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На основу члана 35. став 10. и члана 215. став 6. За-

кона о планирању и изградњи (''Службени гласник Ре-
публике Србије'', број 72/2009) и члана 24. тачка 6. Ста-
тута Града Новог Сада – пречишћен текст (''Службени 
лист Града Новог Сада'', број 43/2008), Скупштина Гра-
да Новог Сада на XVI седници 18. септембра 2009. го-
дине, доноси 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕГУЛАЦИОНОГ 

ПЛАНА "ВЕТЕРНИЧКА РАМПА"

Члан 1.

Овом одлуком врше се измене и допуне РЕГУЛАЦИ-
ОНОГ ПЛАНА "ВЕТЕРНИЧКА РАМПА"( "Службени лист 
Града Новог Сада", бр. 6/96 и 12/2003) (у даљем тексту: 
План).

Члан 2.

Назив Плана мења се и гласи: "ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕ-
ГУЛАЦИЈЕ "ВЕТЕРНИЧКА РАМПА". 

Члан 3.

У Плану одељак " 2. ОПИС ГРАНИЦЕ ПОДРУЧЈА ЗА 
КОЈЕ СЕ ДОНОСИ РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН". мења се и 
гласи:

"2.  ОПИС ГРАНИЦЕ ГРАЂЕВИНСКОГ РЕЈОНА 
  ОБУХВАЋЕНОГ ПЛАНОМ

Грађевински рејон обухваћен планом налази се у КО 
Ветерник и КО Нови Сад IV, унутар описане границе.

За почетну тачку описа границе грађевинског рејона 
утврђена је најзападнија тачка простора, осовинска 
тачка број 690 у осовини Новосадског пута. Из ове тач-
ке граница се у правцу североистока поклапа са осови-
ном Улице Арона Загорице до пресека са осовином 
Улице Драгослава Срејовића, у осовинској тачки број 
691, затим скреће у правцу истока по осовини Улице 
Драгослава Срејовића до пресека са продуженим прав-
цем западне границе парцела бр. 3072/2 и 3078/1 где 
скреће на север по западним границама парцела бр. 
3072/2, 3078/1, 3079/8, 3079/7, 3079/6, 3079/5, 3079/1, 
3079/3 и 3079/4 до јужне регулације планиране заоби-
лазнице око Ветерника. Овде граница скреће на исток и 

поклапа се са том планираном регулацијом, прелази 
границу КО Ветерник и КО Нови Сад IV до осовине Ули-
це Сомборска рампа. У овој тачки граница скреће на југ 
осовином Улице Сомборска рампа до осовинске тачке 
број 327 у осовини Новосадског пута у којој скреће на 
запад и осовином Новосадског пута долази до почетне 
тачке описа грађевинског рејона.

Површина обухваћена планом је 31,34 ha."
После одељка " 2." додаје се нови одељак " 3." који 

гласи:

"3. ПЛАН ПОДЕЛЕ НА ЈАВНО И ОСТАЛО 
  ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ

Планом je 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 
‘’План поделе на јавно и остало грађевинско земљиш-
те’’ у размери 1: 1000. 

 Јавно грађевинско земљиште

Саобраћајнице:
- целе парцеле у КО Нови Сад IV: 852/3, 852/5, 852/6, 

852/7, 852/8;
- делови парцела у КО Нови Сад IV: 29/11, 700/1, 

724/2, 726/3, 726/7, 727/7, 728/2, 728/3, 728/12, 728/13, 
728/24, 728/25, 729/1, 729/2, 730/12, 730/20, 730/21, 731/9, 
731/10, 731/11, 812/3, 816/1, 852/11, 890/1, 891/5;

- целе парцеле у КО Ветерник: 3075/17, 3075/37, 
3075/39, 3075/40, 3075/41, 3075/42, 3075/43, 3075/44, 
3075/45, 3075/46, 3075/47, 3075/48, 3075/49, 3075/50, 
3075/51, 3075/52, 3075/53, 3075/54, 3075/55, 3075/56, 
3075/57, 3075/58, 3075/59, 3075/60, 3075/61, 3075/62, 
3075/63, 3075/64, 3075/65, 3075/66, 3075/67, 3075/68, 
3075/69, 3075/70, 3075/71, 3075/72, 3075/73, 3075/74, 
3075/75, 3075/76, 3075/77, 3075/79, 3075/80, 3075/81, 
3075/82, 3075/83, 3075/84, 3076/3, 3076/4, 3076/6, 
3076/10, 3076/11, 3076/12, 3077/1, 3077/2, 3078/2, 3654/9, 
3657/7, 3657/8, 3657/17, 3657/19, 3657/20, 3657/21, 
3657/22, 3657/23, 3657/24, 3657/25, 3657/26, 3657/27, 
3657/28, 3657/29, 3657/30, 3657/31, 3657/32, 3657/33, 
3657/34, 3657/35, 3657/36, 3657/38, 3657/39, 3658/3, 
3658/6, 3659/2, 3659/4, 3660/2, 3660/4, 3661/2, 3661/4, 
3662/6, 3662/9, 3662/10, 3662/11, 3662/14, 3662/15, 
3662/16, 3662/17, 3690/23, 3690/48, 3691, 3692/4, 
3692/50, 3692/51, 3692/53, 3692/76, 3692/77, 3692/78, 
3692/79, 3692/80, 3692/81, 3692/82, 3692/83, 3692/84, 
3692/85, 3692/86, 3692/87, 3692/88, 3692/89, 3692/90, 
3692/91, 3692/96, 3692/97, 3692/98, 3692/99, 3692/100, 
3693/10, 3693/12, 3693/13, 3693/14, 3694/7, 3695/6, 
3695/7, 3696/5, 3697/5, 3697/6, 3698/4, 3698/19, 3698/28, 
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3698/31, 3698/32, 3698/33, 3698/34, 3698/35, 3698/36, 
3698/37, 3698/38, 3698/39, 3698/40, 3698/41, 3698/42, 
3698/44, 3698/45, 3698/47, 3698/48, 3698/51, 3698/53, 
3698/54, 3698/58, 3698/62, 3698/64, 3698/65, 3699/4, 
3699/7, 3699/9, 3700/2, 3700/3, 3700/6, 3700/7, 3701/13, 
3701/15, 3701/17, 3701/20, 3701/21, 3701/22, 3702/3, 
3704/1, 3704/9, 3704/10, 3704/12, 3704/13, 3704/14, 
3704/15, 3704/19, 3704/20, 3704/22, 3704/23, 3705/12, 
3705/13, 3705/14, 3705/15, 3705/16, 3705/17, 3705/18, 
3705/19, 3705/20, 3705/22, 3706/6, 3706/7, 3706/8, 3706/9, 
3706/11, 3706/13, 3707/3, 3707/4, 3708/3, 3709/2, 3709/3, 
3710/2, 3710/3, 3710/4, 3711/4, 3711/8, 3711/9, 3711/12, 
3713/3, 3713/4, 3714/2, 3716/2, 3727/2, 3729/2, 3730/2, 
4294/1;

- делови парцела у КО Ветерник: 3654/8, 3654/20, 
3655, 3656, 3657/18, 3657/37, 3659/3, 3660/5, 3663, 
3690/24, 3690/38, 3690/44, 3690/45, 3690/46, 3690/47,  
3692/25, 3692/47, 3692/48, 3692/52, 3692/54, 3692/75, 
3692/92, 3693/7, 3693/8, 3693/9, 3693/11, 3694/3, 3694/4, 
3694/5, 3694/6, 3695/3, 3695/4, 3695/8, 3696/2, 3696/4, 
3697/2, 3697/3, 3698/29, 3698/50, 3698/57, 3698/66, 
3699/2, 3699/6, 3700/5, 3700/10, 3700/11, 3701/14, 3701/18, 
3702/2, 3703/2, 3704/16, 3706/4, 3706/14, 3708/2, 3711/13, 
3711/14, 3712/2, 3714/1, 3724, 3725, 3730/1.

Трансформаторске станице:
- делови парцела у КО Ветерник: 3078/1, 3692/41, 

3698/55 и 3698/61.

Мелиоративни канал:
- делови парцела у КО Ветерник: 3663.

Зелене површине:
- целе парцеле у КО Ветерник: 3698/46, 3698/55, 

3698/56, 3698/59, 3698/60, 3698/61, 3699/8;
- делови парцела у КО Ветерник: 3698/46, 3698/57.
У случају неусаглашености бројева наведених пар-

цела и бројева парцела на графичком приказу "План 
поделе на јавно и остало грађевинско земљиште" у                   
Р 1:1000,  важи графички приказ. 

Планиране регулационе линије дате су у односу на 
осовине саобраћајница или у односу на постојеће гра-
нице парцела. Осовине саобраћајница дефинисане су 
координатама  осовинских тачака чији је списак дат на 
графичком приказу број 4.

Остало грађевинско земљиште
  На осталом грађевинском земљишту постојећа пар-

целација се у највећем обиму задржава. Планиране 
промене су углавном последица промена регулација 
улица.  Грађевинске парцеле се најчешће формирају 
деобом  или спајањем постојећих парцела под услови-
ма датим у овом плану."

Досадашњи одељак " 3. УРБАНИСТИЧКА РЕГУЛА-
ЦИЈА” који постаје одељак “4. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА” 
мења се и гласи:

“4. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

Приликом планирања простора поштовала се наме-
на из Генералног плана,  породично становање и пос-
ловање на улазним правцима уз Новосадски пут . Пос-
тојећи стамбени објекти се задржавају. На слободним 

парцелама планирају се стамбени објекти и комер-
цијално-услужни садржаји.

На појединим локалитетима где су у унутрашњости 
блока изграђени објекти који немају излаз на јавну пов-
ршину, могуће је формирати приватни колско пешачки 
пролаз”.

Пододељак “3.1. Разрада урбанистичке регула-
ције” брише се.

Досадашња подтачка “3.1.1. Индивидуално стано-
вање” која постаје пододељак “4.1. Породично стано-
вање” мења се и гласи:

“4.1. Породично становање

Саобраћајно решење поштује постојећу парцелацију. 
Саобраћајнице су претежно у правцу север – југ, како 
би се омогућио прилаз постојећим парцелама и објек-
тима.

Решење саобраћаја условило је формирање парце-
ла у правцу исток – запад.

Површина намењена становању је 18,172 ha .
Укупан број стамбених објеката, постојећих и плани-

раних, је око 287.
Рачунајући да ће 50% објеката имати по два стана, 

број станова на локалитету је приближно 430.
Планирани број становника је приближно 1200.
Густина становања бруто је 38,25 ст/ha.
Густина становања нето је 53,20 ст/ha.
Према броју становника, на локалитету "Ветерничка 

рампа" биће око 70  деце предшколског узраста и око 
106 деце  узраста за основну школу који ће моћи да ко-
ристе планирану предшколску  установу уз Улицу Ми-
леве Марић и планирану основну школу уз Улицу 
Момчила Тапавице у блоку Новог насеља V, које су у 
непосредном суседству.”

Досадашња подтачка “3.1.2. Комерцијално-услуж-
не делатности са  станова њем” која постаје подо-
дељак “4.2. Комерцијално-услужне делатности са  
становањем”  мења се и гласи:

“4.2. Комерцијално-услужне делатности 
   са становањем

На простору између регулације Новосадског пута 
(Државни пут I реда М-7) и планиране Улице Боре Хана-
уске, а у југозападном делу грађевинског рејона, у поја-
су ширине 125-150 m северно од регулације Новосадс-
ког пута, намена је комерцијално-услужне делатности 
са становањем. Површина овог простора је 4,671 ha. За 
простор поред Новосадског пута  ово је искључива на-
мена, изузев у западном делу где се задржава пос-
тојећа парцелација (легализација бесправне стамбене 
изградње). Јужно од Улице Боре Ханауске на дубини од 
40,0 m, намена је породично  становање, а алтернатива 
је комерцијално-услужне делатности.

На овом простору задржавају се постојећи породич-
ни стамбени  објекти и објекти друге намене.

Постојећа станица за снабдевање горивом  се за-
држава."
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Подтачка "3.1.3. Зелене површине" брише се и до-
дају се нови пододељци 4.3. до 4.7. који гласе:

"4.3. МРЕЖА ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА

4.3.1.  Правила уређења саобраћајне 
   инфраструктуре

Обухваћено подручје  карактерише релативно по-
вољан положај у односу на саобраћајну мрежу града 
Новог Сада. 

Са градском уличном мрежом ово подручје повезано 
је преко Бистрице (улицама Милеве Марић, Булевара 
Јована Дучића и Булевара војводе Степе), а са јужне 
стране Новосадским путем (Државни пут I реда М-7). 

Планирано саобраћајно решење заснива се на про-
јекцијама потреба, створеним условима, могућностима 
повезивања са саобраћајном мрежом у окружењу и мо-
гућностима рационалног коришћења земљишта за из-
градњу стамбених и других објеката. 

У том смислу дефинисана је улична мрежа која је 
максимално поштовала бесправно саграђене објекте и 
уклопила их у систем парцела (старих и новоформира-
них).

  Ширине попречних профила улица крећу се од 8 до 
23 m, а да би се обезбедио приступ појединим парцела-
ма планирани су и јавни колско пешачки пролази шири-
не регулација око 4 m.

Поред могућности одвијања аутомобилског, у неким 
улицама створени су услови и за одвијање аутобуског 
(јавног) саобраћаја.

У улицама Сомборска рампа, Новосадски пут и ули-
цом којa чини планирани продужетак Булевара Јована 
Дучића планиране су једносмерне и двосмерне  бицик-
листичке стазе.

4.3.2.  Правила уређења водне инфраструктуре

Снабдевање водом вршиће се преко планираног во-
доводног система који ће се везати на постојећи водо-
водни систем Града Новог Сада.

Планирана секундарна водоводна мрежа реализо-
ваће се у свим постојећим и планираним улицама и 
биће профила Ø 100mm, осим у Улици Арона Загорице, 
где се планира водоводна мрежа профила Ø 150mm.

 Планирана секундарна водоводна мрежа везаће се 
на постојећу примарну водоводну мрежу дуж државног 
пута I реда (М-7) профила Ø 250mm и на планирани 
продужетак постојеће водоводне мреже дуж саобраћај-
нице Булевар војводе Степе, профила Ø 250mm.

Положај планиране водоводне мреже дат је у графич-
ком приказу "План водне инфраструктуре" у Р 1 : 1000.

Одвођење отпадних и атмосферских вода
Одвођење отпадних и атмосферских вода биће се-

паратно.
Одвођење отпадних вода биће преко затвореног ка-

нализационог система.

Планирана секундарна канализациона мрежа реали-
зоваће се у свим постојећим и планираним улицама и 
биће профила Ø 250mm са укупном оријентацијом пре-
ма планираној примарној канализацији.

Примарна канализациона мрежа се планира дуж 
Улице Драгослава Срејовића и биће профила Ø 400mm.

Због савладавања просторних препрека (канала) 
планира се изградња црпне станице отпадних вода.

Атмосферске воде прихватиће се планираном и пос-
тојећом уличном отвореном каналском мрежом и 
оријентисати према отвореном каналу Т-800 у склопу 
мелиорациног слива „Телеп“.

Омогућава се делимично или потпуно зацевљење 
деоница отворене уличне каналске мреже, као и отво-
реног канала Т-800,  где то просторни и хидраулички ус-
лови захтевају.

Планира се укидање дела мелиорационог канала Т-
800 у делу од Улице Сомборска рампа до државног пу-
та I реда (М-7), уз услов да се претходно изгради атмос-
ферска канализација у Улици Сомборска рампа 
профила Ø 1000mm и Ø 1500mm.

Планом се дефинише обострани заштитни појас уз 
постојећи мелиорациони канал Т-800 ширине 6 m, ме-
рено од постојеће ивице канала.

Положај планиране канализационе мреже дат је у гра-
фичком приказу "План водне инфраструктуре" у Р 1 : 1000.

Подземне воде
На основу расположивих података о вишегодишњем 

кретању нивоа подземне воде установљени су меро-
давни нивои подземне воде за овај простор и они износе:

- максимални ниво подземне воде око 78,50 m н.в.
- минимални ниво подземне воде око 75,50 m н.в.
На основу меродавног нивоа подземне воде може се 

закључити да овај простор није угрожен максималним 
нивоом подземне воде.

4.3.3. Правила уређења енергетске 
   инфраструктуре

Снабдевање топлотном енергијом
Снабдевање овим видом енергије свих планираних 

садржаја вршиће се заједно са решењем у снабдевању 
топлотном енергијом целокупног подручја између Новог 
Сада и Ветерника. С обзиром на карактеристику плани-
раних садржаја најлогичније је да снабдевање топлот-
ном енергијом буде изградњом гасне дистрибутивне 
мреже. У овом смислу у профилима улица предвиђено 
је место за изградњу планираних гасовода.

До изградње система за снабдевање топлотном 
енергијом, снабдевање овим видом енергије планираних 
садржаја биће коришћењем индивидуалних ложишта.

Снабдевање електричном енергијом 
Снабдевање електричном енергијом свих планира-

них садржаја вршиће се из јединственог електроенер-
гетског система.

У односу на планирану изградњу очекује се величи-
на електроконзума од приближно 900 kW. За квалитет-
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но снабдевање електричном енергијом планираних 
садржаја планирана је изградња  једне диструбитивне 
20/0,4 kW трансформаторске станице снаге 630 kW.

Планиране трансформаторске станице повезаће се 
на постојећу 20 kV мрежу Новог насеља, а преко ње на 
ТС 110/20 kV “Детелинара” и даље на електроенергетс-
ки систем. Планиране трансформаторске станице могу 
се градити на парцелама намењеним пословању, као 
самостојеће или у оквиру пословних објеката.

Постојећи надземни електроенергетски вод који про-
лази преко овог простора потребно је каблирати у за то 
планираном месту у профилу улице.

Положај планиране и постојеће електроенергетске 
мреже је приказан на графичком приказу “План енергет-
ске инфраструктуре” у Р 1 : 1000.

4.3.4. Правила уређења телекомуникационе 
   инфраструктуре

За целокупно подручје треба обезбедити око 500 те-
лефонских прикључака, који ће се са аутоматском те-
лефонском централом повезати мрежом телефонских 
каблова у улицама. Да би се омогућило прикључење 
планираних садржаја у телекомуникациони систем, пот-
ребно је до нових објеката изградити подземну мрежу 
цеви кроз које ће пролазити будућа телефонска инста-
лација, односно инсталација кабловског дистрибутив-
ног система.

У оквиру улица резерисани су независни коридори 
за телефонске инсталације, чиме ће се омогућити њи-
хова несметана реализација.

4.4. Уређење зелених и слободних површина 

На простору обухваћеног планом, планира се поди-
зање претежно линеарног зеленила.

Дрвореди треба да прате саобраћајнице и на тај на-
чин да повезују све категорије зеленила. Дрворедне 
саднице поставити према садржају попречног профила 
сваке улице. Улице ширих профила (16-20 m) треба да 
садрже двострaне дрвореде, а у уским улицама (ужим 
од 15 m) биће једнострани дрвореди. У улицама где у 
профилу нема места за дрво, користити шибље форми-
рано као високостаблашице или у оквиру сваке пред-
баште, при уређењу, посадити бар једно декоративно 
високо стабло.Дрвореде подизати на растојању стаба-
ла 8-10 m, а садњу стабала ускладити са колским ула-
зима и прилазима парцели.

Сквер у источном делу Улице Борислава Пекића 
треба озеленити са декоративном високом и партерном 
вегетацијом и повезати га са дрворедом уз мелиора-
тивни канал.

Око куће породичног становања планира се поди-
зање високог зеленила, декоративног зеленила, чети-
нара, шибља и сл. Предбашта као најдекоративнији део 
врта треба да садржи декоративно дрвеће, четинаре, 
цветајуће шибље и пузавице. Други део дворишног про-
стора, може да се претвори у мали повртњак или 
воћњак. Ивични делови парцеле, све ограде, нарочито 
оне на улазном делу, треба да су обрасле зеленилом, 
четинарима, низовима шибља и пузавицама.

На делу простора комерцијално-услужних делатнос-
ти уз Новосадски пут, озелењавање спровести уређи-
вањем предпростора декоративном вегетацијом, а на 
поплочаним платоима могућа је поставка озелењених и 
цветних жардинијера. Дрворедом одвојити простор ове 
прометне саобраћајнице од комерцијалних садржаја.

4.5. ЗАШТИТА ГРАДИТЕЉСКОГ НАСЛЕЂА 
  И АРХЕОЛОШКИХ НАЛАЗИШТА

На списку претходне заштите и у регистру заштиће-
них културних добара, унутар граница плана нема обје-
ката.

Обавеза је инвеститора и извођача радова да, као 
меру заштите, пријаве све земљане радова на из-
градњи инфраструктурних објеката због могућности 
постојања потенцијалног археолошког налазишта, како 
би Служба заштите на време обезбедила археолошки 
надзор.

Ако се у току извођења грађевинских и других радо-
ва наиђе на археолошка налазишта или археолошке 
предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одла-
гања прекине радова и обавести надлежни завод за за-
штиту споменика културе и да предузме мере да се на-
лаз не уништи и не оштети и да са сачува на месту и у 
положају у коме је откривен. Ако постоји непосредна 
опасност оштећења археолошког налазишта или пред-
мета, надлежни завод за заштиту споменика културе 
привремено ће обуставити радове док се на основу 
овог закона не утврди да ли је односна ствар или не-
покретност споменик културе или није. Ако надлежни 
завод за заштиту споменика културе не обустави радо-
ве, радове ће обуставити Републички завод за заштиту 
споменика културе.

У случају да се постојање археолошког налазишта 
овде потврди инвеститор мора обезбедити средства за 
његову пуну заштиту по члану 110. Закона о културним 
добрима (Службени гласник РС”, број 71/94). 

4.6. ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА 
  И ДРУГИХ ОПАСНОСТИ У МИРУ И РАТУ 

Према процени која је рађена за Генерални план, 
постоји могућност да град угрозе елементарне непого-
де, као што су поплаве од спољних и унутрашњих вода, 
нагомилавање леда на водотоцима, земљотреси, олуј-
ни ветрови, град, суша, снежни наноси, одроњавање и 
клизање земљишта, поледице и сличне појаве које мо-
гу угрозити животе становништва и нанети материјалне 
штете већег обима.

Са елементарним непогодама, уколико су већих раз-
мера, изједначују се и следеће катастрофе: експлозије, 
пожари, епидемије, хемијска и радиоактивна загађења 
ваздуха, воде и намирница и сл.

Ово подручје изложено је утицају доминантних вет-
рова из правца југоистока и северозапада.

Нови Сад се налази у сеизмичком подручју 8° МСЅ 
скале. Ради заштите од потреса максимално очекива-
ног удара од 8° МCS скале, објекти морају бити пројек-
товани и реализовани у складу са Правилником о техни-
чким нормативима за изградњу објеката високоградње 
у сеизмичким подручјима (“Службени лист СФРЈ”, бр. 
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31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90). Препоручује се да се 
за све веће објекте и комплексе уради сеизмичка мик-
рорејонизација.

Најчешћа техничка катастрофа је пожар, а настаје из 
више разлога, као што су: ратна разарања, неисправне 
инсталације, у технолошком процесу, рушење објеката 
од ветра и земљотреса и др., па се планира низ мера за 
заштиту од пожара. Урбанистичка мера заштите односи 
се на удаљеност између објеката. Та удаљеност мора 
бити толика да су, после зарушавања, саобраћајнице 
довољне ширине да представљају противпожарну пре-
граду.

Ради заштите од пожара, урбанистичко-архитектон-
ским решењем омогућава се приступ ватрогасним во-
зилима око свих објеката, у складу са Правилником о 
техничким нормативима за приступне путеве, окретни-
це и уређене платое за ватрогасна возила у близини 
објеката повећаног ризика од пожара (“Службени лист 
СРЈ”, број 8/95).

Планира се задржавање постојећих и изградња но-
вих ватрогасних хидраната у складу са Правилником о 
техничким нормативима за хидрантску мрежу за га-
шење пожара (“Службени лист СФРЈ”, број 30/91).

У складу са чланом 12. Закона о заштити од пожара 
(“Службени гласник СРС”, број 37/88 и “Службени глас-
ник РС”, бр. 53/93, 67/93, 48/94 и 101/2005), инвеститор 
мора прибавити сагласност на техничку документацију 
од Министарства унутрашњих послова Србије, 
Одељење за заштиту и спасавање у Новом Саду.

У циљу заштите, планира се озелењавање слобод-
них површина, регулација атмосферских вода и опре-
мање терена водом и канализацијом. Обавеза инвести-
тора је да гради објекте од ватроотпорних материјала.

У оквиру система заштите од ратних дејстава за пла-
ниране објекте у грађевинском рејону планира се и из-
градња склоништа. 

Према процени степена угрожености насељених 
места у Општини Нови Сад као мера заштите, код из-
градње породичних  стамбених зграда, обавезује се ин-
веститор да изгради породично склониште допунске за-
штите од механичког удара, отпорности 30 kPa.

Склоништа за потребе заштите становништва ра-
диће се као мања кућна склоништа за потребе 
склањања становника, према важећим критеријумима у 
погледу капацитета и отпорности склоништа. Склониш-
та ће се градити у сутерену, подруму или приземљу, а 
препоручује се да се граде као двонаменска.

Величина склоништа, за породично склониште, од-
ређује се према броју чланова домаћинства, али нај-
мање за три лица.

За комерцијално-услужне садржаје и друге објек-
те ванстамбене намене, зависно од броја запослених, 
капацитета и положаја, мирнодопска намена и остали 
просторни и технички елементи склоништа одредиће се 
према Техничким прописима за изградњу склоништа и 
друге заштитне објекте (“Службени војни лист”, број 
13/98).

У оквиру појединачних локалитета планирати објек-
те или делове објеката за склањање људства и мате-
ријалних добара, капацитета 2/3 укупног броја радника 
у највећој смени у ратним условима, уз задовољење 
принципа лоцирања, односно удаљења од радног мес-

та до склоништа. Уколико се у склоништу штити до 50 
лица, планирају се двонаменска склоништа допунске 
заштите, отпорности 50 kPa. За веће комплексе, са 
већим бројем радника који се штите, планирати двона-
менска склоништа основне заштите, отпорности 100 kPa. 
Како се ради о делатностима из области трговине, угос-
титељства и занатства, код процене о броју радника 
који се штите узети и део купаца, односно корисника 
угоститељских услуга, према Техничким прописима за 
склоништа и друге заштитне објекте ("Службени војни 
лист", број 13/98). Мирнодопска намена склоништа је у 
функцији основне намене објеката. Другу намену при-
лагодити основној намени (складиште, архива, ресто-
ран, продајни простор и сл.).

Пројектно-техничку документацију за склоништа пот-
ребно је израдити у складу са Техничким прописима за 
изградњу склоништа и друге заштитне објекте, чију при-
мену контролише Министарство одбране које издаје и 
одобрење за његову употребу.

Кота пода склоништа мора бити минимално 30 cm 
виша од максималног нивоа подземних вода.

4.7. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 
  СРЕДИНЕ 

Мере заштите заштите животне средине утврђене су 
на основу планираних садржаја и последица и промена 
које планиране активности могу проузроковати. У окви-
ру планираних активности на простору плана обезбеди-
ће се спречавање свих облика загађивања и обезбедити 
квалитет средине према одговарајућим стандардима. 

Ради заштите квалитета воде, ваздуха, земљишта 
као и заштите од буке, решења планираних објеката и 
пратеће инфраструктуре усагласиће се са свим актуел-
ним техничким прописима и Законом о заштити животне 
средине ("Сл. Гласник РС", број 135/05). На простору 
плана, ради сагледавања утицаја и промена које ће се 
испољити, потребно је пратити показатеље од утицаја 
на стање средине као обезбедити контролу  свих захва-
та и активности. Праћење аерозагађења треба обезбе-
дити успостављањем мерних места за параметре: ае-
роседимент, чађ, сумпордиоксид, угљенмоноксид, и 
азотне оксиде, према Правилнику о граничним вреднос-
тима, методама мерења имисије, критеријумима за ус-
постављање мерних места и евиденцији података 
(''Службени гласник РС'', бр. 54/92, 30/99 и 19/2006). 

Сви будући корисници простора који се баве актив-
ностима које изазивају буку, своју радну активност могу 
обављати у складу са Правилником о дозвољеном ни-
воу буке у животној средини ("Службени гласник РС", 
број 54/92) и прилагодити условима у којима интензитет 
буке неће прелазити највиши ниво буке од 55 дб(А) ноћу 
и 65 дб(А) дању, односно у згради максимум 30 дб(А) 
ноћу и 35 дб(А) дању.

Корисници који продукују отпадне воде са садржајем 
опасних материја имају обавезу да изграде одгова-
рајућа постројења за предтретман односно, третман 
отпадних вода. 

У овиру постојеће станице за снабдевање возила го-
ривом, у складу са техничким прописима о изградњи 
станица за снабдевање горивом, о ускладиштењу и 
претакању горива, формираће се зоне опасности (I, II, 
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III). Укупна запремина резервоара станице не сме изно-
сити више од 300 m3 с тим да се у њима запаљиве теч-
ности групе I могу ускладиштавати до 150 m3. Укупна 
запремина резервоара станице у који се смешта течни 
нафтни гас не сме изосити више од 30 m3. Резервоар за 
смештај течног нафтног гаса мора бити удаљен нај-
мање 10 m од најближег аутомата за истакање запаљи-
вих течности. Течне отпадне материје које ће се јављати, 
као што су замењена уља, као и остаци ових ма тери ја у 
употребљеној амбалажи морају се збрињавати на на-
чин да се не нарушава непосредна околина,  не изазове 
клизање возила и не загади земљиште, подземне и 
површинске воде. Ради спречавања настајања акциде-
ната неопходно је благовремено предузимање свих 
потребних мера у свим аспектима коришћења простора 
да до акцидента не дође.

На простору плана нема заштићених природних 
вредности. Ако се у току радова наиђе на природно 
добро које је геолошко-палеонтолошког или минера-
лошко-петрографског порекла (за које се претпоставља 
да има својство споменика природе), обавеза извођача 
радова је да о томе обавести Завод за заштиту приро-
де Србије.

У погледу побољшања хигијенских услова и заштите 
животне средине потребно је обезбедити просторе за 
смештај контејнера за одлагање отпадака. Прилазни 
путеви до места за држање посуда за чување и са-
купљање отпада треба да буду двосмерни за саобраћај 
специјалних возила за одвоз отпада, максималног оп-
терећења до 10 t, ширине до 2,5 m и дужине до 12 m. За 
сваки контејнер потребно је обезбедити 3 m2 глатке но-
сиве подлоге у нивоу прилазног пута, са одвођењем ат-
мосферских и оцедних вода, на растојању не већем од 
2 m од прилазног пута специјалног возила за одвоз 
смећа. За типску канту, зависно од величине, потребно 
је обезбедити до 0,5 m2 једнако опремљене површине. 
Ови простори морају испуњавати све хигијенске услове 
у погледу редовног чишћења, одржавања, дезинфек-
ције и неометаног приступа возилима и радницима ко-
муналног предузећа задуженим за одношење смећа. За 
сакупљање секундарних сировина треба обезбедити 
специјалне контејнере прилагођене различитим врста-
ма отпадака (хартија, стакло, пластика, метал).

За све делатности које могу имати утицаја на живот-
ну средину, надлежни орган може прописати израду 
студије процене утицаја на животну средину у складу 
са Законом о заштити животне средине (''Службени 
гласник РС'', број 135/2004), Законом о процени утицаја 
на животну средину (''Службени гласник РС'', број 
135/2004), Правилником о садржини студије о процени 
утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', 
број 69/2005) и Уредбом о утврђивању Листе пројеката 
за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката 
за које се може захтевати процена утицаја на животну 
средину."

Досадашња подтачка "3.1.4. Преглед података" која 
постаје одељак "5. Биланс површина и нумерички по-
казатељи" мења се и гласи:

"5. Биланс површина и нумерички показатељи 
Површина подручја плана (бруто)  31,34 ha
Површина простора (нето) 23,448 ha
- породично становање 18,172 ha

- комерцијално-услужне делатности 
са становањем 4,671 ha

- станица за снабдевање горивом 0,605 ha

Саобраћајне површине 7,892 ha
Мелиоративни канал 0,284 ha
Озелењени сквер 0,058 ha
Трансформаторске станице 0,021 ha"

Додадашњи одељак "4. ПРАВИЛА РЕГУЛАЦИЈЕ – 
УРБАНИСТИЧКИ СТАНДАРДИ И НОРМАТИВИ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА" који постаје одељак  "6. ПРА-
ВИЛА ГРАЂЕЊА" мења се и гласи:

 "6. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

 6.1. Услови за образовање грађевинских 
  парцела

 Планом су дефинисани елементи парцелације јав-
ног и осталог грађевинског земљишта уз прилагођа-
вање постојећој парцелацији  и уважавање постојећих  
атарских путева, као и постојећег стања с аспекта  бес-
правно изграђених објеката. При томе  су  утврђена  
следећа правила:

- обавезно се припајају две или више катастарских 
парцела у случајевима када парцеле које форми-
рају нову грађевинску парцелу, својим обликом, 
површином или ширином уличног фронта не за-
довољавају критеријуме за уређење или  из-
градњу планираних садржаја, или немају излаз на 
планирану саобраћајницу,

- обавезно се врши препарцелација постојећих ка-
тастарских парцела када су  неопходне интервен-
ције  ради усаглашавања  нових регулационих 
ширина улица, када постојеће катастарске парце-
ле имају велику ширину или површину и када се 
нове грађевинске парцеле формирају на основу 
правила грађења,

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

- парцеле или делове парцела бивших пољских пу-
тева, канала или мањих преосталих делова пар-
цела након спроведене препарцелације, које се 
налазе унутар планираних блокова, треба при-
појити суседним парцелама (парцеле број 3658/2, 
3658/10, 3658/11, 3693/4, 3693/5, 3693/6, 3693/16, 
3693/17, 3706/3, 3706/10, 3706/12 и 3704/18). Пре-
поручује се припајање матичним парцелама. Уко-
лико се једна од суседних парцела формира без 
обједињавања са наведеним парцелама или њи-
ховим деловима. обједињавање истих и друге су-
седне парцеле је обавезујуће. 

  За парцеле у намени породично становање 
утврђују се следећи услови:

- величина парцеле је 300 – 600 m2 за слобод-
ностојеће објекте,

- величина парцеле за двојне објекте је 200 - 400 m2,
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- минимална ширина уличног фронта је 12 m (опти-
мална 15 m) за слободностојеће објекте, а 16 m 
(2x8 m) за двојне објекте,

- препоручује се да у поступку парцелације повр-
шина парцеле не буде мања од 500 m2,

- за парцеле веће од 600 m2 степен заузетости се 
рачуна у односу на 600 m2,

- могућа одступања од утврђених параметара су до 
10%.

За парцеле у намени комерцијално- услужне де-
латности са становањем утврђују се следећи услови:

- минимална величина парцеле је 500 m2,
- минимална ширина уличног фронта је 16 m , са 

могућим одступа њима око 10%."
Досадашњи пододељак " 4.1. Индивидуално стано-

вање" који постаје пододељак "6.2. Породично стано-
вање" мења се и гласи:

"6.2. Породично  становање

Постојећи стамбени објекти

Интервенције које су могуће на постојећим објектима 
(изграђени и започета изградња) су следеће:

-  доградња објекта до највише 40%  површине пар-
целе,

-  максимална развијена корисна површина  поро-
дичне куће  на парцели  износи 480 m2,

- надоградња је могућа тако да је максимална 
спратност три етаже и то: у објекту где је изграђен 
сутерен, макс. спратност је сутерен + приземље +  
спрат (Су+П+1) или приземље + спрат+поткровље 
(П+1+Пот.).

-  у објекте је могуће увођење пратећих садржаја, 
као и оних који нису у супротности са основном 
наменом,

-  уколико је могуће, постојећи бесправно изграђени 
објекти се задржавају, а планом су утврђени усло-
ви за њихову легализацију.

Планирани стамбени објекти

Приликом изградње планираних објеката треба ис-
поштовати следеће услове: 

- објекат је удаљен од границе суседа најмање 1,0 m, 
односно 3,0 m,

-  грађевинска линија је на 3,0 m у односу на регу-
лациону линију, а 5,0 m у улици дефинисаној ко-
ординатама тачака 335-339,

-  површина габарита је највише 40% од површине 
парцеле,

-  за парцеле веће од 600 m2 показатељи степен за-
узетости и индекс изграђености се исказују у од-
носу на 600 m2,

-  максимална развијена корисна површина  поро-
дичне куће на парцели износи 480 m2,

-  спратност објекта је највише три етаже и то: у де-
лу где је могућа изградња сутерена спратност је 
сутерен + приземље + спрат (С+П+1) или при-
земље + спрат + поткровље (П+1+Пот.),

-  могуће је увођење пратећих садржаја и садржаја 
који нису у супротности са основном наменом,

-  у заштитном појасу мелиоративног канала Т-800, 
ширине 6 m, забрањена је било каква изградња. 

Помоћни објекти
- намена помоћног објекта: остава,
- положај: 7,0 m удаљеност од стамбеног објекта,
- површина објекта макс. 30 m2.

Гараже
-  на парцелама намењеним породичном становању 

планира се могућност изградње гараже у склопу 
основног објекта или као самосталног објекта, уз 
услов да се уклопи у планирани степен заузетости. 

Пословни објекти
-  за обављање делатности које не угрожавају ста-

новање могу се градити пословни објекти на пар-
цели,

-  удаљеност пословног објекта од стамбене зграде 
суседа је мин. 15 m,

-  величина пословног објекта утврђује се у сваком 
конкретном случају, тако да је укупан степен за-
узетости (стамбени објекат + пословни) 40% ."

Досадашњи пододељак "4.2. Комерцијално-услуж-
не делатности" који постаје пододељак "6.3. Комер-
цијално-услужне делатности са становањем " мења 
се и гласи:

"6.3. Комерцијално-услужне делатности
   са становањем

- спратност: П могуће до П+2 за веће парцеле или 
специфичне намене,

-  кров је раван или плитак кос кров,
-  изграђеност парцеле је 50%,а однос изграђених 

површина за рад и становање око 50% : 50%,            
-  грађевинска линија померена је за 10,0 m од регу-

лационе линије Новосадског пута, а на осталим 
деловима 5 m,

-  тачан положај објеката на парцели ће се утврдити 
условима за изградњу ,

-  у појасу уз новопланирану улицу (Улица Боре Ха-
науске) планира се могућност изградње породич-
них стамбених објеката на парцели, поштујући 
постојећу парцелацију,

-  препарцелација се предвиђа само уколико се мо-
гу добити мање парцеле, али најмање ширине од 
15,0 m,

-  препарцелација није неопходна, уколико се пар-
цела у целости користи за комерцијално-услужне 
делатности,

-  спратност породичних  објеката: П, П+Пк, П+1, 
П+1+Пк,

-  заузетост парцеле 40%, 
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-  грађевинска линија померена је за 5,0 m од регу-
лационе линије Улице Боре Ханауске,

-  тачан положај објеката на парцели утврдиће се 
кроз услове за изградњу , с тим да се објекат на 
парцелама ширине 15,0 m и мањим поставља на 
1,0 m од суседа, а за парцеле ширине од 15,0 m, 
положај се слободно одређује кроз услове за из-
градњу ,

-  у оквиру зоне комерцијално-услужних делатнос-
ти, могуће је лоцирање одређених производних 
активности уз услов, да се задовоље строги еко-
лошки критеријуми, с обзиром да се предметни 
простор налази у окружењу стамбених зона, од-
носно да је непосредно ослоњен на парцеле по-
родичног  становања,

- изградња подрума или сутерена утврђиваће се 
појединачно кроз услове за изградњу, а на основу 
конкретних података о нивоу подземне воде за 
одређену парцелу, као и на основу програмских 
захтева и потреба инвеститора."

Досадашњи пододељци "4.3." и "4.4." бришу се и до-
дају се пододељци "6.4." до "6.6." који гласе:

"6.4. Посебна правила грађења која се примењују 
у поступку прибављања накнадног одобрења за 
бесправно изграђене објекте или изведене друге 
грађевинске радове унутар грађевинског рејона

Посебна правила грађења утврђена овим планом 
примењују се за легализацију бесправно изграђених 
стамбених, помоћних и других објеката, односно изве-
дених других грађевинских радова на постојећим објек-
тима, без грађевинске дозволе, у подручју обухвата 
плана, а који су:

- пријављени градској управи Града Новог Сада 
надлежној за издавање одобрења за изградњу 
објеката,

- пописани до 13. маја 2003. године по службеној 
дужности од стране Комисије за утврђивање обје-
ката изграђених без грађевинске, односно упот-
ребне дозволе,

- пописани до 13. маја 2003. године по појединачној 
пријави власника објекта изграђеног без грађе-
винске дозволе, поднетој Комисији за утврђивање 
објеката изграђених без грађевинске односно 
употребне дозволе.

Овим посебним правилима утврђују се могућа одсту-
пања од правила грађења утврђених овим планом за 
нову изградњу или извођење других радова на пос-
тојећим објектима (реконструкција, доградња, надзиђи-
вање, промена намене, затварање тераса, лођа и сл.) 
која се односе на:

- план парцелације,
- проценат изграђености парцеле,
- планирану спратност објекта и
- друге мање радове на постојећим објектима (про-

мена намене, затварање тераса, лођа и сл.).
Када је објекат изграђен на парцели која, по свом об-

лику и површини, одступа од планиране, прихватиће се 
постојећа парцелација тј. фактичко стање на терену, 
осим ако би се тиме угрозиле јавне градске функције 

(изградња саобраћајне и комуналне инфраструктуре, 
објеката јавне намене и сл.).

Када изграђеност парцеле прелази планом доз-
вољени проценат, прихватиће се одступање до 50%, у 
односу на планирани проценат изграђености парцеле, 
под условом да није угрожено функционисање плани-
раног капацитета инфраструктуре и друге јавне градске 
функције.

Одступање од спратности објекта прихватиће се за 
једну етажу у односу на планирану спратност.

Други мањи радови на постојећим објектима омо-
гућиће се у свим случајевима када се по намени и архи-
тектури могу уклопити у околни простор.

Посебна правила се не могу применити на објекте 
изграђене у коридорима постојеће или планиране саоб-
раћајне и друге комуналне инфраструктуре, као и на 
површинама планом намењеним за друго јавно грађе-
винско земљиште.

6.5. ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ

Простор за који се доноси овај  план налази се на 
надморској висини од 77,50 – 80,00 m. Подручје које се 
уређује пресечено је депресијом која има отворени канал, 
који се задржава за одводњавање површинске воде. 

Нивелациони план утврђује да се коте нивелета пла-
нираних саобраћајниа максимално уклопе у постојећи 
терен да би се избегло насипање или скидање земље и 
оне се крећу од  78,00 – 80,30 m н.в. 

Уздужни нагиби саобраћајница се крећу од 0,20 – 
2,13%, а попречни 2%. Коте нивелета заштитних трото-
ара око планираних стамбених зграда рачунаће се у 
односу на коте планираних саобраћајница приликом из-
давања услова за изградњу.  

           На графичком приказу “План намене површина 
саобраћаја, нивелације и регулације” у Р 1:1000 дате су 
коте прелома нивелете осовине саобраћајница, 
интерполо ване коте и нагиб нивелете.

6.6.  УСЛОВИ ПРИКЉУЧЕЊА НА КОМУНАЛНУ 
  ИНФРАСТРУКТУРУ

6.6.1. Услови за грађење саобраћајних 
   површина

Приликом пројектовања објеката, саобраћајних и пе-
шачких површина применити Правилник о условима за 
планирање и пројектовање објеката у вези са несмета-
ним кретањем деце, старих, хендикепираних и инва-
лидних лица (“Службени гласник РС”, број 18/97). 

Прикључење објеката на уличну саобраћајну мрежу, 
планира се једним колским прилазом по катастарској 
парцели. Колски прилази морају бити минималне шири-
не 3 m.

Тротоаре и паркинге израђивати од монтажних бе-
тонских елемената или плоча који могу бити и у боји, а 
све у функцији вођења, раздвајања и обележавања 
различитих намена саобраћајних површина. Ово, поред 
обликовног и визуелног ефекта, има практичну сврху 
код изградње и реконструкције комуналних водова (ин-
сталација). 
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Саобраћајне површине на којима се не налазе коло-
вози, тротоари и паркинзи обавезно озеленити.

Ширина коловоза износи од 5,0 m до 6,0 m, а у једно-
смерним улицама 3,5 m. Радиjусе кривина на раскрсни-
цама путева преко којих се одвија саобраћај не пројек-
товати испод 6 m, а на местима где то услови 
дозвољавају, препоручује се 8 m. На раскрсницама пре-
ко којих саобраћају аутобуси, препоручују се радиjуси 
12 m, а минимално 8 m.

На местима где то услови дозвољавају, а постоје 
потребе, могућа је изградња јавних паркинга (иако нису 
уцртани у графичким приказима и профилима улица).

Најмања ширина тротоара износи 1,6 m. У оквиру 
паркиралишта потребно је резервисати простор 
за дрвореде, по моделу да се на четири паркинг 
места планира по једно дрво. Око и унутар плани-
раних паркинга обезбедити одговарајућу засену, 
садњом високог зеленила. Ширина паркинг 
простора за управно паркирање износи од 2,30 m, 
а дужина од 4,60 до 5,0 m.

Ширина двосмерних бициклистичких стаза износи 
2m, а једносмерних 1,5 m. 

На графичком приказу “План намене површина саоб-
раћаја, нивелације и регулације” у Р 1:1000 су приказа-
ни сви технички елементи који дефинишу саобраћајне 
објекте у простору, а самим тим и услови и начини за 
прикључење нових објеката на постојећу и планирану 
мрежу саобраћајница.

6.6.2. Услови за прикључење на водну 
   инфраструктуру

Услови за прикључење на водоводну мрежу
- прикључење објеката на уличну водоводну мрежу 

планира се једним прикључком;
- уколико је објекат са више заједничких улаза, од-

носно засебних технолошких целина, може имати 
независне прикључке водовода;

- за мање објекте, у којима није могуће обезбедити 
адекватну просторију, може се предвидети пос-
тављање водомера у одговарајући шахт;

- водомерни шахт предвидети 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.

Услови за прикључење на канализациону мрежу
- прикључење објеката на уличну канализацију 

планира се једним прикључком;
- прикључни канализациони шахт предвидети на 

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

- канализациони прикључак предвидети са грави-
тационим 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.

6.6.3. Услови за прикључење на енергетску 
   инфраструктуру

Услови за прикључење на електроенергетску мрежу

Oбјекти породичнoг становања

Снабдевање електричном енергијом објеката поро-
дичнoг становања вршиће се прикључењем на пос-
тојећу или планирану електроенергетску мрежу. При-
кључак извести преко кабловске прикључне кутије. 
Положај прикључног ормара прилагодити условима 
Електродистрибуције "Нови Сад" тако да буде на фаса-
ди објекта или у специјалним случајевима на другим 
местима.

Пословни и стамбено-пословни објекти

Прикључење пословних и стамбено-пословних обје-
ката или комплекса извести на постојећу или планирану 
електроенергетску мрежу сопственом трансформатор-
ском станицом или директно на дистрибутивну елект-
роенергетску мрежу, у зависности од потреба. Прикљу-
чак извести у складу са електроенергетским условима 
Електродистрибуције "Нови Сад".

Услови за прикључење на гасоводну мрежу
Снабдевање објеката топлотном енергијом решити 

прикључењем на постојећу или планирану дистрибу-
тивну гасоводну мрежу. Прикључак и положај мерно-
регулационог сета испројектовати и изградити према 
условима ДП “Нови Сад-Гас”.

6.6.4. Услови за прикључење на 
   телекомуникациону мрежу

Прикључак на телекомуникациону мрежу извести 
преко типског тт прикључка на приступачном месту на 
фасади објекта.”

Досадашњи одељци “5.” до “10.” бришу се и додаје 
се нови одељак “7.” који гласи:

“7. СРЕДЊОРОЧНИ ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА
  ЈАВНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

У средњoрочном периоду планирани приоритетни 
радови су следећи: 

1. Изградња коловоза и тротоара у улицама Драго-
слава Срејовића, Сомборска рампа и Борислава 
Пекића. 
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Табела:  Потребна средстава за приоритетне радове на уређивању саобраћајница и изградњу 
      комуналне инфраструктуре

Редни
брoj Oпис радова Јед.

мере Количина Цена по јед.
мере у дин.

Укупна
 цена

1. САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ    40.467.350
1.1. Коловоз 2-СТВ m2 6.000 4.620 27.720.000
1.2. Тротоари са ивичњацима m2 3.080 2.695 8.300.600
1.3. Бициклистичке стазе m2 1.650 2.695 4.446.750

2. ХИДРОТЕХНИКА    54.452.000
2.1. Црпна станица канализације m 1 5.600.000 5.600.000
2.2. Канализациони вод Ø 1000 mm m 190 48.000 9.120.000
2.3. Канализациони вод Ø 400 mm m 340 11.550 3.927.000
2.4. Канализациони вод Ø 250 mm m 3.000 8.470 25.410.000
2.5. Водоводна мрежа Ø 150 mm m 600 3.465 2.079.000
2.6. Водоводна мрежа Ø 100 mm m 3.000 2.772 8.316.000

3. ЕНЕРГЕТИКА    6.400.000
3.1. Трафостаница 20/0,4 kV / kV kom. 1 4.000.000 4.000.000
3.2. Електроенергeтска мрежа 20 кV m 300 8.000 2.400.000

4. ПРИПРЕМА ЗЕМЉИШТА    34.564.230

4.1.
Трошкови прибављања
 земљишта m2 13.243 2.610 34.564.230

5. УКУПНО    135.883.580

     Процена средстава дата је по ценама за септембар 2008. године

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

- накнаде за уређивање грађевинског земљишта,
- закупнинe грађевинског земљишта,
- накнаде за коришћење грађевинског земљишта,
- других извора у складу са Законом.”

Назив досадашег одељка “11. ПРИМЕНА РЕГУЛА-
ЦИОНОГ ПЛАНА” који постаје одељак “8.” мења се и 
гласи: “8. ПРИМЕНА ПЛАНА”.

Члан 4.

Саставни део ове одлуке су следећи графички при-
кази:

1.  Извод из Генералног плана града Новог 
  Сада до 2021. године са означеним про-
  стором обухваћеним изменама и допу-
  нама Плана ..........................................................А-4

2.  Катастарска подлога са границом грађе-
  винског рејона обухваћеног изменама и 
  допунама Плана ......................................... 1 : 1000

3.  План намене површина, саобраћаја, 
  нивелације и регулације ............................ 1 : 1000

4.  План поделе на јавно и остало грађе-
  винско земљиште ....................................... 1 : 1000

5.  План водне инфраструктуре ..................... 1 : 1000
6.  План енергетске инфраструктуре ............ 1 : 1000
7.  План зеленила ............................................ 1 : 1000

Остали прилози: 

-  Карактеристични профили 
  саобраћајница ................................ 1 : 100 и 1 : 300

-  Типско решење партерног уређења 
  тротоара на прилазу пешачком пре-
  лазу, у вези са несметаним кретањем
  лица са посебним потребама.

Одлука о изменама и допунама Регулационог плана 
“Ветерничка рампа” израђена је у четири примерка у 
аналогном и у пет примерака у дигиталном облику, која 
ће се после потписивања и овере чувати у Скупштини 
Града Новог Сада, Градској управи за урбанизам и 
стамбене послове, министарству надлежном за посло-
ве урбанизма и у Јавном предузећу “Урбанизам” Завод 
за урбанизам Нови Сад. 

Члан 5.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-981/2008-I
18. септембар 2009. године
НОВИ САД 

Председник
Александар Јовановић, с.р.
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На основу члана 35. став 10. Закона о планирању и 

изградњи (“Службени  гласник Републике Србије”, брoj 
72/2009) и члана 24. тачка 6. Статута Града Новог Сада 
– пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, 
број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на XVI сед-
ници 18. септембра 2009. године, доноси

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
СТАРОГ МАЈУРА У ПЕТРОВАРАДИНУ

1. УВОД

1.1. Правни основ за израду плана

План детаљне регулације Старог Мајура у Петрова-
радину (у даљем тексту: план) израђен је на основу Од-
луке о изради плана детаљне регулације Старог Мајура 
у Петроварадину (“Службени лист Града Новог Сада”, 
број 34/2008) коју је донела Скупштина Града Новог Са-
да на IV седници 12. септембра 2008. 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 и изградњу просторних 
целина и зона. 

2. ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКОГ РЕЈОНА

Грађевински рејон који је обухваћен планом налази 
се у КО Петроварадин унутар описане границе.

За почетну тачку описа границе грађевинског рејона 
утврђена је тачка на  пресеку осовине приступног пута 
Друмско-железничком мосту и продуженог правца гра-
нице парцела бр. 235 и 243/1. Идући у правцу југоистока 
граница се поклапа са осовином приступног пута поме-
нутом мосту до пресека са продуженом осовином Ше-
ноине улице,  затим скреће у правцу запада до осовин-
ске тачке број 97 на пресеку осовина улица Рада 
Кончара и Шеноине. Даље граница скреће у правцу ју-
га, прати осовину Улице Рада Кончара до пресека са 
продуженим правцем границе парцела бр. 609 и 607, за-
тим скреће у правцу запада, прати северну границу 
парцела бр. 609, 610, 611/1 и 611/2 и продуженим прав-
цем северне границе парцеле број 611/2 пресеца Улицу 
Владана Деснице до источне границе парцеле број 623. 
Од ове тачке у правцу југа граница прати источну грани-
цу парцеле број 623, у правцу запада прати северну 
границу парцела бр. 622 и 621, у правцу севера прати 
источну регулациону линију Рељкoвићеве улице до 
пресека са продуженим правцем осовине Улице Викто-
ра Новака. Даље граница скреће у правцу југозапада, 
прати осовину Улице Виктора Новака до пресека са 
осовином улице Прерадовићеве, затим у правцу севе-
розапада прати осовину Прерадовићеве улице до пре-
сека са осовином Улице Дунавске дивизије. Од ове тач-
ке, у правцу југозапада, прати осовину Улице Дунавске 
дивизије до пресека са продуженим правцем североис-
точне границе насипа, парцела број 2864/1, затим 
скреће у правцу северозапада, прати североисточну 

границу парцеле број 2864/1 до тромеђе парцела бр. 
2864/1, 933 и 937/1. Даље граница скреће у правцу се-
вероистока, прати западну границу парцеле број 933 до 
тромеђе парцела бр. 2938/1, 933 и 937/1, затим скреће у 
правцу запада, прати јужну регулациону линију Прера-
довићеве улице до пресека са управним правцем пову-
ченим  из тромеђе парцела бр.  2938/1, 779 и 2965 (Ули-
ца Павла Јуришића Штурма). Од ове тачке у правцу 
севера граница прати западну регулациону линију Ули-
це Павла Јуришића Штурма, пресеца Улицу Павла Ју-
ришића Штурма, долази до границе парцела бр. 2965 и 
235 и прати је у правцу југоистока  до тромеђе парцела 
бр. 2965, 235 и 297. Даље граница скреће у правцу се-
вероистока, прати западну границу парцела бр. 297, 
295, 296, 250, 2957/1, 242  и 243/1 и продуженим прав-
цем  границе парцела бр. 235 и 243/1 долази до тачке 
која је утврђена за почетну тачку описа границе грађе-
винског рејона. 

Површина која је обухваћена  планом је  46,79 ha.

3. ПРОСТОРНА ОРГАНИЗАЦИЈА

3.1. План просторне организације

План просторне организације заснива се на елемен-
тима дефинисаним Генералним планом. 

Постојећа саобраћајна мрежа се  у великој мери за-
држава, с тим да се предлаже изградња обилазнице 
око Петроварадина која ће на овом простору пред-
стављати продужетак државног пута (М-22/1), као и 
планиране улице из постојећих улица Косте Нађа, Пав-
ла Јуришића Штурма и Арчибалда Рајса. 

План просторне организације је израђен на основу 
анализе свих елемената постојећег стања, елемената 
из важећег плана, као и могућности и потенцијала про-
стора у односу на нове трендове и потребе.

3.2. Подела на просторне целине

Постојећа изграђеност, намена простора и постојећа 
мрежа улица, одредили су да се цео простор у оквиру 
границе плана подели на двадесет и три грађевинска 
блока. 

У оквиру постојећих блокова преовлађују објекти по-
родичног становања, објекти институција и организа-
ција, као и објекти образовања и верски објекти. 

Ова просторна структура одликује се добрим квали-
тетом објеката, те се, уз поштовање постојећих димен-
зија блокова и повезаност са непосредном околином, 
омогућава задржавање преовлађујуће стамбене наме-
не и њеног развоја у смислу знатног повећања квалите-
та у условима рационалног коришћења градског про-
стора. 

3.3. План поделе простора на јавно и остало 
  грађевинско земљиште

Планом je 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 
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4 ‘’План поделе на јавно и остало грађевинско земљиш-
те са условима за формирање грађевинских парцела’’ у 
Р 1:1000. 

 Јавно  г р ађевинс ко  з емљиште :
-   c аобраћа ј нице : 
 целе парцеле у КО Петроварадин: целе парцеле 

бр. 314, 435, 436, 508, 528, 548, 623, 624, 625, 683, 
705, 722, 723, 733, 855, 915, 926, 2065, 2065, 2065, 
2957/1, 2957/2, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 
2966, 2974/2 КО Петроварадин, и делови парцела 
бр. 243/1, 244/1, 245, 263, 265/1, 267, 273, 278, 302, 
320, 322, 324, 325, 327, 329, 332, 334, 340/1, 341/1, 
343/1, 388, 390/1, 393, 395, 398, 427, 430, 431, 431, 
432, 433, 434, 500, 502, 504, 505, 506, 512, 513, 
782, 783, 784, 790, 793, 856, 857, 859, 860, 917, 927, 
1370, 1371, 2861/1, 2938/1, 2958, 2961 КО Петрова-
радин;

 делови парцела у КО Петроварадин: 243/1, 244/1, 
245, 263, 265/1, 267, 273, 278, 302, 320, 322, 324, 
325, 327, 329, 332, 334, 335, 336, 336, 340/1, 341/1, 
343/1, 388, 390/1, 393, 395, 398, 427, 430, 431, 431, 
432, 433, 433, 434, 500, 502, 504, 505, 506, 512, 
513, 782, 783, 784, 790, 793, 856, 857, 859, 860, 917, 
927, 1370, 1371, 2861/1, 2861/1, 2938/1, 2938/1, 
2938/1, 2938/1, 2958, 2961; 

- школа: цела парцела број  933 КО Петроварадин;
-  предшколс к а  ус т анова :  целе парцеле бр. 

339, 815 КО Петроварадин, и делови парцела бр.  
812, 814  КО Петроварадин;

-  т рансформаторс к е  с т анице :  целе пар-
целе у КО Петроварадин: 529/2 делови парцела у 
КО Петроварадин: 663, 797, 822, 828/2, 901, 2961, 
2361, 2966

 У случају неусаглашености бројева наведених пар-
цела и бројева парцела на графичком приказу број 4 
“План поделе на јавно и остало грађевинско земљиште 
са условима за формирање грађевинских парцела” у Р 
1: 1000,  важи графички приказ. 

Планиране регулационе линије дате су у односу на 
осовине саобраћајница или у односу на постојеће гра-
нице парцела. Осовине саобраћајница дефинисане су 
координатама  осовинских тачака чији је списак дат на 
графичком приказу.

На осталом грађевинском земљишту постојећа пар-
целација се у највећем делу задржава. Планиране про-
мене парцелације су, углавном последица промена ре-
гулација улица.  Грађевинске парцеле се најчешће 
формирају деобом  постојећих парцела, под условима 
датим у овом плану.

3.4. Мрежа инфраструктурних система

3.4.1. Мрежа саобраћајне инфраструктуре

Подручје обухваћено планом окружено је следећим 
улицама и саобраћајницама:

- са североистока државним путем I реда (М-22/1) 
Нови Сад – Београд,

- са истока Улицом Рада Кончара,

- са југоистока Улицом Виктора Новака,
- са југозапада Прерадовићевом улицом и
- са запада Улицом Павла Јуришића Штурма.
Саобраћајну мрежу на овом подручју чини мрежа 

постојећих улица које су у највећем делу формиране у 
прошлости.

Планира се да се државни пут I реда (М-22/1) Нови 
Сад – Београд, на делу од бившег Жежељевог моста до 
Рељковићеве улице, прошири на четири саобраћајне 
траке. Планира се изградња обилазнице око Петрова-
радина која ће на овом простору представљати проду-
жетак државног пута (М-22/1) у делу од Рељковићеве 
улице и у непосредној близини железничке пруге. Из-
градњом ове обилазнице изместиће се транзитни саоб-
раћај из центра Петроварадина, а претежно из улица 
Рељковићеве и Прерадовићеве.

На стубовима порушеног моста Фрање Јосифа, Ге-
нералним планом се планира нови мост преко Дунава, 
који ће, уз одређене интервенције на постојећем тунелу 
испод Горње тврђаве, повезивати Прерадовићеву улицу 
(код раскрснице са Улицом Дунавске дивизије) са Буле-
варом цара Лазара. На обухваћеном простору највеће 
промене, проузроковане изградњом ове саобраћајнице, 
догодиће се на раскрсници улица Прерадовићеве и Ду-
навске дивизије. Планско решење раскрснице подразу-
мева изградњу кружне раскрснице и надвожњака изнад 
ње, који би повезивао планирану саобраћајницу из 
правца Тврђаве са Прерадовићевом улицом. 

Нове улице на овом подручју планирају се из пос-
тојећих улица Павла Јуришића Штурма и Арчибалда 
Рајса.

Приликом реализације нове улице у блоку бр.4 уз 
Комплекс Римокатоличке цркве потребно је успорити 
саобраћај променом хоризнталног и вертикалног пре-
сека, као и површинском обрадом коловоза и применом 
одговарајућих материјала.

3.4.2. План хидротехнике

Снабдевање водом
Снабдевање водом вршиће се преко постојеће водо-

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

Примарна мрежа постоји у Улици Прерадовићевој, 
профила Ø 450 и Ø 350 mm.

Секундарна мрежа профила Ø 100 mm изграђена је 
у свим осталим постојећим улицама. 

У улицама Шеноиној и Прерадовићевој планира се 
изградња примарне водоводне мреже профила  Ø 500 
mm. Примарни водовод повезаће планирано пост-
ројење за прераду воде „Петроварадинска ада“ са пос-
тојећом примарном водоводном мрежом у Петровара-
дину.

Планира се изградња секундарне водоводне мреже 
профила Ø 100 mm у свим новопланираним улицама са 
повезивањем на постојећу мрежу у оближњим улицама.

Изградња секундарне водоводне мреже профила Ø 
100 mm планира се у деловима постојећих улица Косте 
Нађа, Прерадовићевој и Патријарха Рајачића.
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У Улици Владана Деснице планира се изградња во-
довода профила Ø 100 mm са источне стране улице, с 
обзиром да је ширина регулације знатна, а да тренутно 
постоји водовод само са западне стране улице.

Постојећа и планирана мрежа задовољиће потребе 
за водом планираних 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 и планиране канализационе мреже 
заједничког типа у оквиру канализационог система Гра-
да Новог Сада.

Примарна канализациона мрежа постоји у Улици 
Патријарха Рајачића и профила је Ø 900, Ø 1000 и Ø 
1100 mm. 

У Улици Арчибалда Рајса постоји примарна мрежа 
профила Ø 800 mm која прихвата отпадне воде из Под-
грађа Тврђаве, а оријентисана је на колектор у Улици 
Патријарха Рајачића.

Канализациона мрежа из улица Александра Остров-
ског (профила Ø 450 mm), Косте Нађа (профила Ø 300, 
Ø 500 и Ø 600 mm), Владимира Гортана (профила Ø 250 
mm), Чајковског (профила Ø 300 и Ø 500 mm) и Шеноине 
(профила Ø 300 mm) оријентисана је на колектор у Ули-
ци Арчибалда Рајса, односно на колектор у Улици Ју-
раја Крижанића,  профила Ø 200/150 cm.

У Улици Рада Кончара постоји примарна канализа-
циона мрежа профила Ø 700 mm и оријентисана је на 
колектор у Улици Јураја Крижанића.

Канализациона мрежа у Улици Владана Деснице 
профила је Ø 250, Ø 400 и Ø 450 mm и оријентисана је 
делом на колектор у Улици Јураја Крижанића, а делом 
на канализацију у Улици Рада Кончара.

Планом се задржава постојећи концепт одвођења 
отпадних и атмосферских вода.

Планира се изградња нове канализационе мреже, 
као и реконструкција дотрајалих деоница постојеће ка-
нализационе мреже, односно њено измештање у про-
филу улице, према планираном положају инсталација у 
профилу улице.

Изградња секундарне канализационе мреже профи-
ла Ø 250 и  Ø 300 mm планира се у свим новопланира-
ним улицама са оријентацијом на постојећу канализа-
цију.

У делу Прерадовићеве улице планира се изградња 
канализационе мреже профила Ø 250 mm, док се на 
обилазници око Петроварадина планира изградња се-
кундарне канализационе мреже профила Ø 300 mm. 

Планирану мрежу, у складу са нивелационим карак-
теристикама терена, могуће је оријентисати на пос-
тојећу мрежу у оближњим улицама.

Постојећа и планирана канализациона мрежа задо-
вољиће потребе за водом будућих садржаја.

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 од 76,60 до 

77,40 m н.в.,
-  минимални ниво подземних вода од 72,20 до 

73,40 m н.в.
Правац пада водног огледала просечног нивоа под-

земних вода је североисток -југозапад са смером пада 
према југозападу.

3.4.3. План енергетске инфраструктуре

Снабдевање електричном енергијом
Снабдевање електричном енергијом вршиће се из 

јединственог електроенергетског система. Основни 
објекти за снабдевање овог простора електричном 
енергијом биће трансформаторска станица (ТС) 110/20  
kV “Нови Сад 6-Мишелук“. Због потпуног преласка на 
двостепени систем трансформације електричне енер-
гије, реконструисаће се ТС 35/10 kV “Петроварадин“ и 
постати разводно постројење (РП) 20 kV. Из овог РП-а 
полазиће 20 kV мрежа до дистрибутивних трансформа-
торских станица 20/0,4 kV.

Постојећа 20(10) kV и 0,4 мрежа изграђене су комби-
новано (и каблирањем и надземно), тако да је потребно 
целокупну електроенергетску мрежу реконструисати и 
изградити каблирањем. 

У односу на планирану изградњу, за квалитетно 
снабдевање електричном енергијом планираних сад-
ржаја потребно је изградити три нове ТС монтажно-                
-бетонског типа које ће преко дистрибутивне 0,4 kV мре-
же напајати све потрошаче са овог подручја. Поред 
планираних, могућа је изградња нових трафостаница у 
оквиру планираних пословно-стамбених објеката (у 
приземљу објекта), као и на парцелама планираних ви-
шепородичних објеката, у зависности од потреба. За 
пролаз електроенергетских каблова и прилаз транс-
форматорским станицама потребно је обезбедити пра-
во службености пролаза, као и одговарајућу ширину и 
висину пасажа (3,5 х 4 m).

Све планиране трансформаторске станице  градиће  
се за 20 kV ниво и радиће привремено под 10 kV напо-
ном до преласка на рад под 20 kV напон. Планирана 20 
kV мрежа и 0,4 kV мрежа градиће се каблирањем, на 
местима у профилима улица како је планирано.

 Снабдевање топлотном енергијом
Ово подручје ће се снабдевати топлотном енергијом 

из градског гасификационог и топлификационог система.
Сремска страна града, којој припада и Петровара-

дин, снабдева се гасом са регионалног гасовода који 
допрема гас из магистралне гасоводне мреже до Бе-
очинске фабрике цемента прелазећи преко Петровара-
дина. На овај гасовод је прикључена главна мерно-ре-
гулациона станица (ГМРС) ″Победа″. Ова ГМРС 
снабдева гасом цело подручје Петроварадина путем 
разделне гасоводне мреже средњег притиска на коју су 
прикључене мерно-регулационе станице. Ови објекти, 
као и изграђена дистрибутивна гасоводна мрежа ди-
мензионисани су тако да омогуће квалитетно снаб-
девање гасом свих постојећих и планираних садржаја. 
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Објекти вишепородичног становања се алтернатив-
но могу снабдевати топлотном енергијом из топлифи-
кационог система уколико се из топлане (ТО) ″Петрова-
радин″, која се налази око 1200 m удаљена од подручја 
обухваћеног планом, до будућих објеката изгради вре-
ловодна мрежа потребног капацитета.

3.4.4. Телекомуникације

Ово подручје биће прикључено на телекомуникацио-
ну мрежу преко телефонске централе ″Петроварадин″ 
у Улици Далибора Францистија. Планира се изградња 
телефонске мреже и повезивање свих објеката на пос-
тојећу и планирану мрежу. Да би се то омогућило, пот-
ребно је до нових објеката изградити подземну мрежу 
цеви кроз које ће пролазити будућа телефонска инста-
лација, односно инсталација кабловског дистрибутив-
ног система. Такође је потребно реконструисати пос-
тојећу надземну мрежу и изградити је каблирањем.

У попречним профилима улица резервисани су неза-
висни коридори за инсталације телекомуникационог 
система.

3.5. Нивелација простора

Простор обухваћен планом налази се на надморској 
висини од 76,60  до 79,90 m.

Задржава се постојеће нивелационо решење улица, 
а нове улице се прилагођавају терену према графичком 
приказу број 3.2 “План саобраћаја, нивелације и регула-
ције” у Р 1:1000.  

На графичком приказу дате су коте прелома нивеле-
те осовина саобраћајница, интерполо ване коте и нагиб 
нивелете.

3.6. Правила парцелације за остало 
  грађевинско земљиште

 Планом се у највећој могућој мери задржава пос-
тојећа парцелација.  

У блоковима за које је планирана намена породично 
становање, породично становање полуатријумског ти-
па, односно становање у зонама мешовите изградње 
могућа је парцелација у циљу формирања грађевинс-
ких парцела под следећим условима:

− минимална површина парцеле је 300 m2,
− минимална дужина уличног фронта је 12 m (уз 

максимална одступања 10%).
У деловима блокова намењених за вишепородично 

становање, централне функције и пословање са стано-
вањем  планирана парцелација је дефинисана на гра-
фичком приказу број 4 „План поделе на јавно и остало 
грађевинско земљиште“ у Р 1:1000.

3.7. План уређења зелених површина

Улично зеленило је разнолико заступљено, у завис-
ности од ширине попречног профила. Постојећи дрво-
реди треба да задрже своје правце, а њихова допуна ће 
се састојати у квалитативној доради и мерама неге 

(формирање крошњи, неговање дебла и др.). То су уг-
лавном улице широких регулација: Прерадовићева, 
Рељковићева, Патријарха Рајачића, Владана Деснице, 
Владимира Гортана, Рада Кончара и део Улице Косте 
Нађа.

Линеарно зеленило, у свом израженом облику, знат-
но је заступљено у широкој регулацији Прерадовићеве 
улице. Ова наслеђена, раније често називана “фијакер - 
алеја”, једно је од просторних и урбаних обележја Пет-
роварадина, као градског насеља. Постојеће дрвореде 
потребно је на појединим местима допунити (врста 
Celtis australis) ради постизања континуитета. Садржаје 
партерног уређења ускладити са функцијом објеката не 
реметећи линеарно кретање алејом.

Неједнака ширина Улице патријарха Рајачића сукце-
сивно је формирала линеарно зеленило. Спорадичан 
начин подизања овог зеленила потребно је уједначити 
формирањем декоративних травних партера и садњом 
и допуном дрвореда. На најширим деловима улице пла-
нира се формирање мањег дечјег игралишта са потреб-
ним елементима, а на другом пункту одмориште за од-
расле са клупама и фонтаном.

Сквер у Улици Владимира Гортана представља ау-
тентичан простор за овај део Петроварадина. На овако 
скромном простору искључује се садња већег броја ви-
соког дрвећа. Партерна вегетација и рундела са цвећем 
допринеће стварању одговарајућег амбијента.

Сва планирана паркиралишта треба да су под кро-
шњама високог листопадног дрвећа на растојању ста-
бала 8-10 m, постављених у травну траку или у ос-
тављен простор иза сваког четвртог паркинг - места.

Улично зеленило још може бити заступљено травња-
цима и шибљем у низу, а раскрснице  оплеменити деко-
ративним партерним зеленилом ради  боље преглед-
ности.

Зелени заштитни појас лоциран је између трасе же-
лезничке пруге и магистралног пута. Постојећи низ јаб-
лана потребно је реконструисати како би овај потес био 
у функцији.

Слободна површина око цркве Светог крижа пред-
ставља уједно и једну од парковски уређених површина 
у овом делу града. Карактерише је приступна алеја од 
туја, коју треба задржати, а остале просторе потребно 
је хортикултурно уредити. Простор са северне стране 
цркве такође ће се подредити средишњој алеји, која се 
линеарно наглашава цвећем, ружама и ниским зимзе-
леним шибљем. Ободне просторе обрадити садњом 
листопадног дрвећа (платан, јавор, липа). Уз ограде 
парцела подићи зимзелену живицу или пузавице.

Комплекс основне школе делимично је озелењен и 
то квалитетним дрвећем. Овај простор захтева и додат-
но озелењавање у виду заштитног појаса високог др-
већа и шибља. При озелењавању користити биљке без 
бодљи и врсте које не изазивају алергију. Исти принцип 
озелењавања треба спровести и за новопланиране де-
чије установе.

Просторно, највећи део површина и даље обухватају 
дворишта стамбених кућа са уређеним кућним вртови-
ма и мањим повртњацима у дну парцеле. 

Простори око новопланираних објеката вишепоро-
дичног становања треба да су оплемењени зеленилом. 
Декоративно дрвеће и низови шибља у појединачним 
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вртовима чиниће заједнички уређен зелени фонд, а као 
пратећи садржај уређења на овим површинама треба 
додати елементе партерне архитектуре (поплочани 
платои, стазе, фонтане и сл.).

Површине око постојећих и планираних радних про-
стора не садрже веће површине под зеленилом, тако 
да овде основну функцију има зеленило у облику за-
штитног појаса. Декоративно зеленило биће претежно 
заступљено уз управне објекте улазе и прилазе комп-
лексима.

На просторима где није изводљива садња вегета-
ције, на поплочаним површинама, потребно је предви-
дети поставку озелењених жардинијера.

Уочена разнородност заступљених елемената зеле-
нила, по стилу уређења, старости, разноликости врста, 
облика и намена, доприноси укупним амбијенталним 
одређењима, која треба и даље да карактеришу овај 
део Петроварадина.

3.8. Заштита градитељског наслеђа

Према условима Завода за заштиту споменика кул-
туре Града Новог Сада, евидентирани су следећи објек-
ти који су класификовани као заштићени.

Објекти у Регистру заштићених културних добара - 
споменик културе:

− кућа у Улици патријарха Рајачића бр. 14,
 Објекти у поступку проглашења за културно доб-

ро – споменик културе:
− комплекс римокатоличке цркве Узвишења светог 

Крижа у Улици Косте Нађа бр. 21,
− кућа у Улици Владимира Гортана бр. 8 („Шпилеро-

ва кућа“),
− кућа у Улици Косте Нађа бр. 22.
Сви наведени објекти могу се реконструисати, дог-

радити и надоградити према претходно прибављеним 
условима Завода за заштиту споменика културе Града 
Новог Сада, а у складу са урбанистичким условима де-
финисаним за дату намену, односно парцелу. 

Објекти под претходном заштитом:
− куће у Улици Арчибалда Рајса бр. 3, 8, 16, 21,
− куће у Улици Косте Нађа бр. 2, 3, 7, 12, 18, 20, 27,
− куће у Улици Павла Јуришића Штурма бр. 7, 15, 

17, 19, 21, 25,
− куће у Улици патријарха Рајачића бр. 8 и заветни 

крст,
− куће у Улици Прерадовићевој бр. 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 

12, 14, 17, 21,
− куће у Улици Рељковићевој бр. 3, 9, 20.  
Већем броју ових објеката истекао је рок претходне 

заштите, а у међувремену нису стављени под заштиту 
као културна добра.

Списак објеката евидентираних под претходном за-
штитом по члану 34. Закона о културним добрима 
(„Службени гласник СРС“, број 71/94):

− куће у Улици Арчибалда Рајса бр. 3, 8, 
− куће у Улици Косте Нађа бр. 2, 12, 18, 20, 22, 3, 7, 

19, 27,

− куће у Улици патријарха Рајачића бр. 8, 14,
− куће у Улици Прерадовићевој бр. 5, 5а, 7, 21,
− куће у Улици Владимира Гортана бр. 7, 8, 9.   
Списак објеката евидентираних под претходном за-

штитом на дан 09. 06. 2005. године:
− куће у Улици Арчибалда Рајса бр. 3, 8,
− куће у Улици Косте Нађа бр. 2, 3, 7, 13, 18, 22, 
− кућа у Улици Владана Деснице бр.51,
− куће у Улици Прерадовићевој бр. 5, 5а, 7, 21,
− куће у Улици Рељковићевој бр. 9, 20.   
Ипак, због одређених квалитета, већина наведених 

објеката се задржава, док се код једног мањег броја 
објеката планира реконструкција (замена, надоградња, 
доградња и сл.), у складу са урбанистичким условима 
дефинисаним за утврђену намену, односно парцелу. 

На овом простору утврђено је постојање познатог 
вишеслојног археолошког налазишта. Из тог разлога је 
обавеза извођача радова да, ако у току извођења 
грађевинских и других радова наиђе на археолошка на-
лазишта или археолошке предмете, одмах, без одла-
гања, прекине радове и о томе обавести надлежни за-
вод за заштиту споменика културе и предузме мере да 
се налаз не уништи и не оштети, као и да се сачува на 
месту и у положају у коме је откривен.

3.9.   Услови за несметано кретање лица 
  са посебним потребама у простору

Приликом пројектовања и изградње стамбених и 
других објеката и саобраћајница обавезно применити 
Правилник о условима за планирање и пројектовање 
објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, 
хендикепираних и инвалидних лица (‘’Службени гласник 
Републике Србије’’, број 18/97).

3.10. Заштита од ратних дејстава

На овом простору нема посебних услова и захтева 
за прилагођавање потребама одбране земље.

Према прописима о изградњи склоништа, утврђују 
се обавезе инвеститора у погледу заштите станов-
ништва и материјалних добара, односно изградње 
склоништа. 

У вишепородичним стамбеним објектима, пословним 
објектима и уз објекте јавних служби планира се из-
градња склоништа основне заштите, обима заштите                  
200 kPa. У објектима за које капацитет склоништа не би 
прелазио 25 особа, а са мање од 20 станова, могуће је 
градити склоништа допунске заштите, обима заштите              
50 - 100 kPa. Инвеститори могу радити и заједничко 
склониште за више објеката. У случају да инвеститор 
увећа припадајући капацитет склоништа најмање за 
20%, може изградити склониште обима заштите 100  
уместо 200 kPa. 

Код породичне стамбене изградње граде се породич-
на склоништа допунске заштите, отпорности до 30 kPa.

− Услови за изградњу склонишних јединица су:
− сва склоништа су двонаменска; мирнодопска на-

мена се планом не утврђује, али треба и може да 
буде у функцији основне намене објекта;
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− капацитет склоништа у објектима стамбене и пос-
ловне намене утврдити на основу броја становни-
ка, односно броја запослених у објекту, тако да се 
на       50 m2 развијене грађевинске (бруто) површине 
стамбеног или пословног објекта обезбеди про-
стор у склоништу најмање за 50% планираног 
броја станара, односно (ако је намена  објекта 
или простора пословна) за 2/3 укупног броја за-
послених;

− капацитет склоништа за јавне службе утврдити на 
основу броја запослених и броја корисника, тако 
да се обезбеди простор у склоништу за 1/5 запо-
слених и 1/5 корисника;

− кота пода склоништа мора бити минимално 30 cm 
изнад максималног нивоа подземних вода;

− димензионисање и садржај склоништа, величине 
појединих просторија, као и остале просторне и 
техничке елементе утврдити на основу Правилни-
ка о техничким нормативима за склоништа 
(''Службени лист СФРЈ'', број 55/83);

− положај склонишне јединице у оквиру објекта, од-
носно парцеле утврдиће се условима за изградњу 
поштујући наведене услове за изградњу склоништа.

3.11. Заштита од пожара

Ради заштите од пожара, нови објекти морају бити 
изграђени према одговарајућим техничким противпо-
жарним прописима, стандардима и нормативима. 

3.12. Заштита од потреса

Приликом пројектовања објеката неопходно је при-
менити Правилник о техничким нормативима за из-
градњу објеката високоградње у сеизмичким подручји-
ма (“Службени лист СФРЈ”, бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 
и 52/90) ради обезбеђења заштите од максимално оче-
киваног удара 8° MCS скале.

3.13. Заштита од поплава

Простор обухваћен планом није директно угрожен 
од поплава површинским и подземним водама, па се 
примењују опште мере заштите планирањем одгова-
рајуће канализационе мреже.

3.14.  Заштита и унапређење животне средине

У оквиру планираних намена на овом простору са-
гледани су утицаји и промене и утврђене мере за обез-
беђивање оптималног функционисања планираних са-
држаја. 

У обезбеђивању квалитета ваздуха, концентрација 
загађујућих материја не сме да буде већа од оне која је, 
с обзиром на намену простора, дозвољена. Највиши ни-
во буке ограничава се на вредност 55 db(А) ноћу и 65 
db(А) дању, односно у згради максимум 30 db(А) ноћу и 
35 db(А) дању. Сви будући корисници пословног просто-
ра свој рад морају обављати у складу са Правилником 
о дозвољеном нивоу буке у животној средини (“Службе-
ни гласник Републике Србије”, број 54/92).

У оквиру техничке документације за изградњу пос-
ловних објеката, за које је неопходна процена  утицаја 
на животну средину, потребно је идентификовати мо-
гуће ефекте на околину и дефинисати посебне технич-
ко-технолошке мере заштите. 

На парцелама вишепородичног становања, на који-
ма ће се реализовати делатности компатибилне са ос-
новном наменом, обезбедиће се решавање отпадних 
вода и складиштење сировина према санитарно-хи-
гијенским захтевима. Основни услови за изградњу 
стамбено-пословних објеката зависе од специфичнос-
ти пословања, величине простора за обављање делат-
ности, техничке опремљености и режима рада.          

Свака зграда треба да има сабирни пункт за сме-
штање посуда – канти или контејнера за комунални от-
пад, који треба да задовољи захтеве хигијене и свих 
корисника јавних површина, као и површина са посеб-
ном наменом. За породично становање инвеститор је 
дужан да обезбеди по једну типску посуду, запремине 
од 120 до 360 l, у зависности од броја чланова до-
маћинства. За вишепородично становање је планирано 
да на сваких 10 стамбених јединица инвеститор пос-
тавља типску посуду – контејнер запремине 900-1100 l. 
Места и број посуда за смеће, као и места за контејнере 
за сакупљање секундарних сировина (папира, стакла, 
пластике, метала и др.) утврдиће се на основу пос-
тојећих густина становника, броја пражњења посуда и 
запремине сабирних посуда. Простори треба да су обе-
лежени, приступачни за возила јавне хигијене, са под-
логом од тврдог материјала и могућношћу чишћења и 
прања, а у зависности од осталих елемената уређења, 
потребно је прилагодити начин озелењавања положају 
сабиралишта, његовој величини и захтевима уређења 
слободних површина. Прилазни путеви до места за 
држање посуда за чување и сакупљање отпада треба 
да буду двосмерни за саобраћај специјалних возила за 
одвоз отпада, максималног оптерећења до 10 t, ширине 
до 2,5 m и дужине до 12 m. За сваки контејнер потребно 
је обезбедити 3 m2 глатке носиве подлоге у нивоу при-
лазног пута, са одвођењем атмосферских и оцедних 
вода, на растојању не већем од 2 m од прилазног пута 
за специјална возила за одвоз смећа. За типску канту, 
зависно од величине, потребно је обезбедити до 0,5 m2 

једнако опремљене површине. Ови простори морају ис-
пуњавати све хигијенске услове у погледу редовног 
чишћења, одржавања, дезинфекције и неометаног при-
ступа возилима и радницима комуналног предузећа за-
дуженог за одношење смећа. За сакупљање секундар-
них сировина треба обезбедити специјалне контејнере 
прилагођене различитим врстама отпадака (хартија, 
стакло, пластика, метал и др.).

Ради сагледавања утицаја и промена, које ће се ис-
пољити на услове живота  на овом простору након реа-
лизације планираних активности, потребно је да се пра-
те квантитативни и квалитативни показатељи стања 
средине и да се обезбеди контрола свих захвата и ак-
тивности. Овај простор треба да буде укључен у мрежу 
мониторинга, сталног праћења стања аерозагађења и 
буке како би се, у случају високих концентрација или 
прекорачења граничних вредности загађености и нивоа 
буке, предузимале адекватне мере заштите.

Посебну пажњу треба посветити уређењу зелених 
површина како са аспекта еколошких захтева, тако и у 
односу на обезбеђивање одређених потреба основне 
намене. 
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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 је дужан 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 и не уништи, и да се чува на месту и у по-
ложају у коме је откривено.

4. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ

 Показатељи су:
− бруто површина простора 46,79 ha 
− нето површина простора 33,48 ha 
− број станова   1998
− укупно становника  5994
− густина становања, бруто 128 ст/ha. 

5. УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА

5.1. Општа правила за изградњу објеката 

5.1.1 Општа правила за изградњу породичних 
   стамбених објеката

Утврђују се следећа општа правила за изградњу 
објеката:

− висина објеката дефинисана је бројем надземних 
етажа;

− за сваки новоизграђени објекат планира се колски 
улаз на парцелу где величина парцеле то доз-
вољава; ширина пролаза за прилаз парцели на-
мењеној породичном становању је минимално 2,5 
m;

− при обликовању етаже поткровља искључена је 
употреба мансардног крова, односно максимални 
нагиб кровних равни код косих кровних конструк-
ција је 30º;  поткровље је могуће формирати са 
максималним надзитком 1,6 m;

− код свих објеката који ће се градити потребно је 
планирати паркинг- просторе у оквиру регулације 
улица, на парцели или у приземљу објеката; на 
парцели је потребно обезбедити паркинг - про-
стор за потребе објекта који се  гради, тако да се 
на један стан обезбеди једно паркинг - место, од-
носно да се за 75 m2 пословног простора обезбе-
ди  једно паркинг  - место;

− начин изградње породичних стамбених објеката 
(у прекинутом и непрекинутом низу или слобод-
ностојећи), односно грађевинска линија (0-3 m 
увучена у односу на регулациону линију), решава 
се у складу са преовлађујућим начином изградње 
за дати блок, односно улицу;

− сва остала правила утврђују се на основу ва-
жећих прописа из дате области, а посебно Пра-
вилника о општим условима о парцелацији и из-
градњи и садржини, условима и поступку издава ња 
акта о урбанистичким условима за објекте за које 
одобрење за изградњу издаје општинска, односно 
градска управа („Службени гласник Републике 
Србије“, број 75/2003).

5.1.2. Општа правила за изградњу 
   вишепородичних стамбених објеката

Утврђују се следећа општа правила за изградњу 
објеката:

− висина објеката дефинисана је бројем надземних 
етажа;

− код вишепородичних објеката минимална повр-
шина стана не може бити мања од 24 m2 нето, а 
просечна површина стана не сме бити мања од 
50 m2 нето;

− за сваки новоизграђени објекат планира се колски 
улаз на парцелу где величина парцеле то доз-
вољава; димензија пасажа вишепородичних стам-
бених објеката је минимално 3,5 х 4 m;

− при обликовању етаже поткровља на вишепоро-
дичним стамбеним  зградама искључена је упот-
реба мансардног крова, односно максимални на-
гиб кровних равни код косих кровних конструкција 
је 30º;  поткровље је могуће формирати са над-
зитком 1,6 m, повучено у односу на основни габа-
рит објекта;

− код свих објеката који ће се градити потребно је 
планирати паркинг - просторе у оквиру регулације 
улица, на парцели или у приземљу објеката; на 
парцели је потребно обезбедити паркинг - про-
стор за потребе објекта који се гради, тако да се 
на један стан обезбеди једно паркинг - место, од-
носно да се за 75 m2 пословног простора обезбе-
ди  једно паркинг – место;

− при изградњи вишеспратница и објеката, који се 
граде у  непрекинутом низу, на новом објекту се 
оставља светларник исте величине и симетричан 
светларнику постојећег објекта;

− није дозвољена изградња сутеренских етажа за 
потребе гаражирања возила;

− сва остала правила утврђују се на основу ва-
жећих прописа из дате области, а посебно Пра-
вилника о општим условима о парцелацији и из-
градњи и садржини, условима и поступку 
издавања акта о урбанистичким условима за 
објекте за које одобрење за изградњу издаје опш-
тинска, односно градска управа („Службени глас-
ник Републике Србије“, број 75/2003).

5.1.3. Општа правила за изградњу објеката 
   централних функција

Утврђују се следећа општа правила за изградњу 
објеката:

− висина објеката дефинисана је бројем надземних 
етажа;

− обавезно је увлачење планираних објеката за ми-
нимално 4 m у односу на суседне парцеле које су 
дефинисане као остало грађевинско земљиште, 
осим у случају наслањања на забате постојећих  
и планираних објеката; 

− у оквиру планираних објеката није дозвољено 
пројектовање стамбених садржаја, као ни послов-
них апартмана; 
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− код свих објеката који ће се градити потребно је 
планирати паркинг - просторе у оквиру регулације 
улица, на парцели или у сутерену и приземљу 
објеката; на парцели је потребно обезбедити пар-
кинг - простор за потребе објекта који се гради, 
тако да се за 75 m2 пословног простора обезбеди  
једно паркинг – место;

− при изградњи вишеспратница и објеката, који се 
граде у  непрекинутом низу, на новом објекту се 
оставља светларник исте величине и симетричан 
светларнику постојећег објекта;

− могућа је изградња подрумских и сутеренских 
етажа искључиво уз поштовање важећих прописа 
који се односе на грађење у односу  на максимал-
не нивое подземних вода;

− препоручују се следећи садржаји: просторије мес-
не заједнице, библиотека, биоскоп, просторије уд-
ружења пензионера и риболоваца, дечија устано-
ва и сл.;

− сва остала правила утврђују се на основу ва-
жећих прописа из дате области, а посебно Пра-
вилника о општим условима о парцелацији и из-
градњи и садржини, условима и поступку 
издавања акта о урбанистичким условима за 
објекте за које одобрење за изградњу издаје опш-
тинска, односно градска управа („Службени глас-
ник Републике Србије“, број 75/2003).

5.2. Правила за уређење простора и изградњу 
  објеката

Постојећа изграђеност и планирана намена одреди-
ле су да се цео простор у оквиру границе плана подели 
на двадесет и три грађевинска блока, уоквирена пос-
тојећим и планираним саобраћајницама.

У оквиру планираног решења задржавају се пос-
тојеће улице и уводе нове стамбене улице на простору 
из улица Павла Јуришића Штурма и Арчибалда Рајса.

Блокови 14, 15 и 20 и делови блокова 13, 16 и 19 
представљају целину намењену породичном стано-
вању. Планирана спратност је од П до П+1+Пк, уз мо-
гућност изградње пословног простора у оквиру парце-
ле, који не угрожава становање. Укупан максималан 
број стамбених и пословних јединица на парцелама је 
четири. Максимални степен заузетости је 40%, а индекс 
изграђености 1,2. На овим парцелама могућа је и из-
градња чисто пословних објеката максималне спрат-
ности П+1 који не угрожавају становање. Максимални 
степен заузетости у том случају је 50%, а индекс изгра–
ђености 1. Реализација планираног режима могућа је 
постепеном реконструкцијом, доградњом, надоградњом 
или изградњом нових објеката. На угаоним парцелама 
задржава се постојећи степен заузетости уколико је 
већи од планом предвиђеног.

У блоковима 1,2,5,6,7,12,17,18,23 и деловима блокова  
3,4,8,9,11,13,16,19 и 22 планира се становање у зонама 
мешовите изградње, са максималном спратношћу 
П+1+Пк, максималним степеном заузетости 40% и ин-
дексом изграђености 1,2, где ће величина парцеле од-
ређивати број стамбених јединица. У складу са тим, на 
овом простору важиће следећа правила грађења:

− на парцелама величине од 300 до 600 m2 планира 
се изградња породичног стамбеног објекта макси-
малне спратности П+1+Пк, са максимално четири 
јединице,

− на парцелама величине од 600 до 750 m2 планира 
се изградња вишепородичног стамбеног објекта 
максималне спратности П+1+Пк, са максимално 
шест јединица,

− на парцелама величине од 750 до 900 m2 планира 
се изградња вишепородичног стамбеног објекта 
максималне спратности П+1+Пк, са максимално 
осам јединица,

− на парцелама величине од 900 до 1050 m2 плани-
ра се изградња вишепородичног стамбеног објек-
та максималне спратности П+1+Пк, са максимал-
но 10 јединица,

− на парцелама величине од 1050 до 1200 m2 пла-
нира се изградња вишепородичног стамбеног 
објекта максималне спратности П+1+Пк, са макси-
мално 12 јединица,

− на парцелама  већим од 1200 m2 планира се из-
градња вишепородичног стамбеног објекта мак-
сималне спратности П+1+Пк, са максимално 14 
јединица.

На овим парцелама могућа је и изградња чисто пос-
ловних објеката максималне спратности П+1 који не уг-
рожавају становање. Максимални степен заузетости у 
том случају је 50%, а индекс изграђености 1.

Реализација планираног режима могућа је постепе-
ном реконструкцијом, доградњом, надоградњом или из-
градњом нових објеката. На угаоним парцелама за-
држава се постојећи степен заузетости уколико је већи 
од планом предвиђеног.

У блоку 10 планира се породично становање по-
луатријумског типа, максималне спратности П+Пк. 
Макимални степен заузетости за стамбене објекте је 
40%, док је у случају изградње пословних и помоћних 
објеката уз породичне стамбене зграде максимални 
степен заузетости 50%. Максимални индекс изграђе-
ности за овај режим је 1. Реализација планираног режи-
ма могућа је постепеном реконструкцијом, доградњом, 
надоградњом или изградњом нових објеката.

У деловима блокова 9 и 11, уз Прерадовићеву улицу, 
планира се вишепородично становање, максималне 
спратности П+2+Пк за уличне габарите уз Прерадо-
вићеву и П+1+Пк за дворишна крила и уличне габарите 
у улицама Чајковског и Шеноиној. Максимални степен 
заузетости за овај режим је 50%, а индекс изграђености 
на нивоу блока 1,7. Планира се изградња вишепородич-
них стамбених објеката у непрекинутом низу. У случаје-
вима неслагања планираног степена заузетости и де-
финисане зоне изградње, меродавна је дефинисана 
максимална зона изградње на графичком приказу број 
3.1 „План намене површина“ у Р 1:1000. У приземљу 
дворишних крила објеката обавезна је изградња гара-
жа и није дозвољено укопавање ових гаража у етажу 
сутерена. Услов за изградњу је претходно рушење свих 
објеката на парцели, осим у следећим случајевима:

− за објекте у Прерадовићевој улици бр. 3 и 17 пла-
нира се двојни режим или надоградња и дог-
радња уличног објекта до планом утврђене спрат-
ности и у оквиру планом одређене зоне изградње 
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(уз услов рушења свих постојећих дворишних 
објеката), или изградња новог објекта како је пла-
нирано (уз услов претходног рушења свих пос-
тојећих објеката на парцели); 

− за објекат у Прерадовићевој улици број 19 плани-
ра се надоградња постојећег уличног објекта до 
спратности П+2+Пк у оквиру максималне дефини-
сане зоне изградње; постојећи дворишни помоћни 
објекат се задржава спратности П+Пк и могућа је 
промена његове намене у пословни објекат; про-
мена намене дворишног објекта у стамбени и 
планирање пословних апартмана као његових 
садржаја није могуће; 

− за парцелу број 897 (улица Прерадовићева број 
25) планира се двојни режим и то: задржавање 
постојећег дворишног пословног објекта спрат-
ности П+1+Пк, уз могућност његове доградње 
спратности П+2+Пк – улични део, и П+1+Пк - кри-
ло, у оквиру одређене зоне изградње; намена дог-
рађеног дела објекта у том случају мора бити чис-
то пословна, без могућности формирања 
пословних апартмана; варијантно решење је ру-
шење свих објеката и изградња вишепородичног 
стамбеног објекта спратности П+2+Пк – улични 
део, и П+1+Пк - крило, према дефинисаним усло-
вима за дати режим.

У блоку 21 и делу блока 22 планира се намена пос-
ловање са становањем с обзиром на карактер плани-
ране обилазнице око Петроварадина. Планирају се пос-
ловни објекти и објекти производног и услужног 
занатства, са максимално једном стамбеном једини-
цом. Максимална спратност у уличном делу парцеле је 
Су+П+2+плитак лимени кров, док је у дворишном делу 
могућа изградња објеката спратности П, ВП или П+1. 
Максимални степен заузетости за овај режим је 50%, а 
индекс изграђености 1,5. Услов за изградњу је претход-
но рушење свих објеката на парцели.

У делу блока 3 планирају се централне функције. 
Максимална спратност планираних објеката је 
П+2+раван или плитак лимени кров, максимални степен 
заузетости 70%, а индекс изграђености до 2,1 ( са мак-
сималним одступањем 10% у односу на дефинисане 
параметре). Овај комплекс могуће је реализовати на 
два начина: спајањем парцела бр. 304 и 307 у једну 
грађевинску парцелу и формирањем засебног комплек-
са на парцели број 301, или спајањем све три парцеле у 
једну грађевинску целину. Услов за изградњу је 
претходно рушење свих објеката на парцели. 

У делу блока 9 планирају се централне функције. 
Максимална спратност планираних објеката је 
ВП+2+раван или плитак лимени кров сакривен иза ати-
ке, степен заузетости 70%, а индекс изграђености 2,1 
(са максималним одступањем 10% у односу на дефини-
сане параметре). Максимална висина високог при-
земља је 6 m. Предметни комплекс могуће је реализо-
вати тако да минималне грађевинске парцеле буду 
формиране на следећи начин: 

− спајањем парцела бр. 824 и 825 и формирањем 
засебног комплекса на парцели број 820 (у том 
случају на парцели број 820 могуће је задржа-
вање постојећег објекта и његова доградња и на-
доградња до планом утврђених параметара)  или

− спајањем парцела бр. 824, 825 и 820 у циљу фор-
мирања грађевинске парцеле (услов за изградњу 
је рушење свих објеката на парцелама).

− спајањем парцеле бр.820 са делом парцеле 
бр.824 у циљу комфорнијег функционисања комп-
лекса Радио телевизије Војводине. 

У делу блока 8 задржава се намена централне 
функције, тј. месна заједница. Могућа је изградња но-
вог објекта спратности П+1+Пк, тако да степен заузе-
тости буде максимално 50%, а индекс изграђености до 
1,5. Намена новог објекта је искључиво за потребе мес-
не заједнице.  У случају изградње новог објекта, оба-
везно је претходно рушење свих постојећих објеката на 
парцели. 

У делу блокова 3 и 9 планирају се комплекси пред-
школских установа. У оквиру њих могућа је изградња 
објеката максималне спратности П+1 или П+Пк, тако да 
максимални степен заузетости износи 25%. Минимално 
50% површине парцеле мора бити озелењено. Оквирни 
капацитет свих планираних предшколских установа је 
укупно 200 деце. 

У делу блока 10 налази се Основна школа „Јован 
Дучић“. Планирана је надоградња над холом фискул-
турне сале до спратности П+2, као и реконструкција, 
односно уређење дворишта школе. Сви остали објекти 
се задржавају у постојећим габаритима и могућа је њи-
хова реконструкција у циљу бољег функционисања 
школе.

У делу блока 4 налази се комплекс римокатоличке 
цркве Узвишење светог Крижа. Планира се задржа-
вање комплекса цркве у постојећим оквирима, а могућа 
је и реконструкција постојећих објеката, али није доз-
вољена доградња и надоградња постојећих објеката, 
односно изградња нових објеката. 

У делу уз Прерадовићеву улицу налази се станица 
за снабдевање горивом за чију су реконструкцију из-
дати урбанистички услови број 66011/2006. Планира се 
задржавање комплекса станице како је дефинисано у 
издатој урбанистичкој документацији. У оквиру овог 
комплекса није могућа доградња, надоградња и из-
градња новог корисног простора. 

5.3. Посебна правила грађења која се примењују 
  у поступку прибављања накнадног одобрења 
  за бесправно изграђене објекте или изведене 
  друге грађевинске радове унутар грађевин-
  ског рејона 

Посебна правила грађења утврђена овим планом 
примењују се за легализацију бесправно изграђених 
стамбених, помоћних и других објеката, односно изве-
дених других грађевинских радова на постојећим објек-
тима, без грађевинске дозволе, у подручју обухвата 
плана, а који су: 

− пријављени градској управи Града Новог Сада 
надлежној за издавање одобрења за изградњу 
објеката,

− пописани до 13. маја 2003. године по службеној 
дужној од стране Комисије за утврђивање објека-
та изграђених без грађевинске, односно употреб-
не дозволе, 
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− пописани до 13. маја 2003. године по појединачној 
пријави власника објекта изграђеног без грађе-
винске дозволе, поднетој Комисији за утврђивање 
објеката изграђених без грађевинске, односно 
употребне дозволе. 

Овим посебним правилима утврђују се могућа одсту-
пања од правила грађења утврђених овим планом за 
нову изградњу или извођење других радова на пос-
тојећим објектима (реконструкција, доградња, надзиђи-
вање, промена намене, затварање тераса, лођа и сл.), 
која се односе на: 

− план парцелације,
− проценат изграђености парцеле,
− планирану спратност објекта и
− друге мање радове на постојећим објектима (про-

мена намене, затварање тераса, лођа и сл.).
Када је објекат изграђен на парцели која, по свом об-

лику и површини, одступа од планиране, прихватиће се 
постојећа парцелација, тј. фактичко стање на терену, 
осим ако се тиме угрожавају јавне градске функције (из-
градња саобраћајне и комуналне инфраструктуре, обје-
ката јавне намене и сл.). 

Када изграђеност парцеле прелази планом доз-
вољени проценат, прихватиће се одступање до 50%, у 
односу на планирани проценат изграђености парцеле, 
под условом да није угрожено функционисање плани-
раног капацитета инфраструктуре и других јавних град-
ских функција. 

Одступање од спратности објекта прихватиће се за 
једну етажу у односу на планирану спратност. 

Други мањи радови на постојећим објектима омо-
гућиће се у сваком случају уколико се по намени и ар-
хитектури могу уклопити у припадајући суседни про-
стор. 

Посебна правила се не могу применити на објекте 
изграђене у коридорима постојеће или планиране саоб-
раћајне и друге комуналне инфраструктуре, као и на 
површине планом намењене за друго јавно грађевинско 
земљиште.

5.4. Услови за опремање простора 
  инфраструктуром

5.4.1. Услови за изградњу саобраћајних 
   површина

Приликом пројектовања објеката, саобраћајних и пе-
шачких површина применити одредбе Правилника о ус-
ловима за планирање и пројектовање објеката у вези 
са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних 
и инвалидних лица (‘’Службени гласник РС’’, број 18/ 
97). У оквиру сваког појединачног паркиралишта оба-
везно предвидети резервацију и обележавање паркинг 
- места за управно паркирање возила инвалида (2% 
укупног броја паркинг - места) у складу са стандардом 
SRPS U.А9.204.

Тротоаре и паркинге изграђивати од монтажних бе-
тонских елемената или плоча, који могу бити и у боји, 
све у функцији вођења, раздвајања и обележавања 
различитих намена саобраћајних површина. Ово, поред 
обликовног и визуелног ефекта, има и практичну сврху 
при изградњи и реконструкцији комуналних водова (ин-
сталација). Коловоз и бициклистичке стазе завршно об-
рађивати асфалтним застором.

Ширина паркинг - простора за управно паркирање 
износи од 2,3 до 2,5 m, а дужина од 4,6 до 5 m. У делу 
где се организује подужно паркирање, димензије једног 
паркинг - места морају бити 5,5 x 2 m. У оквиру паркира-
лишта (на местима где нема дрвећа) потребно је резер-
висати простор за дрвореде по моделу да се на четири 
паркинг-места планира по једно дрво. Приликом из-
градње нових паркинг-места постојеће дрвеће макси-
мално чувати, а њихово уклањање могуће је само ако 
је неопходно или ако је дрво болесно. На местима где 
то услови дозвољавају, а постоје потребе, могућа је из-
градња јавних паркинга (иако нису уцртани на графич-
ким приказима и профилима улица).

Паркирање возила за сопствене потребе власници 
вишепородичног стамбеног објекта, свих врста из-
градње, по правилу обезбеђују на грађевинској парцели 
изван површине јавног пута и то једно паркинг - место 
на 75m² бруто површине, с тим да најмање половина 
возила буде смештена у гаражама. 

Прикључење објеката на саобраћајну уличну мрежу 
планира се једним колским прилазом по катастарској 
парцели. Колски пролази кроз објекте (пасажи) морају 
бити минималне ширине 3,5 m и висине 4 m. У оквиру 
партерног уређења тротоара потребно је бојама, мате-
ријалом и слично у истом нивоу или благој денивела-
цији издвојити или означити колски пролаз испред па-
сажа.

На графичком приказу број 3.1 ‘’План саобраћаја, ни-
велације и регулације’’ у               Р 1:1000 приказани су 
сви технички елементи који дефинишу саобраћајне 
објекте у простору.

5.4.2. 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;

− водомер сместити у адекватну просторију у окви-
ру објекта, изузетно се омогућава смештај водо-
мера у водомерном шахту; 

− водомерни шахт извести на удаљености највише 
0,5 m од регулационе линије.

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

5.4.3. Услови за прикључење на 
   канализациону мрежу 

Услови су следећи: 
− прикључење објеката на уличну канализацију 

планира се једним прикључком;
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− прикључни канализациони шахт извести на пар-
цели корисника, на удаљености највише 0,5 m од 
регулационе линије;

− канализациони прикључак планирати са гравита-
ционим прикључењем;

− прикључење  сутеренских и подрумских просто-
рија је могуће ако се обезбеди аутономни систем 
за препумпавање.

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

5.4.4. Услови за прикључење на 
   електроенергетску мрежу

Oбјекти породичнoг становања
Снабдевање објеката породичнoг становања елект-

ричном енергијом решити прикључењем на постојећу 
или планирану електроенергетску мрежу. Прикључак 
извести преко кабловске прикључне кутије. Положај 
прикључног ормара прилагодити условима Електродис-
трибуције ‘’Нови Сад”, тако да буде на фасади објекта 
или у специјалним случајевима на другим местима. 

Пословни објекти
Прикључење пословних објеката или комплекса из-

вести на постојећу или планирану електроенергетску 
мрежу сопственом трансформаторском станицом или 
директно на дистрибутивну електроенергетску мрежу, у 
зависности од потреба. Прикључак извести кабловским 
нисконапонским водом преко кабловске прикључне ку-
тије, у складу са електроенергетским условима  Елект-
родистрибуције ‘’Нови Сад”.

Oбјекти вишепородичнoг становања
Прикључење објеката вишепородичнoг становања 

на електроенергетску мрежу извешће се повезивањем 
на постојећу или планирану дистрибутивну трансфор-
маторску станицу или уградњом још једног трансфор-
матора у постојећу трансформаторску станицу, у завис-
ности од броја стамбених јединица. Прикључак извести 

кабловским нисконапонским водом преко кабловске 
прикључне кутије, а положај прикључног ормара прила-
годити условима Електродистрибуције ‘’Нови Сад”, тако 
да буде на фасади објекта или у специјалним случаје-
вима на другим местима.

5.4.5. Услови за прикључење на топловодну 
   мрежу

Да би се објекти прикључили на топловодну мрежу, 
потребно је на погодном месту у подруму (сутерену) 
или приземљу објекта изградити топлотну подстаницу. 
Такође је потребно на најпогоднији начин омогућити из-
градњу вреловодног прикључка од планираног врело-
вода до подстанице, све у складу са условима ЈКП “Но-
восадска топлана” Нови Сад.

5.4.6. Услови за прикључење на гасоводну 
   мрежу

Снабдевање објеката топлотном енергијом решити 
прикључењем на постојећу, односно планирану дистри-
бутивну гасоводну мрежу или изградњом сопствене 
мерно-регулационе гасне станице, у зависности од пот-
реба. Прикључак и положај прикључка (мерно-регула-
ционог сета-станице) пројектовати и градити према ус-
ловима ДП “Нови Сад-Гас”.

5.4.7. Услови за прикључење на 
   телекомуникациону мрежу

Прикључак на телекомуникациону мрежу извести 
преко типског ТТ прикључка на приступачном месту на 
фасади објекта. Прикључак на кабловски дистрибутивни 
систем извести према условима локалног дистрибутера.

6. СРЕДЊОРОЧНИ ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА 
 ЈАВНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

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

Редни
брoj Oпис радова Јед.

мере Количина Цена по јед.
мере у дин.

Укупна
 цена

1. САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ    23.696.400
1.1. Коловоз 2-TТВ m2 2.400 5.880 14.112.000
1.2. Тротоари са ивичњацима m2 1.630 2.940 4.792.200
1.3. Бициклистичке стазе m2 1.630 2.940 4.792.200

2. ХИДРОТЕХНИКА    8.962.800
2.1. Канализациони вод Ø 300 mm m 350 10.500 3.675.000
2.2. Канализациони вод Ø 250 mm m 245 9.240 2.263.800
2.3. Водоводна мрежа Ø 100 mm m 1.000 3.024 3.024.000

3. ЕНЕРГЕТИКА    13.600.000
3.1. Трафостаница 20/0,4 kV / kV kom. 3 4.000.000 12.000.000
3.2. Електроенергeтска мрежа 20 кV m 200 8.000 1.600.000

4. УКУПНО    46.259.200

               Процена средстава дата је по ценама за март 2008. године.
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Финансирање планираних радова на уређивању јав-
ног грађевинског земљишта  обезбедиће се из сле-
дећих извора:

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

7. ПРИМЕНА ПЛАНА

Доношењем овог плана омогућено је издавање изво-
да из плана који садржи правила уређења и правила 
грађења.

Саставни део плана су следећи графички прикази: 

Размера
1.  Извод из Генералног плана града Новог 

  Сада до 2021. године са означеним пред-
  метним простором ...............................................А4

2.  Катастарска подлога са границом грађе-
  винског рејона обухваћеног планом ......... 1 : 1000

3.1 План намене површина ............................. 1 : 1000

3.2 План саобраћаја, нивелације и регу-
  лације ........................................................... 1 : 1000

4. План поделе на јавно и остало грађе-
  винско земљиште са условима за 
  формирање грађевинских парцела .......... 1 : 1000

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

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

7. План зеленила ............................................ 1 : 1000

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

План детаљне регулације Старог Мајура у Петрова-
радину израђен је у четири примерка у аналогном и у 
пет примерака у дигиталном облику, који ће се, после 
потписивања и овере, чувати у Скупштини Града Новог 
Сада, Градској управи за урбанизам и стамбене посло-
ве, министарству надлежном за послове урбанизма и у 
Јавном предузећу “Урбанизам” Завод за урбанизам Но-
ви Сад. 

Ступањем на снагу овог плана престаје да важи Ре-
гулациони план “Стари Мајур” у Петроварадину (“Служ-
бени лист Града Новог Сада”, бр. 15/99 и 12/2003). 

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: 35-893/2008-I
18. септембар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

Градско веће

1002
На основу члана 52. тачка 24. Статута Града Новог 

Сада – пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 34. Одлуке о буџету Града 
Новог Сада за 2009. годину (“Службени лист Града Но-
вог Сада”, бр. 51/2008 и 28/2009), на предлог Градона-
челника Града Новог Сада, Градско веће Града Новог 
Сада, на 72. седници одржаној 1. октобра 2009. године, 
доноси

П Р О Г Р А М
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ 

У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
ЗА 2009. ГОДИНУ

1. Овим програмом утврђују се инвестиционе актив-
ности установа у области социјалне заштите за 2009. 
годину.

2. За реализацију овог програма планирана су сред-
ства у буџету Града Новог Сада за 2009. годину, у укуп-
ном износу од 19.001.000,00 динара, за капиталне 
трансфере осталим нивоима власти.

3. Средства из тачке 2. овог програма, распоређују 
се за инвестиционе активности следећим установама:

3.1. Центру за социјални рад Града Новог Сада, 
износ од 3.165.000,00 динара, за:

-  замену постојеће столарије ПВЦ столаријом, у 
објеку у Улици Змај Огњена Вука 13, Нови Сад, у 
износу од 2.000.000,00 динара, и

-  набавку канцеларијског намештаја за опремање 
новог простора објекта управне зграде Центра за 
социјални рад Града Новог Сада, Улица Змај 
Огњена Вука 13. Нови Сад, у износу од 
1.165.000,00 динара.

3.2. Геронтолошком центру “Нови Сад”, у складу 
са Меморандумом о сарадњи у области социјалне за-
штите, у циљу побољшања услова смештаја старих ли-
ца у Геронтолошком центру “Нови Сад”, Нови Сад, број 
5-122/2009-II, од 14. септембра 2009. године, који су 
потписали Министарство рада и социјалне политике и 
Град Нови Сад, износ од 15.836.000,00 динара, за:

- прву фазу санације и адаптације стационара Дома 
у Футогу, на парцели бр. 1950 К.О. Футог, која обухвата:

- грађевинске радове, 
- инсталације водовода и канализације, 
- електроинсталције,
- инсталације централног грејања и 
- ентеријер и опремање.
4. Захтев за пренос средстава из тачке 3. овог про-

грама, уз приложену документацију, установа доставља 
Градској управи за социјалну и дечију заштиту (у даљем 
тексту: Градска управа), а пренос средстава на рачун 
установа врши се на основу захтева за пренос који при-
према Градска управа, у кладу са прописима.

5. Установе из тачке 3. овог програма, обавезују се 
да ће активности бити изведене стручно и квалитетно, 
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у складу са законом, стандардима и нормативима који 
важе за ову врсту радова и опреме.

6. Надзор над спровођењем овог програма обавља-
ће Градска управа.

7. Установе из тачке 3. овог програма, подносе Град-
ском већу Града Новог Сада извештај о реализацији 
овог програма, са исказаним физичким и финансијским 
показатељима о извршеним активностима и утрошку 
средстава.

8. Овај програм објавити у "Службеном листу Града 
Новог Сада"

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 5-104/2009-II
1. октобар 2009. године
НОВИ САД

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

1003
На основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о здрав-

ственој заштити (“Службени гласник Републике Србије”, 
бр. 107/2005 и 72/2009) и члана 52. тачка 24. Статута 
Града Новог Сада – пречишћен текст (“Службени лист 
Града Новог Сада”, број 43/2008), на предлог Градона-
челника Града Новог Сада, Градско веће Града Новог 
Сада, на 72. седници од 1. октобра 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИОНИХ 
АКТИВНОСТИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА 

ДОМА ЗДРАВЉА “НОВИ САД” НОВИ САД 
ЗА 2009. ГОДИНУ

I. У Програму инвестиционих активности и текућег 
одржавања Дома здравља "Нови Сад" Нови Сад за 
2009. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 
33/2009), тачка 3. мења се и гласи:

“Средства из тачке 2. алинеја један овог програма, у 
износу од 108.462.100,00 динара, распоређује се за ин-
вестиционе активности, и то за:

1) набавку медицинске опреме у износу од 
78.172.100,00динара и то:

-  електрокардиограф троканални, два апарата,
-  апарат за инхалациону и оксигену терапију, десет 

апарата,
-  оптотип, десет комада,
-  вага портабл, десет комада,
-  пари мастер апарат за инхалацију, тридесет апарата,
-  апарат за криотерапију, три апарата,
-  гинеколошки сто, пет комада,
-  колпоскоп, пет комада,
-  УЗ гинеколошки, један комад,
-  вакум аспиратор 4 литре, два комада,

-  микроскоп за цитодијагностику, три комада,
-  гинеколошки сто за особе са посебним потреба-

ма, један комад,
-  апарат за динамичку кожну термометрију, два ко-

мада,
-  аудиометар портабл, два комада,
-  ЕКГ апарат (12 одвода), два апарата,
-  ЕКГ апарат портабл, два апарата,
-  спирометар са кривом протока волумена, један 

комад,
-  спирометар портабл, два комада,
-  анализатор за хемијски и микроскопски преглед 

урина, јадан комад,
-  вага аналитичка електрична, два комада,
-  купатило водено, један комад,
-  центрифуга лабораторијска, два комада
-  апарат за кисеоник са аспиратором портабл, два 

апарата,
-  аутоклав, један комад,
-  стерилизатор 120 l, три комада,
-  стерилизатор 60 l, 25 комада,
-  ротациони заваривач, два комада,
-  апарат боца са кисеоником 3 l, са прибором, 30 

апарата,
-  аспиратор вакум електрични, 14 комада,
-  аномалоскоп по Нагелу, један комад,
-  апарат за ласеротерапију, три апарата,
-  апарат за магнетотерапију, три апарата,
-  апарат са ГА струјом, три апарата,
-  апарат са ИФ струјом, три апарата,
-  апарат ДДС струјом, три апарата,
-  комбиновани апарат за физикалну терапију, чети-

ри апарата,
-  УЗ апарат за физикалну терапију, три апарата,
-  портабл УЗ апарат са 3 сонде, један апарат,
-  УЗ горњег абдомена, један апарат,
-  бициклоергометар, један комад,
-  дерматоскоп, два комада,
-  инхалатор, три апарата,
-  лампа биоптрон, један комад,
-  сет за реанимацију, три комада,
-  систем за криотерапију, два комада,
-  тредмил са ЕКГ монитором и ЕКГ апаратом, један 

апарат,
-  апарат за дерматолошку електрофорезу, два апа-

рата,
-  апарат за електрокоагулацију биполарни 80 w, 

два апарата,
-  апарат за KРИОТХ, три апарата,
-  аутокераторефрактометар Нидех, један комад,
-  голдманова лупа са три огледала, два комада,
-  егзофталометар по Хертелу, један комад,
-  пулсметар, један комад,
-  РТГ мамограф, два апарата,
-  штрих скијаскоп, један комад,
-  изокинетски динамометар, један комад,
-  аргон ласер, један комад,
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-  боди-лајн 4 l, три комада,
-  боди фат аналајзер, један комад,
-  калипер, два комада,
-  кинетик, два комада,
-  тензо платформа, два комада,
-  лакат аналајзер, један комад,
-  светлосне капије, један комад,
-  тредмил са гасним анализатором, један комад,
-  портабл гасни анализатор, један комад,
-  shock babe ESWET, један комад,
-  мишићни стимулатор, један комад,
-  холтер крвног притиска, један апарат,
-  холтер мониторинг (24 часовни ЕКГ), један апарат,

2) набавку возила у износу од 15.000.000,00 динара, 
и то:

-  два доставна возила,
-  једно комби возило (путничко са осам седишта), и
-  путничко санитетско возило, 10 комада,

3) набавку рачунарске опреме и рачунарског софтве-
ра у износу од 12.890.000,00 динара, и то:

-  мрежна опрема и софтвер,

4) уградна опрема у износу од 2.400.000,00 динара, и 
то:

-  ограда и решетке, један комад, и
-  сензорска врата, два комада."

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 51-53/2009-II
1. октобар 2009. године
НОВИ САД

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

Градоначелник

1004
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 52/2008), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. ЉИЉАНА МАНДИЋ, дипл. правник, разрешава се 
дужности помоћника начелника Градске управа за про-
писе са 30. септембром 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 020-2/2009-1157-Г/1-II
1. октобар 2009. године
НОВИ САД

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

1005
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 52/2008), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. ЉИЉАНА МАНДИЋ, дипл. правник, поставља се 
за помоћника начелника Градске управа за прописе од 
1. октобра 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 020-2/2009-1157-Г-II
1. октобар 2009. године
НОВИ САД      Градоначелник

Игор Павличић, с.р.

1006
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 52/2008), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. ГОРДАНА ПОПИЋ, дипл. правник, разрешава се 
дужности помоћника начелника Градске управа за про-
писе са 30. септембром 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 020-2/2009-1158-Г/2-II
1. октобар 2009. године
НОВИ САД      Градоначелник

Игор Павличић, с.р.
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1007
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 52/2008), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. ГОРДАНА ПОПИЋ, дипл. правник, поставља се за 
помоћника начелника Градске управа за прописе од 1. 
октобра 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 020-2/2009-1158-Г/3-II
1. октобар 2009. године
НОВИ САД      Градоначелник

Игор Павличић, с.р.

1008
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 52/2008), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ПЕТАР ТАТИЋ, дипл. правник, разрешава се дуж-
ности помоћника начелника за правне послове у Град-
ској управи за заштиту животне средине Града Новог 
Сада, са 30. септембром 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 501-2/2009-213-II
1. октобар 2009. године
НОВИ САД      Градоначелник

Игор Павличић, с.р.

1009
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 52/2008), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ПЕТАР ТАТИЋ, дипл. правник, поставља се за по-
моћника начелника за правне послове у Градској упра-

ви за заштиту животне средине Града Новог Сада, од 1. 
октобра 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 501-2/2009-214-II
1. октобар 2009. године
НОВИ САД

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

1010
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 52/2008), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Мр СВЕТЛАНА ЈОКАНОВИЋ, професор биологије, 
разрешава се дужности помоћника начелника за област 
заштите животне средине у Градској  управи за заштиту 
животне средине Града Новог Сада, са 30. септембром 
2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 501-2/2009-213-II/3
1. октобар 2009. године
НОВИ САД

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

1011
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 52/2008), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Мр СВЕТЛАНА ЈОКАНОВИЋ, професор биологије, 
поставља се за помоћника начелника за област зашти-
те животне средине у Градској  управи за заштиту жи-
вотне средине Града Новог Сада, од 1. октобра 2009. 
године.
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II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града 
Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 501-2/2009-214- II/3
1. октобар 2009. године
НОВИ САД      Градоначелник

Игор Павличић, с.р.

1012
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 52/2008), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. СЕНКА ЂАКОВИЋ, дипломирани економиста раз-
решава се дужности помоћника начелника за финан-
сијско-економске послове у Градској  управи за заштиту 
животне средине Града Новог Сада, са 30. септембром 
2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 501-2/2009-213-II/1
1. октобар 2009. године
НОВИ САД      Градоначелник

Игор Павличић, с.р.

1013
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 52/2008), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. СЕНКА ЂАКОВИЋ, дипломирани економиста, пос-
тавља се за помоћника начелника за финансијско-еко-
номске послове у Градској  управи за заштиту животне 
средине Града Новог Сада, од 1. октобра 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 501-2/2009-214-II/1
1. октобар 2009. године
НОВИ САД      Градоначелник

Игор Павличић, с.р.

1014
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 52/2008), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ЈАЊА ЋУЛУМ-ЛУКАЧ, дипломирани биолог, разре-
шава се дужности помоћника начелника за област за-
штите животне средине у Градској  управи за заштиту 
животне средине Града Новог Сада, са 30. септембром 
2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 501-2/2009-213-II/2
1. октобар 2009. године
НОВИ САД      Градоначелник

Игор Павличић, с.р.

1015
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 52/2008), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. ЈАЊА ЋУЛУМ-ЛУКАЧ, дипломирани биолог, по-
ставља се за помоћника начелника за област заштите 
животне средине у Градској  управи за заштиту животне 
средине Града Новог Сада, од 1. октобра 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 501-2/2009-214-II/2
1. октобар 2009. године
НОВИ САД      Градоначелник

Игор Павличић, с.р.

1016
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 52/2008), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Мр КАТИЦА КОБЕРСКИ, дипломирани инжењер 
пољопривреде, поставља се за помоћника начелника 
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за област заштите животне средине у Градској  управи 
за заштиту животне средине Града Новог Сада, од 1. 
октобра 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 501-2/2009-214-II/4
1. октобар 2009. године
НОВИ САД

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

1017
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 52/2008), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. РАНКО ЗАКЛАН, професор српског језика и књи-
жевности, разрешава се дужности помоћника начелни-
ка за основно и средње образовање у Градској управи 
за образовање, од 30. септембра 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 020-2/2009-1251-Г-II
1. октобар 2009. године
НОВИ САД

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

1018
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 52/2008), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. РАНКО ЗАКЛАН, професор српског језика и књи-
жевности, поставља се за помоћника начелника за ос-
новно и средње образовање у Градској управи за обра-
зовање од 1. октобра 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 020-2/2009-1088-Г/1-II
1. октобар 2009. године
НОВИ САД      Градоначелник

Игор Павличић, с.р.

1019
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 52/2008), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. ВЕСНА ИВАНОВСКИ, дипломирани економиста, 
разрешава се дужности помоћника начелника за пред-
школско васпитање и образовање у Градској управи за 
образовање, од 30. септембра 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 020-2/2009-1250-Г-II
1. октобар 2009. године
НОВИ САД

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

1020
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 52/2008), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. ВЕСНА ИВАНОВСКИ, дипломирани економиста, 
поставља се за помоћника начелника за предшколско 
васпитање и образовање у Градској управи за образо-
вање од 1. октобра 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 020-2/2009-1088-Г-II
1. октобар 2009. године
НОВИ САД      Градоначелник

Игор Павличић, с.р.
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1021
На основу члана 15. став 4. Одлуке о оснивању и ра-

ду Службе за буџетску инспекцију (“Службени лист Гра-
да Новог Сада”, број 48/2008), Градоначелник Града Но-
вог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. РАДМИЛО ДУЛОВИЋ, дипломирани економиста, 
разрешава се дужности помоћника начелника за буџет-
ску испекцију, са 30. септембром 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 47-1/2009-77-II
1. октобар 2009. године
НОВИ САД

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

1022
На основу члана 15. став 4. Одлуке о оснивању и ра-

ду Службе за буџетску инспекцију (“Службени лист Гра-
да Новог Сада”, број 48/2008), Градоначелник Града Но-
вог Сада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. ВОЈИМИР РАДЕВИЋ, дипломирани економиста, 
разрешава се дужности помоћника шефа Службе за 
буџетску испекцију, са 30. септембром 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 47-1/2009-78-II
1. октобар 2009. године
НОВИ САД    Градоначелник

Игор Павличић, с.р.

1023
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 52/2008), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. БИЉАНА ДРАГИН, дипломирани правник, разре-
шава се дужности помоћника начелника за грађанска 
стања у Градској управи за опште послове, са 30. се-
птембром 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 021-02/2009/1261-II/3
1. октобар 2009. године
НОВИ САД      Градоначелник

Игор Павличић, с.р.

1024
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 52/2008), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. БИЉАНА ДРАГИН, дипломирани правник, пос-
тавља се за помоћника начелника за грађанска стања у 
Градској управи за опште послове од 1. октобра 2009. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 021-02/2009-1261-II/1
1. октобар 2009. године
НОВИ САД      Градоначелник

Игор Павличић, с.р.

1025
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 52/2008), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. ВЕСНА ТУБИЋ, дипломирани правник, разрешава 
се дужности помоћника начелника за организацију и 
унапређење управе, информациони систем и опште-
управне послове у Градској  управи за опште послове, 
са 30. септембром 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 021-02/2009-1261-II
1. октобар 2009. године
НОВИ САД      Градоначелник

Игор Павличић, с.р.
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1026
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 52/2008), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. ВЕСНА ТУБИЋ, дипломирани правник, поставља 
се за помоћника начелника за организацију и уна-
пређење управе и опште-управне послове, у Градској 
управи за опште послове од 1. октобра 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 020-02/2009-1261-II/2
1. октобар 2009. године
НОВИ САД      Градоначелник

Игор Павличић, с.р.

1027
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 52/2008), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. ДРАГИЦА ПЕЈОВИЋ, дипломирани правник, раз-
решава се дужности помоћника начелника за послове 
месних заједница и послове финансијске службе у 
Градској  управи за опште послове, са 30. септембром 
2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 020-02/2009-1261-II/6
1. октобар 2009. године
НОВИ САД      Градоначелник

Игор Павличић, с.р.

1028
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 52/2008), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. ДРАГИЦА ПЕЈОВИЋ, дипломирани правник, пос-
тавља се за помоћника начелника за послове месних 

заједница у Градској управи за опште послове од 1. ок-
тобра 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 020-02/2009-1261-II/7
1. октобар 2009. године
НОВИ САД      Градоначелник

Игор Павличић, с.р.

1029
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 52/2008), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. БОРКА ПЕШИЋ, дипломирани правник, разрешава 
се дужности помоћника начелника за радне односе у 
Градској  управи за опште послове, са 5. октобром 2009. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 021-02/2009-1261-II/5
5. октобар 2009. године
НОВИ САД      Градоначелник

Игор Павличић, с.р.

1030
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 52/2008), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. ЕВИЦА КИРИЋ, дипломирани правник, поставља 
се за помоћника начелника за радне односе у Градској 
управи за опште послове од 6. октобра 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 021-02/2009-1261-II/4
5. октобар 2009. године
НОВИ САД      Градоначелник

Игор Павличић, с.р.
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1031
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 52/2008), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. ЗЛАТКО БУЦАЛО, дипломирани правник, пос-
тавља се за помоћника начелника за послове Канцела-
рије за дијаспору у Градској управи за опште послове 
почев од 1. октобра 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 021-02/2009-1261-II/8
1. октобар 2009. године
НОВИ САД      Градоначелник

Игор Павличић, с.р.

1032
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 52/2008), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. МИЛЕНКО ДРАЖИЋ, дипломирани економиста, 
разрешава се дужности помоћника начелника за 
пољопривреду у Градској  управи за привреду Града 
Новог Сада, од 30. септембра 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-180/2009-II
1. октобар 2009. године
НОВИ САД      Градоначелник

Игор Павличић, с.р.

1033
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 52/2008), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. МИЛЕНКО ДРАЖИЋ, дипломирани економиста, 
поставља се за помоћника начелника за пољопривреду 
и рурални развој у Градској управи за привреду Града 
Новог Сада од 1. октобра 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-184/2009-II
1. октобар 2009. године
НОВИ САД      Градоначелник

Игор Павличић, с.р.

1034
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 52/2008), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. ТАТЈАНА ВАНИЋ, дипломирани туризмолог, раз-
решава се дужности помоћника начелника за туризам у 
Градској  управи за привреду Града Новог Сада, од 30. 
септембра 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-182/2009-II
1. октобар 2009. године
НОВИ САД      Градоначелник

Игор Павличић, с.р.

1035
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 52/2008), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. ТАТЈАНА ВАНИЋ, дипломирани туризмолог, по-
ставља се за помоћника начелника за привредни развој 
и туризам у Градској управи за привреду Града Новог 
Сада од 1. октобра 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-183/2009-II
1. октобар 2009. године
НОВИ САД      Градоначелник

Игор Павличић, с.р.



12. oktobar 2009. SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA Broj 43 – Strana 1341.    

1036
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 52/2008), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. ЈАСМИНКА ЗИВЛАК, дипломирани правник, разре-
шава се дужности помоћника начелника за правне пос-
лове и предузетништво у Градској  управи за привреду 
Града Новог Сада, од 30. септембра 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-181/2009-II
1. октобар 2009. године
НОВИ САД      Градоначелник

Игор Павличић, с.р.

1037
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 52/2008), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. ЈАСМИНКА ЗИВЛАК, дипломирани правник, по-
ставља се за помоћника начелника за правне послове 
и предузетништво у Градској управи за привреду Града 
Новог Сада од 1. октобра 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-176/2009-II
1. октобар 2009. године
НОВИ САД      Градоначелник

Игор Павличић, с.р.

1038
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 52/2008), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. НОВКА ЗАГОРЧИЋ, дипломирани правник, разре-
шава се дужности помоћника шефа Службе за финан-
сијске и послове јавних набавки у Служби за заједничке 
послове, са 30. септембром 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 020-2/2009-1234-Г-II
1. октобар 2009. године
НОВИ САД      Градоначелник

Игор Павличић, с.р.

1039
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 52/2008), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. НОВКА ЗАГОРЧИЋ, дипломирани правник, по-
ставља се за помоћника шефа Службе за аналитичке 
послове у Служби за заједничке послове од 1. октобра 
2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 020-2/2009-1236-Г-II
1. октобар 2009. године
НОВИ САД      Градоначелник

Игор Павличић, с.р.

1040
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 52/2008), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. МИЛЕНКО СРЕТИЋ, дипломирани политиколог, 
разрешава се дужности помоћника шефа Службе за 
стручно оперативне, занатске и манипулативне посло-
ве у Служби за заједничке послове, са 30. септембром 
2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 020-2/2009-1237-Г-II
1. октобар 2009. године
НОВИ САД      Градоначелник

Игор Павличић, с.р.
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1041
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 52/2008), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. ЈЕЛЕНА ЈЕНЕЦКОВ, дипломирани економиста, 
поставља се за помоћника шефа Службе за финансиј-
ске послове у Служби за заједничке послове од 1. ок-
тобра 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 020-2/2009-1235-Г-II
1. октобар 2009. године
НОВИ САД      Градоначелник

Игор Павличић, с.р.

1042
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 52/2008), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. ДРАГУТИН ГАЛОВИЋ, поставља се за помоћника 
шефа Службе за нормативне послове у Служби за за-
једничке послове од 1. октобра 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 020-2/2009-1237-Г/1-II
1. октобар 2009. године
НОВИ САД      Градоначелник

Игор Павличић, с.р.

1043
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 52/2008), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. СЛОБОДАН ВУКАШЕВИЋ, дипломирани правник, 
разрешава се дужности повереника за избеглице у 
Градској  управи за социјалну и дечију заштиту, са 30. 
септембром 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 5-130-1/2009-II
1. октобар 2009. године
НОВИ САД     Градоначелник

Игор Павличић, с.р.

1044
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 52/2008), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. СЛОБОДАН ВУКАШЕВИЋ, дипломирани правник, 
поставља се за повереника за избеглице у Градској уп-
рави за социјалну и дечију заштиту, од 1. октобра 2009. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 5-130/2009-II
1. октобар 2009. године
НОВИ САД      Градоначелник

Игор Павличић, с.р.

1045
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 52/2008), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. ГОРДАНА ОСТОЈИН, дипломирани правник, раз-
решава се дужности помоћника начелника за послове 
борачко-инвалидске заштите у Градској  управи за со-
цијалну и дечију заштиту, са 30. септембром 2009. годи-
не.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 5-129-1/2009-II
1. октобар 2009. године
НОВИ САД      Градоначелник

Игор Павличић, с.р.
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1046
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 52/2008), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. ГОРДАНА ОСТОЈИН, дипломирани правник, по-
ставља се за помоћника начелника за послове борачко-
-инвалидске заштите у Градској управи за социјалну и 
дечију заштиту, почев од 1. октобра 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 5-129/2009-II
1. октобар 2009. године
НОВИ САД      Градоначелник

Игор Павличић, с.р.

1047
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 52/2008), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. СВЕТЛАНА ДРАЖИЋ, дипломирани правник, раз-
решава се дужности помоћника начелника за социјалну 
и дечију заштиту у Градској  управи за социјалну и де-
чију заштиту, са 30. септембром 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 5-127-1/2009-II
1. октобар 2009. године
НОВИ САД      Градоначелник

Игор Павличић, с.р.

1048
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 52/2008), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. СВЕТЛАНА ДРАЖИЋ, дипломирани правник, по-
ставља се за помоћника начелника за социјалну и де-
чију заштиту у Градској управи за социјалну и дечију за-
штиту, почев од 1. октобра 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 5-127/2009-II
1. октобар 2009. године
НОВИ САД      Градоначелник

Игор Павличић, с.р.

1049
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 52/2008), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. ЉИЉАНА ЈОВАНОВИЋ, дипломирани правник, 
разрешава се дужности помоћника начелника за посло-
ве додатка на децу у Градској  управи за социјалну и 
дечију заштиту, са 30. септембром 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 5-128-1/2009-II
1. октобар 2009. године
НОВИ САД      Градоначелник

Игор Павличић, с.р.

1050
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 52/2008), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. ЉИЉАНА ЈОВАНОВИЋ, дипломирани правник, 
поставља се за помоћника начелника за послове до-
датка на децу у Градској управи за социјалну и дечију 
заштиту, почев од 1. октобра 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 5-128/2009-II
1. октобар 2009. године
НОВИ САД

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.
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1051
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 52/2008), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. ЉИЉАНА ЛУКИЋ, дипломирани правник, разре-
шава се дужности помоћника директора Бироа за пру-
жање правне помоћи, са 30. септембром 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 020-96/2009-II/2
1. октобар 2009. године
НОВИ САД      Градоначелник

Игор Павличић, с.р.

1052
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 52/2008), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. ЉИЉАНА ЛУКИЋ, дипломирани правник, пос-
тавља се за помоћника директора Бироа за пружање 
правне помоћи, са 1. октобром 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 020-96/2009-II/1
1. октобар 2009. године
НОВИ САД      Градоначелник

Игор Павличић, с.р.

1053
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 52/2008), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. ВЕРА ЛАТАЛ, дипломирани правник, разрешава се 
дужности помоћника директора Бироа за пружање 
правне помоћи, са 30. септембром 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 020-95/2009-II
1. октобар 2009. године
НОВИ САД

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

1054
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 52/2008), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. ВЕРА ЛАТАЛ, дипломирани правник, поставља се 
за помоћника директора Бироа за пружање правне по-
моћи, почев од 1. октобра 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 020-95/2009-II/1
1. октобар 2009. године
НОВИ САД      Градоначелник

Игор Павличић, с.р.

1055
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 52/2008), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. ЈУГОСЛАВА ДОБРОСАВЉЕВ, дипломирани прав-
ник, разрешава се дужности помоћника директора Би-
роа за пружање правне помоћи, са 30. септембром 
2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 020-96/2009-II
1. октобар 2009. године
НОВИ САД      Градоначелник

Игор Павличић, с.р.
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1056
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 52/2008), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. ДРАГАНА КОЈАДИНОВИЋ, дипломирани еконо-
миста, разрешава се дужности помоћника начелника за 
финансијско-материјалне послове у Градској  управи за 
здравство, са 30. септембром 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 50-1/2009-100-II/1
1. октобар 2009. године
НОВИ САД      Градоначелник

Игор Павличић, с.р.

1057
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 52/2008), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. ДРАГАНА КОЈАДИНОВИЋ, дипломирани еконо-
миста, поставља се за помоћника начелника за финан-
сијско-материјалне послове у Градској управи за здрав-
ство од 1. октобра 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 50-1/2009-100-II/2
1. октобар 2009. године
НОВИ САД      Градоначелник

Игор Павличић, с.р.

1058
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 52/2008), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Мр БОРИВОЈЕ ДУНЂЕРСКИ, разрешава се дуж-
ности помоћника начелника за правне послове и 
здравствену заштиту у Градској  управи за здравство, 
са 10. септембром 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 50-1/2009-100-II
1. октобар 2009. године
НОВИ САД      Градоначелник

Игор Павличић, с.р.

1059
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 52/2008), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. ДУШАН ДРАГОЈЕВИЋ, професор физичког васпи-
тања, разрешава се дужности помоћника начелника 
Градске  управе за спорт и омладину Града Новог Сада, 
са 30. септембром 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 020-2/2009-1201-Г-II
1. октобар 2009. године
НОВИ САД      Градоначелник

Игор Павличић, с.р.

1060
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 52/2008), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. ДУШАН ДРАГОЈЕВИЋ, професор физичког васпи-
тања, поставља се за помоћника начелника за спорт 
Градске управе за спорт и омладину Града Новог Сада, 
од 1. октобра 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-448/2009-II
1. октобар 2009. године
НОВИ САД      Градоначелник

Игор Павличић, с.р.
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1061
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 52/2008), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. ГОСПАВА ТОШИЋ, дипломирани економиста, раз-
решава се дужности помоћника начелника за трезор у 
Градској  управи за финансије, са 30. септембром 2009. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 020-2/2009-1169-Г-II
1. октобар 2009. године
НОВИ САД      Градоначелник

Игор Павличић, с.р.

1062
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 52/2008), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. ГОСПАВА ТОШИЋ, дипломирани економиста, по-
ставља се за помоћника начелника за трезор у Градској 
управи за финансије, од 1. октобра 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 020-2/2009-1169-Г/1-II
1. октобар 2009. године
НОВИ САД      Градоначелник

Игор Павличић, с.р.

1063
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 52/2008), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. АНГЕЛИНА ЛАЈИЋ, дипломирани економиста, 
разрешава се дужности помоћника начелника за при-
прему буџета у Градској  управи за финансије, са 
30. септембром 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 020-2/2009-1170-Г-II
1. октобар 2009. године
НОВИ САД

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

1064
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 52/2008), Градоначелник Града Новог Сада 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. АНГЕЛИНА ЛАЈИЋ, дипломирани економиста, 
поставља се за помоћника начелника за припрему 
буџета у Градској управи за финансије, од 1. октобра 
2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 020-2/2009-1170-Г/1-II
1. октобар 2009. године
НОВИ САД

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве

1065
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 7. Одлуке о јавним паркиралиштима (“Службени лист 
Града Новог Сада”, бр. 7/2004 и 5/2006), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ ОПШТЕГ ПАРКИРАЛИШТА 
У УЛИЦИ ХАЏИЋ СВЕТИЋА У НОВОМ САДУ

I. Одређује се опште паркиралиште за путничке 
аутомобиле комбиновано на коловозу и тротоару, на 
непарној страни Улице Хаџић Светића у Новом Саду.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг 
сервис" Нови Сад, да паркиралиште из тачке I. овог 
решења уреди, опреми и постави саобраћајну сигнали-
зцију, према Пројекту техничког регулисања саобраћаја, 
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број 4428 од 25. августа 2009. године, који је израдило 
Јавно предузеће "Завод за изградњу Града" у Новом 
Саду (у даљем тексту: Завод), и то само ону која се 
односи на паркиралиште.

III. Налаже се Заводу да постављене саобраћајне 
знаке унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

IV. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог 
решења, врши Завод.

V. Рок за извршење овог решења је 15. октобар 2009. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: 34-3209/2009-IV 
1. октобар 2009. године
НОВИ САД    Начелник

Радивој Павлов, с.р.

1066
Градска управа за саобраћај и путеве Града Новог 

Сада, на основу члана 7. Одлуке о јавним паркиралиш-
тима (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 7/2004 и 
5/2006), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ ПОВРЕМЕНИХ 

ПАРКИРАЛИШТА У НЕПОСРЕДНОЈ 
БЛИЗИНИ ОБЈЕКАТА “НОВОСАДСКОГ 

САЈМА” У НОВОМ САДУ

I. Одређују се повремена паркиралишта за путничке 
аутомобиле у непосредној близини објеката "Новосадс-
ког сајма" у Новом Саду, као посебна паркиралишта:

-  у Улици Новосадског сајма, капацитета 284 пар-
кинг-места,

-  у Улици Новосадског сајма, од Хајдук Вељкове до 
Мичуринове улице, капацитета 76 паркинг-места,

-  на платоу испред сајамске хале, на углу улица 
Новосадског сајма и Хајдук Вељкове, капацитета 
48 паркинг-места,

-  на платоу између Мичуринове и Хајдук Вељкове 
улице, капацитета 240 паркинг-места,

-  део тротоара испред сајамске хале у Хајдук Вељ-
ковој улици, капацитета 37 паркинг-места,

-  у Улици браће Поповић на непарној страни, од 
Улице Бранка Бајића до Улице Стевана Мокрањ-
ца, капацитета 36 паркинг-места,

-  у Улици Бранка Бајића, на јавној површини ван ко-
ловоза, од Улице Свете Касапиновића до Улице 
браће Поповић,

-  на платоу у Улици Миколе Кочиша, капацитета 
195 паркинг-места, и

-  у Улици Бранка Бајића, од Улице Свете Касапино-
вића до Улице Веселина Маслеше, капацитета 46 
паркинг-места.

Паркиралишта из става 1. ове тачке ће се користити 
као посебна паркиралишта за време трајања сајамских 
манифестација:

-  "Лорист", од 6. до 11. октобра 2009. године,
-  Сајам туризма, од 6. до 10. октобра 2009. године,
-  "Auto-show", од 27. октобра до 1. новембра 2009. 

године,
-  "Investexpo", од 10. до 13. новембра 2009. године,
-  Сајам грађевинарства, од 10. до 14. новембра 

2009. године,
-  Сајам образовања, од 3. до 5. децембра 2009. го-

дине.
II. Наплата накнаде за коришћење повремених пар-

киралишта из тачке I. овог решења, вршиће се у складу 
са Одлуком о утврђивању цена паркирања и уклањања 
моторних возила ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 44/2008), у временским периодима наведеним у 
тачки I. став 2, свакодневно од 8,00 до 20,00 часова.

Наплату накнаде из става 1. ове тачке, обавља ЈКП 
"Паркинг сервис" Нови Сад, путем овлашћеног лица.

III. Налаже се ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад, да:
-  паркиралишта из тачке I. алинеја један, три и се-

дам овог решења, уреди, опреми и обележи пре-
ма Пројекту техничког регулисања саобраћаја, 
број 2142/2005 из априла 2005. године, који је из-
радила Служба за развој и управљање сао-
браћајем Јавног предузећа "Завод за изградњу 
Града" у Новом Саду,

-  паркиралиште из тачке I. алинеја два овог ре-
шења, уреди, опреми и обележи према Плану хо-
ризонталне и вертикалне сигнализације која је 
саставни део Пројекта "ИМ- Пројект" Предузећа 
за пројектовање, инжењеринг и извођење радова, 
из децембра 2004. године,

-  паркиралиште из тачке I. алинеја четири овог ре-
шења, уреди, опреми и обележи према Пројекту 
техничког регулисања саобраћаја, број 2134/2005 
из априла 2005. године, који је израдила Служба 
за развој и управљање саобраћајем Јавног пре-
дузећа "Завод за изградњу Града" у Новом Саду,

-  паркиралиште из тачке I. алинеја пет овог ре-
шења, уреди, опреми и обележи према Пројекту 
техничког регулисања саобраћаја, број 2161/2005 
из маја 2006. године, који је израдила Служба за 
развој и управљање саобраћајем Јавног преду-
зећа "Завод за изградњу Града" у Новом Саду,

-  паркиралиште из тачке I. алинеја шест овог ре-
шења, уреди, опреми и обележи према Пројекту 
техничког регулисања саобраћаја, број ПС0116 из 
априла 2006. године, који је израдило Јавно кому-
нално предузеће "Паркинг сервис" Нови Сад,

-  паркиралиште из тачке I. алинеја осам овог ре-
шења, уреди, опреми и обележи, према Пројекту 
техничког регулисања саобраћаја, број ПС0117 из 
априла 2006. године, који је израдило Јавно кому-
нално предузеће "Паркинг сервис" Нови Сад,

-  паркиралишта из тачке I. алинеја девет овог ре-
шења, уреди, опреми и обележи према Пројекту 
техничког регулисања саобраћаја, број ПС0137, 
који је израдило Јавно комунално предузеће "Пар-
кинг сервис" Нови Сада,
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-  након истека рока важности овог решења, са пар-
киралишта уклони сву вертикалну сигнализацију 
која се односи на наплату,

-  путем средстава јавног информисања обавести 
грађане и друге кориснике о начину коришћења 
паркиралишта.

IV. Надзор над извођењем радова из тачке III. овог 
решења, врши Јавно предузеће "Завод за изградњу 
Града" у Новом Саду.

V. Ово решење важи од 1. октобра 2009. до 5. децем-
бра 2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: 34-3199/2009-IV 
1. октобар 2009. године
НОВИ САД      Начелник

Радивој Павлов, с.р.

1067
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 148. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(“Службени гласник СР Србије”, бр. 53/82 – пречишћен 
текст, 15/84, 5/86 и 21/90 и “Службени гласник Републи-
ке Србије”, бр. 28/91, 53/93, 67/93, 48/94, 25/97 и 
101/2005), доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У 

УЛИЦИ БРАЋЕ РИБНИКАР У НОВОМ САДУ

1. Одређује се измена режима саобраћаја у Улици 
браће Рибникар у Новом Саду.

2. Налаже се Јавном предузећу “Завод за изградњу 
Града” у Новом Саду, да изврши усклађивање хоризон-
талне и вертикалне сигнализације према Пројекту тех-
ничког регулисања саобраћаја, број 4408 од 28. августа 
2009. године, који је израдило Одељење за развој и уп-
рављање саобраћајем Јавног предузећа “Завод за из-
градњу Града” у Новом Саду, и да постављену сигнали-
зацију унесе у Катастар саобраћајне сигнализације и 
опреме.

3. Рок за извршење овог решења је 23. октобар 2009. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: 34-3197/2009-IV 
1. октобар 2009. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

1068
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 148. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(“Службени гласник СР Србије”, бр. 53/82 – пречишћен 
текст, 15/84, 5/86 и 21/90 и “Службени гласник Републи-
ке Србије”, бр. 28/91, 53/93, 67/93, 48/94, 25/97 и 
101/2005), доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА ОД 

РАСКРСНИЦЕ УЛИЦА РИБАРСКО ОСТРВО И 
ЛАЗЕ ЛАЗАРЕВИЋА ДО ОДБРАМБЕНОГ 
НАСИПА НА ДУНАВУ У НОВОМ САДУ

1. Одређује се измена режима саобраћаја од раскрс-
нице улица Рибарско острво и Лазе Лазаревића до од-
брамбеног насипа на Дунаву у Новом Саду.

2. Налаже се Јавном предузећу “Завод за изградњу 
Града” у Новом Саду, да изврши усклађивање хоризон-
талне и вертикалне сигнализације према Пројекту тех-
ничког регулисања саобраћаја, број 4481 од 28. септем-
бра 2009. године, који је израдила Служба за развој и 
управљање саобраћајем Јавног предузећа “Завод за 
изградњу Града” у Новом Саду, и да постављену сигна-
лизацију унесе у Катастар саобраћајне сигнализације и 
опреме.

3. Рок за извршење овог решења је 23. октобар 2009. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: 34-3126/2009-IV 
1. октобар 2009. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

1069
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 148. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(“Службени гласник СР Србије”, бр. 53/82 – пречишћен 
текст, 15/84, 5/86 и 21/90 и “Службени гласник Републи-
ке Србије”, бр. 28/91, 53/93, 67/93, 48/94, 25/97 и 
101/2005), доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРИВРЕМЕНОЈ ИЗМЕНИ РЕЖИМА 

САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
НОВОГ САДА ЗА ПОТРЕБЕ РАДА ЗИМСКЕ 

СЛУЖБЕ ЗА 2009/2010 ГОДИНУ

1. Одређује се привремена измена режима саоб-
раћаја због потребе рада Зимске службе за 2009/2010. 
годину, на територији Града Новог Сада, у складу са 
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Пројектом техничког регулисања саобраћаја, број 2807 
од 31. августа 2006. године, који је израдила Служба за 
развој и управљање саобраћајем Јавног предузећа “За-
вод за изградњу Града” у Новом Саду, на следећи на-
чин:

Ради ефикаснијег чишћења коловоза и уклањања 
снега за време снежних падавина, забрањује се зау-
стављање и паркирање возила у следећим улицама: 
Марка Миљанова, Ћирила и Методија, Авијатичарској, 
Браће Рибникар, Бранислава Нушића, Максима Горког 
(од Стражиловске до Улице Стевана Мусића), Светоза-
ра Милетића, на Трифковићевом тргу, у улицама Па-
шићевој, Грчкошколској, Иве Лоле Рибара, Милоша 
Бајића, Даничићевој, на Тргу Републике, улицама Моде-
не и Пап Павла у Новом Саду, Фрушкогорској и Желез-
ничкој у Сремској Каменици.

Обавезно коришћење зимске опреме, за време оте-
жаних услова одвијања саобраћаја, је на прилазима 
Сремској Каменици, путевима за Нове и Старе Ледин-
це, у Улици Дунавске дивизије у Петроварадину и Пар-
тизанском путу ка Фрушкој гори.

2. Налаже се Јавном предузећу “Завод за изградњу 
Града” у Новом Саду, да:

-  постави саобраћајну сигнализацију према Пројек-
ту техничког регулисања саобраћаја из тачке 1. 
овог решења;

-  редовно одржава и контролише саобраћајну сиг-
нализацију, као и да је уклони након истека рока 
из тачке 3. овог решења.

3. Привремена измена режима саобраћаја важи од 
15. новембра 2009. године до 15. марта 2010. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: 34-3260/2009-IV 
6. октобар 2009. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

1070
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 148. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(“Службени гласник СР Србије”, бр. 53/82 – пречишћен 
текст, 15/84, 5/86 и 21/90 и “Службени гласник Републи-
ке Србије”, бр. 28/91, 53/93, 67/93, 48/94, 25/97 и 
101/2005), доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉАЊУ ЗАШТИТНИХ СТУБИЋА У 
УЛИЦИ ХАЏИЋ СВЕТИЋА У НОВОМ САДУ

1. Одређује се постављање заштитних стубића у де-
лу Улице Хаџић Светића у Новом Саду.

2. Налаже се Јавном комуналном предузећу “Пар-
кинг сервис” Нови Сад, да постави заштитне стубиће, 
према Пројекту техничког регулисања саобраћаја, број 
4428 од 25. августа 2009. године, који је израдила Служ-
ба за развој и управљање саобраћајем Јавног преду-
зећа “Завод за изградњу Града” у Новом Саду (у даљем 
тексту: Завод).

3. Надзор над извођењем радова из тачке 2. овог ре-
шења врши Завод.

4. Рок за извршење овог решења је 15. октобар 2009. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: 34-3210/2009-IV 
1. октобар 2009. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

1071
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 148. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(“Службени гласник СР Србије”, бр. 53/82 – пречишћен 
текст, 15/84, 5/86 и 21/90 и “Службени гласник Републи-
ке Србије”, бр. 28/91, 53/93, 67/93, 48/94, 25/97 и 
101/2005), доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ 
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦИ ХАЏИЋ 

СВЕТИЋА У НОВОМ САДУ

1. Одређује се постављање саобраћајне сигнализа-
ције у Улици Хаџић Светића у Новом Саду.

2. Налаже се Јавном предузећу “Завод за изградњу 
Града” у Новом Саду, да:

-  постави саобраћајну сигнализацију према Пројек-
ту техничког регулисања саобраћаја, број 4428 од 
25. августа 2009. године, који је израдила Служба 
за развој и управљање саобраћајем Јавног пре-
дузећа “Завод за изградњу Града” у Новом Саду 
(у даљем тексту: Завод), изузев саобраћајне сиг-
нализације која се односи на обележавање пар-
киралишта;

-  постављену саобраћајну сигнализацију унесе у 
Катастар саобраћајне сигнализације.

3. Надзор над извођењем радова из тачке 2. овог ре-
шења, врши Завод.

4. Рок за извршење овог решења је 15. октобар 2009. 
године.
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5. Ово решење објавити у “Службеном листу Града 
Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: 34-3211/2009-IV 
1. октобар 2009. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

1072
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 148. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(“Службени гласник СР Србије”, бр. 53/82 – пречишћен 
текст, 15/84, 5/86 и 21/90 и “Службени гласник Републи-
ке Србије”, бр. 28/91, 53/93, 67/93, 48/94, 25/97 и 
101/2005), доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ 

СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У НАСЕЉУ ШАНГАЈ 
У НОВОМ САДУ

1. Одређује се постављање саобраћајне сигнализа-
ције у насељу Шангај у Новом Саду.

2. Налаже се Јавном предузећу “Завод за изградњу 
Града” у Новом Саду, да изврши усклађивање хоризон-
талне и вертикалне сигнализације према Пројекту тех-
ничког регулисања саобраћаја, број 4467 од 28. септем-
бра 2009. године, који је израдило Одељење за развој и 
управљање саобраћајем Јавног предузећа “Завод за 
изградњу Града” у Новом Саду, и да постављену сигна-
лизацију унесе у Катастар саобраћајне сигнализације и 
опреме.

3. Рок за извршење овог решења је 15. новембар 
2009. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: 34-3279/2009-IV 
6. октобар 2009. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

Градска управа за опште послове
—

Градска управа за
социјалну и дечију заштиту
Новог Сада
Жарка Зрењанина бр. 2
НОВИ САД
О б ј а в љ у ј е

О Г Л А С

за пријем у радни однос радника на неодређено вре-
ме за радно место

Извршилац за утврђивање права 
 на дечији додатак и анализу           1 извршилац

Услови:
Стечено високо образовање из научне области прав-

не науке на студијама другог степена (дипломске ака-
демске студије-мастер, специјалистичке академске сту-
дије, специјалистичке струковне студије) односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, положен државни стручни испит и најмање једна го-
дина радног искуства у струци.

Учесник огласа треба да испуњава услове из члана 6. 
Закона о радним односима у државним органима  и то:

-  да је држављанин Републике Србије,
-  да има општу здравствену способност
-  да није осуђиван за кривично дело на безусловну 

казну затвора од најмање шест месеци или за ка-
жњиво дело које га чини неподобним за 
обављање послова у државном органу.

Оглас остаје отворен осам дана од дана објављи-
вања у “Службеном листу Града Новог Сада”.

Уз пријаву са биографијом, кандидат доставља: До-
каз о завршеном факултету, Уверење о положеном 
државном стручном испиту, доказ о радном искуству, 
Уверење о држављанству Републике Србије и Уверење 
од суда да није под истрагом, на адресу:

Градска управа за опште послове Града Новог Сада 
- Писарница, или лично у зграду на Тргу слободе бр. 1 - 
Писарница. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД  НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
Број: 111/2009-152-XIII
8. октобар 2009. године
НОВИ САД
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ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ УЗ:

—  ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕГУЛАЦИОНОГ 
 ПЛАНА "ВЕТЕРНИЧКА РАМПА"

—  ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТАРОГ МАЈУРА 
 У ПЕТРОВАРАДИНУ
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ГРАД НОВИ САД

Скупштина

1000 Одлука о изменама и допунама Регулаци-
 оног плана “Ветерничка рампа" 1311

1001 План детаљне регулације Старог Мајура 
 у Петроварадину 1321

Градско веће

1002 Програм инвестиционих активности у 
 области социјалне заштите за 2009. 
 годину 1332

1003 Решење о  измени Програма инвестици-
 оних активности текућег одржавања 
 Дома здравља “Нови Сад” Нови Сад 
 за 2009. годину 1333

Градоначелник

1004 Решење о разрешењу дужности помоћни-
 ка начелника Градске управе за прописе 
 (Љиљана Мандић) 1334

1005 Решење о постављењу помоћника 
 начелника Градске управе за прописе
 (Љиљана Мандић) 1334

1006 Решење о разрешењу дужности помоћни-
 ка начелника Градске управе за прописе 
 (Гордана Попић) 1334

1007 Решење о постављењу помоћника 
 начелника Градске управе за прописе
 (Гордана Попић) 1335

1008 Решење о разрешењу дужности помоћни-
 ка начелника за правне послове у Град-
 ској управи за заштиту животне средине 
 Града Новог Сада (Петар Татић) 1335

1009 Решење о постављењу помоћника на-
 челника за правне послове у Градској 
 управи за заштиту животне средине 
 Града Новог Сада (Петар Татић) 1335

1010 Решење о разрешењу дужности помо-
 ћника начелника за област заштите 
 животне средине у Градској  управи 
 за заштиту животне средине Града 
 Новог Сада (Мр Светлана Јокановић) 1335

1011 Решење о постављењу помоћника на-
 челника за област заштите животне сре-
 дине у Градској  управи за заштиту жи-
 вотне средине Града Новог Сада
 (Мр Светлана Јокановић) 1335

1012 Решење о разрешењу дужности помоћни-
 ка начелника за финансијско-економске 
 послове у Градској  управи за заштиту 
 животне средине Града Новог Сада 
 (Сенка Ђаковић) 1336

1013 Решење о постављењу помоћника на-
 челника за финансијско-економске по-
 слове у Градској  управи за заштиту жи-
 вотне средине Града Новог Сада
 (Сенка Ђаковић) 1336

1014 Решење о разрешењу дужности помоћни-
 ка начелника за област заштите животне 
 средине у Градској  управи за заштиту 
 животне средине Града Новог Сада
 (Јања Ћулум-Лукач) 1336

1015 Решење о постављењу помоћника на-
 челника за област заштите животне 
 средине у Градској  управи за заштиту 
 животне средине Града Новог Сада
 (Јања Ћулум-Лукач) 1336

1016 Решење о постављењу помоћника на-
 челника за област заштите животне 
 средине у Градској  управи за заштиту 
 животне средине Града Новог Сада
 (Мр Катица Коберски) 1336

1017 Решење о разрешењу дужности помоћни-
 ка начелника за основно и средње обра-
 зовање у Градској управи за образовање
 (Ранко Заклан) 1337

1018 Решење о постављењу  помоћника на-
 челника за основно и средње образова-
 ње у Градској управи за образовање
 (Ранко Заклан) 1337

1019 Решење о разрешењу дужности помоћни-
 ка начелника за предшколско васпита-
 ње и образовање у Градској управи за 
 образовање (Весна Ивановски) 1337

1020 Решење о постављењу  помоћника на-
 челника за предшколско васпитање и 
 образовање у Градској управи за обра-
 зовање (Весна Ивановски) 1337

1021 Решење о  разрешењу дужности помоћни-
 ка начелника за буџетску испекцију
 (Радмило Дуловић) 1338

1022 Решење о разрешењу дужности помоћни-
 ка шефа Службе за буџетску испекцију
 (Војимир Радевић) 1338

1023 Решење о разрешењу дужности помоћни-
 ка начелника за грађанска стања у Град-
 ској управи за опште послове
 (Биљана Драгин) 1338
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1024 Решење о постављењу  помоћника на-
 челника за грађанска стања у Градској 
 управи за опште послове (Биљана 
 Драгин) 1338

1025 Решење о разрешењу дужности помоћни-
 ка начелника за организацију и унапређе-
 ње управе, информациони систем и 
 општеуправне послове у Градској  упра-
 ви за опште послове (Весна Тубић) 1338

1026 Решење о постављењу помоћника на-
 челника за организацију и унапређење 
 управе и општеуправне послове, у Град-
 ској управи за опште послове (Весна 
 Тубић) 1339

1027 Решење о разрешењу дужности помоћни-
 ка начелника за послове месних заједни-
 ца и послове финансијске службе у Град-
 ској  управи за опште послове (Драгица 
 Пејовић) 1339

1028 Решење о постављењу помоћника на-
 челника за послове месних заједница 
 у Градској управи за опште послове
 (Драгица Пејовић) 1339

1029 Решење о разрешењу дужности помоћни-
 ка начелника за радне односе у Градској  
 управи за опште послове (Борка Пешић) 1339

1030 Решење о постављењу помоћника на-
 челника за радне односе у Градској упра-
 ви за опште послове (Евица Кирић) 1339

1031 Решење о постављењу помоћника на-
 челника за послове Канцеларије за ди-
 јаспору у Градској управи за опште по-
 слове (Златко Буцало) 1340

1032 Решење о разрешењу дужности помоћни-
 ка начелника за пољопривреду у Град-
 ској  управи за привреду Града Новог 
 Сада (Миленко Дражић) 1340

1033 Решење о постављењу помоћника на-
 челника за пољопривреду и рурални 
 развој у Градској управи за привреду 
 Града Новог Сада (Миленко Дражић) 1340

1034 Решење о разрешењу дужности по-
 моћника начелника за туризам у Град-
 ској  управи за привреду Града Новог 
 Сада (Татјана Ванић) 1340

1035 Решење о постављењу помоћника на-
 челника за привредни развој и тури-
 зам у Градској управи за привреду 
 Града Новог Сада (Татјана Ванић) 1340

1036 Решење о разрешењу дужности по-
 моћника начелника за правне посло-
 ве и предузетништво у Градској  упра-
 ви за привреду Града Новог Сада
 (Јасминка Зивлак) 1341

1037 Решење о постављењу помоћника на-
 челника за правне послове и преду-
 зетништво у Градској управи за при-
 вреду Града Новог Сада (Јасминка 
 Зивлак) 1341
1038 Решење о разрешењу дужности по-
 моћника шефа Службе за финансиј-
 ске и послове јавних набавки у Служ-
 би за заједничке послове (Новка
 Загорчић) 1341
1039 Решење о постављењу помоћника ше-
 фа Службе за аналитичке послове у 
 Служби за заједничке послове
 (Новка Загорчић) 1341
1040 Решење о разрешењу дужности по-
 моћника шефа Службе за стручно 
 оперативне, занатске и манипулатив-
 не послове у Служби за заједничке 
 послове (Миленко Сретић) 1341
1041 Решење о постављењу помоћника ше-
 фа Службе за финансијске послове у 
 Служби за заједничке послове
 (Јелена Јенецков) 1342
1042 Решење о постављењу помоћника ше-
 фа Службе за нормативне послове у 
 Служби за заједничке послове
 (Драгутин Галовић) 1342
1043 Решење о разрешењу дужности пове-
 реника за избеглице у Градској  упра-
 ви за социјалну и дечију заштиту 
 (Слободан Вукашевић) 1342
1044 Решење о постављењу повереника за 
 избеглице у Градској управи за соци-
 јалну и дечију заштиту (Слободан 
 Вукашевић) 1342
1045 Решење о разрешењу дужности помо-
 ћника начелника за послове борачко-
 -инвалидске заштите у Градској  упра-
 ви за социјалну и дечију заштиту
 (Гордана Остојин) 1342
1046 Решење о постављењу помоћника на-
 челника за послове борачко-инвалидске 
 заштите у Градској управи за социјалну 
 и дечију заштиту (Гордана Остојин) 1343
1047 Решење о разрешењу дужности помо-
 ћника начелника за социјалну и дечију 
 заштиту у Градској  управи за социјалну 
 и дечију заштиту (Светлана Дражић) 1343
1048  Решење о постављењу помоћника на-
 челника за социјалну и дечију заштиту
 у Градској управи за социјалну и дечију 
 заштиту (Светлана Дражић) 1343
1049 Решење о разрешењу дужности помо-
 ћника начелника за послове додатка 
 на децу у Градској  управи за социјалну 
 и дечију заштиту (Љиљана Јовановић) 1343



1050 Решење о постављењу помоћника на-
 челника за послове додатка на децу 
 у Градској управи за социјалну и дечију 
 заштиту (Љиљана Јовановић) 1343

1051 Решење о разрешењу дужности помо-
 ћника директора Бироа за пружање 
 правне помоћи (Љиљана Лукић) 1344

1052 Решење о постављењу помоћника ди-
 ректора Бироа за пружање правне по-
 моћи (Љиљана Лукић) 1344

1053 Решење о разрешењу дужности помо-
 ћника директора Бироа за пружање 
 правне помоћи (Вера Латал) 1344

1054 Решење о постављењу помоћника ди-
 ректора Бироа за пружање правне по-
 моћи (Вера Латал) 1344

1055 Решење о разрешењу дужности помо-
 ћника директора Бироа за пружање 
 правне помоћи (Југослава Добросављев) 1344

1056 Решење о разрешењу дужности помо-
 ћника начелника за финансијско-мате-
 ријалне послове у Градској  управи за 
 здравство (Драгана Којадиновић) 1345

1057 Решење о постављењу помоћника на-
 челника за финансијско-материјалне 
 послове у Градској управи за здравство
 (Драгана Којадиновић) 1345

1058 Решење о разрешењу дужности помо-
 ћника начелника за правне послове и 
 здравствену заштиту у Градској  управи 
 за здравство (Мр Боривоје Дунђерски) 1345

1059 Решење о разрешењу дужности помо-
 ћника начелника Градске  управе за 
 спорт и омладину Града Новог Сада
 (Душан Драгојевић) 1345

1060 Решење о постављењу помоћника 
 начелника Градске управе за спорт 
 и омладину Града Новог Сада
 (Душан Драгојевић) 1345

1061 Решење о разрешењу дужности помо-
 ћника начелника за трезор у Градској  
 управи за финансије (Госпава Тошић) 1346

1062 Решење о постављењу помоћника на-
 челника за трезор у Градској управи за 
 финансије (Госпава Тошић) 1346

1063 Решење о разрешењу дужности помо-
 ћника начелника за припрему буџета 
 у Градској  управи за финансије
 (Ангелина Лајић) 1346

1064 Решење о постављењу помоћника на-
 челника за припрему буџета у Градској 
 управи за финансије (Ангелина Лајић) 1346

Градска управа за саобраћај и путеве

1065 Решење о одређивању општег паркира-
 лишта у Улици Хаџић Светића у Новом 
 Саду 1346

1066 Решење о одређивању повремених пар-
 киралишта у непосредној близини обје-
 ката “Новосадског сајма” у Новом Саду 1347

1067 Решење о измени режима саобраћаја у 
 Улици браће Рибникар у Новом Саду 1348

1068 Решење о  о измени режима саобра-
 ћаја од раскрснице улица Рибарско 
 острво и Лазе Лазаревића до одбрам-
 беног насипа на Дунаву у Новом Саду 1348

1069 Решење о  о привременој измени ре-
 жима саобраћаја на територији Града 
 Новог Сада за потребе рада Зимске 
 службе за 2009/2010 годину 1348

1070 Решење о  о постављању заштитних 
 стубића у Улици Хаџић Светића у 
 Новом Саду 1349

1071 Решење о  о постављању саобраћајне 
 сигнализације у Улици Хаџић Светића 
 у Новом Саду 1349

1072 Решење о  о постављању саобраћајне 
 сигнализације у насељу Шангај у Но-
 вом Саду 1350

Градска управа за опште послове
— Оглас за пријем у радни однос радника 
 на неодређено време за радно место
 Извршилац за утврђивање права на
 дечији додатак и анализу - 1 извршилац 1350
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Izdava~: Grad Novi Sad, Gradska uprava za propise Grada Novog Sada. Odgovorni urednik: Igor Ba{nec.
Uredni{tvo: Gradska uprava za propise Grada Novog Sada, 
21000 Novi Sad, @arka Zrewanina 2, Telefon: 021/451-726.

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

Primalac: Prihodi gradskih organa uprave
Svrha pla}awa: Za "Slu`beni list Grada Novog Sada".

Ra~unarska obrada i {tampa:
Slu`ba za zajedni~ke poslove organa Grada Novog Sada, @arka Zrewanina 2, 21000 Novi Sad, telefon 021/420-299.


