законом о заштити животне средине, Законом о проце-
ни утицаја на животну средину (“Службени гласник Ре-
публике Србије”, број 135/2004), Правилником о садржи-
ни студије о процени утицаја на животну средину 
(“Службени гласник Републике Србије”, број 69/2005) и 
Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је оба-
везна процена утицаја и Листе пројеката за које се мо-
же захтевати процена утицаја на животну средину 
(“Службени гласник Републике Србије”, број 84/2005).

Сви корисници на простору плана који продукују от-
падне воде са садржајем опасних материја имају оба-
везу да изграде одговарајућа постројења за предтрет-
ман односно, третман отпадних вода. Простор 
комплекса треба да има решен третман зауљених от-
падних вода и одлагање свих отпадних материја. От-
падне воде треба да задовоље захтевни квалитет да се 
могу испуштати у градску канализацију.

Мере заштите на простору сервисне радионице под-
разумевају успостављање ефикасног система за уп-
рављање опасним материјама и отпадом, контролу то-
кова уља и спречавање отицања уља у комуналну 
канализацију. Течне отпадне материје које ће се јавља-
ти, као што су замењена уља и употребљена амбалажа, 
морају се збрињавати на начин да се не нарушава не-
посредна околина и не загади земљиште. Око резерво-
ара за подземно складиштење горива потребно је 
збрињавање дренажних вода сепарацијом. Приликом 
чишћења резервоара, дренажни садржај треба ауто-
цистернама транспортовати и одлагати у складу са ва-
жећим прописима (Правилник о начину поступања са 
отпацима који имају својство опасних материја, “Служ-
бени гласник Републике Србије”, број 12/959).

Спречавање или смањење штетног утицаја планира-
них садржаја на животну средину обезбедиће се мера-
ма заштите које обухватају:. мере предвиђене законс-
ким и подзаконским актима и техничко-технолошким 
мерама у току изградње и редовног рада објеката као и 
у случају удеса. С обзиром да се на овом простору на-
лази станица за снабдевање возила нафтним дерива-
тима, станица за снабдевање течним нафтним гасом 
моторних возила, а планирају се радионица за поправ-
ку возила, паркинг простор и пратећи садржаји, захтеви 
у погледу заштите животне средине се морају у потпу-
ности спровести и контролисати.

Простори за контејнере за комунални отпад треба да 
буду доступни специјалним возилима за одвоз отпада, 
максималног оптерећења до 10 t, ширине до 2,5 m и ду-
жине до 12 m. За сваки контејнер потребно је обезбеди-
ти 3 m2 глатке носиве подлоге у нивоу прилазног пута, 
са одвођењем атмосферских и оцедних вода, на рас-
тојању не већем од 2 m од прилазног пута специјалног 
возила за одвоз смећа. Ови простори морају испуњава-
ти све хигијенске услове у погледу редовног чишћења, 
одржавања, дезинфекције и неометаног приступа вози-
лима и радницима комуналног предузећа задуженом за 
одношење смећа.



2. april 2009. SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA Broj 12 – Strana 297.    

Ако се у току извођења грађевинских, и других радо-
ва наиђе на природно добро које је геолошко-палеонто-
лошког и минералошко-петрографског порекла, за које 
се претпоставља да има својства споменика природе, 
извођач радова дужан је да о томе, без одлагања, оба-
вести организацију за заштиту природе и да предузме 
мере да се до доласка овлашћеног лица природно доб-
ро не оштети, не уништи и да се сачува на месту и у по-
ложају у коме је откривено.

3.6. Заштита градитељског наслеђа

У обухвату плана нема регистрованих објеката на 
списку претходне заштите и у Регистру заштићених кул-
турних добара, али простор је у зони заштите јер се у 
близини налази неколико до сада познатих археолош-
ких налазишта, као и због конфигурације терена.

Извођач радова је обавезан да изврши сондажно ар-
хеолошко ископавање терена због могућег постојања 
потенцијалног археолошког налазишта.

Ако се у току извођења грађевинских и других радо-
ва наиђе на археолошко налазиште или предмете, из-
вођач радова је дужан да прекине радове и о томе оба-
вести надлежни завод за заштиту споменика културе 
као и да предузме мере да се налаз не уништи и не ош-
тети, те да се сачува на месту и у положају у коме је от-
кривен.

3.7. Мере заштите од ратних дејстава

У оквиру система заштите од ратних дејатава плани-
ра се и изградња склоништа.

Према процени угрожености од ратних разарања, 
простори намењени пословању могу бити и главни 
циљеви напада. То указује да је потребно предузети 
све техничко-технолошке и урбанистичке мере заштите 
да би се смањио обим повредивости околног простора.

У повредиве тачке, у оквиру овог простора, улази сва 
саобраћајна и остала инфраструктурна мрежа, а посеб-
но инфраструктурни коридори. На основу урађене про-
цене о заштити радника у ратним условима планира се 
изградња склоништних капацитета. У постојећим ком-
плексима постоје изграђени склонишни капацитети.

Склонишни капацитети на новим комплексима пла-
нирају се за две трећине запослених набројније смене 
у ратним условима, уз задовољење принципа лоци-
рања, односно удаљења од радног места до склониш-
та. Уколико се у склоништу штити до 50 лица, планирају 
се двонаменска склоништа допунске заштите, отпор-
ности 50 kPa. За веће комплексе, са већим бројем рад-
ника који се штите, планирају се двонаменска склониш-
та основне заштите, отпорности 100 kPa. Како се ради о 
делатностима из области трговине, угоститељства и 
занатства, код процене броја радника који се штите 
треба рачунати и део купаца, односно корисника угос-

титељских услуга, према Техничким прописима за скло-
ништа и друге заштитне објекте (“Службени војни лист”, 
број 13/98). Мирнодопска намена склоништа је у функ-
цији основне намене објеката (пословни садржаји из 
области трговине и угоститељства). Другу намену при-
лагодити основној намени.

3.8. Заштита од елементарних непогода 
  и других катастрофа

Према процени која је рађена за Генерални план, 
град је угрожен од елементарних непогода, што се од-
носи и на радне просторе.

Високе воде Дунава проузрокују поплаве, као и по-
дизање подземних и процедних вода. У циљу заштите, 
планира се озелењавање слободних површина, регула-
ција атмосферских вода и опремање терена водом и 
канализацијом. Обавеза инвеститора је да гради објек-
те од ватроотпорних материјала.

Нови Сад се налази у сеизмичком подручју 8º MCS 
скале.

Ради заштите од пожара, овим планом утврђене су 
адекватне мере. Мере се односе на планирану удаље-
ност између објеката, минимално две висине објекта, 
ради проходности саобраћајница после рушења објека-
та, а уједно и да саобраћајнице имају довољну ширину 
да би представљале противпожарну преграду. Према 
класификацији угрожености од пожара, овај локалитет 
је у првој зони. Угроженост од пожара зависи и од из-
грађености парцеле, материјала од кога је објекат из-
грађен, начина складиштења и од присуства запаљивих 
и експлозивних материјала. Ради заштите од пожара, 
планирана је таква саобраћајна мрежа која ће омогући-
ти приступ ватрогасним возилима до сваког објекта у 
складу са Правилником о техничким нормативима за 
приступне путеве, окретнице и уређене платое за ват-
рогасна возила у близини објекта повећаног ризика од 
пожара (“Службени лист СРЈ”, број 8/95).

Сви планирани садржаји морају бити пројектовани и 
реализовани у складу са Законом о заштити од пожара 
(“Службени гласник СРС”, број 37/88 и “Службени глас-
ник Републике Србије”, бр. 53/93, 67/93, 48/94 и 
101/2005) и осталим важећим прописима и релевантним 
стандардима.

У грађевинском рејону се морају поштовати сви про-
писани хигијенски и противпожарни услови изградње.

4.0. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПЛАНИРАНИХ 
  САДРЖАЈА

У наредној табели дати су нумерички показатељи 
планираних садржаја. Површине по појединим намена-
ма изражене су у хектарима, а исказано је и њихово 
учешће у односу на укупну бруто површину.
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Табела: Биланс површина

НАМЕНА ПОВРШИНА површина - ha проценат

ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ 1,41 27,5%
- саобраћајнице и трансформаторска станица 1,41 27,5

ОСТАЛЕ ПОВРШИНЕ 3,73 72,5%
- пословни садржаји 2,85 55,5
- постојећа станица за снабдевање горивом 0,23 4,7
- планирана станица за снабдевање горивом 0,65 12,3

УКУПНО 5,13 100%

Саобраћајне површине, које обухватају површине 
намењене друмском и стационарном саобраћају, пла-
ниране су на 27,5% грађевинског рејона обухваћеног 
планом, пословним садржајима је намењено 55,5 %, а 
око 17% планирано је за потребе изградње станица за 
снабдевање горивом.

Јавне површине заступљене су са 27,5%, а остало 
грађевинско земљиште планирано је на 3,73 ha, однос-
но 72,5% укупне површине. Око 78% осталог земљишта 
намењено је пословним садржајима, односно 55,5% 
укупне површине грађевинског рејона.

5.0. УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА

5.1. Утврђивање регулационе и грађевинске 
  линије

Планом се утврђују регулационе линије свих саоб-
раћајница, и то као планиране и регулационе линије по 
постојећој граници парцеле. Ширине регулација плани-
раних саобраћајница су 15 m. Сви технички елементи 
дефинисани су на графичком приказу “План намене, са-
обраћаја, нивелације и регулације” у Р 1:1000.

Грађевинска линија се подудара са регулационом 
линијом.

5.2. Правила за изградњу објеката

Планом се утврђују услови грађења за планиране 
намене.

Објекти у приземном делу треба да буду на утврђе-
ној грађевинској линији или дубље унутар комплекса. У 
спратним деловима нису могући конзолни испусти ван 
утврђене грађевинске линије.

Дозвољена спратност објеката односно пословних 
садржаја је до максимално П+2. Дозвољена је изградња 
подрумске или сутеренске етаже уз примену адекват-
них хидротехничких мера.

Максималан степен заузетости је 50%, а индекс из-
грађености се креће у распону 0,5-1,5.

Објекте извести од чврстих материјала, обликовно 
их прилагодити функцији и конкретном локалитету. Кро-
вови треба да су равни или благог нагиба.

Планиране пословне комплексе формирати тако да 
се репрезентативнији објекти лоцирају до Руменачког 
пута, а мање атрактивни, производни или помоћни 
објекти, у дубини комплекса према железничкој прузи.

Манипулативне и паркинг-површине обезбедити уну-
тар комплекса за све кориснике парцеле, користећи од-
говарајуће нормативе за поједине врсте делатности, а 
заступљеност зелених површина на комплексу је 25%.

Комплекси се могу ограђивати транспарентном огра-
дом, осим ако конкретна намена не условљава посебне 
услове ограђивања.

Кота пада склоништа мора бити минимално 30 cm 
виша од максималног нивоа подземних вода, а под при-
земља пословних објеката 20 cm у односу на планира-
ну нивелету.

Прилазе објектима, хоризоналне и вертикалне кому-
никације у објектима пројектовати тако да се обезбеди 
несметано кретање хендикепираних и инвалидних осо-
ба, у свему према важећем Правилнику о условима за 
планирање и пројектовање  објеката у вези са несмета-
ним кретањем деце, старих, хендикепираних и инва-
лидних лица (“Службени гласник Републике Србије”, 
број 18/97).

Постојећи објекти који се могу прилагодити планира-
ној намени могу да се задрже, да се реконструишу, дог-
раде или замене.

У зони заштите уз железничку пругу није дозвољена 
изградња објеката високоградње. Могућа је реализа-
ција манипулативних или паркинг-површина. 

За комплексе величине 1 ha и веће условљава се из-
рада урбанистичког пројекта.

5.3. Услови за образовање грађевинске парцеле

Планом се дефинишу елементи парцелације јавног и 
осталог грађевинског земљишта.

На графичком приказу “План поделе на јавно и оста-
ло грађевинско земљиште са условима за формирање 
грађевинских парцела” је Р 1:1000, дати су елементи 
парцелације, односно препарцелације за јавно грађе-
винско земљиште.

За остало грађевинско земљиште дата је могућа 
парцелација на графичком приказу, а утврђују се прави-
ла парцелације. У границама грађевинског рејона обух-
ваћеног планом:
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-  обавезно се припајају две или више катастарских 
парцела у случајевима када катастарске парцеле, 
које формирају нову грађевинску парцелу, својим 
обликом, површином или ширином уличног фрон-
та не задовољавају критеријуме за уређење или 
изградњу планираних садржаја или немају излаз 
на планирану саобраћајницу;

-  парцеле или делови парцела које не задовоља-
вају критеријуме за формирање грађевинске пар-
целе треба припојити суседној парцели која је 
мање површине или мањег фронта;

-  обавезно се врши препарцелација постојећих ка-
тастарских парцела ради формирања нових регу-
лационих ширина улица.

Планом се дефинишу елементи парцелације за пла-
ниране пословне садржаје:

-  парцела мора имати излаз на јавну површину и 
бити што правилнијег облика;

-  минимална величина парцеле је 1000 m2;
-  минимална ширина уличног фронта је 30 m.
Изузетак су комплекси из делатности велетрговине 

(трговински центри, робне куће и сл.) и саобраћајно-
транспортни садржаји, где се утврђује:

-  минимална величина парцеле 4.000 m2;
-  минимална ширина уличног фронта 30 m.
Максимална површина парцеле се не утврђује.
Дозвољено је одступање до 10% од претходно наве-

дених правила.

5.4. Правила за изградњу саобраћајних површина

Положај саобраћајних површина у простору (улице, 
колско-пешачки пролази, паркинг-простори) дефинисан 
је у односу на осовинску мрежу и постојеће границе 
парцела. Положаји појединих елемената попречних 
профила улица дефинисани су посебним графичким 
приказима “Попречни профили улица” у Р 1:100 и Р 
1:200.

У зависности од намене простора, дефинишу се сле-
дећи начини решавања потреба за паркинг-простором:

-  у зонама пословања, паркирање се решава на 
парцели, изградњом паркинга, гараже као посеб-
ног објекта, или у оквиру сутерена или приземља 
пословног објекта, чији капацитет је у складу са 
потребама и просторним могућностима;

-  на делу Руменачког пута паркирање путничких 
аутомобила решава се уличним паркингом уз ко-
ловоз улице, где просторни услови то дозвоља-
вају;

-  прикаључење појединачних парцела врши се на 
коловоз секундарних улица.

Дуж Руменачког пута, којим се одвија јавни градски 
превоз (постојећи и планирани), постоји аутобуска ниша 
и стајалиште.

Приликом пројектовања објеката, саобраћајних и пе-
шачких површина неопходно је применити Правилник о 
условима за планирање и пројектовање објеката у вези 
са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних 
и инвалидних лица.

Тротоаре и паркинге градити од монтажних бетонс-
ких елемената или плоча, који могу бити и у боји, што је 
у функцији вођења, раздвајања и обележавања разли-
читих намена саобраћајних површина. Ово, поред об-
ликовног и визуелног ефекта, има и практичну сврху 
при изградњи и реконструкцији комуналних водова (ин-
сталација). Коловоз и бициклистичке стазе завршно об-
радити асфалтним застором.

Најмања планирана ширина коловоза је 5 m. Радију-
си кривина на укрштању саобраћајница су минимално 
6m, осим унутарблоковских саобраћајница где могу из-
носити и 4 m. Тротоари су минималне ширине 1,5 m, док 
бициклистичке стазе морају бити ширине 2 m.

Ширина паркинг-простора за управно паркирање из-
носи 2,30 m, а дужина од 4,80 до 5 m. У оквиру паркира-
лишта потребно је резервисати простор за дрвореде по 
моделу да се на четири паркинг-места планира по једно 
дрво. Око и унутар планираних паркинга обезбедити 
одговарајућу засену садњом високог зеленила.

Саобраћајне површине унутар појединачних комп-
лекса уредити у складу са технолошким процесом, уз 
поштовање услова за кретање противпожарних возила.

5.5. План нивелације

Грађевински рејон обухваћен планом налази се на 
надморској висини од 79,14 m до 79,73 m, са нагибом од 
железничке пруге према Руменачком путу. Нагиби пла-
нираних улица су 0,2%. Нивелете заштитних тротоара 
нових објеката ускладити са нивелетом коловоза, а ра-
чунати са попречним нагибом од 2%. Планом нивела-
ције дају се следећи елементи:

- кота прелома нивелете осовине саобраћајница,
- нагиб нивелете.

5.6. Услови за прикључење на комуналну 
  инфраструктуру

5.6.1. Услови за прикључење на инсталације 
   водовода и канализације 

Услови за прикључење на водоводну мрежу
Услови су следећи:
-  прикључење објеката на уличну водоводну мрежу 

планира се једним прикључком;
-  објекат са више заједничких улаза, односно за-

себних технолошких целина, може имати неза-
висне прикључке водовода;

-  за мање објекте, у којима није могуће обезбедити 
адекватну просторију, планира се постављање 
водомера у одговарајући шахт;

-  код већих објеката водомер сместити у адекватну 
просторију у оквиру објекта, изузетно се омогућа-
ва смештај водомера у водомерном шахту;

-  водомерни шахт планира се на удаљености нај-
више 0,5 m од регулационе линије.

Одређена одступања од наведених услова могућа 
су уз сагласност ЈКП “Водовод и канализација” Нови 
Сад.
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Услови за прикључење на канализациону мрежу
Услови су следећи:
-  прикључење објеката на уличну канализацију 

планира се једним прикључком;
-  прикључни канализациони шахт планира се на 

парцели корисника, а на удаљености највише 0,5m 
од регулационе линије;

-  канализациони прикључак планира се гравитаци-
оним прикључењем;

-  прикључење сутеренских и подрумских просто-
рија није могуће, осим ако се обезбеди аутономни 
систем за препумпавање.

Одређена одступања од наведених услова могућа 
су уз сагласност ЈКП “Водовод и канализација” Нови 
Сад.

5.6.2. Услови за прикључење на 
   електроенергетску мрежу

Прикључење објеката извести на постојећу или пла-
нирану електро енергетску мрежу сопственом транс-
форматорском станицом или директно на дистрибутив-

ну електроенергетску мрежу, у зависности од потреба. 
Прикључак извести у складу са електроенергетским ус-
ловима Електродистрибуције “Нови Сад”.

5.6.3. Услови за прикључење на гасоводну 
   мрежу

Снабдевање објеката топлотном енергијом решити 
прикључењем на постојећу или планирану дистрибу-
тивну гасоводну мрежу или изградњом гасовода 
средњег притиска и сопствене мерно-регулационе гас-
не станице. Прикључак и положај мерно-регулационог 
сета испројектовати и изградити према условима ДП 
“Нови Сад-Гас”.

5.6.4.  Услови за прикључење на 
   телекомуникациону мрежу

Прикључак на телекомуникациону мрежу извести 
преко типског ТТ прикључка на приступачном месту на 
фасади објекта. Прикључак на кабловски дистрибутив-
ни систем извести према условима локалног дистрибу-
тера.

6.0. СРЕДЊОРОЧНИ ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА
  ЈАВНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Табела:  Потребна средства за приоритетне радове на уређивању саобраћајница и изградњи комуналне 
  инфраструктуре

Редни 
број Опис радова Јед. 

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

1. САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 13.910.000

1.1. Коловоз 2-СТВ m2 2.300 4.800 11.040.000

1.2. Тротоари са ивичњацима m2 1.025 2.800 2.870.000

2. ХИДРОТЕХНИКА 5.640.000

2.1. Канализациони вод Ø 400 mm m 100 12.000 1.200.000

2.2. Канализациони вод Ø 300  mm m 300 10.000 3.000.000

2.3. Водоводна мрежа Ø 100  mm m 500 2.880 1.440.000

3. ЕНЕРГЕТИКА 6.400.000

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

3.2. Гасоводна мрежа m 600 4.000 2.400.000

4. ПРИПРЕМА ЗЕМЉИШТА 15.560.000

4.1. Трошкови прибављања земљишта m2 5.110 3.045 15.560.000

5. УКУПНО 41.510.000

Процена средстава урађена по ценама за јул 2008. године



2. april 2009. SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA Broj 12 – Strana 301.    

Финансирање планираних радова на уређивању јав-
ног грађевинског земљишта обезбедиће се из следећих 
извора:

- накнаде за уређивање грађевинског земљишта,
- закупнине за грађевинско земљиште,
- накнаде за коришћење грађевинског земљишта,
- других извора у складу са Законом.

7.0. ПРИМЕНА ПЛАНА

Доношење овог плана омогућава издавање извода 
из плана, који садржи правила уређења и правила 
градње, осим за просторе за које је условљена израда 
урбанистичког пројекта.

Састави део плана су следећи графички прикази:
1. Извод из Генералног плана града Новог 

  Сада до 2021. године са назначеним по-
  ложајем простора обухваћеног планом ......фотос

2. Катастарска подлога са границом гра-
  ђевинског рејона обухваћеног планом.... Р 1:1000

3. План намене површина ............................ Р 1:1000
4. План поделе на јавно и остало грађе-

  винско земљиште са условима за 
  формирање грађевинске парцеле ........... Р 1:1000

5. План водне инфраструктуре .................... Р 1:1000
6. План енергетске инфраструктуре ........... Р 1:1000
7. Попречни профили улица .............. Р 1:100 и 1:200

План детаљне регулације простора “Ремонт и сер-
вис” ДОО на Руменачком путу у Новом Саду израђен је 
у четири примерка у аналогном и у пет примерака у ди-
гиталном облику, који ће се, после потписивања и ове-
ре, чувати у Скупштини Града Новог Сада, Градској уп-
рави за урбанизам и стамбене послове, министарству 
надлежном за послове урбанизма, и у Јавном преду-
зећу “Урбанизам” Завод за урбанизам Нови Сад.

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: 35-690/2008-I 
27. март 2009. године
НОВИ САД 

Председник
Александар Јовановић, с.р.

Градско веће

256
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 38. став 1. Одлуке о град-
ским управама (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
52/2008), Градско веће Града Новог Сада, на 52. седни-
ци од 31. марта 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ЛИДИЈА ТОМАШ, разрешава се вршиоца дужности 
начелника Градске управе за комуналне послове, са 31. 
мартом 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-4/2009-19-ГВ/1-II
31. март 2009. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Мр Саша Игић, с.р.

257
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 35. став 1. Одлуке о град-
ским управама (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
52/2008), Градско веће Града Новог Сада, на 52. седни-
ци од 31. марта 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ЛИДИЈА ТОМАШ, поставља се за начелника Град-
ске управе за комуналне послове, на период од пет го-
дина, почев од 1. априла 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-4/2009-19-ГВ/30-II
31. март 2009. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Мр Саша Игић, с.р.

258
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 38. став 1. Одлуке о град-
ским управама (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
52/2008), Градско веће Града Новог Сада, на 52. седни-
ци од 31. марта 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ВЕСНА СРДАНОВ, разрешава се дужности замени-
ка начелника Градске управе за комуналне послове, са 
31. мартом 2009. године.



302. strana – Broj 12 SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA 2. april 2009.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-4/2009-19-ГВ/2-II
31. март 2009. године
НОВИ САД       Заменик Градоначелника

Мр Саша Игић, с.р.

259
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 35. став 1. Одлуке о град-
ским управама (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
52/2008), Градско веће Града Новог Сада, на 52. седни-
ци од 31. марта 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ЈАСМИНА ТРБОВИЋ СТАНКОВИЋ, поставља се за 
заменика начелника Градске управе за комуналне пос-
лове, на период од пет година, почев од 1. априла 2009. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-4/2009-19-ГВ/31-II
31. март 2009. године
НОВИ САД    Заменик Градоначелника

Мр Саша Игић, с.р.

260
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 38. став 1. Одлуке о град-
ским управама (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
52/2008), Градско веће Града Новог Сада, на 52. седни-
ци од 31. марта 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

 I. ВЛАДИМИР СТОЈКОВИЋ, разрешава се дужности 
начелника Градске управе за саобраћај и путеве, са 31. 
мартом 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-4/2009-19-ГВ/3-II
31. март 2009. године
НОВИ САД   Заменик Градоначелника

Мр Саша Игић, с.р.

261
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 35. став 1. Одлуке о град-
ским управама (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
52/2008), Градско веће Града Новог Сада, на 52. седни-
ци од 31. марта 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. РАДИВОЈ ПАВЛОВ, поставља се за начелника 
Градске управе за саобраћај и путеве, на период од пет 
година, почев од 1. априла 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-4/2009-19-ГВ/32-II
31. март 2009. године
НОВИ САД   Заменик Градоначелника

Мр Саша Игић, с.р.

262
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 38. став 1. Одлуке о град-
ским управама (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
52/2008), Градско веће Града Новог Сада, на 52. седни-
ци од 31. марта 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. СОЊА НИЧИЋ, разрешава се дужности заменика 
начелника Градске управе за саобраћај и путеве, са 31. 
мартом 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-4/2009-19-ГВ/4-II
31. март 2009. године
НОВИ САД   Заменик Градоначелника

Мр Саша Игић, с.р.

263
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 35. став 1. Одлуке о град-
ским управама (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
52/2008), Градско веће Града Новог Сада, на 52. седни-
ци од 31. марта 2009. године, доноси
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Р Е Ш Е Њ Е

I. БРАНИСЛАВА ТИЦА, поставља се за заменика на-
челника Градске управе за саобраћај и путеве, на пери-
од од пет година, почев од 1. априла 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-4/2009-19-ГВ/33-II
31. март 2009. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Мр Саша Игић, с.р.

264
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 38. став 1. Одлуке о град-
ским управама (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
52/2008), Градско веће Града Новог Сада, на 52. седни-
ци од 31. марта 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ЗЛАТИБОР ПАУНОВ, разрешава се дужности на-
челника Градске управе за урбанизам и стамбене пос-
лове, са 31. мартом 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-4/2009-19-ГВ/5-II
31. март 2009. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Мр Саша Игић, с.р.

265
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 35. став 1. Одлуке о град-
ским управама (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
52/2008), Градско веће Града Новог Сада, на 52. седни-
ци од 31. марта 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ЗЛАТИБОР ПАУНОВ, поставља се за начелника 
Градске управе за урбанизам и стамбене послове, на 
период од пет година, почев од 1. априла 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-4/2009-19-ГВ/34-II
31. март 2009. године
НОВИ САД   Заменик Градоначелника

Мр Саша Игић, с.р.

266
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 38. став 1. Одлуке о град-
ским управама (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
52/2008), Градско веће Града Новог Сада, на 52. седни-
ци од 31. марта 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. СВЕТЛАНА БИРВАЛСКИ, разрешава се дужности 
заменика начелника Градске управе за урбанизам и 
стамбене послове, са 31. мартом 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-4/2009-19-ГВ/6-II
31. март 2009. године
НОВИ САД   Заменик Градоначелника

Мр Саша Игић, с.р.

267
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 35. став 1. Одлуке о град-
ским управама (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
52/2008), Градско веће Града Новог Сада, на 52. седни-
ци од 31. марта 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. СВЕТЛАНА БИРВАЛСКИ, поставља се за заменика 
начелника Градске управе за урбанизам и стамбене 
послове, на период од пет година, почев од 1. априла 
2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-4/2009-19-ГВ/35-II
31. март 2009. године
НОВИ САД   Заменик Градоначелника

Мр Саша Игић, с.р.
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268
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 38. став 1. Одлуке о град-
ским управама (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
52/2008), Градско веће Града Новог Сада, на 52. седни-
ци од 31. марта 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Др АЛЕКСАНДРА ЈОВАНОВИЋ ГАЛОВИЋ, разре-
шава се вршиоца дужности начелника Градске управе 
за заштиту животне средине, са 31. мартом 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-4/2009-19-ГВ/7-II
31. март 2009. године
НОВИ САД   Заменик Градоначелника

Мр Саша Игић, с.р.

269 
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 35. став 1. Одлуке о град-
ским управама (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
52/2008), Градско веће Града Новог Сада, на 52. седни-
ци од 31. марта 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Др АЛЕКСАНДРА ЈОВАНОВИЋ ГАЛОВИЋ, пос-
тавља се за начелника Градске управе за заштиту жи-
вотне средине, на период од пет година, почев од 1. ап-
рила 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-4/2009-19-ГВ/36-II
31. март 2009. године
НОВИ САД   Заменик Градоначелника

Мр Саша Игић, с.р.

270
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 38. став 1. Одлуке о град-
ским управама (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
52/2008), Градско веће Града Новог Сада, на 52. седни-
ци од 31. марта 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Мр ДРАГИЦА БРАНКОВИЋ, разрешава се вршиоца 
дужности заменика начелника Градске управе за зашти-
ту животне средине, са 31. мартом 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-4/2009-19-ГВ/8-II
31. март 2009. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Мр Саша Игић, с.р.

271
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 35. став 1. Одлуке о град-
ским управама (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
52/2008), Градско веће Града Новог Сада, на 52. седни-
ци од 31. марта 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Мр ДРАГИЦА БРАНКОВИЋ, поставља се за заме-
ника начелника Градске управе за заштиту животне 
средине, на период од пет година, почев од 1. априла 
2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-4/2009-19-ГВ/37-II
31. март 2009. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Мр Саша Игић, с.р.

272
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 38. став 1. Одлуке о град-
ским управама (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
52/2008), Градско веће Града Новог Сада, на 52. седни-
ци од 31. марта 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ИВАНКА ЧУБРИЛО, разрешава се дужности начел-
ника Градске управе за привреду, са 31. мартом 2009. 
године.
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II. Ово решење објавити у “Службеном листу Града 
Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-4/2009-19-ГВ/9-II
31. март 2009. године
НОВИ САД   Заменик Градоначелника

Мр Саша Игић, с.р.

273
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 35. став 1. Одлуке о град-
ским управама (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
52/2008), Градско веће Града Новог Сада, на 52. седни-
ци од 31. марта 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ИВАНКА ЧУБРИЛО, поставља се за начелника 
Градске управе за привреду, на период од пет година, 
почев од 1. априла 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-4/2009-19-ГВ/38-II
31. март 2009. године
НОВИ САД   Заменик Градоначелника

Мр Саша Игић, с.р.

274
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 38. став 1. Одлуке о град-
ским управама (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
52/2008), Градско веће Града Новог Сада, на 52. седни-
ци од 31. марта 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. СВЕТЛАНА СТРУГАР, разрешава се дужности за-
меника начелника Градске управе за привреду, са 31. 
мартом 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-4/2009-19-ГВ/10-II
31. март 2009. године
НОВИ САД   Заменик Градоначелника

Мр Саша Игић, с.р.

275
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 35. став 1. Одлуке о град-
ским управама (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
52/2008), Градско веће Града Новог Сада, на 52. седни-
ци од 31. марта 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. СВЕТЛАНА СТРУГАР, поставља се за заменика на-
челника Градске управе за привреду, на период од пет 
година, почев од 1. априла 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-4/2009-19-ГВ/39-II
31. март 2009. године
НОВИ САД   Заменик Градоначелника

Мр Саша Игић, с.р.

276
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 38. став 1. Одлуке о град-
ским управама (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
52/2008), Градско веће Града Новог Сада, на 52. седни-
ци од 31. марта 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ЗОРАН КУЗЕЉЕВИЋ, разрешава се дужности на-
челника Градске управе за образовање, са 31. мартом 
2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-4/2009-19-ГВ/11-II
31. март 2009. године
НОВИ САД   Заменик Градоначелника

Мр Саша Игић, с.р.

277
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 35. став 1. Одлуке о град-
ским управама (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
52/2008), Градско веће Града Новог Сада, на 52. седни-
ци од 31. марта 2009. године, доноси
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Р Е Ш Е Њ Е

I. ЗОРАН КУЗЕЉЕВИЋ, поставља се за начелника 
Градске управе за образовање, на период од пет годи-
на, почев од 1. априла 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-4/2009-19-ГВ/41-II
31. март 2009. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Мр Саша Игић, с.р.

278
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 38. став 1. Одлуке о град-
ским управама (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
52/2008), Градско веће Града Новог Сада, на 52. седни-
ци од 31. марта 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. РАДМИЛА РАКИЋ, разрешава се дужности заме-
ника начелника Градске управе за образовање, са 31. 
мартом 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-4/2009-19-ГВ/12-II
31. март 2009. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Мр Саша Игић, с.р.

279
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 35. став 1. Одлуке о град-
ским управама (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
52/2008), Градско веће Града Новог Сада, на 52. седни-
ци од 31. марта 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ЂОРЂЕ ПИСАРОВ, поставља се за заменика на-
челника Градске управе за образовање, на период од 
пет година, почев од 1. априла 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-4/2009-19-ГВ/42-II
31. март 2009. године
НОВИ САД   Заменик Градоначелника

Мр Саша Игић, с.р.

280
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 35. став 1. Одлуке о град-
ским управама (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
52/2008), Градско веће Града Новог Сада, на 52. седни-
ци од 31. марта 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. МАРИЈАНА ТАРАЈИЋ, поставља се за начелника 
Градске пореске управе на период од пет година, почев 
од 1. априла 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-4/2009-19-ГВ/40-II
31. март 2009. године
НОВИ САД   Заменик Градоначелника

Мр Саша Игић, с.р.

281
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 38. став 1. Одлуке о град-
ским управама (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
52/2008), Градско веће Града Новог Сада, на 52. седни-
ци од 31. марта 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ТИЈАНА ПАВЛОВ, разрешава се дужности начел-
ника Градске управе за културу, са 31. мартом 2009. го-
дине.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-4/2009-19-ГВ/13-II
31. март 2009. године
НОВИ САД   Заменик Градоначелника

Мр Саша Игић, с.р.
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282
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 35. став 1. Одлуке о град-
ским управама (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
52/2008), Градско веће Града Новог Сада, на 52. седни-
ци од 31. марта 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ТИЈАНА ПАВЛОВ, поставља се за начелника Град-
ске управе за културу, на период од пет година, почев 
од 1. априла 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-4/2009-19-ГВ/43-II
31. март 2009. године
НОВИ САД   Заменик Градоначелника

Мр Саша Игић, с.р.

283
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 38. став 1. Одлуке о град-
ским управама (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
52/2008), Градско веће Града Новог Сада, на 52. седни-
ци од 31. марта 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ДЕЈАНА ШРАНЦ, разрешава се дужности заменика 
начелника Градске управе за културу, са 31. мартом 
2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-4/2009-19-ГВ/14-II
31. март 2009. године
НОВИ САД   Заменик Градоначелника

Мр Саша Игић, с.р.

284
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 35. став 1. Одлуке о град-
ским управама (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
52/2008), Градско веће Града Новог Сада, на 52. седни-
ци од 31. марта 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ДЕЈАНА ШРАНЦ, поставља се за заменика начел-
ника Градске управе за културу, на период од пет годи-
на, почев од 1. априла 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-4/2009-19-ГВ/44-II
31. март 2009. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Мр Саша Игић, с.р.

285
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 38. став 1. Одлуке о град-
ским управама (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
52/2008), Градско веће Града Новог Сада, на 52. седни-
ци од 31. марта 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. БРАНКО НОВАКОВИЋ, разрешава се дужности на-
челника Градске управе за спорт и омладину, са 31. 
мартом 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-4/2009-19-ГВ/15-II
31. март 2009. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Мр Саша Игић, с.р.

286
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 35. став 1. Одлуке о град-
ским управама (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
52/2008), Градско веће Града Новог Сада, на 52. седни-
ци од 31. марта 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. СОЊА КОНЧАР НИЧИЋ, поставља се за начелни-
ка Градске управе за спорт и омладину, на период од 
пет година, почев од 1. априла 2009. године.
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II. Ово решење објавити у “Службеном листу Града 
Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-4/2009-19-ГВ/45-II
31. март 2009. године
НОВИ САД   Заменик Градоначелника

Мр Саша Игић, с.р.

287
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 38. став 1. Одлуке о град-
ским управама (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
52/2008), Градско веће Града Новог Сада, на 52. седни-
ци од 31. марта 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. СЛОБОДАНКА КОЗИЋ, разрешава се дужности за-
меника начелника Градске управе за спорт и омладину, 
са 31. мартом 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-4/2009-19-ГВ/16-II
31. март 2009. године
НОВИ САД   Заменик Градоначелника

Мр Саша Игић, с.р.

288
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 35. став 1. Одлуке о град-
ским управама (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
52/2008), Градско веће Града Новог Сада, на 52. седни-
ци од 31. марта 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. НАДА АНЂЕЛИЋ, поставља се за заменика начел-
ника Градске управе за спорт и омладину, на период од 
пет година, почев од 1. априла 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-4/2009-19-ГВ/46-II
31. март 2009. године
НОВИ САД   Заменик Градоначелника

Мр Саша Игић, с.р.

289
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 38. став 1. Одлуке о град-
ским управама (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
52/2008), Градско веће Града Новог Сада, на 52. седни-
ци од 31. марта 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Др МИЛА УВЕРИЋ РАДОВИЋ, разрешава се дуж-
ности начелника Градске управе за здравство, са 31. 
мартом 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-4/2009-19-ГВ/17-II
31. март 2009. године
НОВИ САД   Заменик Градоначелника

Мр Саша Игић, с.р.

290
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 35. став 1. Одлуке о град-
ским управама (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
52/2008), Градско веће Града Новог Сада, на 52. седни-
ци од 31. марта 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Др МИЛА УВЕРИЋ РАДОВИЋ, поставља се за на-
челника Градске управе за здравство, на период од пет 
година, почев од 1. априла 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-4/2009-19-ГВ/47-II
31. март 2009. године
НОВИ САД   Заменик Градоначелника

Мр Саша Игић, с.р.

291
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 38. став 1. Одлуке о град-
ским управама (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
52/2008), Градско веће Града Новог Сада, на 52. седни-
ци од 31. марта 2009. године, доноси
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Р Е Ш Е Њ Е

I. СВЕТЛАНА ЈОКСИМОВИЋ, разрешава се дужно-
сти заменика начелника Градске управе за здравство, 
са 31. мартом 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-4/2009-19-ГВ/18-II
31. март 2009. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Мр Саша Игић, с.р.

292
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 35. став 1. Одлуке о град-
ским управама (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
52/2008), Градско веће Града Новог Сада, на 52. седни-
ци од 31. марта 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Др АЛЕКСАНДАР ГРУЈИЋ, поставља се за замени-
ка начелника Градске управе за здравство, на период 
од пет година, почев од 1. априла 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: 020-4/2009-19-ГВ/48-II
31. март 2009. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Мр Саша Игић, с.р.

293
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 38. став 1. Одлуке о град  
ским управама (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
52/2008), Градско веће Града Новог Сада, на 52. седни-
ци од 31. марта 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ВЕРА ГРКАВАЦ, разрешава се дужности начелни-
ка Градске управе за социјалну и дечију заштиту, са 31. 
мартом 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-4/2009-19-ГВ/19-II
31. март 2009. године
НОВИ САД   Заменик Градоначелника

Мр Саша Игић, с.р.

294
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 35. став 1. Одлуке о град-
ским управама (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
52/2008), Градско веће Града Новог Сада, на 52. седни-
ци од 31. марта 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ВЕРА ГРКАВАЦ, поставља се за начелника Град-
ске управе за социјалну и дечију заштиту, на период од 
пет година, почев од 1. априла 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-4/2009-19-ГВ/49-II
31. март 2009. године
НОВИ САД   Заменик Градоначелника

Мр Саша Игић, с.р.

295
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 38. став 1. Одлуке о град-
ским управама (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
52/2008), Градско веће Града Новог Сада, на 52. седни-
ци од 31. марта 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. БРАНКА ГРБОВИЋ, разрешава се дужности заме-
ника начелника Градске управе за социјалну и дечију 
заштиту, са 31. мартом 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-4/2009-19-ГВ/20-II
31. март 2009. године
НОВИ САД   Заменик Градоначелника

Мр Саша Игић, с.р.
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296
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 35. став 1. Одлуке о град-
ским управама (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
52/2008), Градско веће Града Новог Сада, на 52. седни-
ци од 31. марта 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. БРАНКА ГРБОВИЋ, поставља се за заменика на-
челника Градске управе за социјалну и дечију заштиту, 
на период од пет година, почев од 1. априла 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-4/2009-19-ГВ/50-II
31. март 2009. године
НОВИ САД   Заменик Градоначелника

Мр Саша Игић, с.р.

297
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 38. став 1. Одлуке о град-
ским управама (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
52/2008), Градско веће Града Новог Сада, на 52. седни-
ци од 31. марта 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. БИЉАНА ГРБОВИЋ, разрешава се дужности на-
челника Градске управе за инспекцијске послове, са 31. 
мартом 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-4/2009-19-ГВ/21-II
31. март 2009. године
НОВИ САД   Заменик Градоначелника

Мр Саша Игић, с.р.

298
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 35. став 1. Одлуке о град-
ским управама (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
52/2008), Градско веће Града Новог Сада, на 52. седни-
ци од 31. марта 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ЖЕЉКО РАДУЛОВИЋ, поставља се за начелника 
Градске управе за инспекцијске послове, на период од 
пет година, почев од 1. априла 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-4/2009-19-ГВ/51-II
31. март 2009. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Мр Саша Игић, с.р.

299
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 38. став 1. Одлуке о град-
ским управама (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
52/2008), Градско веће Града Новог Сада, на 52. седни-
ци од 31. марта 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ДРАГУТИН ГАЛОВИЋ, разрешава се дужности за-
меника начелника Градске управе за инспекцијске пос-
лове, са 31. мартом 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-4/2009-19-ГВ/22-II
31. март 2009. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Мр Саша Игић, с.р.

300
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 35. став 1. Одлуке о град-
ским управама (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
52/2008), Градско веће Града Новог Сада, на 52. седни-
ци од 31. марта 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ЗОРИЦА УРОШЕВИЋ, поставља се за заменика 
начелника Градске управе за инспекцијске послове, на 
период од пет година, почев од 1. априла 2009. године.
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II. Ово решење објавити у “Службеном листу Града 
Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-4/2009-19-ГВ/52-II
31. март 2009. године
НОВИ САД   Заменик Градоначелника

Мр Саша Игић, с.р.

301
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 38. став 1. Одлуке о град-
ским управама (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
52/2008), Градско веће Града Новог Сада, на 52. седни-
ци од 31. марта 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ВЕСНА ТУБИЋ, разрешава се дужности начелника 
Градске управе за опште послове, са 31. мартом 2009. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-4/2009-19-ГВ/23-II
31. март 2009. године
НОВИ САД   Заменик Градоначелника

Мр Саша Игић, с.р.

302
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 35. став 1. Одлуке о град-
ским управама (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
52/2008), Градско веће Града Новог Сада, на 52. седни-
ци од 31. марта 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. РУЖИЦА КОЛОПИЋ, поставља се за начелника 
Градске управе за опште послове, на период од пет го-
дина, почев од 1. априла 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-4/2009-19-ГВ/53-II
31. март 2009. године
НОВИ САД   Заменик Градоначелника

Мр Саша Игић, с.р.

303
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 38. став 1. Одлуке о град-
ским управама (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
52/2008), Градско веће Града Новог Сада, на 52. седни-
ци од 31. марта 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ОЗРЕНКА ЗРНИЋ, разрешава се дужности замени-
ка начелника Градске управе за опште послове, са 31. 
мартом 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-4/2009-19-ГВ/24-II
31. март 2009. године
НОВИ САД   Заменик Градоначелника

Мр Саша Игић, с.р.

304
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 35. став 1. Одлуке о град-
ским управама (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
52/2008), Градско веће Града Новог Сада, на 52. седни-
ци од 31. марта 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ОЗРЕНКА ЗРНИЋ, поставља се за заменика на-
челника Градске управе за опште послове, на период 
од пет година, почев од 1. априла 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-4/2009-19-ГВ/54-II
31. март 2009. године
НОВИ САД   Заменик Градоначелника

Мр Саша Игић, с.р.

305
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 38. став 1. Одлуке о град-
ским управама (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
52/2008), Градско веће Града Новог Сада, на 52. седни-
ци од 31. марта 2009. године, доноси
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Р Е Ш Е Њ Е

I. ЗОРА ЂОРЂЕВИЋ, разрешава се дужности начел-
ника Градске управе за прописе, са 31. мартом 2009. го-
дине.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-4/2009-19-ГВ/25-II
31. март 2009. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Мр Саша Игић, с.р.

306
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 35. став 1. Одлуке о град-
ским управама (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
52/2008), Градско веће Града Новог Сада, на 52. седни-
ци од 31. марта 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ЗОРА ЂОРЂЕВИЋ, поставља се за начелника 
Градске управе за прописе, на период од пет година, 
почев од 1. априла 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-4/2009-19-ГВ/55-II
31. март 2009. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Мр Саша Игић, с.р.

307
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 38. став 1. Одлуке о град-
ским управама (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
52/2008), Градско веће Града Новог Сада, на 52. седни-
ци од 31. марта 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ДАНИЦА МАТОВИЋ, разрешава се дужности заме-
ника начелника Градске управе за прописе, са 31. мар-
том 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-4/2009-19-ГВ/26-II
31. март 2009. године
НОВИ САД   Заменик Градоначелника

Мр Саша Игић, с.р.

308
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 35. став 1. Одлуке о град-
ским управама (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
52/2008), Градско веће Града Новог Сада, на 52. седни-
ци од 31. марта 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ДАНИЦА МАТОВИЋ, поставља се за заменика на-
челника Градске управе за прописе, на период од пет 
година, почев од 1. априла 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-4/2009-19-ГВ/56-II
31. март 2009. године
НОВИ САД   Заменик Градоначелника

Мр Саша Игић, с.р.

309
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 38. став 1. Одлуке о град-
ским управама (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
52/2008), Градско веће Града Новог Сада, на 52. седни-
ци од 31. марта 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. БОГДАН ВИСЛАВСКИ, разрешава се дужности ди-
ректора Бироа за пружање правне помоћи, са 31. мар-
том 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-4/2009-19-ГВ/27-II
31. март 2009. године
НОВИ САД   Заменик Градоначелника

Мр Саша Игић, с.р.
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310
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 35. став 1. Одлуке о град-
ским управама (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
52/2008), Градско веће Града Новог Сада, на 52. седни-
ци од 31. марта 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. МИРЈАНА БАЈАГИЋ, поставља се за директора 
Бироа за пружање правне помоћи, на период од пет го-
дина, почев од 1. априла 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-4/2009-19-ГВ/57-II
31. март 2009. године
НОВИ САД   Заменик Градоначелника

Мр Саша Игић, с.р.

311 
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 35. став 1. Одлуке о град-
ским управама (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
52/2008), Градско веће Града Новог Сада, на 52. седни-
ци од 31. марта 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. БРАНКО МИЉЕВИЋ, поставља се за заменика ди-
ректора Бироа за пружање правне помоћи, на период 
од пет година, почев од 1. априла 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-4/2009-19-ГВ/58-II
31. март 2009. године
НОВИ САД   Заменик Градоначелника

Мр Саша Игић, с.р.

312
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 38. став 1. Одлуке о град-
ским управама (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
52/2008), Градско веће Града Новог Сада, на 52. седни-
ци од 31. марта 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. БАНЧИ ФЕРЕНЦ, разрешава се вршиоца дужности 
директора Дирекције за робне резерве, са 31. мартом 
2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-4/2009-19-ГВ/28-II
31. март 2009. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Мр Саша Игић, с.р.

313
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 35. став 1. Одлуке о град-
ским управама (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
52/2008), Градско веће Града Новог Сада, на 52. седни-
ци од 31. марта 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. БАНЧИ ФЕРЕНЦ, поставља се за директора Дирек-
ције за робне резерве, на период од пет година, почев 
од 1. априла 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-4/2009-19-ГВ/59-II
31. март 2009. године
НОВИ САД

Заменик Градоначелника
Мр Саша Игић, с.р.

314
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 38. став 1. Одлуке о град-
ским управама (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
52/2008), Градско веће Града Новог Сада, на 52. седни-
ци од 31. марта 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ТАТЈАНА ГЛАДОВИЋ, разрешава се дужности ше-
фа Службе за заједничке послове, са 31. мартом 2009. 
године.
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II. Ово решење објавити у “Службеном листу Града 
Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-4/2009-19-ГВ/29-II
31. март 2009. године
НОВИ САД   Заменик Градоначелника

Мр Саша Игић, с.р.

315
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 35. став 1. Одлуке о град-
ским управама (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
52/2008), Градско веће Града Новог Сада, на 52. седни-
ци од 31. марта 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ТАТЈАНА ГЛАДОВИЋ, поставља се за шефа Служ-
бе за заједничке послове, на период од пет година, по-
чев од 1. априла 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-4/2009-19-ГВ/60-II
31. март 2009. године
НОВИ САД   Заменик Градоначелника

Мр Саша Игић, с.р.

316
На основу члана 52. тачка 10. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 35. став 1. Одлуке о град-
ским управама (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
52/2008), Градско веће Града Новог Сада, на 52. седни-
ци од 31. марта 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. САВА АЛЕКСАНДРОВИЋ, поставља се за замени-
ка шефа Службе за заједничке послове, на период од 
пет година, почев од 1. априла 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-4/2009-19-ГВ/61-II
31. март 2009. године
НОВИ САД   Заменик Градоначелника

Мр Саша Игић, с.р.

Градоначелник

317
На основу члана 18. Одлуке о уређењу Града (“Служ-

бени лист Града Новог Сада”, број 53/2008), Градона-
челник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 
ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА 

ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНИХ 
ПОВРШИНА И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, 
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И 
ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА 

ОПШТЕ И КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ ГРАДА

I. Разрешавају се дужности председник, заменик 
председника, чланови и заменици чланова Комисије за 
заузеће јавних површина (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 29/2008), и то.

председник
 ДР ЈЕЛЕНА АТАНАЦКОВИЋ-ЈЕЛИЧИЋ, члан 

Градског већа за урбанизам, стамбене послове 
и заштиту животне средине

заменик председника
-  СЛОБОДАНКА БАБИЋ, дипл. инж. архитектуре, 

Завод за заштиту споменика културе Нови Сад,
члан
1. ГОРАДАНА ПУШИЋ, дипл. правник, члан Градског 

већа за комуналне послове,
заменик члана
-  ЉУБИЦА КОЧОВИЋ, дипл. инж. хортикултуре, 

Јавно комунално предузеће “Градско зеленило” 
Нови Сад,

члан
2. АЛЕКСАНДАР БАШИЋ, дипл. правник, шеф Каби-

нета Градоначелника Града Новог Сада
заменик члана
-  ДР АЛЕКСАНДАР ГРУЈИЋ, помоћник шефа Сек-

тора за стручне и административно-техничке пос-
лове,

члан
3. ЗОРАН ИВОШЕВИЋ, дипл. економиста, самостал-

ни извршилац-координатор, Служба Градоначел-
ника Града Новог Сада,

заменик члана
- СРБИСЛАВ ГУГЛЕТА, дипл. инж. саобраћаја, Јавно 

предузеће “Завод за изградњу Града” у Новом Саду,
члан
4. ДРАГИ БУЛАТОВИЋ, дипл. инж. грађевине, Град-

ска управа за инспекцијске послове,
заменик члана
-  РАДИВОЈ ПАВЛОВ, дипл. инж. саобраћаја, Град-

ска управа за саобраћај и путеве.
II. У Комисију за опште и комунално уређење Града 

(у даљем тексту: Комисија) именују се:
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 за председника
 ДР ЈЕЛЕНА АТАНАЦКОВИЋ-ЈЕЛИЧИЋ, члан 

Градског већа за урбанизам, стамбене послове и 
заштиту животне средине

за заменика председника
-  ДАРКО ПОЛИЋ, дипл. инж. архитектуре, Јавно 

предузеће “Урбанизам” Завод за урбанизам у Но-
вом Саду,

за члана
1. ГОРДАНА ПУШИЋ, дипл. правник, члан Градског 

већа за комуналне послове,

за заменика члана
-  ЉУБИЦА КОЧОВИЋ, дипл. инж. хортикултуре, 

Јавно комунално предузеће “Градско зеленило” 
Нови Сад,

за члана
2. АЛЕКСАНДАР БАШИЋ, дипл. правник, шеф Каби-

нета Градоначелника Града Новог Сада

за заменика члана
-  СЛОБОДАНКА БАБИЋ, дипл. инж. архитектуре, 

Завод за заштиту споменика културе, Нови Сад,

за члана
3. ЗОРАН ИВОШЕВИЋ, дипл. економиста, шеф Кан-

целарије за локални економски развој у Служби 
извршних органа Града Новог Сада,

за заменика члана
-  СРБИСЛАВ ГУГЛЕТА, дипл. инж. саобраћаја, Јавно 

предузеће “Завод за изградњу Града” у Новом Саду,

за члана
4. ДРАГИ БУЛАТОВИЋ, дипл. инж. грађевине, Град-

ска управа за инспекцијске послове,

за заменика члана
-  РАДИВОЈ ПАВЛОВ, дипл. инж. саобраћаја, Град-

ска управа за саобраћај и путеве.

III. За рад у Комисији председнику, заменику пред-
седника, члановима и заменицима чланова припада 
накнада, уколико нису чланови Градског већа Града Но-
вог Сада или запослени у градској управи

Накнада се исплаћује месечно, под условом да је Ко-
мисија у току месеца одржала најмање једну седницу.

Председнику и заменику председника припада ме-
сечна накнада из става 1. ове тачке у износу од 10% од 
просечне месечне зараде по запосленом у привреди 
Републике Србије, према последњем објављеном по-
датку републичког органа надлежног за послове статис-
тике.

Члановима и заменицима чланова припада месечна 
накнада из става 1. ове тачке, у износу од 5% од про-
сечне месечне зараде по запосленом у привреди Ре-
публике Србије, према последњем објављеном податку 
републичког органа надлежног за послове статистике. 
Средства за исплату месечне накнаде из ст. 3. и 4. ове 
тачке, планирана су у финансијском плану Градске 
управе за комуналне послове.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 352-98/2009-II
30. март 2009. године
НОВИ САД

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

318
На основу члана 47. став 1. тачка 15. Статута Града 

Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града 
Новог Сада, број 43/2008), а у вези са Закључком Реги-
оналног одбора за управљање отпадом од 26. јула 
2007. године, Градоначелник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ 

СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ПРИПРЕМУ 
МАТЕРИЈАЛА ЗА РАД РЕГИОНАЛНОГ 
ОДБОРА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

I

У Решењу о образовању Стручног тима за припрему 
материјала за рад Регионалног одбора за управљање 
отпадом (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 
32/2007 и 44/2008), тачка IV мења се и гласи:

“Председнику и члановима Стручног тима, који нису 
чланови Градског већа Града Новог Сада или запосле-
ни у градској управи, припада накнада.

Председнику припада месечна накнада из става 1. 
ове тачке, у висини од 10%, а члановима у висини од 
5% од просечне месечне зараде по запосленом у при-
вреди Републике Србије, према последњем објавље-
ном податку републичког органа надлежног за послове 
статистике.

Накнада из става 2. ове тачке исплаћује се месечно, 
под условом да је Стручни тим, у току месеца одржао 
најмање једну седницу.

Уколико је број седница у току месеца већи од броја 
утврђеног у ставу 3. ове тачке, износ накнаде утврђен у 
ставу 2. ове тачке се не мења.”

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 352-665/2009-II
2. април 2009. године
НОВИ САД   Градоначелник

Игор Павличић, с.р.
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На основу члана 11. став 3. Одлуке о одржавању чи-

стоће (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 16/98, 
18/98, 10/2001 и 47/2006), а у вези са чланом 16. став 2. 
Статута Града Новог Сада - пречишћен текст (“Службе-
ни лист Града Новог Сада”, број 43/2008), Градона че-
лник Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

УКЛАЊАЊА КРУПНОГ ОТПАДА 
ЗА 2009. ГОДИНУ

I. Даје се сагласност на Програм уклањања крупног 
отпада за 2009. годину, који је Управни одбор Јавног ко-
муналног предузећа “Чистоћа” Нови Сад, донео на 14. 
седници одржаној 3. фебруара 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 352-151/2009-II
2. април 2009. године
НОВИ САД

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

320
На основу члана 8. став 3. Одлуке о одржавању чи-

стоће (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 16/98, 
18/98, 10/2001 и 47/2006), а у вези са чланом 16. став 2. 
Статута Града Новог Сада - пречишћен текст (“Службе-
ни лист Града Новог Сада”, број 43/2008) Градоначленик 
Града Новог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 
ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА ЈАВНИМ 
ПОВРШИНАМА ЗА 2009. ГОДИНУ

I. Даје се сагласност на Програм одржавања чистоће 
на јавним површинама за 2009. годину, који је Управни 
одбор Јавног комуналног предузећа “Чистоћа” Нови 
Сад, донео на 14. седници одржаној 3. фебруара 2009. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 352-150/2009-II
2. април 2009. године
НОВИ САД   Градоначелник

Игор Павличић, с.р.
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ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ УЗ
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА “РЕМОНТ И СЕРВИС” ДОО 

НА РУМЕНАЧКОМ ПУТУ  У НОВОМ САДУ
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ГРАД НОВИ САД

Скупштина

255 План детаљне регулације простора 
 “Ремонт и сервис” ДОО на Руменачком 
 путу  у Новом Саду 293

Градско веће

256 Решење о разрешењу вршиоца дужности 
 начелника Градске управе за комуналне 
 послове (Лидија Томаш) 301

257 Решење о постављењу начелника 
 Градске управе за комуналне послове
 (Лидија Томаш) 301

258 Решење о разрешењу дужности заменика 
 начелника Градске управе за комуналне 
 послове (Весна Срданов) 301

259 Решење о постављењу заменика начел-
 ника Градске управе за комуналне посло-
 ве (Јасмина Трбовић Станковић) 302

260 Решење о разрешењу дужности начел-
 ника Градске управе за саобраћај и пу-
 теве (Владимир Стојковић) 302

261 Решење о постављењу начелника Град-
 ске управе за саобраћај и путеве
 (Радивој Павлов) 302

262 Решење о разрешењу дужности замени-
 ка начелника Градске управе за саобра-
 ћај и путеве (Соња Ничић) 302

263 Решење о постављењу заменика начел-
 ника Градске управе за саобраћај и пу-
 теве (Бранислава Тица) 302

264 Решење о разрешењу дужности начел-
 ника Градске управе за урбанизам и стам-
 бене послове (Златибор Паунов) 303

265 Решење о постављењу начелника Град-
 ске управе за урбанизам и стамбене по-
 слове (Златибор Паунов) 303

266 Решење о разрешењу дужности заме-
 ника начелника Градске управе за урба-
 низам и стамбене послове
 (Светлана Бирвалски) 303

267 Решење о постављењу заменика начел-
 ника Градске управе за урбанизам и стам-
 бене послове (Светлана Бирвалски) 303

268 Решење о разрешењу вршиоца дужно-
 сти начелника Градске управе за зашти-
 ту животне средине (Др Александра 
 Јовановић Галовић) 304

269  Решење о постављењу начелника 
 Градске управе за заштиту животне 
 средине (Др Александра Јовановић 
 Галовић) 304

270 Решење о разрешењу вршиоца дужно-
 сти заменика начелника Градске упра-
 ве за заштиту животне средине 
 (Мр Драгица Бранковић) 304

271 Решење о постављењу заменика начел-
 ника Градске управе за заштиту живо-
 тне средине (Мр Драгица Бранковић) 304

272 Решење о разрешењу дужности начел-
 ника Градске управе за привреду 
 (Иванка Чубрило) 304

273 Решење о постављењу начелника 
 Градске управе за привреду
 (Иванка Чубрило) 305

274 Решење о разрешењу дужности заме-
 ника начелника Градске управе за при-
 вреду (Светлана Стругар) 305

275 Решење о постављењу заменика на-
 челника Градске управе за привреду
 (Светлана Стругар) 305

276 Решење о разрешењу дужности начел-
 ника Градске управе за образовање
 (Зоран Кузељевић) 305

277 Решење о постављењу начелника 
 Градске управе за образовање
 (Зоран Кузељевић) 305

278 Решење о разрешењу дужности заме-
 ника начелника Градске управе за обра-
 зовање (Радмила Ракић) 306

279 Решење о постављењу заменика начел-
 ника Градске управе за образовање 
 (Ђорђе Писаров) 306

280 Решење о постављењу начелника 
 Градске пореске управе (Маријана 
 Тарајић) 306

281 Решење о разрешењу дужности начел-
 ника Градске управе за културу 
 (Тијана Павлов) 306



282 Решење о постављењу начелника 
 Градске управе за културу (Тијана 
 Павлов) 307

283 Решење о разрешењу дужности заме-
 ника начелника Градске управе за 
 културу (Дејана Шранц) 307

284 Решење о постављењу заменика на-
 челника Градске управе за културу 
 (Дејана Шранц) 307

285 Решење о разрешењу дужности начел-
 ника Градске управе за спорт и омладину 
 (Бранко Новаковић) 307

286 Решење о постављењу начелника 
 Градске управе за спорт и омладину 
 (Соња Кончар Ничић) 307

287 Решење о разрешењу дужности замени-
 ка начелника Градске управе за спорт и 
 омладину (Слободанка Козић) 308

288 Решење о постављењу заменика начел-
 ника Градске управе за спорт и омладину 
 (Нада Анђелић) 308

289 Решење о разрешењу дужности начел-
 ника Градске управе за здравство 
 (Др Мила Уверић Радовић) 308

290 Решење о постављењу начелника 
 Градске управе за здравство
 (Др Мила Уверић Радовић) 308

291 Решење о разрешењу дужности заме-
 ника начелника Градске управе за 
 здравство (Светлана Јоксимовић) 308

292 Решење о постављењу заменика начел-
 ника Градске управе за здравство 
 (Др Александар Грујић) 309

293 Решење о разрешењу дужности начел-
 ника Градске управе за социјалну и де-
 чију заштиту (Вера Гркавац) 309

294 Решење о постављењу начелника 
 Градске управе за социјалну и дечију 
 заштиту (Вера Гркавац) 309

295 Решење о разрешењу дужности замени-
 ка начелника Градске управе за социјал-
 ну и дечију заштиту (Бранка Грбовић) 309

296  Решење о постављењу заменика начел-
 ника Градске управе за социјалну и де-
 чију заштиту (Бранка Грбовић) 310

297 Решење о разрешењу дужности начел-
 ника Градске управе за инспекцијске 
 послове (Биљана Грбовић) 310

298 Решење о постављењу начелника Град-
 ске управе за инспекцијске послове
 (Жељко Радуловић) 310

299 Решење о разрешењу дужности заме-
 ника начелника Градске управе за инспе-
 кцијске послове (Драгутин Галовић) 310

300 Решење о постављењу заменика начел-
 ника Градске управе за инспекцијске 
 послове (Зорица Урошевић) 310

301 Решење о разрешењу дужности начел-
 ника Градске управе за опште послове 
 (Весна Тубић) 311

302 Решење о постављењу начелника Град-
 ске управе за опште послове 
 (Ружица Колопић) 311

303 Решење о разрешењу дужности заме-
 ника начелника Градске управе за опште 
 послове (Озренка Зрнић) 311

304 Решење о постављењу заменика начел-
 ника Градске управе за опште послове 
 (Озренка Зрнић) 311

305 Решење о разрешењу дужности начел-
 ника Градске управе за прописе 
 (Зора Ђорђевић) 311

306 Решење о постављењу начелника 
 Градске управе за прописе
 (Зора Ђорђевић) 312

307 Решење о разрешењу дужности заме-
 ника начелника Градске управе за про-
 писе (Даница Матовић) 312

308 Решење о постављењу заменика начел-
 ника Градске управе за прописе 
 (Даница Матовић) 312

309 Решење о разрешењу дужности дирек-
 тора Бироа за пружање правне помоћи 
 (Богдан Виславски) 312

310 Решење о постављењу директора 
 Бироа за пружање правне помоћи 
 (Мирјана Бајагић) 313

311 Решење о постављењу заменика дирек-
 тора Бироа за пружање правне помоћи 
 (Бранко Миљевић) 313
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Izdava~: Grad Novi Sad, Gradska uprava za propise Grada Novog Sada. Odgovorni urednik: Igor Ba{nec.
Uredni{tvo: Gradska uprava za propise Grada Novog Sada, 
21000 Novi Sad, @arka Zrewanina 2, Telefon: 021/451-726.

Godi{wa pretplata: 3.500,00 dinara. Uplatni ra~un broj: 840-742341843-24;
Po modelu 97 sa pozivom na broj 20-511, Uprava za javna pla}awa - Filijala Novi Sad, 

pri Ministarstvu finansija Republike Srbije
Primalac: Prihodi gradskih organa uprave

Svrha pla}awa: Za "Slu`beni list Grada Novog Sada".
Ra~unarska obrada i {tampa:

Slu`ba za zajedni~ke poslove organa Grada Novog Sada, @arka Zrewanina 2, 21000 Novi Sad, telefon 021/420-299.

312 Решење о разрешењу вршиоца дужно-
 сти директора Дирекције за робне ре-
 зерве (Банчи Ференц) 313

313 Решење о постављењу директора Дире-
 кције за робне резерве (Банчи Ференц) 313

314 Решење о разрешењу дужности шефа 
 Службе за заједничке послове 
 (Татјана Гладовић) 313

315 Решење о постављењу шефа Службе 
 за заједничке послове (Татјана Гладовић) 314

316 Решење о постављењу заменика шефа 
 Службе за заједничке послове (Сава 
 Александровић) 314

Градоначелник

317 Решење о  о разрешењу председника, 
 заменика председника, чланова и заме-
 ника чланова Комисије за заузеће јав-
 них површина и именовању председника, 
 заменика председника, чланова и заме-
 ника чланова Комисије за опште и кому-
 нално уређење Града 314

318 Решење о о измени Решења о образова-
 њу Стручног тима за припрему материја-
 ла за рад Регионалног одбора за управ-
 љање отпадом 315

319 Решење о давању сагласности на 
 Програм уклањања крупног отпада 
 за 2009. годину 316

320 Решење о давању сагласности на 
 Програм одржавања чистоће на 
 јавним површинама за 2009. годину 316


