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primerak 320,00 dinara

2. чланови породица палих бораца из оружаних акција после 17. августа 1990. године, и у вези са
учествовањем у рату од 24. марта до 26. јуна
1999. године, којима је, по том основу, утврђено
право на породичну инвалиднину (у даљем тексту: породице палих бораца).

Скупштина

703
На основу члана 13. став 1. тачка 22. и члана 24. тачка 7. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст
(“Службени лист Града Новог Сада”, број 43/2008),
Скупштина Града Новог Сада, на VIII седници 26. децембра 2008. године, доноси

ОДЛУКУ
О РЕШАВАЊУ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА
РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА И ПОРОДИЦА
ПАЛИХ БОРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
НОВОГ САДА
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови и начин решавања
стамбених потреба ратних војних инвалида и породица
палих бораца на територији Града Новог Сада, давањем у закуп, на одређено време од 10 година, станова који се налазе у вишепородичној стамбеној згради,
изграђеној средствима обезбеђеним програмом уређивања грађевинског земљишта, на парцели број 730/36
К.О. Нови Сад IV, у Улици Станоја Станојевића у Новом
Саду.
Члан 2.
Вишепородична стамбена зграда из члана 1. ове одлуке има 26 станова, од којих је 20 станова намењено
за решавање стамбених потреба ратних војних инвалида, а шест станова за решавање стамбених потреба породица палих бораца.

II. УСЛОВИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА
Члан 3.
Право на решавање стамбених потреба давањем у
закуп стана на одређено време од 10 година, у складу
са овом одлуком, имају:
1. ратни војни инвалиди из оружаних акција после
17. августа 1990. године, као и ратни војни инвалиди у вези са учествовањем у рату од 24. марта
до 26. јуна 1999. године (у даљем тексту: ратни
војни инвалиди),

Члан 4.
Право на решавање стамбених потреба по овој одлуци немају активни или пензионисани припадници
Војске Србије, Министарства унутрашњих послова и
Безбедносно-информативне агенције.
Члан 5.
Лице из члана 3. ове одлуке има право да реши
стамбену потребу, у складу са овом одлуком, под следећим условима:
1. да му је својство ратног војног инвалида или корисника породичне инвалиднине признато коначним решењем надлежног органа, као и да је ратном војном инвалиду време проведено у рату
односно оружаним акцијама признато у посебан
стаж у двоструком трајању, по прописима о пензијском и инвалидском осигурању,
2. да је држављанин Републике Србије,
3. да има пребивалиште на територији Града Новог
Сада у последњих пет година,
4. да он или чланови његовог породичног домаћинства немају непокретну имовину на територији Републике Србије којом би могли да реше своје
стамбене потребе, нити су такву имовину отуђили,
5. да он или чланови његовог породичног домаћинства немају непокретну имовину ван територије
Републике Србије којом би могли да реше своје
стамбене потребе, да нису поднели захтев за
повраћај бесправно одузете непокретне имовине
и да у последњих пет година нису отуђили непокретну имовину,
6. да он или чланови његовог породичног домаћинства нису укључени у интеграциони или повратнички програм који спроводи Комесаријат за избеглице, и
7. да нема на други начин решену стамбену потребу.
Сматра се да лице из члана 3. ове одлуке има решену стамбену потребу ако он или члан његовог породичног домаћинства има у својини усељив стан или породичну стамбену зграду која је одговарајућа за његово
породично домаћинство у смислу ове одлуке, или такав
стан у друштвеној, односно државној својини користи
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по основу закупа на неодређено или одређено време, у
складу са Законом о становању ("Службени гласник Републике Србије", бр. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93,
67/93, 46/94, 47/94, 48/94, 44/95, 49/95, 16/97, 46/98,
26/2001 и 101/2005).

3.
4.
5.
6.

30. decembar 2008.

тешке болести,
број чланова породичног домаћинства,
датум стицања држављанства Републике Србије, и
радни статус подносиоца захтева.

Члан 6.

Члан 11.

Члановима породичног домаћинства, у смислу ове
одлуке, сматрају се чланови породице ратног војног инвалида и породице палих бораца, којима се решава
стамбена потреба, и то: супружник или ванбрачни партнер, деца рођена у браку, ван брака, усвојена и пасторчад и родитељи, као и очух, маћеха и усвојилац подносиоца захтева и његовог супружника, ако са подносиоцем
захтева живе у заједничком домаћинству, а ни по ком
основу немају решену стамбену потребу.
Ако породичну инвалиднину остварују, по истом лицу, ужа породица погинулог, с једне стране, и родитељи
погинулог, с друге стране, стамбену потребу решавају
као једно породично домаћинство.
Када се стан додељује у закуп сауживаоцима породичне инвалиднине, за носиоца закупа одређује се једно лице по редоследу:
- супружник или ванбрачни партнер,
- дете (брачно, ванбрачно, усвојено, пасторче),
- родитељи (као и очух, маћеха и усвојилац),
с тим што се у уговору о закупу назначују сви чланови као корисници.

Мерила за утврђивање листе реда првенства, односно утврђивање броја бодова по сваком критеријуму
из члана 10. ове одлуке, утврђује се правилником који
доноси Градско веће Града Новог Сада.

Члан 7.

Конкурс из члана 12. ове одлуке садржи: број станова који се издају у закуп, посебно за решавање стамбених потреба ратних војних инвалида, а посебно за решавање стамбених потреба породица палих бораца,
услови под којима се станови додељују у закуп, рок за
подношење пријава, доказе и документацију која се
прилаже уз пријаву.

Одговарајућим станом по површини и структури, у
смислу ове одлуке, сматра се:
- за самца и за два члана породичног домаћинства:
гарсоњера до 31 m2
- за три и четири члана породичног домаћинства,
једноипособан стан, до 40 m2
- за четири и пет чланова породичног домаћинтва:
двособан стан, до 46 m2
- за пет и више чланова породичног домаћинства:
двоипособан стан, до 63 m2.
Члан 8.
Лицу из члана 3. ове одлуке може се дати у закуп и
мањи стан од стана који му припада у складу са чланом
7. ове одлуке, ако се са тим сагласи давањем писане
изјаве.

IV. ОРГАНИ И ПОСТУПАК ЗА ДАВАЊЕ
СТАНОВА У ЗАКУП
Члан 12.
Конкурс за решавање стамбених потреба ратних војних инвалида и породица палих бораца на територији
Града Новог Сада давањем у закуп стана на одређено
време од 10 година, расписује Комисија за решавање
стамбених потреба ратних војних инвалида и породица
палих бораца (у даљем тексту: Комисија), коју образује
и именује Градско веће Града Новог Сада.
У састав Комисије с именују представници удружења
ратних војних инвалида и палих бораца.
Члан 13.

Пријаве поднете после истека рока утврђеног конкурсом, као и непотпуне пријаве, Комисија неће разматрати.
Члан 14.
Приликом конкурисања за доделу стана, ратни војни
инвалид, односно члан породице палог борца, дужни су
да приложе доказе које у конкурсу из члана 12. ове одлуке одреди Комисија, а сходно критеријумима из члана
10. ове одлуке.
Члан 15.

III. КРИТЕРИЈУМИ ЗА РЕШАВАЊЕ
СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА
Члан 9.
Првенство у решавању стамбене потребе остварује
се највећим бројем бодова на листи реда првенства.
Члан 10.
Утврђивање реда првенства за решавање стамбених потреба давањем у закуп стана на одређено време
од 10 година врши се на основу следећих критеријума:
1. лични статус,
2. стамбени статус,

Након истека рока за подношење пријава, Комисија
врши проверу докумената и утврђује испуњеност услова за сваког учесника конкурса.
По потреби, провера докумената врши се и увидом
на лицу места или на други начин.
Утврђено стање констатује се записнички, односно
службеном белешком.
Приликом провре докумената, Комисија може да
прибави и мишљење борачко-инвалидских организација односно удружења на територији Града Новог Сада.
Учесници конкурса који не испуњавају један од услова конкурса неће бити бодовани.

30. decembar 2008.
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Бодовање се неће вршити по критеријумима и мерилима за које нису приложени одговарајући докази.

Члан 19.

Број бодова утврђује се са стањем последњег дана
рока за подношење пријава по објављивању конкурса.

Комисија, након спроведеног поступка по конкурсу
из члана 12. ове одлуке, подноси извештај Скупштини
Града Новог Сада.

Члан 16.

Члан 20.

Комисија утврђује предлог листе реда првенства по
поднетим захтевима, посебно за решавање стамбених
потреба ратних војних инвалида, а посебно за решавање стамбених потреба породица палих бораца, и то,
према стамбеним јединицама за које ратни војни инвалиди, односно породице палих бораца, подносе захтев.

Закупац стана сноси трошкове текућег одржавања,
употребе и оправки које су проистекле из редовне употребе стана, трошкове утрошка електричне енергије, воде, грејања, изношења смећа и трошкове других комуналних услуга, трошкове коришћења грађевинског
земљишта, трошкове ПТТ услуга и друге дажбине које
проистекну из коришћења предметног стана.

Предлог листе реда првенства садржи: назив Комисије, правни основ на основу којег је утврђен предлог,
назначење да ли се ради о предлогу листе реда
првенства за решавање стамбених потреба ратних војних инвалида или породица палих бораца, редни број,
име и презиме учесника конкурса, број бодова по сваком основу, укупан збир бодова по свим основима, датум утврђивања предлога, датум јавног оглашавања,
рок и начин подношења приговора.
Комисија објављује предлог листе реда првенства
на огласној табли зграде Скупштине Града Новог Сада,
Жарка Зрењанина 2.

Закупац се, у складу са овом одлуком, ослобађа
плаћања закупнине.
Члан 21.
Уколико учесник конкурса коме је додељен стан у закуп, да писану изјаву да не жели да користи стан, или
се не усели у стан у року утврђеном коначном одлуком
о давању стана у закуп, Градско веће Града Новог Сада
донеће одлуку којом ће поништити раније донету одлуку и стан доделити у закуп следећем учеснику конкурса
по коначној листи реда првенства.

На предлог листе реда првенства учесник конкурса
може да поднесе приговор Комисији, у року од 15 дана
од дана објављивања предлога листе реда првенства.

V. ПРЕСТАНАК УГОВОРА О ЗАКУПУ
Члан 22.

Комисија одлучује по приговорима и утврђује коначну листу реда првенства, по наменама утврђеним у ставу 1. овог члана.

Уговор о закупу стана престаје:
1. истеком времена на које је закључен,

На основу коначне листе реда првенства, Комисија
доноси одлуку о решавању стамбене потребе лица из
члана 3. ове одлуке.

2. споразумним раскидом,
3. отказом,
4. пропашћу стана,

Члан 17.
Одлука о решавању стамбене потребе давањем у
закуп стана на одређено време од 10 година, објављује
се на начин прописан у члану 16. став 3. ове одлуке, а
примерак одлуке доставља се лицу на које се односи, у
року од осам дана од дана доношења.

5. у другим случајевима утврђеним законом.
Члан 23.

Против одлуке Комисије може се изјавити приговор у
року од 15 дана од дана објављивања.

У случају смрти закупца, чланови његовог породичног домаћинства који су са њим становали у истом стану, настављају са коришћењем стана, с тим што уговор
о закупу закључује један од чланова породичног домаћинства, по редоследу из члана 6. став 3. ове одлуке.

О приговору на одлуку Комисије одлучује, у року од
30 дана од дана изјављивања приговора, Градско веће
Града Новог Сада.

Ако лица из става 1. овог члана не закључе уговор о
закупу стана у року од 90 дана од смрти корисника, уговор о закупу престаје.

Члан 18.
На основу коначне одлуке о давању стана у закуп, у
складу са овом одлуком и законом, Градоначелник Града Новог Сада закључује са корисником уговор о закупу
стана, на одређено време, од 10 година.
Уговор из става 1. овог члана закључује се у писаној
форми и садржи нарочито: уговорне стране, време и
место закључења уговора, назначење одлуке о давању
стана у закуп, податке о стану, време трајања закупа,
права и обавезе уговорних страна у коришћењу и одржавању стана, лица која ће користити стан, услове и
рокове за отказ уговора, и друга питања од значаја за
регулисање међусобних односа, у складу са одлуком.

Уколико пре истека времена на које је уговор закључен, закупац, или, у случају смрти закупца, члан његовог породичног домаћинства, поднесе писани захтев,
уговор о закупу стана може се продужити, под истим
условима и на исто време.
Захтев за продужење уговора о закупу подноси се
Комисији најкасније 30 дана пре истека времена на које
је уговор о закупу стана закључен.
Члан 24.
Закуподавац може дати отказ уговора о закупу стана:
1. ако закупац реши стамбену потребу на други начин,

1452. strana – Broj 54

SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA

2. ако закупац отпочне да користи непокретност у
држави претходног пребивалишта или у другој
држави,
3. ако закупац стекне, отуђи, поклони или замени
непокретност или другу имовину у држави
претходног пребивалишта или у другој држави,
којом може решити стамбену потребу,
4. ако закупац стекне у својину непокретност или
другу имовину којом би могао да реши стамбену
потребу,
5. ако закупац са члановима породичног домаћинства не користи стан дуже од три месеца непрекидно, и
6. у другим случајевима прописаним законом.
На основу одлуке Комисије о томе да су испуњени
услови за отказ уговора о закупу стана, Градоначелник
Града Новог Сада отказује уговор о закупу стана.
Члан 25.
Стручне, финансијске и административне послове у
вези са решавањем стамбених потреба ратних војних
инвалида и породица палих бораца, у складу са овом
одлуком, обављаће градска управа надлежна за послове социјалне и дечије заштите.

VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ
ГРАД НОВИ САД
Члан 1.
У Одлуци о установама културе чији је оснивач Град
Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
20/2003, 21/2003, 27/2005 и 4/2007), у члану 2. став 1.
алинеја 10. брише се.
Досадашње алинеје 11 – 12. постају алинеје 10 – 11.
Став 2. мења се и гласи:
„У установама културе из става 1. алинеје један до
девет овог члана, средства за рад, сталне трошкове,
инвестиционо одржавање, текуће поправке и одржавање, програме рада, као и средства за плате, додатке,
накнаде и друга примања запослених, обезбеђују се из
буџета Града Новог Сада.“
После става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
„У установама из става 1. алинеја 10. и 11. овог члана, средства за рад, сталне трошкове, инвестиционо
одржавање, текуће поправке и одржавање, програме
рада из области културе, као и средства за плате, додатке, накнаде и друга примања директора и запослених који раде на пословима реализације програма из
области културе, обезбеђују се из буџета Града Новог
Сада.“

Члан 26.
Градско веће Града Новог Сада ће у року од 30 дана
од дана ступања на снагу ове одлуке донети правилник
из члана 11. ове одлуке и образовати и именовати Комисију за решавање стамбених потреба ратних војних
инвалида и породица палих бораца.
Конкурс за решавање стамбених потреба ратних војних инвалида и породица палих бораца на територији
Града Новог Сада давањем у закуп стана на одређено
време од 10 година, у складу са овом одлуком, расписаће Комисија у року од 30 дана од дана именовања.
Члан 27.
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: 5-275/2008-I
26. децембар 2008. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

30. decembar 2008.

Члан 2.
Члан 3. став 2. мења се и гласи:
„Градско веће Града Новог Сада (у даљем тексту:
Градско веће), на предлог Градоначелника Града Новог
Сада (у даљем тексту: Градоначелник) доноси акт о начину и поступку остваривања права на доделу средстава путем дотација из буџета Града Новог Сада за програме – пројекте из става 1. овог члана“.
Члан 3.
У члану 6. алинеја три мења се и гласи:
„- усваја годишњи извештај о раду и завршни рачун,“.
У алинеји шест после речи: „врши и друге послове
утврђене“, додаје се реч: „законом,“.
Члан 4.
Члан 8. мења се и гласи:
"Члан 8.
Надзорни одбор:
- врши надзор над законитошћу рада Управног одбора и директора,
- прегледа периодичне обрачуне и утврђује да ли
су сачињени у складу са прописима,
- доноси пословник о свом раду, и
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На основу члана 24. тачка 55. Статута Града Новог
Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог
Сада“, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на
VIII седници 26. децембра 2008. године доноси

- обавља и друге послове утврђене законом и Статутом установе.
О резултатима надзора Надзорни одбор подноси извештај Скупштини Града Новог Сада (у даљем тексту:
Скупштина Града) најмање једанпут годишње.

30. decembar 2008.
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Извештај из става 2. овог члана Надзорни одбор доставља директору и Управном одбору".
Члан 5.
Члан 9. мења се и гласи:
"Члан 9.
Директора установе, изузев директора Градске библиотеке у Новом Саду, именује и разрешава Скупштина
Града, на време од четири године уз могућност поновног именовања.
Директор установе именује се на основу јавног конкурса који расписује Управни одбор.
Јавни конкурс из става 2. овог члана расписује се
најмање 60 дана пре истека мандата Директора установе.
Управни одбор је дужан да у року од 15 дана од дана завршетка јавног конкурса изврши избор кандидата
и предлог достави Скупштини Града.
На основу предлога Управног одбора из става 4. овог
члана Скупштина Града именује Директора установе.“
Члан 6.
Члан 9а. мења се и гласи:
"Члан 9а.
Услови за именовање Директора установе утврђују
се Статутом установе.“
Члан 7.
Члан 9б. мења се и гласи:
"Члан 9б.
Ако Управни одбор не изврши избор кандидата за
Директора установе, односно ако Скупштина Града не
именује Директора установе, у складу са одредбама
ове одлуке, Скупштина Града ће именовати вршиоца
дужности Директора установе на време од шест месеци.
Услови за именовање утврђени Статутом установе,
као и права, обавезе и одговорности Директора односе
се и на вршиоца дужности Директора установе.“
Члан 8.
Члан 10. мења се и гласи:
"Члан 10.
Ради обезбеђења заштите општег интереса у установама из члана 2. ове одлуке, Скупштина Града даје
сагласност на:
- статут,
- статусне промене,
- годишњи програм рада, и
- друге акте у складу са законом.
Скупштина Града разматра и усваја годишње извештаје о раду установа из члана 2. ове одлуке и друге
извештаје о реализацији планова и програма.“
Члан 9.
После члана 10. додају се два нова члана 10а и 10б,
која гласе:

"Члан 10а.
Градско веће утврђује смернице за остваривање
програмских аката и прати спровођење пословне политике установа из члана 2. ове одлуке и предлаже, односно предузима мере којима се обезбеђују услови за
њихово несметано функционисање.
Градско веће, на предлог Градоначелника, доноси
програм инвестиционих активности у области културе и
годишњи програм манифестација од значаја за Град
Нови Сад.
Ради обезбеђивања заштите општег интереса у установама из члана 2. ове одлуке, Градско веће даје сагласност на располагање (прибављање и отуђење)
имовином установа из члана 2. ове одлуке веће вредности, која је у непосредној функцији обављања делатности од општег интереса.
Градско веће даје претходну сагласност на:
- одлуку о кредитном задуживању установа из члана 2. ове одлуке код пословних банака, фондова
или других финансијских организација којом се
обезбеђују средства за капиталне или текуће инвестиције,
- уговоре о финансијском, односно оперативном
лизингу,
- преговоре, радње и правне послове са трећим
лицима којима се установе из члана 2. ове одлуке
кредитно задужују, оптерећује имовина установа
или користе друга средства обезбеђења потраживања, и
- одлуку о покретању поступка јавне набавке добара, услуга или радова када су за јавну набавку
предвиђена сопствена средства установа из члана 2. ове одлуке.
Члан 10б.
Градоначелник даје сагласност на општа акта о броју
и структури запослених на остваривању делатности установа из члана 2. алинеја од један до девет ове одлуке, као и на број и структуру запослених који раде на
пословима реализације програма из области културе
установа из члана 2. алинеја 10 – 11. ове одлуке.“
Члан 10.
Члан 11. мења се и гласи:
"Члан 11.
На захтев Скупштине Града, Градоначелника, односно Градског већа , а најмање једном годишње, установе
из члана 2. ове одлуке обавештавају Скупштину, Градоначелника, односно Градско веће о свом раду.“
Члан 11.
Установе из члана 2. ове одлуке дужне су да статуте
ускладе са овом одлуком у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 12.
Одредбе ове одлуке које се односе на поступак и услове за именовање директора установа из члана 2. ове
одлуке утврђене Статутом установе примењиваће се
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од престанка мандата директора установа постављених у складу са одредбама Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 20/2003, 21/2003, 27/2005 и 4/2007).
Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-1/2008-500-I
26. децембар 2008. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

30. decembar 2008.
Члан 3.

На подручју "Каменичког парка", установљава се режим заштите II степена на површини од 25 ha 17 а 40
m2, и режим заштите III степена на површини од 8 ha 47
а 75 m2.
Режим заштите II степена установљава се на парцели на којој се налази дворац и у његовој непосредној
околини (катастарске парцеле бр. 4029/2 (већи део),
4031/2, 4034/2, 4034/3, 5780/3 (пут-стаза); на делу парка
од Дечијег села до Улице двор и мостића (катастарска
парцела број 4029/1 (већи део) и највећи део парковске
површине од мостића до краја парка (катастарске парцеле бр. 4024/1 (део),4037/2, 4038 (ливада), 4039 (пентагон), 4041/2, 4041/3 (код петље) и 5780/1 (део), 5843/1
(део реке).
На осталом простору заштићеног добра установљава се режим заштите III степена.
Члан 4.
На подручју "Каменичког парка", независно од режима заштите, забрањено је да се:
1. мења намена површина;
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На основу члана 43. став 3. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Србије", бр.
66/91, 83/92, 53/93, 67/93, 48/94 и 53/95), у вези са чланом 129. став 1. тачка 2. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Србије", број
135/2004), и члана 24. тачка 36. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог
Сада", број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на
VIII седници 26. децембра 2008. године, доноси

ОДЛУКУ
О ЗАШТИТИ КАМЕНИЧКОГ ПАРКА
Члан 1.
Каменички парк у Сремској Каменици, ставља се под
заштиту као споменик природе (у даљем тексту: "Каменички парк") и утврђује за значајно природно добро, односно, природно добро III категорије, у циљу очувања
изворности стила, планске организације простора, богатства дендрофлоре и оригиналних вртно-архитектонских елемената.
Члан 2.
"Каменички парк" се налази на територији Града Новог Сада, општина Петроварадин, катастарска општина
Сремска Каменица, катастарске парцеле бр. 4024/1,
4024/2, 4024/3, 4024/4, 4024/5, 4024/6, 4024/7, 4024/8,
4024/9, 4024/10, 4025,4026/1, 4026/2, 4027, 4028/1,
4028/2, 4028/3, 4028/4, 4029/1, 4029/2, 4030/1, 4030/2,
4031/1, 4031/2, 4034/1, 4034/2, 4034/3, 4034/4, 4037/1,
4037/2, 4037/3, 4038, 4039, 4041/2, 4041/3, 5780/1, 5780/2,
5780/3, 5784, 5843/1 (део), 5843/2 (део), и обухвата површину од 33 ha 65 a 15 m2. Све парцеле обухваћене заштитом су у државној својини.
За "Каменички парк" установљава се заштитна зона
површине 10 ha 24 а.
Опис граница Споменика природе "Каменички парк"
са графичким приказом саставни је део ове одлуке.

2. неплански сече, вади, бере и оштећује (ломи, кида) парковско биље;
3. баца и депонује смеће, као и све врсте отпадних
материја, ван за то одређених места;
4. пали ватра, осим за време првомајских празника,
на за то утврђеним и уређеним местима;
5. одржавају бициклистичке и мото трке;
6. предузимају радови који би угрозили опстанак темељних природних вредности и вртноархитектонских елемената парка, као и радови који би довели до промене пејзажно-архитектонског стила;
7. употребљавају хемијска средства која би угрозила
темељне природне вредности парка и животну
средину (земљиште, воду, ваздух);
8. постављају радио и ТВ антенски стубови и антенски стубови мобилне телефоније.
Поред забрана из става 1. овога члана у режиму заштите II степена забрањено је и:
1. изводити земљане и грађевинске радове, осим радова који су у функцији заштите, унапређења и
одрживог коришћења природног добра, радова
предвиђених пројектом обнове парка, као и радова на постојећим објектима и инфраструктури;
2. подизати насип, градити марине и постављати
понтоне;
3. користити грађевински материјал, који није у складу са стилом и обликовним карактеристикама
парковне архитектуре;
4. постављање контејнера;
5. кретање, заустављање и паркирање моторних возила, осим возила службе одржавања парка;
6. користити парковске површине за подизање кампова, изградњу спортских објеката и одржавање
спортских игара;
7. постављати тезге и објекте типа "луна парка",
осим, за време првомајских празника, на за то одређеним местима;

30. decembar 2008.
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8. градити објекте типа туристичког инфо центра, сувенирнице, ресторана, посластичарнице.

1. Годишњи програм за наредну годину до 31. децембра текуће године;

У заштитној зони забрањено је:

2. Извештај о остваривању годишњег програма до
31. јануара текуће године за претходну годину;

1. изградња индустријских објеката;
2. сађење инвазивних врста дендрофлоре.
Члан 5.
Старање о "Каменичком парку" поверава се Јавном
комуналном предузећу "Градско зеленило" Нови Сад (у
даљем тексту: Старалац).
Члан 6.
Старалац доноси:
- средњорочни и годишњи програм заштите и развоја Споменика природе "Каменички парк";
- акт о унутрашњем реду;
- акт о накнади за коришћење.
Старалац обезбеђује:
- спровођење мера заштите и развоја на подручју
"Каменичког парка", у складу са овом одлуком и
програмом;
- обележавање "Каменичког парка", у складу са
прописима;
- услове за научнистраживачки рад;
- спровођење образовних, културних, информативних, пропагандних и других активности;
- сарадњу са корисницима непокретности, земљишта и других природних ресурса, као и организацијама и установама које се баве заштитом природе и животне средине, развојем туризма и сл.;
- обавештавање и информисање корисника, посетилаца и јавности о спровођењу режима заштите
и о другим питањима од значаја за "Каменички
парк";
- чуварску службу.
Члан 7.
Средњорочни програм из члана 6. став 1. алинеја 1.
ове одлуке, доноси се за период од пет година и садржи нарочито: циљеве, задатке и активности на спровођењу режима заштите из члана 4. ове одлуке, активности на заштити природних вредности, задатке у
спровођењу научноистраживачких, културних, васпитно-образовних, информативно-пропагандних и других
активности, средстава потребна за реализацију програма, као и начин за њихово обезбеђење.

3. Средњорочни програм за наредни период најкасније 60 дана пре истека важења Средњорочног
програма;
4. Извештај о остварењу Средњорочног програма у
року од 60 дана од дана истека важења програма.
Члан 9.
Актом из члана 6. став 1. алинеја 2. ове одлуке, ближе се регулишу начин и услови кретања и боравка посетилаца, коришћење рекреативних и других површина,
постављање информативних и других ознака, мере заштите приликом обављања научних истраживања, рад
чуварске службе и посебне мере и забране у циљу
спровођења прописаних режима заштите.
Акт из става 1. овог члана доноси Старалац, по прибављеном мишљењу Управе.
Члан 10.
Актом из члана 6. став 1. алинеја 3. ове одлуке,
уређују се висина и начин плаћања накнаде за: коришћење заштићеног природног добра за делатност туризма, угоститељства, трговине, снимања филмова и
сл.; коришћење посебно уређених или погодних терена
за поједине намене коришћења (рекреација, спорт, постављање реклама и сл.); коришћење имена и знака заштићеног природног добра и коришћење услуга Стараоца природног добра.
Акт из става 1. овог члана доноси Старалац, по прибављеном мишљењу Управе и доставља га надлежном
министарству на сагласност.
Члан 11.
Ако Старалац немарно чува или не одржава "Каменички парк" на начин и под условима прописаним овом
одлуком, или не испуњава друге обавезе из Одлуке,
Скупштина Града Новог Сада ће старање поверити другом стараоцу након спроведеног одговарајућег поступка у складу са позитивним прописима.
Штету насталу немарним чувањем и друге стварне
трошкове који су тиме проузроковани у целости сноси
Старалац.
Члан 12.

Средњорочни прорам из става 1. овог члана, остварује се годишњим програмом, који садржи задатке и
послове који се реализују у текућој години, динамику
њиховог извршавања, укупну висину потребних средстава, њихов распоред по наменама и изворе и начин
за њихово обезбеђење.

Средства за заштиту и развој "Каменичког парка" Старалац обезбеђује из прихода који су остварени обављањем делатности, из буџета Града Новог Сада и из других прихода по основу коришћења и одржавања
"Каменичког парка", у складу са законом и овом одлуком.

На програме из става 1. и 2. овог члана, сагласност
даје Скупштина Града Новог Сада.

Члан 13.

Члан 8.
Старалац је дужан да Градској управи за заштиту
животне средине Града Новог Сада (у даљем тексту:
Управа), достави:

Средњорочни програм из члана 7. став 1. ове одлуке, Старалац ће донети у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке, а годишњи програм из члана
7. став 2., у року од 90 дана од дана добијања сагласности на Средњорочни програм.
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До доношења програма из става 1. овог члана, послови заштите и развоја "Каменичког парка" обављају се
према привременом програму који доноси Старалац у
року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 14.
Просторни и урбанистички планови, као и други планови, програми и основе у смислу Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Републике Србије", број 135/2004), који обухватају
подручје "Каменичког парка", морају да буду усклађени
са овом одлуком и програмима из члана 7. ове одлуке.
Члан 15.
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: 501-2/2008-50-I
26. децембар 2008. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

ОПИС ГРАНИЦА СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ
“КАМЕНИЧКИ ПАРК”
Почетна тачка описа границе заштићеног природног
добра је јужна међна тачка парцеле 4034/3 К.О. Сремска Каменица. Граница иде на северозапад југозападном међном линијом парцела 4034/3, 4031/2, 4031/1,
5784, 4028/4, 4028/2, 4028/3 истим правцем наставља
до Дунава. Граница се ломи на североисток пратећи
обалу Дунава до крајње северне тачке парцеле 4024/1.
Граница се ломи на југоисток идући границом К.О.
Сремска Каменица и К.О. Петроварадин, тј. североисточном међном линијом парцела 4024/1, 5780, 4737/2 и
4041/2 до крајње јужне тачке парцеле 40412. Граница се
ломи на северозапад идући јужном међном линијом
парцеле 4041/2 и наставља североисточном границом
парцеле 4037/4. Граница наставља на југозапад јужном
међном линијом парцела 4041/3, 4037/3, 4037/2, 4037/1,
4037/3 и 4034/1 до тромеђе парцела 4034/1, 4315 и 4306.
Граница се ломи на северозапад идући међном линијом
парцеле 4034/1 до пута 5780/1. Наставља се на северозапад јужном међном линијом парцеле 5780/1 до међне
тачке парцеле 4034/2. Граница се ломи на југозапад и
иде југоисточном међном линијом парцела 4034/2 и
4034/3 до почетне тачке описа границе заштићеног природног добра “Каменички парк”.
Граница режима заштите II (другог степена): Почетна тачка описа границе режима II степена заштите је
тромеђа парцела 4031/2, 4031/1 и 5785 (Школска улица)
К.О. Сремска Каменица. Граница иде на североисток
међном линијом парцеле 4031/2, 5780/3 и 4029/2 до катастарске линије која дели намену земљишта једне
парцеле. Граница се ломи на југ, пресеца парцелу
4029/2 идући линијом до пута 5780/3. Скреће на исток
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северном линијом пута до источне међне тачке пута
који води на главни пут парц. бр. 5784. Граница се ломи
на север пратећи источну линију поменутог пута у дужини од 70 m где скреће на североисток пресецајући
парцелу 4029/1 до тачке удаљене 100 m од скретања и
55 m од главног пута број 5784 граница скреће на северозапад у дужини од 35 m од тачке на катастарској линији која дели намену површине на парцели 4029/1, граница наставља на северозапад линијом до пута 5784,
скреће на исток идући јужном међном линијом пута
5784 до наспрам југозападне међне тачке парцеле
4024/1, граница се ломи на север, пресеца пут 5784 који
је у режиму III степена заштите и иде међном линијом
парцеле 4024/1 до северозападне тачке стазе која је на
парцели 4024/1 и међне тачке парцеле 4025, скреће на
исток северном линијом стазе у дужини од 28 m где се
ломи на североисток под углом од 90 степени ка Дунаву. Граница скреће на североисток и читавом дужином
прати границу заштите природног добра до тромеђе
парцела 4037/2, 4037/1 и 4275. Граница се ломи на северозапад идући западном међном линијом парцеле
4037/2 до пута 5780/1. Пресеца пут који је у режиму III
степена заштите и скреће на југозапад пратећи северозападну међну линију пута до наспрам источне међне
тачке парцеле 4034/2. Ломи се на југозапад пресецајући
пут и наставља југоисточном међном линојом парцела
4034/2 и 4034/3 до пута 5785 (Школска улица). Граница
скреће на северозапад идући међном линијом парцела
4034/3 и 4031/2 до почетне тачке описа границе режима
II степена заштите.
Граница заштитне зоне: Почетна тачка описа границе заштитне зоне је тромеђе парцела 4024/1, К.О. Сремска Каменица, 3005, 2768 К.О. Петроварадин. Граница
иде на североисток јужном међном линијом парцеле
3005 К.О. Петроварадин до тромеђе парцела 3005, 2755
и 2754. Граница се ломи на југоисток идући источном
међном линијом парцеле 2755 до пута 3001. Скреће на
исток северном међном линијом пута 3001 до наспрам
северне међне тачке парцеле 2773 и пута 2772. Граница
скреће на југоисток, пресеца пут 3001 и наставља међном линијом пута 2772, затим на југоисток међном линијом пута 2808/1 до асфалтног Каменичког пута парцела број 2937/2. Граница скреће на југозапад и прати
међну линију пута 2937/2 до тромеђе парцела 2937/2,
2816/2 К.О. Петроварадин и међне линије К.О. Петроварадин и К.О. Сремска Каменица. Граница скреће на северозапад идући међном линијом катастарских општина до почетне тачке описа границе заштитне зоне.
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На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник Републике Србије“ бр.47/2003 и
34/2006) и члана 24. тачка 6. Статута Града Новог Сада
– пречишћен текст („Службени лист града Новог Сада“,
број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на VIII
седници 26. децембра 2008. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
БЛОКОВА ИЗМЕЂУ УЛИЦА КОСТЕ ШОКИЦЕ
И ПАРТИЗАНСКЕ У НОВОМ САДУ
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Члан 1.

Приступа се изради плана детаљне регулације блокова између улица Косте Шокице и Партизанске у Новом Саду (у даљем тексту: план).
Члан 2.
Планом ће се утврдити намена површина и правила
уређења и правила грађења, у складу са основном наменом и правилима утврђеним Генералним планом Града Новог Сада до 2021.године – пречишћен текст
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 39/2006).
Члан 3.
Грађевински рејон који ће се обухватити планом, налази се у КО Нови Сад I унутар описане границе.
За почетну тачку описа границе грађевинског рејона
утврђена је осовинска тачка број 802, на пресеку осовина улица Партизанске и Темеринске. Даље у правцу југа
граница прати осовину Темеринске улице до осовинске
тачке број 805 на пресеку са осовином Улице Косте Шокице. Од ове тачке граница скреће у правцу запада,
прати осовину Улице Косте Шокице до осовинске тачке
број 377, на пресеку са осовином Кисачке улице, затим
скреће у правцу северозапада, прати осовину Кисачке
улице и Сентандрејског пута до осовинске тачке број
979 на пресеку са осовином Партизанске улице. Даље у
правцу истока граница прати осовину Партизанске улице, и долази до тачке која је утврђена за почетну тачку
описа границе грађевинског рејона.
Површина која ће се обухватити планом је 25,33 ha.
Члан 4.
Рок за израду плана је 60 дана од дана ступања на
снагу ове одлуке.
Члан 5.
Средства за израду плана обезбеђена су Програмом
уређивања грађевинског земљишта за 2007.годину
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр.47/2006, 7/2007,
9/2007, 24/2007, 37/2007 и 46/2007).
Члан 6.
Саставни део ове одлуке су Програм за израду плана детаљне регулације блокова између улица Косте
Шокице и Партизанске у Новом Саду и Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја плана
детаљне регулације блокова између улица Косте Шокице и Партизанске у Новом Саду на животну средину.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-1080/2007-I
26. децембар 2008.године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.
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ПРОГРАМ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКОВА ИЗМЕЂУ УЛИЦА
КОСТЕ ШОКИЦЕ И ПАРТИЗАНСКЕ
У НОВОМ САДУ
1. ПРАВНИ ОСНОВ
На основу члана 45. став 1. Закона о планирању и
израдњи („Службени гласник Републике Србије“, бр.
47/2003 и 34/2006) (у даљем тексту: Закон), приступа се
изради Програма за израду плана детаљне регулације
блокова између улица Косте Шокице и Партизанске у
Новом Саду (у даљем тексту: Програм), који је, у складу
са одредбом члана 46. став 3. Закона, саставни део одлуке о изради плана детаљне регулације.
Програмом се обухвата део простора катастарске
општине Нови Сад I, површине 25,33 ha, који чине блокови између улица Партизанске, Темеринске, Косте Шокице, Кисачке и Сентандрејског пута, а пресеца их железничка пруга Београд-Суботица.

2. ДОКУМЕНТАЦИЈА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАДУ
ПЛАНА И ОЦЕНА СТАЊА ПРОСТОРА
Према Генералном плану града Новог Сада до 2021.
године – пречишћени текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 39/2006) (у даљем тексту –Генерални
план), на обухваћеном делу грађевинског рејона (део
зоне становања и центара XIV Салајка у централном
подручју града) намена простора је следећа:
− становање и пословање у виду мешовите намене
на простору између Темеринске и Партизанске
улице, Сентандрејског пута и железничке пруге
Београд-Суботица;
− пословање на улазном правцу у град (комбинована намена пословања и вишепородичног становања) на простору између железничке пруге
Београд-Суботица и улица Темеринске, Косте Шокице и Кисачке.
Циљ израде плана је отклањање недостатака вежећег регулационог плана подручја између Партизанске и Темеринске улице, Сентандрејског пута и пруге
Београд-Суботица у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, број 7/99), чија реализација има тешкоћа, и да се дефинишу услови изградње на делу подручја јужно од пруге, за који до сада није израђен план
детаљне регулације.
Као део Салајке, некадашњег повртарског дела Новог Сада, ово подручје у средишњим деловима има наслеђене руралне карактеристике, које се огледају у великим блоковима, дубоким парцелама у правцу исток
запад и ивичној изградњи приземних кућа. Кроз те блокове пробијена је траса железничке пруге на насипу, за
коју се планира да се шири на северној страни због изградње нових колосека. При томе су улице Ђорђа Зличића и Карађорђева пресецањем постале „слепе“ (дужине од 35 до 230 m), док су за улице Темеринску,
Радоја Домановића и Кисачку (наставља се Сентандрејским путем) изграђени подвожњаци.
Лоцирање пруге је допринело да се уз главне саобраћајнице породично становање потисне низовима локалитета за пословне активности, посебно из области
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производног и услужног занатства, тако да је ово подручје карактеристично по бројним радњама за поправак
аутомобила и продају резервних делова. Како је дуж
улица Темеринске, Партизанске и Кисачке наслеђено
пословање уз породично становање на традиционалним улазним правцима у град, то подразумева интензиван друмски теретни и путнички саобраћај који производи проблеме при заустављању и паркирању возила,
поготово корисницима пословних простора на малим
парцелама уз Партизанску улицу.
Улица Косте Шокице је стамбена улица ширине од
13 m на истоку до 22 m на западу. У вишедеценијском
периоду је планирано њено проширење на северној,
парној страни и пробијање од Улице Ђорђа Зличића до
Кисачке улице, да би у профилу од 30 m примила део
интензивног колског саобраћаја на улазном правцу са
Жежељевог моста, преко Венизелосове улице до Булевара Јаше Томића. При томе, на планираној траси потребно је порушити објекте чија бруто развијена грађевинска површина износи око 5.750 m2 и прибавити
земљиште површине од 1,07 ha. На преосталом грађевинском земљишту (2ha) између планиране регулације
те улице и заштитног појаса железничке пруге, требало
би да се постепено поруше објекти бруто развијене
грађевинске површине од око 6.110 m2, како би се ослободило грађевинско земљиште за изградњу нових објеката, чија економичност би требало да наведе не што
скорије привођење намени земљишта планираног за ту
градску саобраћајницу.
Према Катастру блокова Новог Сада, ово подручје
садржи део блока број 151 и целе блокове бр. 155, 156,
157, 591, 592, 593, 594 и 595 у XXIX Месној заједници
„Салајка“, чија је укупна нето површина 19 ha, број становника 870, густина настањености 45 ст/ha, број станова 250, чија је укупна површина 18.000 m2, што чини просечну површину стана од 71,6 m2, односно стандард
становања од 20,8 m2/ст. Подручје садржи и пословни
простор од око 15.000 m2, остале објекте од око 15.000
m2, тако да индекс изграђености нето површине блокова износи 0,3, а степен заузетости 22%, док на бруто
подручју плана индекс изграђености износи 0,19, а степен заузетости 17%. У даљем тексту наведени блокови
се именују на следећи начин:
− блок број 1 (кат. блок 591), између Сентандрејског
пута и улица Партизанске, Ђорђа Зличића и Хаџи
Ђерине;
− блок број 2 (кат. блок 592), између железничке
пруге и улица Кисачке, Ђорђа Зличића и Хаџи Ђерине;
− блок број 3 (кат. блок 593), између железничке
пруге и улица Ђорђа Зличића, Партизанске и Радоја Домановића;
− блок број 4 (кат. блок 594), између железничке
пруге и улица Радоја Домановића, Партизанске и
Карађорђеве;
− блок број 5 (кат. блок 595), између железничке
пруге и улица Карађорђеве, Партизанске и Темеринске;
− блок број 6 (кат. блок 155), између железничке
пруге и улица Темеринске, Косте Шокице и Карађорђеве;
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− блок број 7 (кат. блок 156), између железничке
пруге и улица Карађорђеве, Косте Ђокице и Радоја Домановића;
− блок број 8 (кат. блок 157), између железничке
пруге и улица Радоја Домановића, Косте Шокице
и Ђорђа Зличића;
− блок број 9 (део кат. блока 151), између железничке пруге и улица Ђорђа Зличића, Кисачке и продужетка Улице Косте Шокице.
На укупном подручју нема евидентираних природних
вредности, нема података о археолошким налазима,
нити има објеката који су на списку претходне заштите
и у Регистру заштићених културних добара.

3. КОНЦЕПТ ПРОСТОРНОГ РЕШЕЊА
Неопходно је утврдити коридор железничке пруге и
зоне његове заштите, како би се њима пресечена улична матрица прилагодила претежној намени пословања
по ободу, а породичном становању у унутрашњим деловима обухваћеног грађевинског рејона. Потребно је дуж
западног и источног обода подручја повезати општеградске центре у непосредном суседству, тако да се
предвиђа подела блокова бр. 1, 2 и 5, чиме би се побољшала приступачност пословним садржајима у окружењу раскрсница са изузетно интензивним саобраћајем, тј. на угловима Партизанске улице са
Сентандрејским путем и Темеринском улицом. Затим,
потребно је на слободним деловима увести режијску
саобраћајницу дуж Партизанске улице, повезати „слепе“ крајеве улица дуж пруге и утврдити северну регулациону линију Улице Косте Шокице. Поребно је одредити
намену планираних објеката у карактеристичним целинама, њихов тип и спратност примерено окружењу. Потребно је у мањој мери повећати густину настањености,
а омогућити знатну изградњу пословног простора, тако
да се укупним порастом индекса изграђености усмери
развој ка коришћењу локацијских погодности за комерцијално и услужно пословање, те производно занатство.
Северно од пруге, да би се омогућила постепена замена објеката на мањим парцелама и смањио несклад
између интензивног транзитног саобраћаја и недостатка уличног паркинга за кориснике пословног простора,
предлажу се делимично нове регулације улица са режијским саобраћајницама и паркинзима, и то уз Кисачку
улицу (са новим објектима спратности П+2 и П+3), Партизанску улицу (са објектима П+1+Пк и новим објектима
спратности П+2) и Темеринску улицу (са новим објектима спратности П+3). Ради бољег саобраћајног протока,
предлаже се формирање блокова 1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 5а и
5б, тј. повезивање улица Темеринске са Хаџи Ђерином,
Кисачке са Рашком, Ђорђа Зличића са Радоја Домановића, те Карађорђеве са Темеринском. За повезивање
би се користили и делови заштитног пружног појаса дефинисаног на 8 m од границе коридора железничке пруге, који би се проширио ка северу до удаљености 25 m
од постојећег северног колосека.
Предлажу се нове, заобљене регулације углова Партизанске улице; с једне стране са Сентандрејским путем, уз формирање пословног центра у блоку број 1а у
виду јединственог, вишенаменског комплекса (до П+3);
с друге стране са Темеринском улицом, како би се фор-
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мирала парцела за истакнути угаони комерцијални објекат (до П+3) на делу блока број 5б, којим би се завршио
низ претежно вишепородичних објеката (до П+3 северно од пруге).

5. ПОДЕЛА ГРАЂЕВИНСКОГ РЕЈОНА НА
ГРАЂЕВИНСКЕ ЦЕЛИНЕ СА ЊИХОВИМ
КАРАКТЕРИСТИКАМА

Поред површина које би се намениле пословању по
ободу, у унутрашњости подручја северно од пруге задржали би се делови постојећег породичног становања
и пословања, док би се омогућило проширење комплекса јавних служби – предшколске установе и основне
школе. Два постојећа комплекса комуналне службе за
водовод и канализацију могли би се развијати чак и у
правцу друге намене за комерцијално и производно занатско пословање без становања.

За грађевинске целине се предлаже следеће:

Јужно од пруге, на простору тоталне реконструкције
претежно породичног становања, чији је развој више
деценија стагнирао, предлаже се нова регулација улица Косте Шокице и Темеринске, како би се побољшали
услови паркирања испред пословних садржаја на улазном правцу у град. У том циљу, за изградњу режијских
саобраћајница искористио би се и заштитни пружни
појас (од постојећих парцела пруге до удаљености 25 m
од постојећег јужног колосека), чиме би се фомирали
блокови бр. 6, 7 и 9, а што би условљавало местимично
спајање делова постојећих катастарских парцела ради
изградње будућих објеката. Наиме, предлажу се продужеци општеградских центара дуж улица Темеринске и
Кисачке у виду изградње претежно вишепородичних
објеката у блоку број 6 (П+3 и П+4) и блоку број 9 (П+3).
У њима би се условила изградња пословних садржаја
на деловима оријентисаним ка северу тј. удаљеним 510 m од заштитног пружног појаса. Дуж преосталог дела
улице Косте Шокице предлаже се изградња низа објеката у виду пословног центра без становања (П+3) у
блоку број 7, те парковско уређење зеленила у блоку
број 8.

4. ПОДЕЛА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА
ЈАВНО И ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
У оквиру границе грађевинског рејона потребно је
издвојити јавно од осталог грађевинског земљишта.
Јавним грађевинским земљиштем обухватиће се простори намењени за:
− предшколску установу (0,27 ha);
− основну школу (1,14 ha);
− саобраћајнице (8,60 ha);
− коридор железничке пруге (2,92 ha);
− парковско зеленило (0,25 ha);
− трансформаторске станице.
Остало грађевинско земљиште биће у функцији:
− породичног становања и пословања (3,24 ha);
− вишепородичног становања и пословања (1,91
ha);
− комерцијалног и услужног пословања са пратећим
становањем (3,75 ha);
− комерцијалног и производног занатског пословања без становања (од 2,52 ha);
− пословни центар без становања (од 0,74 ha).

− блок број 1а, између Сентандрејског пута и улица
Партизанске и Хаџи Ђерине, те нове саобраћајнице на истоку, да се намени за вишенаменски центар у виду пословног, јединственог објекта (до
П+3) са подземном гаражом, који би могао постати репер Салајке на раскрсници са изузетно фреквентним саобраћајем;
− блок број 1б, између Партизанске улице и нових
саобраћајница које обезбеђују колску приступачност групи новоизграђених парцела, паркинг-простор и циркулацију ка Хаџи Ђериној улици, да се
задржи намена за комерцијално и услужно пословање (до П+2) са пратећим породичним становањем;
− блок број 1в, између улица Партизанске, Ђорђа
Зличића и Хаџи Ђерине, те нове саобраћајнице
на западу, да се намени за комерцијално и услужно пословање (до П+2) са пратећим породичним
становањем на мањим парцелама дуж улица Партизанске и Ђорђа Зличића, а већи комплекси уз
Хаџи Ђерину улицу да обавезно обезбеде паркирање и гаражирање за своје потребе и да се намене комерцијалном и производном занатству, уз
могуће задржавање службе водовода и канализације;
− блок број 2а, између железничке пруге и улица
Кисачке, Хаџи Ђерине и Рашке, да се намени за
комерцијално и услужно пословање (П+2 и П+3)
са пратећим породичним становањем дуж Кисачке улице, као и производном занатству дуж Хаџи
Ђерине улице, а да се задржи породично становање дуж Рашке улице;
− блок број 2б, између железничке пруге и улица
Ђорђа Зличића, Хаџи Ђерине, Немањине и Рашке, да се намени комерцијалном и производном
занатском пословању, уз могуће задржавање
службе водовода и канализације, а да се између
улица Рашке и Немањине задржи породично становање;
− блок број 3, између железничке пруге и улица
Ђорђа Зличића, Партизанске и Радоја Домановића, да се намени за комерцијално и услужно
пословање (до П+2) са пратећим породичним становањем у северном делу блока, где су у већем
броју новоизграђени пословни објекти по ободу
зоне, тако да је у унутрашњности могуће формирати гаражни простор, а да се преостале површине задрже у намени породичног становања са
пословањем, те комерцијалног и производног занатског пословања уз пругу;
− блок број 4, између железничке пруге и улица Радоја Домановића, Партизанске и Карађорђеве, да
се дуж Партизанске улице намени за комерцијално и услужно пословање (до П+2) са пратећим породичним становањем, а у највећем делу јавним
службама, и то основној школи и предшколској
установи са потребним проширењима комплекса;
преостале мање целине требало би да се задрже
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за породично становање и пословање, при чему и
једне парцеле са постојећим дечјим вртићем;
− блок број 5а, између железничке пруге, Карађорђеве улице и нове улице у унутрашњности
постојећег блока, да се задржи за породично становање са пословањем и са истом наменом површина дуж нове улице у унутрашњости постојећег
блока;
− блок број 5б, између железничке пруге, нове улице у унутрашњости постојећег блока и улица Партизанске и Темеринске, да се, уз проширење постојећих регулација, намени за комерцијално и
услужно пословање (до П+2) са пратећим породичним становањем дуж Партизанске улице, а уз
акценат веће спратности (до П+3) на углу, од којег
према југу дуж Темеринске улице за вишепородично становање и пословање (до П+3); преко нове улице омогућио би се колски прилаз, гаражирање, паркирање и снабдевање низа поменутих
објеката;
− блок број 6, између железничке пруге и улица Темеринске, Косте Шокице и Карађорђеве, да се намени вишепородичном становању и пословању
(објекти у западном делу до П+3, а у источном
П+4) са приступима преко режијских саобраћајница уз коридор пруге и Темеринску улицу;
− блок број 7, између железничке пруге и улица Карађорђеве, Косте Шокице и Радоја Домановића,
да се намени за комерцијално и услужно пословање, односно пословни центар без становања
(до П+3) у објектима који формирају низ изграђујући парцеле у потпуности, при чему би се
потребни паркинг-простор делимично обезбедио
дуж режијске саобраћајнице уз пругу, а делимично у објектима;
− брок број 8, између железничке пруге и улица Радоја Домановића, Косте Шокице и Ђорђа Зличића,
да се уреди за праковско зеленило, по могућству
са дечијим игралиштем заштићеним од буке;
− блок број 9, између железничке пруге и улица
Ђорђа Зличића, Кисачке и продужетка Улице Косте Шокице, да се намени вишепородичном становању и пословању (П+3) са приступима преко режијских саобраћајница уз коридор пруге и Кисачку
улицу.
Економска анализа трошкова реализације требало
би да оправда урбанистички концепт, пошто је за очекивати да би се на обухваћеној површини од 25,33 ha капацитет простора повећао 3,7 пута. Наиме, на укупној
нето површини будућих грађевинских парцела од 13,86
ha (54,7%), било би могуће изградити објекте бруто развијене грађевинске површине од око 180.000 m2 (рачунајући без сутерена), са габаритима приземља укупне
поврфшине од око 70.000 m2, тако да просечан индекс
изграђености нето површине блокова износи 1,29, а
степен заузетости 50,5%. Пошто би јавно грађевинско
земљиште за саобраћајнице, коридор пруге и парковско
зеленило износило чак 11,74 ha (46,3%), на бруто подручју плана индекс изграђености би износио 0,7, а степен заузетости 27,6%.
При томе, бруто површина пословног простора би
била око 127.000 m2 (цели објекти на површинама за
пословање, површина приземља вишепородичних обје-
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ката, трећина површине приземља породичних објеката), простора за јавне службе око 5.200 m2, а стамбеног
простора око 41.000 m2 (нето 27.100 m2 тј. око 66% од
бруто површине). То би значило да уз просечну нето
површину стана по становнику од 21,6 m2 (очекивани
стандард становања 2011.године), на обухваћеном подручју би се планирало да ће живети 1.255 становника у
465 просечних станова (за просечно домаћинство од
2,7 чланова). Тиме би се за 40% повећао број становника, а густина настањености бруто подручја од 34 ст/ha
би била већа за 35% од постојеће, а на нето подручју
густина од 90,5 ст/ha би била већа за 70% од постојеће.
Изградњом гаража на парцелама породичног становања (по две на парцели), затим у приземљу предложених пратећих објеката (18 m2 по гаражном месту), испод габарита вишепородичних објеката, испод
половине грађевинских парцела за комерцијално и услужно пословање, те на трећини приземља и испод целог блока пословног центра, омогућила би се изградња
око 1.450 гаражних паркинг-места (према оријентационом параметру од 30 m2 по паркинг-месту). То, уз око
200 паркинг-места на слободним површинама парцела
за производно и занатско пословање и око 1.150 места
на уличним паркинзима, могло би обезбедити до 2.800
места, што би превазишло потребних 2.400 места за
предложени капацитет подручја (према нормативу за
стамбено-пословне блокове: паркинг или гаражно место на сваких 70 m2 бруто површине).

6. ПРЕДВИЂЕНЕ ТРАСЕ САОБРАЋАЈНИЦА
И КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Саобраћајна мрежа
Програмом обухваћени простор ограничавају улице
Кисачка, Партизанска, Темеринска и Косте Шокице, које
су делови планиране основне саобраћајне мреже града. Такође, Партизанска и Кисачка улица су деонице пута првог реда (М-7) Зрењанин-Нови Сад-Бачка Паланка, а Темеринска улица је деоница пута I реда (М-22/1)
Нови Сад-Београд. Програмом се предлаже да се Улица Косте Шокице прошири да би уз корекцију своје трасе повезала Ванизелосову улицу са Булеваром Јаше
Томића. Дуж наведених саобраћајница се предлаже реализација комплетних садржаја профила улица, што
подразумева изградњу коловоза, паркинга, бициклистичких и пешачких стаза.
Секундарна улична мрежа се Програмом задржава
уз њено прикључење новим улицама које се предлажу
у циљу омогућавања приступа планираним садржајима
и обезбеђења паркинг простора.
Железничка пруга Суботица-Нови Сад-Београд се
задржава и дефинишу се зоне заштите пруге које су
концептом просторног уређења испоштоване и у њима
се не дозвољава високоградња. Пошто је железничка
пруга на насипу, задржавају се постојећи надпутњаци.
Паркирање путничких возила се предвиђа у оквиру
уличних профила и на појединачним парцелама. Неопходно је да капацитети паркинга задовоље потребе
планираних садржаја, што подразумева коришћење сутеренских гаража испод објеката, као и испод целокупних грађевинских парцела, што ће бити дефинисано на
свакој појединачној парцели.
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Јавни превоз ће се одвијати дуж свих улица које су
делови основне саобраћајне мреже града, а у складу
са потребама и плановима ЈГСП „Нови Сад“, Нови Сад.
Дуж ових саобраћајница су изграђене или се предвиђају бициклистичке стазе, а пешачке стазе су изведене или се предвиђају у свим улицама.

Снабдевање водом
Снабдевање водом обавља се преко постојеће водовне мреже у оквиру водоводног система Града Новог
Сада. Примарна водоводна мрежа изграђена је у улицама Кисачкој са профилом Ø 600 mm и Ø 350 mm, као
и у Партизанској са профилом Ø 250 mm. Секундарна
водоводна мрежа профила Ø 100 mm изграђена је у
свим осталим постојећим улицама.
Програмом се предлаже снабдевање водом преко
постојеће водоводне мреже са предложеним проширењем и реконструкцијом дотрајалих деоница. Изградња секундарне водоводне мреже профила Ø 100
mm предлаже се у улицама Партизанској, Косте Шокице, делу Сентандрејске, делу Темеринске као и у свим
новопланираним улицама. Предложена секундарна
мрежа повезаће се на постојећу примарну и секундарну
мрежу и својим капацитетом задовољиће потребе за
водом будућих садржаја.

Одвођење отпадних и атмосферских вода
Одвођење отпадних и атмосферских вода обавља
се преко постојеће канализационе мреже заједничког
типа, а у оквиру канализационог система Града Новог
Сада. Примарна канализациона мрежа изграђена је у
улицама Кисачкој са профилом Ø 200/120 cm и Ø
250/150 cm и Темеринској са профилом Ø 110/60 cm. Канализациона мрежа у Партизанској улици, профила је од
Ø 250 mm до Ø 700 mm, и оријентисана је делом на колектор у Кисачкој улици, а делом на колектор у Темеринској улици. У свим осталим улицама изграђена је
секундарна канализациона мрежа профила Ø 250 mm и
Ø 300 mm, и оријентисана је на постојећу примарну
мрежу.
Програмом се предлаже одвођење отпадних и атмосферских вода преко постојеће канализационе мреже са предложеним проширењем и реконтрукцијом дотрајалих деоница.
У Улици Косте Шокице предлаже се изградња канализационог колектора профила Ø 260/160 cm. На поменути колектор могуће је оријентисати предложену секундарну канализациону мрежу профила Ø 250 mm из
Улице Косте Шокице, као и из оближњих улица. Изградња секундарне канализационе мреже, профила
Ø 250 mm, предлаже се у деловима улица Темеринске,
Кисачке и Партизанске, као и у свим новопланираним
улицама.
Постојећа и предложена мрежа својим капацитетом
омогућиће несметано одвођење отпадних и атмосферских вода.

Подземне воде
Меродавни нивои подземних вода су:
− максимални ниво подземних вода од 76,50 до
77,30 m н.в.,
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− минимални ниво подземних вода од 73,80 до
74,20 m н.в.
Правац пада водног огледала просечног нивоа подземних вода је запад-исток са смером пада према истоку.

Снабдевање електричном енергијом
Снабдевање овим видом енергије врши се из јединственог електроенергетског система. Основни објекти за
снабдевање су трансформаторске станице (ТС)
110/35(20) кV „Нови Сад 4“ и ТС 35/10 кV „Север“. Од
ових ТС полази 20(10) кV мрежа до постојећих дистрибутивних трансформаторских станица. Из дистрибутивних ТС полази дистрибутивна нисконапонска мрежа до потрошача, чиме је омогућено квалитетно
снабдевање електричном енергијом свих садржаја овог
подручја.
Постојећа електроенергетска мрежа је изграђена делом надземно (нисконапонска), а делом је каблирана.
Због потпуног преласка на двостепени систем трансформације електричне енергије, ТС 35/10 кV „Север“ ће постати разводно постројење (РП) 20 кV, а ТС 110/35(20) кV
„Нови Сад 4“ ће потпуно прећи на рад на 110/20 кV напонски ниво.
За потребе снабдевања будућих објеката изградиће
се нове дистрибутивне ТС у блоковима вишепородичног становања у Улици Косте Шокице и у Темеринској
улици. Нове ТС могу се градити и на простору који је
намењен свим видовима пословања, као и у овиру пословних објеката, у зависности од потреба.
Будућа 20 кV мрежа и 0,4 кV мрежа ће се градити
каблирањем, на местима у профилима улица која ће
планом бити одређена.

Снабдевање топлотном енергијом
Снабдевање топлотном енергијом постојећих садржаја се врши из градског гасификационог система,
преко постојеће дистрибутивне гасоводне мреже. Ова
гасоводна мрежа припада дистрибутивној мрежи Салајке и снабдева се гасом са постојеће мерно-регулационе станице „Салајка“. Са ове мреже могуће је и снабдевање топлотном енергијом будућих стамбених
објеката.
У близини овог подручја налази се и топлана (ТО)
„Север“. Од ове топлане потребно је (уз њену претходну реконструкцију уградњом нових котловских јединица) изградити повезни вреловод до ТО „Исток“ која се
налази на Подбари. Овај вреловод би пролазио Булеваром Јаше Томића, улицама Косте Шокице и Венизелосовом до ТО „Исток“. Поред повезног вреловода потребно је изградити и разделну вреловодну мрежу у
улицама Косте Шокице и Темеринској, преко које би се
будући објекти вишепородичног становања прикључили у топлификациони систем града.
За потребе снабдевања објеката на парцелама које
су намењене пословању могућа је изградња гасовода
средњег притиска и мерно-регулационих гасних станица на парцелама у случају потреба за већим количинама топлотне енергије.
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Телекомуникације
Ово подручје је прикључено у телекомуникациони
систем града. Корисници са овог простора су повезани
на аутоматску телефонску централу у Улици Ђорђа
Зличића преко подземне мреже телефонских каблова у
околним улицама. Капацитет ове централе је довољно
велики да омогући проширење телекомуникационе
мреже до будућих објеката.
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7. ПРОЦЕНА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА
УРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА И ИЗГРАДЊУ
ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
У Табели број 1 дат је оквирни приказ радова и трошкова уређивања јавног грађевинског земљишта на простору који је обухваћен Програмом. Процена средстава
урађена је по ценама за децембар 2007.год.

Табела број 1: Процена потребних средстава за уређење саобраћајница и изградњу јавне комуналне инфраструктуре
Редни
број
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.

Опис радова
САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
Коловоз 2-СТВ
Бициклистичке стазе
Паркинзи
ХИДРОТЕХНИКА
Колектор 260/160 cm
Канализациони вод Ø 250 mm
Водоводна мрежа Ø 100 mm
ЕНЕРГЕТИКА
Трафостаница 20/0,4 кV/кV
Електроенергетска мрежа 20 кV
Вреловодна мрежа
УКУПНО

8. УСЛОВИ НАДЛЕЖНИХ КОМУНАЛНИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА И ДРУГИХ ИНСТИТУЦИЈА
ОД УТИЦАЈА НА КОНЦЕПТ ПЛАНА
Услови су тражени од следећих организација и институција:
- Министарство одбране, Управа за инфраструктуру, Београд;
− Министарство унутрашњих послова, Сектор за
заштиту и спасавање, Одељење за заштиту и
спасавање у Новом Саду;
− Завод за заштиту споменика културе Града Новог
Сада;
− ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад;
− ЖТП „Београд“, дирекција за имовину, Нови Сад;
− ЈП „Путеви Србије“ Нови Сад;
− ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад;

Јед.
мере

Количина

Цена по јед.
мере у дин.

m2
m2
m2

12.080
2.950
11.200

4.980
2.905
3.320

m
m
m

660
2.240
2.155

62.250
9.130
2.988

4
450
700

4.000.000
8.000
40.000

Ком.
m
m

Укупна цена
105.912.150
60.158.400
8.569.750
37.184.000
67.975.340
41.085.000
20.451.200
6.439.140
47.600.000
16.000.000
3.600.000
28.000.000
221.487.490

ре Града Новог Сада; ЈКП „Чистоћа“ Нови Сад; ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад и „Телеком Србија“
Предузеће за телекомуникације а.д. Нови Сад.

Градска управа за урбанизам и стамбене послове,
на основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС“,
број 135/2004), по прибављеном Мишљењу Градске
управе за заштиту животне средине, број VI-501-1/2007311 од 26. децембра 2007. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКОВА ИЗМЕЂУ УЛИЦА
КОСТЕ ШОКИЦЕ И ПАРТИЗАНСКЕ У НОВОМ
САДУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

− ДП „Нови Сад – Гас“ Нови Сад;
− ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад;
− ЕПС ЈП „Електровојводина“, Електродистрибуција
„Нови Сад“;
− „Телеком Србија“ Предузеће за телекомуникације
а.д.Нови Сад.
Посебне услове за израду плана доставили су Министарство одбране, Управа за инфраструктуру,
Београд; Министарство унутрашњих послова, Сектор
за заштиту и спасавање, Одељење за заштиту и спасавање у Новом Саду; Завод за заштиту споменика култу-

Не приступа се изради стратешке процене утицаја
на животну средину плана детаљне регулације блокова
између улица Косте Шокице и Партизанске у Новом Саду, којим ће бити обухваћен простор у границама одређеним одлуком о изради плана детаљне регулације
блокова између улица Косте Шокице и Партизанске у
Новом Саду, пошто је оцењено да реализација планираних садржаја неће имати значајнији утицај на животну средину.
Планом детаљне регулације блокова између улица
Косте Шокице и Партизанске у Новом Саду обухватиће
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се простор који је Генералним планом града Новог Сада до 2021.године-пречишћен текст („Службени лист
Града Новог Сада“, број 39/2006), намењен за становање и пословање у виду мешовите намене на простору између Темеринске и Партизанске улице, Сентандрејског пута и железничке пруге Београд-Суботица и за
пословање на улазном правцу у град (комбинована намена пословања и вишепородичног становања) на простору између железничке пруге Београд-Суботица и
улица Темеринске, Косте Шокице и Кисачке.

Образложење
Законом о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник Републике Србије“ број
135/2004) утврђено је да се стратешка процена врши за
планове, програме и основе у области просторног и урбанистичког планирања. Одлуку о изради стратешке
процене доноси орган надлежан за припрему плана и
програма, по претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за послове заштите животне средине и
других заинтересованих органа и организација. Одлука
о изради стратешке процене утицаја на животну средину саставни је део одлуке о припреми плана и програма, и објављује се.
Одлуком о одређивању врсте планова за које се израђује стратешка процена утицаја на животну средину
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр.54/2005 и
18/2006), утврђено је за које се врсте планова израђује
стратешка процена утицаја на животну средину. Поред
тога прописано је да, у одређеним случајевима, ако се
оцени да не постоји могућност значајнијег утицаја на
животну средину, орган надлежан за припрему плана
може одлучити, по претходно прибављеном мишљењу
органа надлежног за послове заштите животне средине
и других заинтересованих органа и организација, да се
не израђује стратешка процена.
Генералним планом града Новог Сада до 2021.године, простор који ће бити обухваћен планом детаљне регулације блокова између улица Косте Шокице и Партизанске у Новом Саду, намењен је за становање и
пословање у виду мешовите намене на простору између Темеринске и Партизанске улице, Сентандрејског
пута и железничке пруге Београд-Суботица и за пословање на улазном правцу у град (комбинована намена
пословања и вишепородичног становања) на простору
између железничке пруге Београд-Суботица и улица
Темеринске, Косте Шокице и Кисачке.
На подручју које ће бити обухваћено планом, неопходно је утврдити коридор железничке пруге и зоне
његове заштите, како би се њима пресечена улична
матрица прилагодила претежној намени пословања по
ободу, а породичном становању у унутрашњим деловима обухваћеног грађевинског рејона. Потребно је дуж
западног и источног обода подручја повезати општеградске центре у непосредном суседству, чиме би се
побољшала приступачност пословним садржајима на
угловима Партизанске улице са Сентандрејским путем
и Темеринском улицом. Надаље, потребно је на слободним деловима увести режијску саобраћајницу дуж
Партизанске улице, повезати „слепе“ крајеве улица дуж
пруге и утврдити северну регулациону линију улице
Косте Шокице. Такође, потребно је одредити намену
планираних објеката у карактеристичним целинама,
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њихов тип и спратност примерено окружењу, као и у
мањој мери повећати густину настањености, а омогућити знатну изградњу пословног простора, тако да се
укупним порастом индекса изграђености усмери развој
ка коришћењу локацијских погодности за комерцијално
и услужно пословање, те производно занатство.
Програмом се, северно од пруге, предлажу делимично нове регулације улица са режијским саобраћајницама и паркинзима, и то уз Кисачку, Партизанску и Темеринску улицу. Ради бољег саобраћајног протока,
предлаже се повезивање улица Темеринске са Хаџи
Ђерином, Кисачке са Рашком, Ђорђа Зличића са Радоја Домановића, те Карађорђеве са Темеринском, за
које повезивање би се користили и делови појаса заштите пруге дефинисаног на 8 м од границе коридора
железничке пруге, који би се проширио ка северу до
удаљености 25 м од постојећег северног колосека.
Предлажу се нове, заобљене регулације углова Партизанске улице са Сентандрејским путем и Темеринском
улицом. У унутрашњости подручја северно од пруге, задржавају делови постојећег породичног становања и
пословања, а омогућило би се проширење комплекса
јавних служби-предшколске установе и основне школе,
док би се два постојећа комплекса комуналне службе
за водовод и канализацију могли развијати у правцу
друге намене, за комерцијално и производно занатско
пословање без становања. Програмом се, јужно од пруге, предлаже нова регулација улица Косте Шокице и
Темеринске, како би се побољшали услови паркирања
испред пословних садржаја на улазном правцу у град, а
за изградњу режијских саобраћајница искористио би се
и појас заштите пруге – од постојећих парцела пруге до
удаљености 25 м од постојећег јужног колосека.
На предметном подручју, снабдевање водом врши
се преко постојеће водоводне мреже у оквиру водоводног система Града Новог Сада, а предлаже се проширење и реконструкција дотрајалих деоница и изградња
секундарне водоводне мреже профила Ø 100 mm у
улицама Партизанској, Косте Шокице, делу Сентандрејске, делу Темеринске, као и у свим новопланираним
улицама. Одвођење отпадних и атмосферских вода
обавља се преко постојеће канализационе мреже заједничког типа, а у оквиру канализационог система Града Новог Сада. Програмом се предлаже изградња канализационог колектора профила 260/160 cm у улици
Косте Шокице и изградња секундарне канализационе
мреже профила Ø 250 mm у деловима улица Темеринске, Кисачке и Партизанске, као и у свим новопланираним улицама. Снабдевање електричном енергијом врши се из јединственог електроенергетског система. За
потребе снабдевања будућих објеката изградиће се нове дистрибутивне трансформаторске станице у блоковима вишепородичног становања у улици Косте Шокице
и у Темеринској улици, а будућа 20 кV и 0,4 кV мрежа
ће се градити каблирањем. Снабдевање топлотном
енергијом постојећих садржаја врши се из градског гасификационог система, преко постојеће дистрибутивне
гасоводне мреже. Од топлане ТО „Север“ потребно је
изградити повезни вреловод до ТО „Исток“, који би пролазио Булеваром Јаше Томића, улицом Косте Шокице и
Венизелосовом, као и разделну вреловодну мрежу у
улици Косте Шокице и Темеринској преко које би се будући објекти вишепородичног становања прикључили у
топлификациони систем града.
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Опредељење да се не приступи стратешкој процени
утицаја на животну средину засновано је и на чињеници
да је 2007.године урађена стратешка процена утицаја
Просторног плана Града Новог Сада на животну средину, која је садржински обухватила све елементе од значаја за стратешку процену утицаја планова за подручје
Града Новог Сада. Тим документом дефинисане су и
мере заштите у области саобраћајне инфраструктуре
на целом подручју Града Новог Сада.
Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте
који буду реализовани на основу плана, услови заштите
животне средине, односно потреба покретања поступка
процене утицаја на животну средину биће утврђени у
складу са Законом о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/2004) и Уредбом
о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени
гласник РС“ број 84/2005).
Полазећи од свега наведеног, оцењено је да спровођење предложених активности неће значајније негативно утицати на животну средину, те је по прибављеном Мишљењу Градске управе за заштиту животне
средине, број VI-501-1/2007-311 од 26.децембра 2007.године, одлучено као у диспозитиву.
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-35-1080/07
4. јануар 2008.године
НОВИ САД
Начелник
Златибор Паунов, с.р.
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На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник Републике Србије“,
бр.47/2003 и 34/2006) и члана 24. тачка 6. Статута Града
Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града
Новог Сада“ број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на VIII седници 26.децембра 2008.године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
УЛАЗНОГ ПРАВЦА ДУЖ ТЕМЕРИНСКОГ
ПУТА У НОВОМ САДУ
Члан 1.
Приступа се изради плана детаљне регулације улазног правца дуж Темеринског пута у Новом Саду (у
даљем тексту: план).
Члан 2.
Планом ће се утврдити правила уређења и правила
грађења, у складу са основном наменом простора и
правилима утврђеним Генералним планом града Новог
Сада до 2021.године – пречишћен текст („Службени
лист Града Новог Сада“, број 39/2006).
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Члан 3.

Грађевински рејон који ће се обухватити планом налази се у КО Нови Сад I и КО Нови Сад III унутар описане границе.
За почетну тачку описа границе утврђена је осовинска тачка број 4812 на пресеку улица Сечанске и Боже
Кузмановића у КО Нови Сад I, затим се граница поклапа са осовином Сечањске улице у правцу запада до
пресека са источном границом парцеле број 28/21. Од
ове тачке граница скреће у правцу севера, прати источну регулациону линију Сентандрејског пута до пресека
са јужном регулационом линијом аутопута Е-75, затим
скреће у правцу југоистока, прати јужну регулациону
линију аутопута Е-75 (Темеринска петља) до пресека са
северном границом парцеле број 17/8. Даље, граница
прати северну и источну границу парцела бр. 17/8, 18/1,
источну границу парцеле број 18/11, северну границу
парцеле број 19/8 и долази до тромеђе парцела бр.19/8,
18/10 и 10381/1. Од ове тачке граница пресеца Темерински пут продуженим правцем северне границе парцеле
број 19/8 до пресека са осовином Темеринског пута, затим скреће у правцу југа пратећи осовину Темеринског
пута до осовинске тачке број 9929. Даље, граница
скреће у правцу истока, прелази у КО Нови Сад III, прати осовину нове улице до осовинске тачке број 9930,
затим скреће у правцу југа, прати осовину планиране
улице до осовинске тачке број 9286 у Улици Васе Остојића, затим се ломи ка западу до осовинске тачке број
9498 у Улици Васе Остојића. Од ове тачке граница
скреће ка југу до осовинске тачке број 9497 и делом се
поклапа у правцу истока са осовином Мојковачке улице
до осовинске тачке број 9496, затим поново скреће ка
југу до осовинске тачке број 9494 у Улици Аркадија Варађанина, у правцу запада се поклапа са осовином улице до пресека са линијом која је паралелна са регулационом линијом Темеринског пута, удаљена 25 m од
ње, при чему пресеца парцеле бр. 404/3, 404/1 и обухватајући парцелу број 409/1 долази, до тромеђе парцела бр. 409/1, 410/12 и 410/5. Од ове тачке граница се ломи ка југу до осовинске тачке број 9261 на осовини
улице Паје Радосављевића и наставља по осовини
планиране улице која је одређена осовинским тачкама
бр.9261, 9953, 9958, 9263 и 9222, затим скреће ка истоку по осовини Улице Грујице Новаковића до осовинске
тачке број 9223 и поново иде ка југу по осовини улице
која је одређена тачкама бр.9227, 9234, 9211, 9204, 9203
и 9904, затим скреће ка западу до осовинске тачке број
9197. Из ове тачке граница се пружа ка југоистоку, прати
осовину Улице Емануила Јанковића до пресека са границом КО Нови Сад I и КО Нови Сад III. Даље, граница
скреће у правцу запада, прати границу катастарских општина, прелази у КО Нови Сад I, прати јужну границу
парцела бр. 10373 и 10671 до пресека са осовином Темеринског пута, затим скреће ка северу поклапајући се
са осовином Темеринског пута до пресека са осовином
Улице Приморске и поклапа се са њом у правцу запада
до пресека са осовином Повртарске улице и поново
скреће ка северу по осовини Повртарске улице и по
осовини Улице Боже Кузмановића и долази до тачке
која је утврђена за почетну тачку описа границе грађевинског рејона.
Површина која ће се обухватити планом је 71,43 ha.
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Члан 4.

Рок за израду плана је 60 дана од дана ступања на
снагу ове одлуке.
Члан 5.
Средства за израду плана обезбеђена су Програмом
уређивања грађевинског земљишта за 2007.годину
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр.47/2006, 7/2007,
9/2007, 24/2007 и 37/2007).
Члан 6.
За време израде плана, а најдуже једну годину од
дана доношења ове одлуке, за подручје унутар границе
обухвата плана намењено за пословање на улазним
правцима, не могу се израђивати услови за изградњу и
реконструкцију објеката, урбанистички пројекти парцелације и препарцелације, издавати акта о урбанистичким условима за изградњу и реконструкцију објеката,
изузев за изградњу и реконструкцију саобраћајница и
објеката комуналне инфраструктуре.
Члан 7.
Саставни део ове одлуке су Програм за израду плана детаљне регулације улазног правца дуж Темеринског пута у Новом Саду и Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја плана детаљне
регулације улазног правца дуж Темеринског пута у Новом Саду на животну средину.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-392/2008-I
26. децембар 2008.године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

ПРОГРАМ
ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
УЛАЗНОГ ПРАВЦА ДУЖ ТЕМЕРИНСКОГ
ПУТА У НОВОМ САДУ
1.0. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА
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се изради Програма за израду плана детаљне регулације улазног правца дуж Темеринског пута у Новом Саду (у даљем тексту: Програм) који је саставни део одлуке о изради плана, у складу са одредбом члана 46. став
3. Закона.

2.0. ПОДАЦИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ОД ЗНАЧАЈА
ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
Према Генералном урбанистичком плану Новог Сада
из 1974.године простор западно од Темеринског пута
био је намењен за породично становање, сервисе и занате, што је разрађено Детаљним урбанистичким планом Улице Боже Кузмановића у Новом Саду из 1978. и
његовим изменама из 1987. године, којима је обухваћен
простор између улица Приморске, Ритске, Темеринског
пута и Боже Кузмановића.
На основу овог плана изграђен је велики број породичних објеката. Известан број изграђених објеката не
поседује урбанистичку документацију.
У складу са Генералним планом града Новог Сада
до 2021.године – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 39/2006) (у даљем тексту: Генерални план) донет је Регулациони план простора улазног
правца дуж Темеринског пута у Новом Саду („Службени
лист Града Новог Сада“ бр.22/2002 и 12/2003), који је
делимично променио концепт претходног плана, па је
дошло до неусаглашености код изградње објеката породичног становања.
За простор северно од Сечањске улице донет је
План детаљне регулације простора северно од Сечањске улице у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, број 5/2004) који треба ускладити са Планом
детаљне регулације инфраструктурног коридора аутопута Е-75 на административном подручју Града Новог
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 9/2006).

3.0. КОНЦЕПТ И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНСКОГ
РЕШЕЊА
3.1. Намена простора
Генералним планом простор је намењен пословању
на улазним правцима, општеградском центру, парку,
спортском центру и породичном становању.
У циљу боље прегледности простор је подељен на
16 грађевинских блокова.
- Делови блокова бр. 1, 2, 3, 4, 5, 12а и 12б и блокови бр. 8, 9, 10, 11 и 12 намењени су пословању на
улазним правцима.
- Делови блокова бр. 6, 7, 14, 15 и 16 намењени су
општеградском линијском центру.

Програмом уређивања грађевинског земљишта за
2007.годину („Службени лист Града Новог Сада“,
бр.47/2006, 7/2007, 9/2007, 24/2007 и 37/2007), предвиђена је израда плана детаљне регулације улазног правца
дуж Темеринског пута у Новом Саду (у даљем тексту:
план).

- Делови блокова бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15 и 16 намењени су породичном становању.

На основу члана 45. став 1. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник Републике Србије“,
бр.47/2003 и 34/2006) (у даљем тексту: Закон) приступа

- Блок број 13 намењен је за парковску површину,
породично становање и комплекс Српске православне цркве.

- Делови блокова бр. 12а и 12б намењени су секундарним терцијарним делатностима.
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- Блок број 14 намењен је за општеградски линијски
центар, спортски центар и главну црпну станицу.

3.2. Подела грађевинског рејона на јавно
и остало грађевинско земљиште
Предложени грађевински рејон, површине 71,43 ha,
подељен је на јавно и остало грађевинско земљиште. У
границама предложеног грађевинског рејона површине
јавног грађевинског земљишта су:
- саобраћајнице,
- парк,
- спортски центар,
- трансформаторске станице,
- комплекс црпне станице за одвођење отпадних
вода Клисе.

30. decembar 2008.

мично објектима намењеним пословању спратности до
П+2+Пк. Планирани комплекси су намењени искључиво
пословању.
Изграђени објекти породичног становања могу
мењати намену у пословање у целини. Услови за изградњу планираних објеката биће утврђени у плану.
Површина намењена пословању на улазним правцима износи 11,78 ha.

Терцијарне делатности
Северно и јужно од Улице Мајке Југовића у делу блока 12а и 12б простор се намењује делатностима из области комуналне привреде. У овој намени могу се градити и објекти намењени производном занатству, уз
поштовање прописа о заштити животне средине.
Површина простора намењеног терцијарним делатностима износи 2,60 ha.

Остало грађевинско земљиште намењено је пословању на улазним правцима, општеградском линијском
центру, терцијарним делатностима, породичном становању и комплексу Српске православне цркве.

Општеградски линијски центар

Узимајући у обзир карактеристике појединих локација унутар предложеног грађевинског рејона, природне и створене услове, одређене су и друге намене, које
неће угрозити функцију становања, а допринеће бољем
и рационалнијем коришћењу земљишта.

Општеградски центар чине простори на којима ће се
садржаји моћи организовати у полифункционалне просторне целине, с тим да је становање обавезан садржај.

3.3 Циљеви уређења и основни програмски
елементи према намени, функцији и
начину изградње
Пословање на улазним правцима
Простори на улазном правцу источно и западно од
Темеринског пута, намењени су терцијарним делатностима, односно делатностима из области трговине, угоститељства, услужног занатства, саобраћаја и комуналних делатности.
Дужина Темеринске улице и Темеринског пута између
аутопута Е-75 Београд-Нови Сад-Суботица до канала
Дунав-Тиса-Дунав (у обухвату плана) износи 3300 m.
Источно од Темеринског пута је започета изградња
пословних објеката. Ови простори могу се повезати у
веће целине и наменити комерцијалним садржајима,
који су погодни за продајне и сервисне делатности. Ову
просторну целину чине блокови број 8, 9, 10, 11, 12 и делови блокова 12а и 12б, од Улице Стојана Јанковића на
северу до Улице Грујице Новаковића на југу, који се на
истоку граниче са блоковима породичног становања.
Спратност објеката уз Темерински пут биће П+2+Пк или
П+2 и повучена трећа етажа. На већим комплексима
моћи ће се изградити више објеката, који ће бити и
мање спратности у односу на објекте уз Темерински
пут, у зависности од технолошког процеса.
На крајњем јужном делу овог простора између Улице
Батинске и канала Дунав-Тиса-Дунав лоцираће се радни
простори (складишта) који су делимично и изграђени.
Западно од Темеринског пута од петље аутопута Е-75
Београд-Нови Сад-Суботица до Улице Паје Радосављевића блокови су већим делом изграђени објектима
породичног становања спратности до П+1+Пк, а дели-

Општеградски центри предвиђени су западно од Темеринског пута између улица Паје Радосављевића, Омладинских радних акција и Приморске и источно од Темеринске улице између улица Младена Лесковца на
северу, Емануила Јанковића на истоку до Батинске улице на југу. То су делови блокова бр. 6, 7, 14, 15 и 16.
Већи део постојећих објеката у наведеним блоковима је
породично становање са пословањем у приземном
уличном делу.
Центар уз Темерински пут и Темеринску улицу биће
зона повезивања у јединствени систем центра града,
као линијски центар, који ће постепено добијати карактер општеградског центра.
У плану ће се одредити услови за изградњу по блоковима који ће се разликовати по изгледу и структури.
Спратност објеката биће од П+1+Пк у блоку број 6 до
П+2+Пк у блоковима бр. 15 и 16.
Учешће пословног простора у оквиру ове намене у
укупно изграђеном простору повећаваће се од 30% на
више.
Површина општеградског линијског центра износи
5,98 ha.

Породично становање
У граници грађевинског рејона издваја се намена породичног становања у деловима блокова бр. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 13, 15 и 16. У оквиру блокова породичног становања могуће је формирати пословање, уз поштовање
критеријума који неће угрозити становање.
У наведеним блоковима има одређени број нелегално изграђених објеката породичног становања, спратности од П до П+1+Пк. Претпоставка је да ће се већина
изграђених објеката уклопити у план, осим објеката који
су изграђени у регулацији улица.

30. decembar 2008.
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Уважавајући постојећу парцелацију, постојеће улице
и потребу за легализацијом изграђених објеката, предложено је саобраћајно решење.
У зони планираног породичног становања, спратности П+1+Пк северно од Сечањске улице предложена саобраћајна мрежа обезбедиће доступност овој зони и
створиће оптималне услове за формирање нових
грађевинских парцела.
Површина блокова породичног становања износи
16,33 ha.
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саобраћај у град, а чије локације треба да задовоље
све услове за ову врсту садржаја.
Јавни градски и приградски саобраћај се одвија дуж
Темеринског пута и у оквиру коловоза постоје издвојене
нише за аутобуска стајалишта.
Дуж Темеринског пута и Темеринске улице изградиће
се пешачке и бициклистичке стазе.

3.5. Мрежа инфраструктурних система
3.5.1. Водна инфраструктура

Комплекс Српске православне цркве
Локација храма Српске православне цркве налази се
на углу улица Грујице Новаковића и Стефана Дечанског,
са оријентацијом исток – запад, и са прилазом у порту
из Улице Стефана Дечанског. На комплексу изван порте
градиће се парохијски дом, чија ће се површина дефинисати у плану.
Површина комплекса је 2000 m2.

3.4. Мрежа саобраћајне инфраструктуре
Темерински пут представља главну градску саобраћајницу и у складу са тим дефинисане су њене саобраћајно-техничке карактеристике.
Темерински пут такође представља деоницу регионалног пута Р-120 Нови Сад-Бачај кроз град. Са севера
овај простор ограничава аутопут Е-75 Београд-Нови
Сад-Суботица, који је најзначајнији међународни саобраћајни правац и њиме се одвија интензиван транзитни
и теретни саобраћај на релацији централна Европа – југоисточна Европа и Блиски исток. Раскрсница аутопута
Е-75 и Темеринског пута планирана је као комплетна
денивелисана раскрсница на којој се траса Темеринског
пута издиже изнад аутопута. Саобраћајно решење раскрснице подразумева могућност повезивања свих кракова раскрснице.
Са источне и западне стране Темеринског пута, поред већ формиране уличне мреже (као што су улице
Боже Кузмановића, Повртарска и Омладинских радних
акција) предвиђене су секундарне улице, паралелне са
Темеринским путем које треба да прихвате локални саобраћај са простора Великог рита и Клисе и које ће се
на раскрсницама дуж Темеринског пута укључити у Темерински пут.
У складу са попречним профилом Темеринског пута
и Темеринске улице предвиђени су улични паркинзи и
режијске траке, са којих ће се приступати пословним и
комерцијалним садржајима. Паркирање је предвиђено
у оквиру сваког комплекса пословно-комерцијалних
садржаја уз Темерински пут, чиме се обезбеђују потребни капацитети паркинга, а у складу са конкретним садржајем. Паркирање на парцелама породичног становања биће у оквиру парцела.
Дуж Темеринског пута постоје бензинске и гасна станица, које опслужују излазни саобраћај из града. Осим
ових станица за снабдевање горивом предвиђа се могућност изградње бензинских и гасних станица на супротној страни (западној), које би опслуживале улазни

Снабдевање водом
Снабдевање водом врши се преко постојеће водоводне мреже, а у склопу водоводног система Града Новог Сада.
Примарна мрежа изграђена је у делу Темеринског
пута од Улице Боре Станковића до Улице Приморске
профила Ø 150 mm и Ø 200 mm. У осталим улицама
постоји секундарна мрежа профила Ø 80 mm, Ø 100 mm
и Ø 125 mm.
Програмом се предлаже снабдевање водом преко
постојеће мреже са могућношћу њене реконструкције,
као и изградње нове мреже.
Програмом се предвиђа изградња примарне водоводне мреже профила Ø 300 mm дуж Темеринског пута.
Изградња секундарне мреже профила Ø 100 mm
предлаже се у делу Темеринске улице, као и у новопланираним улицама.
Постојећа и програмом предложена мрежа омогући
ће несметано снабдевање водом свих програмом предложених садржаја.
Положај постојеће и програмом предложене мреже
дат је у графичком приказу „Концепт водне инфраструктуре“ у размери 1:2500.

Одвођење отпадних и атмосферских вода
Одвођење отпадних и атмосферских вода врши се
преко постојеће канализационе мреже сепаратног типа,
а у склопу канализационог система Града Новог Сада.
Отпадне воде се одводе преко затворене канализационе мреже према главној црпној станици Клиса. Примарна мрежа је профила Ø 400 mm и изграђена је у делу Темеринског пута од Улице Приморске до Улице Др
Јована Андрејевића. Секундарна мрежа је профила Ø
250 mm и оријентисана је на поменуту примарну мрежу.
Атмосферске воде се преко отворене уличне каналске мреже одводе до отворених канала у оквиру мелиорационог слива Врбак. Део канала око Најлон пијаце је
зацевљен и попречног је пресека 125/100 cm.
Предлаже се сепаратни начин одвођења отпадних и
атмосферских вода преко постојеће канализационе
мреже, са могућношћу њене реконструкције као и изградње нове мреже.
У Улици Паје Радосављевића предлаже се изградња
примарне канализационе мреже отпадних вода профила Ø 800 mm.
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Изградња секундарне канализационе мреже отпадних вода профила Ø 250 mm и Ø 300 mm предвиђа се
у свим постојећим и планираним улицама. Предложена
мрежа је у складу са нивелационим условима и оријентисана је на постојећу, али и на новопредложену мрежу.
До изградње предложене канализационе мреже отпадне воде је могуће решавати преко водонепропусних
септичких јама на парцелама корисника.
Постојећи концепт одвођења атмосферских вода се
задржава. Програмом се оставља могућност зацевљења отворене уличне каналске мреже, као и отворених мелиорационих канала уколико то захтевају просторни услови или укупно уређење простора.
Предложени концепт одвођења отпадних и атмосферских вода омогућиће њихово несметано одвођење.
Положај постојеће и програмом предложене канализационе мреже дат је у графичком приказу „Концепт
водне инфраструктуре“ у размери 1:2500.

Подземне воде
Меродавни нивои подземних вода су:
- максималан ниво подземних вода од 76,50 до
77,50 m н.в.,
- минималан ниво подземних вода од 73,80 до
74,50 m н.в.
Правац пада водног огледала просечног нивоа подземних вода ја запад-исток са смером пада према истоку.

3.5.2. Енергетска инфраструктура
Снабдевање електричном енергијом
Снабдевање електричном енергијом овог подручја
врши се из јединственог електроенеретског система.
Основни објекат за снабдевање је трансформаторска
станица (ТС) 110/20 кV „Нови Сад 9-Рафинерија“. Ова
ТС напаја постојеће дистрибутивне ТС 20/0,4 кV од
којих полази дистрибутивна 0,4 кV мрежа до потрошача. Постојећа 20 кV мрежа је изграђена и каблирањем и
надземно, док је дистрибутивна 0,4 кV мрежа изграђена
углавном надземно.
Предвиђа се изградња нових трансформаторских
станица према будућим потребама за снабдевањем
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електричном енергијом. Потребно је изградити 20 кV
мрежу до нових ТС, као и каблирати нисконапонску
мрежу где је то могуће.
Будућа 20 кV мрежа ће се градити каблирањем, а
дистрибутивна 0,4 кV може се градити и надземно.

Снабдевање топлотном енергијом
Ово подручје се делом снабдева топлотном енергијом из градског гасификационог система, а делом из
локалних топлотних извора. Цело подручје северно од
канала Дунав-Тиса-Дунав снабдева се гасом са
средњепритисног гасовода, који допрема гас из магистралне гасоводне мреже, путем главне мерно регулационе станице (ГМРС) „НОВИ САД 1“ која се налази у радној зони „СЕВЕР IV“. Ова ГМРС снабдева гасом (путем
разделне гасоводне мреже средњег притиска на коју су
прикључене мерно-регулационе станице (МРС) „Клиса
1“ и (МРС) „Клиса 2“ цело подручје предвиђено за становање северно од канала.
На подручју које ће се обухватити планом потребна
је изградња дистрибутивне гасоводне мреже у свим
постојећим и планираним улицама. Снабдевање будућих пословних садржаја могуће је изградњом сопствене мерно-регулационе станице, или директним прикључењем на гасовод средњег притиска.

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

4.0. ПРОЦЕНА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА
УРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА И ИЗГРАДЊУ
ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
У табели која следи дат је оквирни приказ планираних радова и потребних количина, као и појединачних и
укупних трошкова предвиђених радова на уређивању
јавног грађевинског земљишта.

Табела: Процена потребних средстава за уређење саобраћајница и изградњу јавне комуналне инфраструктуре.
Редни
број
1.

Опис радова

Јед.
мере

Количина

Цена по јед.
мере у дин.

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

Укупна
цена
131.645.250

1.1.

Коловоз 2-СТВ

m2

13.855

4.860

67.335.300

1.2.

Тротоари са ивичњацима

m

2

9.300

2.835

26.365.500

1.3.

Бициклистичке стазе

m

2

9.270

2.835

26.280.450

1.4.

Паркинзи

m

2

3.600

3.240

11.664.000
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ХИДРОТЕХНИКА

102.262.500

2.1.

Канализациони вод Ø 800 mm

m

320

24.300

2.2.

Канализациони вод Ø 300 mm

2.3.

Канализациони вод Ø 250 mm

2.4.

Водоводна мрежа Ø 300 mm

m

2.5.

Водоводна мрежа Ø 250 mm

m

7.776.000

m

300

10.125

3.037.500

m

6.200

8.910

55.242.000

2.980

7.290

21.724.200

105

6.075

637.875

2.6.

Водоводна мрежа Ø 200 mm

m

100

4.860

486.000

2.7.

Водоводна мрежа Ø 150 mm

m

385

3.645

1.403.325

2.8.

Водоводна мрежа Ø 100 mm

m

4.100

2.916

3.

ЕНЕРГЕТИКА

3.1.

Трафостаница 20/0,4 kV/kV

3.2.

Електроенергетска мрежа 20 kV

3.3.

Гасоводна мрежа

3.4.

Мерно-регулациона станица

4.

11.955.600
27.200.000

ком.

2

3.500.000

7.000.000

m

1.900

8.000

15.200.000

m

500

4.000

2.000.000

1

3.000.000

3.000.000

ком.

УКУПНО

261.107.750

Процена средстава урађена по ценама на дан 17.4.2007. год.

5.0. УСЛОВИ НАДЛЕЖНИХ КОМУНАЛНИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА И ДРУГИХ ИНСТИТУЦИЈА
ОД ЗНАЧАЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ КОНЦЕПТА
ПЛАНА
За израду овог програма затражени су услови надлежних комуналних организација и других институција,
који су од утицаја на реализацију концепта плана од:
- Јавног предузећа „Путеви Србије“, Регионални
центар „Север“, Нови Сад;
- ЈП „Воде Војводине“, Нови Сад;
- ЈКП „Водовод и канализација“, Нови Сад;
- „Телеком Србија“, Предузеће за телекомуникације
а.д.;
- ВДП „Шајкашка“, Нови Сад;
- ЈП „Србијагас“, Нови Сад;
- Република Србија, Министарство за капиталне
инвестиције, Сектор за водни саобраћај и безбедност пловидбе, Лучка капетанија Нови Сад, Нови
Сад;
- ДП „Нови Сад – Гас“, Нови Сад;
- Електропривреде Србије, Електровојводина,
Електродистрибуција „Нови Сад“, Нови Сад;
- ЈКП „Чистоћа“, Нови Сад;
- Република Србија, Министарство одбране – Управа за инфраструктуру, Београд;
- Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад, и
- Министарства унутрашњих послова, Секретаријат
унутрашњих послова у Новом Саду – Одељење
за заштиту од пожара и спасавање, Нови Сад.
Посебне услове су доставили:
- Министарство унутрашњих послова, Секретаријат
унутрашњих послова у Новом Саду – Одељење
за заштиту од пожара и спасавање, Нови Сад;

- Министарство за капиталне инвестиције, Сектор
за водни саобраћај и безбедност пловидбе, Лучка
капетанија Нови Сад, Нови Сад;
- ЈКП „Водовод и канализација“, Нови Сад;
- Завод за заштиту споменика културе Града Новог
Сада, Нови Сад;
- Јавно предузеће „Путеви Србије“, Регионални
центар „Север“, Нови Сад;
- ЈКП „Чистоћа“, Нови Сад
- „Телеком Србија“, Предузеће за телекомуникације
а.д.;
- ЈП „Воде Војводине“, Нови Сад.
Градска управа за урбанизам и стамбене послове,
на основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС“,
број 135/2004), по прибављеном Мишљењу Градске управе за заштиту животне средине, број VI-501-1/2007-97
од 22.маја 2007.године доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ УЛАЗНОГ ПРАВЦА ДУЖ
ТЕМЕРИНСКОГ ПУТА У НОВОМ САДУ НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Не приступа се изради стратешке процене утицаја
на животну средину плана детаљне регулације улазног
правца дуж Темеринског пута у Новом Саду, којим ће
бити обухваћен простор у границама одређеним одлуком о изради плана детаљне регулације улазног правца
дуж Темеринског пута у Новом Саду, који је Генералним
планом града Новог Сада до 2021.године-пречишћен
текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 39/2006)
намењен пословању на улазним правцима у град, становању, општеградском центру, парку и спортском центру.
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Образложење
Законом о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник Републике Србије“, број
135/2004) утврђено је да се стратешке процена врши за
планове, програме и основе у области просторног и урбанистичког планирања. Одлуку о изради стратешке
процене доноси орган надлежан за припрему плана и
програма, по претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за послове заштите животне средине и
других заинтересованих органа и организација. Одлука
о изради стратешке процене утицаја на животну средину саставни је део одлуке о припреми плана и програма, и објављује се.
Одлуком о одређивању врсте планова за које се израђује стратешка процена утицаја на животну средину
(„Службени лист Града Новог Сада“ бр. 54/2005 и
18/2006), утврђено је за које се врсте планова израђује
стратешка процена утицаја на животну средину.
Простори на улазном правцу источно и западно од
Темеринског пута намењени су терцијарним делатностима, односно делатностима из области трговине, угоститељства, услужног занатства, саобраћаја и комуналних делатности. Простори источно од Темеринског пута
могу се повезати у веће целине и наменити комерцијалним садржајима, који су погодни за продајне и сервисне
делатности. На крајњем југу предметног подручја лоциран је радни простор-складишта, који је делимично изграђен. У делу блока 12А и 12Б је простор који обухвата
терцијалне делатности из области комуналне привреде. У овој намени могу се планирати и објекти намењени производном занатству, уз поштовање прописа из
области заштите животне средине. Општеградски центри планирају се западно од Темеринског пута, а планом
ће се одредити услови за изградњу по блоковима који
ће се разликовати по изгледу и структури. Планирана
спратност је од П+1+Пк до П+2+Пк. У оквиру блокова
породичног становања могуће је формирати и пословање и друге делатности уз поштовање критеријума
који неће угрозити становање. У источном делу простора планиран је зонски парк, који треба да омогући пасивну и активну рекреацију за становнике. Јужно од
парка лоциран је спортски центар, који се овим планом
задржава и проширује.
Програмом се предлаже снабдевање водом преко
постојеће мреже са могућношћу њене реконструкције,
као и изградња нове мреже, који ће омогућити несметано снабдевање водом свих програмом предвиђених
садржаја. Одвођење отпадних и атмосферских вода
обавља се преко постојеће канлизационе мреже сепаратног типа. Отпадне воде се одводе преко затворене
канализационе мреже према главној црпној станици
Клиса. Атмосферске воде се преко отворене уличне каналске мреже одводе до отворених канала у оквиру мелиорационог слива Врбак. Програмом се предлаже сепаратни начин одвођења отпадних и атмосферских
вода преко постојеће канализационе мреже, са могућношћу њене реконструкције, као и изградња нове мреже. До изградње предложене канализационе мреже отпадне воде могуће је решавати преко водонепропусних
септичких јама на парцелама корисника. Снабдевање
овог подручја електричном енергијом се врши из јединственог електроенергетског система. Предвиђа се
изградња нових трансформаторских станица, будућа 20 кV
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мрежа ће се градити каблирањем, а дистрибутивна 0,4 кV
може се градити и надземно. На овом подручју потребна је изградња гасоводне мреже у свим постојећим и
планираним улицама.
Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте
који буду реализовани на основу овог плана, услови заштите животне средине, односно потреба покретања
поступка процене утицаја на животну средину биће
утврђени у складу са Законом о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/2004) и
Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС“, број 84/2005).
Пошто план детаљне регулације улазног правца дуж
Темеринског пута у Новом Саду утврђује правила
уређења и правила грађења за простор који је Генералним планом града Новог Сада до 2021.године намењен
пословању на улазним правцима у град становању,
општеградском центру, парку и спортском центру, а за
које не постоји обавеза израде стратешке процене утицаја плана на животну средину, по прибављеном Мишљењу Градске управе за заштиту животне средине,
број VI-501-1/2007-97 од 22.маја 2007.године, одлучено
је као у диспозитиву.
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-35-392/07
25. мај 2007. године
НОВИ САД
Начелник
Златибор Паунов, с.р.

708
На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник Републике Србије“,
бр.47/2003 и 34/2006) и члана 24. тачка 6. Статута Града
Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града
Новог Сада“, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на VIII седници 26.децембра 2008.године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ДЕЛА ОПШТЕГРАДСКОГ ЦЕНТРА УЗ
РАДНИЧКУ УЛИЦУ У НОВОМ САДУ
Члан 1.
Приступа се изради плана детаљне регулације дела
општеградског центра уз Радничку улицу у Новом Саду
(у даљем тексту: план).
Члан 2.
Планом ће се утврдити намена површина, подела
грађевинског рејона на јавно и остало грађевинско
земљиште, правила уређења и правила грађења, у
складу са основном наменом и правилима утврђеним
Генералним планом града Новог Сада до 2021.године –
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“,
број 39/2006).
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Члан 3.

Грађевински рејон који ће се обухватити планом, налази се у КО Нови Сад II, унутар описане границе.
За почетну тачку описа границе грађевинског рејона
утврђена је тачка на пресеку осовине Сутјеске улице и
јужне границе парцеле број 881 (Сутјеска улица). Од
ове тачке границе скреће у правцу североистока, прати
северну регулациону линију Радничке улице до пресека
са продуженим правцем западне границе парцеле број
878, затим скреће у правцу југоистока, поклапа се са западним границама парцела бр.878, 876, 875, 874, 873/2,
872 и 886/2, затим у истом правцу пресеца парцелу број
886/1 до тачке која је удаљена 15 m од северне фасаде
објекта, парцела број 759/2. Од ове тачке граница
скреће у правцу североистока, прати правац који је паралелан северној фасади поменутог објекта, на растојању од 15 m до пресека са продуженим правцем осовине Ловћенске улице. Даље граница прати продужени
правац осовине Ловћенске улице до пресека са продуженим правцем северне границе парцеле број 759/2,
затим у правцу југозапада прати северну границу парцеле број 759/2, и продуженим правцем долази до осовине која је дефинисана осовинским тачкама бр. 1094 и
1176. Од ове тачке граница скреће у правцу северозапада, прати поменуту осовину до пресека са јужном
границом парцеле број 893, затим у правцу североистока и северозапада прати границу парцеле број 893, и
њеним продуженим правцем поново долази до поменуте осовине коју прати до тачке која је утврђена за почетну тачку описа границе грађевинског рејона.
Површина која ће се обухватити планом је 1,68 ha.
Члан 4.
Рок за израду плана је 30 дана од дана ступања на
снагу ове одлуке.

Broj 54 – Strana 1471.

ПРОГРАМ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ОПШТЕГРАДСКОГ
ЦЕНТРА УЗ РАДНИЧКУ УЛИЦУ
У НОВОМ САДУ
1.0. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА
На основу члана 45. став 1. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник Републике Србије“, бр.
47/2003 и 34/2006) (у даљем тексту: Закон) приступа се
изради Програма за израду плана детаљне регулације
дела општеградског центра уз Радничку улицу у Новом
Саду (у даљем тексту: Програм), који је саставни део
одлуке о изради плана детаљне регулације, у складу са
одредбом члана 46. став 3. Закона.

2.0. ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА
ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
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 смернице и критеријуме за уређење просторних целина. Према Генералном плану овај простор је намењен општеградском центру. Садржаји општеградског центра, између осталог, могу да буду пословно – трговачког и
угоститељског карактера са садржајима јавних служби:
културе, науке, органа локалне самоуправе и др.
За простор који ће бити обухваћен планом, није донет важећи план детаљније разраде.

2.1. Анализа постојећег стања

Члан 5.
Средства за израду плана обезбеђена су Програмом
уређивања грађевинског земљишта за 2008.годину
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 48/2007 и
39/2008).
Члан 6.
Саставни део ове одлуке су Програм за израду плана детаљне регулације дела општеградског центра уз
Радничку улицу у Новом Саду и Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја плана детаљне регулације дела општеградског центра уз Радничку
улицу у Новом Саду на животну средину.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-1112/2008-I
26. децембар 2008. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

Простор који ће бити обухваћен планом, налази се
између Радничке улице, Спортског и пословног центра
„Војводина“, Факултета физичке културе и новопланиране улице са источне стране, а има бруто површину
око 1,68 ha. Простор се налази у централној градској
зони. Поред наведених објеката, у непосредној близини
уз Радничку улицу, налази се блок правосудних органа.
Највећи део простора чини парцела на којој се налази објекат јавне гараже (спратности Су+П и капацитета
180 паркинг места), која је део комплекса Спортског и
пословног центра „Војводина“ и парцела на којој се налази објекат градских управа (спратности П и П+2). Иако грађани од трајних материјала, већина објеката градских управа на парцели је у лошем и запуштеном стању,
а самим тим простор је и садржајно и визуелно неатрактиван. Неизграђене површине око јавне гараже су
делом озелењене травнатом површином, делом партерно уређене у складу са партерним уређењем Спортског и пословног центра „Војводина“, а делом запуштене.
Инфраструктурно опремање и уређење Радничке
улице је урађено у претходном периоду. Преко ове улице, која се укршта са примарним саобраћајним токовима, простор је саобраћајно повезан са значајним централним деловима града.
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2.2 Заштита културних добара
На обухваћеном простору нема непокретних културних добара, нити евидентираних објеката од значаја за
заштиту градитељског наслеђа. На овом простору није
утврђено постојање археолошких налазишта, нити има
индикација да их треба очекивати, али је могуће постојање остава и усамљених гробова.

2.3. Услови заштите природе
На простору, који ће бити обухваћен планом налази
се дрворед копривића у Радничкој улици, који је у поступку стављања под заштиту. Граница заштите споменика природе „Дрворед копривића у Радничкој улици у
Новом Саду“ обухвата катастарску парцелу број 7758
(Радничка улица) К.О. Нови Сад II и део парцеле број
7754/1 која се надовезује на парцелу број 7758 до саме
раскрснице са Кејом жртава рације.
Завод за заштиту природе Србије је, под бројем 031009 дана 19.11.2008.године, доставио услове заштите
природе. На простору предложеног споменика природе
„Дрворед копривића у Радничкој улици у Новом Саду“
Завод за заштиту природе Србије прописује следеће
услове:
- „примена мера одржавања,
- задржавање постојеће травне површине испод
стабала, а евентуална реконструкција Радничке
улице мора да обезбеди минималну површину отвора (незастртих површина) од 9m2 по стаблу,
- ревитализација у складу са условима Завода за
заштиту природе Србије,
- задржавање гранитне коцке као коловозног застора у циљу очувања амбијенталних вредности,
- у случају реконструкције улице у зони испод крошњи дрвећа морају се поставити шупљикави бетонски елементи како би се омогућило прозрачивање кореновог система и водопропустљивост
површинског слоја,
- коришћење заштићеног природног добра у едукативне сврхе,
- обављање научних истраживања која не угрожавају дрворед.
Забрањено је:
- нарушавање континуитета дрвореда,
- заузимање простора где изостају стабла било каквим трајним или привременим објектима,
- застирање простора око дебла (минимална површина рупе 9m2),
- предузимање свих радова који нису у складу са
заштитом, а који би узроковали нарушавање пејзажне вредности или довели до деградације квалитета и својстава природног добра,
- употреба препарата (осим оних који се користе за
заштиту), који би угрозили виталност дендрофонда и квалитет земљишта и подземних вода,
- непланска сеча, уклањање и оштећење биљака
(ломљење, кидање, вађење, брање и уништавање
биљака),

30. decembar 2008.

- уношење у дрворед свих осталих врста сем
копривића и примена ма које врсте у партерном
уређењу простора испод крошњи (изузетак представља травни покривач који је потребно формирати у деловима где постоји могућност),
- бацање и депоновање смећа ван контејнера, као
и свих врста отпадних материја,
- паљење ватре,
- укуцавање рекламних табли, металних делова и
друге сличне непримерене радње које нарушавају
кондицију и декоративност дрворедних стабала.“

3.0. ПОДЕЛА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
НА ЈАВНО И ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ
У границама предложеног грађевинског рејона, јавно
грађевинско земљиште чине површине намењене за:
- саобраћајнице,
- заједничку блоковску површину,
- пословни објекат за потребе рада органа Града и
правосудних органа,
- јавну гаражу.

4.0. КОНЦЕПТ И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНСКОГ
РЕШЕЊА
Концепт планског решења треба да омогући формирање зона изградње за нови објекат правосудних органа (уз обезбеђивање топле везе са постојећим објектом
правосудних органа) и нови објекат органа Града, у
складу са потребама за капацитетом простора, чиме би
се решио актуелан проблем смештаја неопходних садржаја које захтевају ове намене.
У оквиру зоне изградње могуће је обезбедити простор за покрајинске органе и државне службе. Ове функционалне целине могу да се налазе у оквиру зоне изградње објекта органа Града, али је неопходно
обезбедити њихово независно функционисање у простору.
Концепт, осим решавања функционалних проблема,
има за циљ ревитализацију и рехабилитацију простора,
стварање савременог урбаног амбијента и новог генератора урбаног развоја непосредног окружења. За простор који ће бити обухваћен планом, односно за зоне
изградње предвиђених намена, обавезно је расписивање јединственог архитектонског конкурса за све целине. Од учесника конкурса се очекује да дају своје
виђење ове, за Град значајне локације, имајући у виду
њен изузетан положај у просторној мапи Града Новог
Сада као и будућу намену. Основну идеју, концепт, просторну организацију, дистрибуцију садржаја, морфологију и однос отворених и изграђених простора, учесници конкурса ће морати дефинисати у складу са датим
урбанистичким параметрима, односно правилима
уређења и грађења, својим професионалним виђењем
и потребама будућих корисника новог пословног објекта. Сви услови биће детаљније дефинисани урбанистичким условима за спровођење конкурса и пројектним
задатком. Приликом израде Нацрта плана, предложено
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решење неопходно је усагласити са свим добијеним условима од надлежних органа и организација.

4. 1. Подела простора на грађевинске целине
према намени, функцији и начину изградње
Према намени и начину изградње издвајају се изграђене физичке структуре намењене блоку правосудних органа, органа Града, покрајинским органима и
државним службама и јавној гаражи, и неизграђене физичке структуре намењене концентрисаним и линијским
пешачким комуникацијама, озелењеним површинама,
паркинзима и колским саобраћајницама. Максимални
дозвољен индекс израђености у односу на зону обухвата плана износи 2,3.
Нови пословни објекат за потребе рада органа Града
и правосудних органа
Концепт просторне организације у зони изградње
блока праводусних органа и органа Града састоји се у
формирању зоне изградње, чија ће морфологија, структура, тачна спратност и положај зона изградње спратних сегмената објекта бити дефинисана конкурсним решењем. На овај начин даје се могућност да учесници
конкурса истовремено испитују и морфолошке и програмске капацитете локације, у складу са конкурсним
условима локације, као и амбијентом непосредног окружења.
Оквирни капацитети, изражени у бруто површинама,
које је потребно остварити у оквиру зоне изградње новог пословног објекта за потребе рада органа Града и
правосудних органа су: 9.000 m2 за потребе рада органа Града, 7.000 m2 за потребе правосудних органа,
2.000 m2 за потребе Републичког геодетског завода,
2.000 m2 за потребе рада покрајинских органа, док је
остали расположиви простор, до укупно 25.350 m2 бруто
површине, могуће предвидети за друге државне службе.1 Пројектни задатак за распис конкурса ће у складу
са Програмом детаљније дефинисати неопходне капацитете, које је потребно остварити у оквиру дате зоне
изградње и предвиђених намена. Подела дате јединствене зоне изградње, на зоне изградње блока органа
Града и блока правосудних органа као независних целина, биће дефинисана кроз израду конкурсног решења.
Спратност објекта По+П је могуће планирати на
100% површине зоне изградње. Зона изградње спратних сегмената дефинише се у складу са потребним капацитетима за предвиђене намене. Спратност објекта
максимално П+10 је могуће планирати у оквиру зоне изградње, тако да максимални индекс изграђености за
предвиђену зону изградње не буде већи од 4,8. Овај индекс изграђености је дефинисан само у односу на зону
изградње новог пословног објекта за потребе рада органа Града и правосудних органа.
Максимална спратност П+10 је дефинисана као максимална дозвољена спратност само на одређеном делу зоне изградње. Другим речима, због ограниченог индекса изграђености, није могуће планирати максималну
1 Унутар исказане квадратуре, обухваћене су и потребне функције
технике
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спратност у оквиру целе зоне изградње, већ само, уколико се укаже потреба за тим у концепту решења, у
појединим деловима зоне изградње. У случају да спратни сегменти (изнад висине приземља) заузимају до 75%
зоне изградње, препоручује се да највећим делом зоне
изградње преовладава спратност до максималних П+6.
У случају да спратни сегменти заузимају до 60% зоне
изградње, препоручује се да максимална спратност буде П+8, а у случају да спратни сегменти заузимају до
50% зоне изградње, препоручује се да максимална
спратност буде П+10. Подземна гаража се планира испод целе зоне изградње блока правосудних органа и
органа Града.
У оквиру зоне изградње блока правосудних органа
предвиђају се функционалне целине намењене потребама јавних тужилаштава и Суду за прекршаје и Вишем
суду за прекршаје. Приликом постављања зона изградње блока правосудних органа, водити рачуна о
формирању топле везе између планираног и постојећег
објекта правосудних органа. Формирање подземне
"топле" везе између ова два објекта потребно је планирати у зони регулације Радничке улице која раздваја
постојећи и планирани блок правосудних органа. Тачан
положај везе између два објекта треба да буде у складу
са функционалном организацијом постојећег објекта и
положајем инфраструктурних елемената (постојећих
или планираних) испод регулације Радничке улице.
У оквиру зоне изградње блока органа Града, потребно је обезбедити функционалне целине намењене потребама градских управа.
Јавна гаража
У југоисточном делу простора, непосредно уз блок
органа Града предвиђа се изградња јавне гараже,
спратности По+П+4 (капацитета око 350 паркинг места).
Приступ подземним гаражама предвиђа се са нове саобраћајнице са источне стране, и коригованих постојећих прилаза са западне стране. У случају да се конкурсним решењем укаже потреба за већим бројем
паркинг места, могуће је спратност гараже повећати за
још једну етажу.
Заједничка блоковска површина
У оквиру заједничке блоковске површине дефинисани су отворени концентрисани и линијски простори (пешачке комуникације и зелене површине), интерне саобраћајне површине, приступи подземним гаражама и
отворени паркинзи. Партерно уређење пешачких комуникација треба реализовати тако да целим потезом чини целину, односно тако да се сви елементи, који се користе за уређење, третирају јединствено и целовито.
Континуално и јединствено уређеном пешачком комуникацијом остварује се функционално повезивање садржаја и најатрактивнијих тачака. Урбанистички оквир
биће одређен планским решењем, а концепција коришћења и функционалност ових простора биће јасније
дефинисана изградњом планираних објеката и наменом приземља, који су у непосредном додиру са овим
отвореним просторима. Ове слободне површине треба
реализовати у комбинацији са елементима партерног
уређења, зеленила и урбаног мобилијара (клупе, ос-
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ветљење, степенице, рампе и сл.), који ће бити у хармоничном односу са изграђеним структурама које их окружују, тако да се створи пријатан амбијент, могућност
несметаног приступа и разноврсног коришћења.
Концепт треба да допринесе формирању амбијента
који ће својим обликовањем и функционалном организацијом допринети подизању вредности и атрактивности простора, побољшати визелни ефекат и омогућити
безбедно и пријатно окупљање и обављање потребних
активности грађана.

4.2. Мрежа саобраћајне инфраструктуре
Предложени општеградски центар повезан је преко
Сутјеске улице са Булеваром цара Лазара на југу и Улицом Максима Горког на северу. Радничком улицом, ово
подручје повезано је са Стражиловском улицом.
Улице Сутјеска и Радничка имају задовољавајућу
ширину коловоза. Коловоз у Радничкој улици је сачињен од гранитне коцке, а Програмом се предлаже
његово задржавање ради задржавања амбијенталне
вредности једне од најстаријих улица у Новом Саду.
Предложени општеградски центар добро је повезан
линијама јавног градског превоза са осталим деловима
града, јер се дуж Булевара цара Лазра, Улице Максима
Горког и Стражиловске улице, пружају трасе великог
броја градских и приградских линија.
Програмом се предлаже изградња подземне гараже
испод целог комплекса, као и изградња спратне гараже.
Изградњом ових гаража добило би се око 600 паркинг
места за путничке аутомобиле, чиме би се решило паркирање корисника и посетилаца планираног центра. Изградњом ових гаража надокнадио би се губитак паркинг
места који ће настати рушењем постојеће гараже (капацитета 180 паркинг места).
Предлаже се да приступи гаражама буду непосредно (благо смакнути) уз постојеће приступе гараже
Спортског и пословног центра "Војводина", јер би се на
тај начин најрационалније искористио простор планиране гараже.
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Постојећа и Програмом предложена мрежа задовољиће потребе за водом будућих корисника простора.
Положај постојеће и предложене водоводне мреже
дат је у графичком приказу "Концепт водне инфраструктуре" у размери 1:1000.
Одвођење отпадних и атмосферских вода
Одвођење отпадних и атмосферских вода обавља
се преко постојеће канализационе мреже заједничког
типа у оквиру канализационог система Града Новог Сада.
Примарна канализациона мрежа изграђена је у улицама Радничкој и Сутјеској.
У јужном делу овог простора постоји секундарна канализациона мрежа профила Ø 250 mm и Ø 350 mm.
Програмом се предлаже одвођење отпадних и атмосферских вода преко постојеће и Програмом предложене канализационе мреже заједничког типа.
Програмом се предлаже реконструкција постојеће
канализационе мреже у Радничкој улици. Предложена
канализација била би профила Ø 400 mm.
Изградња секундарне канализационе мреже профила Ø 300 mm предлаже се у новопланираној улици са
источне стране.
Програмом се предлаже измештање дела постојеће
секундарне канализације профила Ø 250 mm, с обзиром да је њен садашњи положај захваћен габаритом
планираног објекта.
Постојећа и Програмом предложена канализациона
мрежа задовољиће потребе за одвођењем отпадних и
атмосферских вода са предметног простора.
Положај постојеће и Програмом предложене канализационе мреже дат је у графичком приказу "Концепт
водне инфраструктуре" у размери 1:1000.
Подземне воде
Меродавни нивои подземних вода су:

4.3. Мреже инфраструктурних система
4.3.1. Хидротехника
Снабдевање водом
Снабдевање водом обавља се преко постојеће водоводне мреже у оквиру водоводног система Града Новог Сада.
Примарна водоводна мрежа профила Ø 250 mm постоји у Радничкој улици, док у Сутјеској улици постоји
водовод профила Ø 200 mm.
Програмом се предвиђа снабдевање водом преко
постојеће и предложене водоводне мреже.
Предлаже се изградња секундарне водоводне мреже у делу Радничке улице, као и у новопланираној улици са источне стране. Предложена мрежа била би профила Ø 100 mm и повезала би се на постојећи примарни
водовод.

- максимални ниво подземних вода од око 76,50 m н.в.,
- минимални ниво подземних вода од око 72,20 m н.в.
Правац пада водног огледала просечног нивоа подземних вода је северозапад-југоисток са смером пада
према југоистоку.

4.3.2. Енергетика
Снабдевање електричном енергијом
Снабдевање електричном енергијом врши се из јединственог електроенергетског система. Основни
објекти за снабдевање су трансформаторска станица
(ТС) 35/20 (10) kV "Лиман" и ТС 35/(20)10 kV "Центар".
Ове ТС преко 10 kV и 20 kV кабловске мреже водова напајају дистрибутивне трансформаторске станице
10(20)/0.4 kV од којих полази дистрибутивна 0.4 kV мрежа до потрошача, чиме је омогућено квалитетно снаб-
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девање електричном енергијом постојећих садржаја
овог подручја. Постојећа 20(10)kV и 0.4 kV мрежа је изграђена каблирањем.
Због потпуног преласка на двостепени систем трансформације, ТС 35/10 kV "Лиман" ће постати разводно
постројење (РП) 20 kV, а основни објекат за снабдевање предметног простора електричном енергијом
биће будућа ТС 110/20 kV "Центар", која ће преко подземних 20 kV водова снабдевати електричном енергијом дистрибутивне трансформаторске станице на
овом подручју.
За снабдевање електричном енергијом будућих објеката потребно је изградити дистрибутивну ТС које ће се
налазити у оквиру једног од објеката, у приземљу објекта. Новој ТС је потребно обезбедити колски прилаз ради обезбеђења брзе интервенције у случају хаварије.
Прикључак за ТС би се обезбедио изградњом кабловског 20 kV вода од постојећег вода у Радничкој улици.
Снабдевање топлотном енергијом
Ово подручје се снабдева топлотном енеригјом из
градског топлификационог система. Снабдевање је решено из топлане (ТО) "Југ", преко повезног вреловода
Ø 400 који пролази поред градског стадиона и Спортско-пословног центра "Војводина" до Радничке улице.
Снабдевање топлотном енергијом будућег пословног објекта биће решено са постојеће вреловодне мреже у Радничкој улици, изградњом прикључка до топлотне подстанице која ће се налазити у објекту. Главни
објекат за снабдевање биће ТО "Југ". Ради уштеде и рационалнијег искоришћења енергије за будуће објекте
се препоручује употреба савремених изолационих елемената приликом изградње (фасаде) објекта и постављање соларних панела (фотонапонских модула)
који се могу користити за осветљење заједничких просторија и декоративну расвету.

4.3.3. Телекомуникације
Ово подручје је прикључено у телекомуникациони
систем преко аутоматске телефонске централе "Лиман
I" у Улици др Илије Ђуричића и преко подземне мреже
телефонских каблова у околним улицама.

Да би се омогућило прикључење будућих садржаја у
телекомуникациони систем, потребно је до нових објеката изградити подземну мрежу цеви кроз које ће пролазити будућа телефонска инсталација, односно инсталација кабловског дистрибутивног система.

4.4. Мере заштите животне средине
На овом простору не предлажу се објекти или активности који негативно утичу на животну средину. Аерозагађење и интензитет комуналне буке на овом простору
се не прате, па је потребно успоставити мерна места за
праћење аерозагађења и интензитета комуналне буке,
а у складу са резултатима мерења. Ако се прекораче
дозвољене вредности предузимаће се одговарајуће
мере. Планом ће се утврдити мере и услови заштите
животне средине озелењавањем, регулисањем режима
саобраћаја и решавањем стационарног саобраћаја.
У оквиру планираних намена, ради спречавања неповољних утицаја и обезбеђивања нивоа квалитета
средине према прописаним стандардима, а који се односе на коришћење простора, озелењавање и одношење комуналног отпада, посебну пажњу треба обратити на обликовање слободног простора ради стварања
складног амбијента и побољшања хигијенских услова и
заштите животне средине (одлагање отпадака, постављање контејнера, њихово пражњење и чишћење,
неометан приступ возилима и радницима комуналног
предузећа задуженим за одношење смећа).
За све пројекте који буду планирани у границама
плана сагледаће се потреба покретања поступка процене утицаја на животну средину, у складу са Законом
о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Републике Србије", број 135/2004).

5.0. ПРОЦЕНА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА
УРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА И ИЗГРАДЊУ
ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
У табели која следи дат је оквирни приказ планираних радова и потребних количина, као и појединачних и
укупних трошкова предвиђених радова на уређивању
јавног грађевинског земљишта.

Табела: Процена потребних средстава за уређење саобраћајница и изградњу јавне комуналне инфраструктуре
Редни
број
1.

Опис радова

Јед.
мере

Количина

Цена по јед.
мере у дин.

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

Укупна цена
635.132.750

890

6.800

6.052.000

1.1.

Коловоз

m

2

1.2.

Тротоари са ивичњацима

m

2

340

2.975

1.011.500

1.3.

Поплочане површине

m2

5.135

2.550

13.094.250

1.4.

Гараже - подземне

m2

7.600

42.500

323.000.000

1.5.

Гараже - спратне

m

11.450

25.500

291.975.000

2
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ХИДРОТЕХНИКА

3.068.925

2.1.

Канализациони вод Ø400 mm

m

85

12.750

1.083.750

2.2.

Канализациони вод Ø 300 mm

m

135

10.625

1.434.375

2.3.

Водоводна мрежа Ø 100 mm

m

180

3.060

550.800

3.

ЕНЕРГЕТИКА

3.1.

Трафостаница 20/0,4 кV/кV

3.2.

Електроенергетска мрежа 20 кV

4.
4.1.
5.

4.400.000
ком.

1

4.000.000

m

50

8.000

ПРИПРЕМА ЗЕМЉИШТА
Рушење објеката

4.000.000
400.000
23.689.500

9.290

m2

2.550

УКУПНО

23.689.500
666.291.175

Процена средстава дата је по ценама за новембар 2008. године

6.0. УСЛОВИ НАДЛЕЖНИХ КОМУНАЛНИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА И ДРУГИХ ИНСТИТУЦИЈА
ОД ЗНАЧАЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ КОНЦЕПТА
ПЛАНА
За израду Програма затражени су посебни услови
надлежних комуналних организација и других јавних
институција, који су од утицаја на реализацију концепта
плана.
Захтеви су упућени:
- Заводу за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад;
- ЈКП „Новосадска топлана“, Нови Сад;
- Електропривреди Србије, Електровојводина;
- Електродистрибуција „Нови Сад“, Нови Сад;
- ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад;
- Телекому Србија, Предузећу за телекомуникације
а.д.;
- ЈКП „Водовод и канализација“, Нови Сад
- Министарству одбране, Сектору за материјалне
ресурсе, Управи за инфраструктуру;
- ЈКП „Чистоћа“, Нови Сад;
- ДП „Нови Сад – Гас“, Нови Сад;
- Министарству унутрашњих послова, Сектор за заштиту и спасавање, Одељење за заштиту и спасавање у Новом Саду;
- Заводу за заштиту природе Србије.
Посебне услове су доставили:
- Завод за заштиту споменика културе Града Новог
Сада, Нови Сад;
- ЈКП „Новосадска топлана“, Нови Сад;
- Министарство одбране, Сектор за материјалне
ресурсе Управа за инфраструктуру;
- ЈКП „Чистоћа“, Нови Сад;
- Министарство унутрашњих послова, Сектор за
заштиту и спасавање, Одељење за заштиту и
спасавање у Новом Саду;
- Завод за заштиту природе Србије.

Градска управа за урбанизам и стамбене послове,
на основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС“,
број 135/2004), по прибављеном Мишљењу Градске управе за заштиту животне средине, број VI-501-1/2008330 од 01.децембра 2008.године, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ОПШТЕГРАДСКОГ
ЦЕНТРА УЗ РАДНИЧКУ УЛИЦУ У НОВОМ
САДУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Не приступа се изради стратешке процене утицаја
плана детаљне регулације дела општеградског центра
уз Радничку улицу у Новом Саду на животну средину,
којим ће бити обухваћен простор у границама одређеним одлуком о изради плана детаљне регулације дела
општеградског центра уз Радничку улицу у Новом Саду,
који је Генералним планом града Новог Сада до 2021.
године – пречишћен текст („Службени лист Града Новог
Сада“, број 39/2006) намењен за општеградски центар.

Образложење
Законом о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник Републике Србије“ број
135/2004) утврђено је да се стратешка процена врши за
планове, програме и основе у области просторног и урбанистичког планирања. Одлуку о изради стратешке
процене доноси орган надлежан за припрему плана и
програма по претходно прибављеном мишљењу органа
надлежног за послове заштите животне средине и других заинтересованих органа и организација. Одлука о
изради стратешке процене утицаја на животну средину
саставни је део одлуке о припреми плана и програма, и
објављује се.
Одлуком о одређивању врсте планова за које се израђује стратешка процена утицаја на животну средину
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 54/2005 и
18/2006), утврђено је за које се врсте планова израђује
стратешка процена утицаја на животну средину.

30. decembar 2008.
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Генералним планом Града Новог Сада подручје које
ће бити обухваћено планом намењено је општеградском центру. Садржаји општеградског центра могу да буду пословно-трговачког и угоститељског карактера са
садржајима јавних служби; културе, науке, органа локалне самоуправе и др.
Простор који ће бити обухваћен планом налази се
између Улице Радничке, Спортско пословног центра
„Војводина“, Факултета физичке културе и новопланиране улице са источне стране. У непосредној близини,
уз Радничку улицу, налази се постојећи блок правосудних органа. Највећи део простора чини парцела на којој
се налази објекат јавне гараже која је део комплекса
Спортско пословног центра „Војводина“ и парцела на
којој се налази објекат који користе органи градске управе.
Концепт планског решења омогућује формирање зона изградње за нови објекат правосудних органа (уз
обезбеђивање топле везе са постојећим објектом правосудних органа) и нови објекат органа градске управе,
у складу са потребним капацитетом простора, чиме би
се решио актуелан проблем смештаја неопходних садржаја које захтевају ове намене, уз стварање услова за
обједињавање 15 градских управа, Градског јавног правобранилаштва и службе за заједничке послове на једном месту. У оквиру зоне изградње могуће је обезбедити простор и за остале покрајинске и државне службе,
које функционалне целине могу да се налазе у оквиру
зоне изградње градске управе, али је неопходно обезбедити њихово независно функционисање. У југоисточном делу простора, непосредно уз блок органа градске
управе, предвиђа се изградња јавне гараже. Осим решавања функционалних проблема, коцепт има за циљ
ревитализацију и рехабилитацију простора, стварање
савременог урбаног амбијента и новог генератора урбаног развоја непосредног окружења. Планом ће се
утврдити мере и услови заштите животне средине озелењавањем, регулисањем режима саобраћаја и решавањем стационарног саобраћаја.
Планом детаљне регулације дела општеградског
центра уз Радничку улицу у Новом Саду неће се предвидети реализација програма и пројеката за које постоји обавеза израде стратешке процене утицаја плана
на животну средину.
Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте
који буду реализовани на основу овог плана, услови заштите животне средине, односно потреба покретања
поступка процене утицаја на животну средину биће
утврђени у складу са Законом о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/2004) и
Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС“, број 84/2005).
На основу свега наведеног, а по прибављеном
Мишљењу Градске управе за заштиту животне средине,
број VI-501-1/2008-330 од 01.децембра 2008.године, одлучено је као у диспозитиву.
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-35-1112/08
3. децембар 2008.године
НОВИ САД
Начелник
Златибор Паунов, с.р.

709
На основу члана 56. Закона о локалним изборима
("Службени гласник Републике Србије", број 129/2007),
Скупштина Града Новог Сада на VIII седници 26. децембра 2008. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА НОВИМ
ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ ГРАДА
НОВОГ САДА
I
Потврђују се мандати новим одборницима Скупштине Града Новог Сада са Изборне листе Српска радикална странка - Томислав Николић:
1. ЗОРАНУ ЂАКОВИЋУ
2. МАРИНКУ ШЕВУ
3. ДРАГАНУ ИГЊАТОВИЋУ
4. МИЛАНУ ВЕЉИЋУ
5. ДИМШУ КОШАРЦУ
6. ЛАЗАРУ КАЊЕРИЋУ
7. СЛОБОДАНУ МАШАНОВИЋУ
8. ЂУРУ МИТРИЋУ
9. НАДИ ОМАЉЕВ
10. НАДИ ПОПОВИЋ
II
Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2008-365-I
26. децембар 2008. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

710
На основу чл. 46. и 47. Закона о локалним изборима
(“Службени гласник Републике Србије”, број 129/2007),
Скупштина Града Новог Сада на VIII седници 26. децембра 2008. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИЦЕ
I
Скупштина Града Новог Сада утврђује престанак
мандата одборнице Скупштине Града Новог Сада,
СМИЉАНЕ КОЧИЋ са Изборне листе Српска радикална странка - Томислав Николић, пре истека времена на
које је изабрана, а на основу оставке коју је у њено име
поднела Српска радикална странка, као подносилац
Изборне листе.
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II

I

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

Даје се сагласност на Програм заштите и развоја
Парка природе “Бегечка јама” за 2008. годину који је донео Управни одбор ДТД “Рибарства” АД на седници одржаној 16. септембра 2008. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2008-366-I
26. децембар 2008. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

711
На основу члана 56. Закона о локалним изборима
(“Службени гласник Републике Србије”, број 129/2007),
Скупштина Града Новог Сада на VIII седници 26. децембра 2008. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА НОВИМ
ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ ГРАДА
НОВОГ САДА
I
Потврђују се мандати новим одборницима Скупштине Града Новог Сада са Изборне листе Српска радикална странка - Томислав Николић:
1. РАДЕНКУ ТОМИЋУ
2. МОМИРУ КНЕЖЕВИЋУ
II
Ово решење објавити у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2008-410-I
26. децембар 2008. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

II
Ово решење објавити у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 501-2/2008-53-I
26. децембар 2008. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

713
На основу члана 141. став 2. Закона о здравственој
заштити (“Службени гласник Републике Србије”, број
107/2005) и члана 24. тачка 32. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада, на VIII
седници 26. децембра 2008. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА
ЗАВОДА ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ
НОВИ САД
1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута Завода за хитну медицинску помоћ Нови
Сад, коју је Управни одбор Завода за хитну медицинску
помоћ Нови Сад донео на II седници одржаној 1. октобра 2008. године.
2. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 5-255/2008-I
26. децембар 2008. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

712
На основу члана 8. став 4. Одлуке о заштити Парка
природе “Бегечка јама” (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 14/99), Скупштина Града Новог Сада на VIII
седници 26. децембра 2008. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА ПАРКА ПРИРОДЕ
“БЕГЕЧКА ЈАМА” ЗА 2008. ГОДИНУ

714
На основу члана 24. тачка 43. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на
VIII седници 26. децембра 2008. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ НАЗИВА УЛИЦИ У НОВОМ САДУ

30. decembar 2008.
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II

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА
КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА,
АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНОИМУНИТЕТНА ПИТАЊА

О спровођењу овог решења стараће се Градска управа за комуналне послове и ДП “Геоплан” Нови Сад.

I

I
Новој улици Горње ливаде XXVIII у Новом Саду даје
се назив: Улица наше сокаче.

III
Ово решење објавиће се у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-55/2008-I
26. децембар 2008. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

715
На основу члана 24. тачка 48. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008) и члана 9. Одлуке о употреби назива и амблема Града Новог Сада (“Службени лист Града
Новог Сада”, број 8/95), Скупштина Града Новог Сада
на VIII седници 26. децембра 2008. године, доноси

СМИЉАНА КОЧИЋ, разрешава се дужности члана
Комисије за кадровска, административна и мандатноимунитетна питања Скупштине Града Новог Сада.
II
ЂУРАЂ ЈАКШИЋ, бира се за члана Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања Скупштине Града Новог Сада.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2008-378-I
26. децембар 2008. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

РЕШЕЊЕ
I
Не даје се сагласност Агенцији за остали превоз путника у друмском саобраћају ВИЗИТ НОВИ САД из Новог
Сада на употребу имена Града Новог Сада у називу ове
агенције.
II
Ово решење објавиће се у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-54/2008-I
26. децембар 2008. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

716
На основу члана 24. тачка 44. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на
VIII седници 26. децембра 2008. године, доноси

117
На основу чл. 53. и 54. Закона о основама система
образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр.
62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 79/2005, 81/2005,
83/2005 и 101/2005) и члана 24. тачка 29. Статута Града
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града
Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на VIII седници 26. децембра 2008. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ” У НОВОМ САДУ
I
ДАРКО НИКОЛИЋ, разрешава се дужности члана
Школског одбора Основне школе “Ђорђе Натошевић” у
Новом Саду.
II
БРАТИСЛАВ БЕЛИЋ, именује се за члана Школског
одбора Основне школе “Ђорђе Натошевић” у Новом
Саду.
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III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број:022-1/2008-367-I
26. децембар 2008. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

30. decembar 2008.

719
На основу чл. 53. и 54. Закона о основама система
образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр.
62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 79/2005, 81/2005,
83/2005 и 101/2005) и члана 24. тачка 29. Статута Града
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града
Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на VIII седници 26. децембра 2008. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“НИКОЛА ТЕСЛА” У НОВОМ САДУ
I
СНЕЖАНА УСКОКОВИЋ, разрешава се дужности
члана Школског одбора Основне школе “Никола Тесла”
у Новом Саду.

718
На основу чл. 53. и 54. Закона о основама система
образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр.
62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 79/2005, 81/2005,
83/2005 и 101/2005) и члана 24. тачка 29. Статута Града
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града
Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на VIII седници 26. децембра 2008. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“ИВО ЛОЛА РИБАР” У НОВОМ САДУ
I
Разрешавају се дужности члана Школског одбора
Основне школе “Иво Лола Рибар” у Новом Саду:

II
СЕНКА МУЧЕНСКИ, именује се за члана Школског
одбора Основне школе “Никола Тесла” у Новом Саду.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2008-369-I
26. децембар 2008. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

БИЉАНА МОГИЋ-МАКАРИЋ

720

ЉУБИЦА БИСЕРЧИЋ
II
За чланове Школског одбора Основне школе “Иво
Лола Рибар” у Новом Саду, именују се:
ЖЕЉКО ЦЕХМАЈСТЕР
РЕНАТА НИКОЛИЋ
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2008-368-I
26. децембар 2008. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

На основу чл. 53. и 54. Закона о основама система
образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр.
62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 79/2005, 81/2005,
83/2005 и 101/2005) и члана 24. тачка 29. Статута Града
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града
Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на VIII седници 26. децембра 2008. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШКОЛЕ ЗА ДИЗАЈН
“БОГДАН ШУПУТ” У НОВОМ САДУ
I
МИРОСЛАВ ВАЈИЋ, разрешава се дужности члана
Школског одбора Школе за дизајн “Богдан Шупут” у Новом Саду.
II
ДРАГАН ЈЕРИНКИЋ, именује се за члана Школског
одбора Школе за дизајн “Богдан Шупут” у Новом Саду.

30. decembar 2008.
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III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2008-370-I
26. децембар 2008. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ
“7. АПРИЛ” У НОВОМ САДУ
I
Разрешавају се дужности члана Школског одбора
Медицинске школе “7. април” у Новом Саду:
Др ЕДИТ ЈЕРИНИЋ-КУРИН
ВИНКА МАРЈАНОВИЋ
II
За чланове Школског одбора Медицинске школе “7.
април” у Новом Саду, именују се:

721
На основу чл. 53. и 54. Закона о основама система
образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр.
62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 79/2005, 81/2005,
83/2005 и 101/2005) и члана 24. тачка 29. Статута Града
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града
Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на VIII седници 26. децембра 2008. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ
“СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ” У НОВОМ САДУ
I

СВЕТКО ЈАКШИЋ
ЉУБОМИР ЈЕРИНИЋ
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2008-372-I
26. децембар 2008. године
НОВИ САД

МОМЧИЛО ГОЛУБОВИЋ, разрешава се дужности
члана Школског одбора Средње школе “Светозар Милетић” у Новом Саду.

Председник
Александар Јовановић, с.р.

II
РАДОВАН ПОПОВ, именује се за члана Школског
одбора Средње школе “Светозар Милетић” у Новом Саду.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2008-371-I
26. децембар 2008. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

722
На основу чл. 53. и 54. Закона о основама система
образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр.
62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 79/2005, 81/2005,
83/2005 и 101/2005) и члана 24. тачка 29. Статута Града
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града
Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на VIII седници 26. децембра 2008. године, доноси

723
На основу чл. 53. и 54. Закона о основама система
образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр.
62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 79/2005, 81/2005,
83/2005 и 101/2005) и члана 24. тачка 29. Статута Града
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града
Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на VIII седници 26. децембра 2008. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ МАШИНСКЕ
ШКОЛЕ У НОВОМ САДУ
I
Разрешавају се дужности члана Школског одбора
Средње машинске школе у Новом Саду:
ВЕСНА ЖИВКОВИЋ
ГОРДАНА НОСОВИЋ
ПЕТАР ОБРАДОВИЋ
АНКИЦА РАЈИЋ
ЗОРАН СТАНОЈЕВИЋ
ТОТ КАРОЉ
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30. decembar 2008.

II

III

За чланове Школског одбора Средње машинске школе у Новом Саду, именују се:

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

БРАНИСЛАВ МЕДОЈЕВИЋ
МАРИНА БАРЈАМОВИЋ
ЈОВАН АШОЊА
ЗОРАН СТАНОЈЕВИЋ
АНКИЦА РАЈИЋ
ТОМИСЛАВ БАРНА
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2008-373-I
26. децембар 2008. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2008-374-I
26. децембар 2008. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

725
На основу члана 15. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса (“Службени
гласник РС”, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005)и
члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број
43/2008), Скупштина Града Новог Сада на VIII седници
26. децембра 2008. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ
САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА
“НОВИ САД”, НОВИ САД

724

I

На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса (“Службени
гласник РС”, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005)и
члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број
43/2008), Скупштина Града Новог Сада на VIII седници
26. децембра 2008. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ
САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА
“НОВИ САД”, НОВИ САД
I
Разрешавају се дужности члана Управног одбора
Јавног градског саобраћајног предузећа “Нови Сад”,
Нови Сад:
СЛАВКО ГАЗИБАРИЋ
СЛАВКО ВЕСЕЛИЋ

БРАНКО ДЕСНИЦА, разрешава се дужности члана
Надзорног одбора Јавног градског саобраћајног предузећа “Нови Сад”, Нови Сад.
II
РАДОВАН ОБРАДОВИЋ, именује се за члана Надзорног одбора Јавног градског саобраћајног предузећа
“Нови Сад”, Нови Сад.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2008-375-I
26. децембар 2008. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

ВЕСНА ВАЛЕНЋИК
II
У Управни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа “Нови Сад”, Нови Сад, именују се:
ОБРАД ТЕПИЋ
ЈОВИЦА ЛЕМАЈИЋ
СЛАВКО ВЕСЕЛИЋ

726
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на
VIII седници 26. децембра 2008. године, доноси

30. decembar 2008.
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РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ПОЗОРИШТА МЛАДИХ,
НОВИ САД
I
Доц. др ЖОЛТ ЛАЗАРУ, престаје дужност члана Управног одбора Позоришта младих, Нови Сад, по основу
поднете оставке.
II
Ово решење објавити у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2008-376-I
26. децембар 2008. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

727
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада, на
VIII седници 26. децембра 2008. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ЗА
ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА
НОВИ САД
I
Др ЗОРАН МАРАВИЋ, именује се за директора Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад, на
период од четири године.
II
Ово решење објавиће се у “Службеном листу Града
Новог Сада”.

Образложе ње
Правни основ за доношење Решења садржан је у
члану 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број
43/2008), у коме је утврђена надлежност Скупштине
Града Новог Сада да именује и разрешава директоре
установа чији је оснивач Град Нови Сад.
Чланом 16. Статута Завода за здравствену заштиту
студената Нови Сад, утврђено је да за директора Завода може бити именовано лице које поред општих услова прописаних Законом, испуњава и следеће услове:
- да је доктор опште медицине, доктор стоматологије, доктор медицине специјалиста из једне од

грана медицине из делатности Завода, специјалиста стоматолог из једне од грана стоматологије
из делатности Завода, или
- да је дипломирани економиста, дипломирани
правник, дипломирани психолог, сви са завршеном двосеместралном едукацијом из области
здравственог менаџмента, и
- да има најмање пет година радног стажа у области здравствене заштите.
Управни одбор Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад је донео Одлуку број 949 од 30. октобра 2008. године о расписивању конкурса за именовање
директора Завода. Конкурс је објављен у дневном листу “Дневник” 1. новембра 2008. године. На конкурс се
пријавио један кандидат др Зоран Маравић, садашњи
вршилац дужности директора. На основу пријаве на
конкурс и увидом у тражену и приложену документацију, Управни одбор је констатовао да др Зоран Маравић у свему испуњаве услове за обављање функције
директора Завода, те је предложио Скупштини Града
да именује др Зорана Маравића за директора Завода
за здравствену заштиту студената Нови Сад, на период
од четири године.
На основу предлога Управног одбора Завода за
здравствену заштиту студената Нови Сад, Комисија за
кадровска, административна и мандатно-имунитетна
питања Скупштине Града Новог Сада на XIII седници 4.
децембра 2008. године, утврдила је Предлог решења
да се др Зоран Маравић именује за директора Завода
за здравствену заштиту студената Нови Сад.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2008-377-I
26. децембар 2008. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

728
На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса (“Службени
гласник РС”, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 и
123/2007) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на VIII
седници 26. децембра 2008. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
“УРБАНИЗАМ”, ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ
НОВИ САД
I
СИЛВИЈА КАЦЕНБЕРГЕР, разрешава се дужности
члана Управног одбора Јавног предузећа “Урбанизам”
Завод за урбанизам, Нови Сад.
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II

ВЛАДИМИР МАРКОВИЋ, именује се за члана Управног одбора Јавног предузећа “Урбанизам” Завод за урбанизам, Нови Сад.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2008-379-I
26. децембар 2008. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

729
На основу члана 15. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса (“Службени
гласник РС”, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 и
123/2007) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на
VIII седници 26. децембра 2008. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
“УРБАНИЗАМ” ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ,
НОВИ САД
I
МИЛАН ШЕШУМ, разрешава се дужности члана
Надзорног одбора Јавног предузећа “Урбанизам” Завод за урбанизам, Нови Сад.
II
ОЉА ТОЛМАЧ, именује се за члана Надзорног одбора Јавног предузећа “Урбанизам” Завод за урбанизам,
Нови Сад.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2008-380-I
26. децембар 2008. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

30. decembar 2008.

730
На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса (“Службени
гласник РС”, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 и
123/2007) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на VIII
седници 26. децембра 2008. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ
“СТАН”, НОВИ САД
I
Разрешавају се дужности члана Управног одбора
Јавног комуналног предузећа за стамбене услуге
“Стан”, Нови Сад:
ВЕСНА МАСТИЛОВИЋ
СЛОБОДАН БЕЧЕЛИЋ
ЗДРАВКО МАНДИЋ
II
За чланове Управног одбора Јавног комуналног предузећа за стамбене услуге “Стан” , Нови Сад именују
се:
ЉИЉАНА КОКИЋ
ДУШАН САМАРЏИЋ
БОШКО СТАНИШИЋ
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2008-381-I
26. децембар 2008. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

731
На основу члана 15. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса (“Службени
гласник РС”, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 и
123/2007) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на
VIII седници 26. децембра 2008. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ
УСЛУГЕ “СТАН”, НОВИ САД

30. decembar 2008.
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ЉУБОМИР НОВАК, разрешава се дужности члана
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за
стамбене услуге “Стан”, Нови Сад.
II
СТЕВАН ВОЈВОДИЋ, именује се за члана Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа за стамбене услуге “Стан” , Нови Сад.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2008-382-I
26. децембар 2008. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

733
На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса (“Службени
гласник РС”, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 и
123/2007) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на
VIII седници 26. децембра 2008. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА “НОВОСАДСКА ТОПЛАНА”,
НОВИ САД
I
МИЈА МАЛЕШЕВ , разрешава се дужности члана Управног одбора Јавног комуналног предузећа “Новосадска топлана”, Нови Сад.
II
ВЛАДИМИР САВИЋ, именује се за члана Управног
одбора Јавног комуналног предузећа “Новосадска топлана “ , Нови Сад.

732
На основу члана 15. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса (“Службени
гласник РС”, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 и
123/2007) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на
VIII седници 26. децембра 2008. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ПУТ”,
НОВИ САД

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2008-384-I
26. децембар 2008. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

I
БРАНКО СТАНИШИЋ, разрешава се дужности члана
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа “Пут” ,
Нови Сад.
II
БРАНКО СТАНИШИЋ, именује се за члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа “Пут” , Нови
Сад.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2008-383-I
26. децембар 2008. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

734
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на
VIII седници 26. децембра 2008. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА АПОТЕКЕ НОВИ САД
I
ПЕТАР МУДРИ, разрешава се дужности члана Управног одбора Апотеке Нови Сад.
II
АЛЕКСАНДАР БОГДАНОВИЋ, именује се за члана
Управног одбора Апотеке Нови Сад.
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III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2008-385-I
26. децембар 2008. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

30. decembar 2008.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА
УНАПРЕЂЕЊЕ ВОКАЛНЕ УМЕТНОСТИ
МЛАДИХ “МЕЛАНИЈЕ БУГАРИНОВИЋ И
ЋЕРКЕ МИРЈАНЕ КАЛИНОВИЋ-КАЛИН”
У НОВОМ САДУ
I
САНДРА САВИЋ, разрешава се дужности члана Управног одбора Фонда за унапређење вокалне уметности младих “Меланије Бугариновић и ћерке Мирјане Калиновић-Калин” у Новом Саду.
II

735
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на
VIII седници 26. децембра 2008. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
АПОТЕКЕ НОВИ САД
I
МАРИЈАН ПЕТРОВИЋ, разрешава се дужности
председника Надзорног одбора Апотеке Нови Сад.
II
СОЊА ЛАЗАРЕВИЋ, именује се за председника
Надзорног одбора Апотеке Нови Сад.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2008-386-I
26. децембар 2008. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

736
На основу члана 24. тачка 55. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008) и члана 6. Одлуке о оснивању Фонда за унапређење вокалне уметности младих “Меланије Бугариновић и ћерке Мирјане Калиновић-Калин” у
Новом Саду (“Службени лист Општине Нови Сад”, број
11/78), Скупштина Града Новог Сада на VIII седници 26.
децембра 2008. године, доноси

АНДРИЈА ГРУЈИЋ, именује се за члана Управног одбора Фонда за унапређење вокалне уметности младих
“Меланије Бугариновић и ћерке Мирјане Калиновић-Калин” у Новом Саду.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2008-387-I
26. децембар 2008. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

737
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада, на
VIII седници 26. децембра 2008. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА
ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА
НОВИ САД
I
Прим. мр сц мед. др БРАНКО МИЛИЧЕВИЋ, именује
се за директора Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад, на период од четири године.
II
Ово решење објавиће се у “Службеном листу Града
Новог Сада”.

Образложе ње
Правни основ за доношење Решења садржан је у
члану 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број

30. decembar 2008.
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43/2008), у коме је утврђена надлежност Скупштине
Града Новог Сада да именује и разрешава директоре
установа чији је оснивач Град Нови Сад.
Чланом 19. Статута Завода за здравствену заштиту
радника Нови Сад, утврђено је да за директора Завода
може бити именовано лице које поред општих услова
прописаних законом, испуњава и следеће услове:
1.да има високу школску спрему здравствене струкезавршен медицински факултет и специјализацију из
једне гране медицине која је у делатности Завода, или
да има високу школску спрему друге струке, да је
дипломирани правник или
дипломирани економиста са завршеном едукацијом
из области здравственог менаџмента и
2. да има најмање пет година радног стажа у области здравствене заштите.
Управни одбор Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад, донео је 4. децембра 2008. године, Одлуку о расписивању конкурса за именовање директора
Завода. Конкурс је објављен у дневном листу “Дневник”
7. децембра 2008. године. На конкурс се пријавио један
кандидат Прим. мр сц мед. др Бранко Миличевић, специјалиста клинички патофизиолог и специјалиста пнеумофтизиолог, који је од 27. јуна 2008. године, вршилац
дужности директора. На основу пријаве на конкурс и
увидом у тражену и приложену документацију, Управни
одбор је на седници од 18. децембра 2008. године, констатовао да Прим. мр сц мед. др Бранко Миличевић, у
свему испуњаве услове за обављање функције директора Завода, те је предложио Скупштини Града да именује Прим. мр сц мед. др Бранка Миличевића, за директора Завода за здравствену заштиту радника Нови
Сад, на период од четири године.
На основу предлога Управног одбора Завода за
здравствену заштиту радника Нови Сад, Комисија за
кадровска, административна и мандатно-имунитетна
питања Скупштине Града Новог Сада на XIV седници
23. децембра 2008. године, утврдила је Предлог решења да се Прим. мр сц мед. др Бранко Миличевић,
именује за директора Завода за здравствену заштиту
радника Нови Сад.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2008-388-I
26. децембар 2008. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

I
ДР НЕНАД АРАЦКИ, именује се за вршиоца дужности директора Завода за хитну медицинску помоћ Нови
Сад.
II
Ово решење објавиће се у “Службеном листу Града
Новог Сада”.

Образложе ње
Правни основ за доношење Решења садржан је у
члану 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број
43/2008), у којем је утврђено да Скупштина Града Новог
Сада именује и разрешава директоре установа, чији је
оснивач Град Нови Сад.
Одлука о изменама и допунама Статута Завода за
хитну медицинску помоћ Нови Сад, којом се прецизније
утврђују услови за именовање директора Завода, достављена је Скупштини Града Новог Сада, као оснивачу, ради давања сагласности. Предлог акта о давању
сагласности на наведену одлуку, уврштен је у предлог
дневног реда седнице Скупштине Града заказане за 26.
децембар 2008. године. Имајући у виду да је наведена
одлука у скупштинској процедури, а да садашњем вршиоцу дужности директора, именованом на период од
шест месеци, мандат истиче 24. децембра 2008. године, Комисија за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања Скупштине Града Новог Сада на
XIV седници 23. децембра 2008. године, на основу
предлога Управног одбора Завода, утврдила је Предлог решења којим се др Ненад Арацки поново именује
за вршиоца дужности директора Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2008-389-I
26. децембар 2008. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

739

На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на
VIII седници 26. децембра 2008. године, доноси

На основу члана 53. Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр.
62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 79/2005, 81/2005,
83/2005 и 101/2005) и члана 24. тачка 29. Статута Града
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града
Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на VIII седници 26. децембра 2008. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ЗА ХИТНУ
МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ НОВИ САД

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”, НОВИ САД
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I

III

Разрешавају се дужности члана Школског одбора
Основне школе “Доситеј Обрадовић” , Нови Сад:
МИЛАН БЕЛОВИЋ
ЈОВИЦА БАЈИЋ
БИЉАНА КАРАНОВИЋ

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

II
За чланове Школског одбора Основне школе “Доситеј Обрадовић”, Нови Сад, именују се:
АЛЕКСАНДАР ХРЕНАР
НАДА БРЕГУН
НАТАША СТОЈАКОВИЋ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2008-391-I
26. децембар 2008. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2008-390-I
26. децембар 2008. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

741
На основу члана 53. Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр.
62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 79/2005, 81/2005,
83/2005 и 101/2005) и члана 24. тачка 29. Статута Града
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града
Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на VIII седници 26. децембра 2008. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ”, НОВИ САД
I

740
На основу члана 53. Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр.
62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 79/2005, 81/2005,
83/2005 и 101/2005) и члана 24. тачка 29. Статута Града
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града
Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на VIII седници 26. децембра 2008. године, доноси

Разрешавају се дужности члана Школског одбора
Основне школе “Ђорђе Натошевић” , Нови Сад:

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“ЂУРА ДАНИЧИЋ”, НОВИ САД

За чланове Школског одбора Основне школе “Ђорђе
Натошевић”, Нови Сад, именују се:

I
Разрешавају се дужности члана Школског одбора
Основне школе “Ђура Даничић”, Нови Сад:
СРЂАНА ГРБИЋ
РАДИМИР ЈОВАНОВИЋ
РАДМИЛА ГУБИК-ГРШИЋ
II
За чланове Школског одбора Основне школе “Ђура
Даничић”, Нови Сад, именују се:
РОБЕРТ ДАМЈАНОВИЋ-ЧОКИЋ
МАНУЕЛА КАСА
КОСТА БОРИШЕВ

ТАТЈАНА ТРУДИЋ
НЕМАЊА ИСАКОВ
ЗОРАН БУГАРСКИ
II

ОЛГА ЈОВАНОВИЋ-ХЕРЦЕГ
НАДА ЈОКИЋ
ЈОЗА ПАКЛЕДИНАЦ
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2008-392-I
26. децембар 2008. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

30. decembar 2008.
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II

На основу члана 53. Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр.
62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 79/2005, 81/2005,
83/2005 и 101/2005) и члана 24. тачка 29. Статута Града
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града
Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на VIII седници 26. децембра 2008. године, доноси

За чланове Школског одбора Основне школе “Јожеф
Атила”, Нови Сад, именују се:
МАРТА НАЂ
ЗОРАН ХОРВАТОВ
ТАПИШКА СИЛВИЈА

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“ИВАН ГУНДУЛИЋ”, НОВИ САД

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

I
Разрешавају се дужности члана Школског одбора
Основне школе “Иван Гундулић” , Нови Сад:
ДУШАН МАНДИЋ
ТОМКА МИЉАНОВИЋ
ДРАГО ЛИКИЋ

III

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2008-394-I
26. децембар 2008. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

II
За чланове Школског одбора Основне школе “Иван
Гундулић”, Нови Сад, именују се:
ЗОРАН ПЕТАКОВ
ТАТЈАНА МАЛЕТАШКИ
ЛАЗАР ГОЛУБОВИЋ
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2008-393-I
26. децембар 2008. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

743
На основу члана 53. Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр.
62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 79/2005, 81/2005,
83/2005 и 101/2005) и члана 24. тачка 29. Статута Града
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града
Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на VIII седници 26. децембра 2008. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“ЈОЖЕФ АТИЛА”, НОВИ САД
I
Разрешавају се дужности члана Школског одбора
Основне школе “Јожеф Атила” , Нови Сад:
ГОРАН ПУАЧА
РОБЕРТ ФАРКАШ
Др МИРОСЛАВ МИЛОСАВЉЕВИЋ

744
На основу члана 53. Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр.
62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 79/2005, 81/2005,
83/2005 и 101/2005) и члана 24. тачка 29. Статута Града
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града
Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на VIII седници 26. децембра 2008. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”, НОВИ САД
I
Разрешавају се дужности члана Школског одбора
Основне школе “Милош Црњански” , Нови Сад:
ИШТВАН БЕРЕЊИ
КСЕНИЈА МИЈУШКОВИЋ
НЕЂО ЈОВАНОВИЋ
II
За чланове Школског одбора Основне школе “Милош Црњански”, Нови Сад, именују се:
ХУСЕИН РЕКИЋ
АНА КАНДИЋ
ЛИВИА ПЕНАВИН
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2008-395-I
26. децембар 2008. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.
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745
На основу члана 53. Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр.
62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 79/2005, 81/2005,
83/2005 и 101/2005) и члана 24. тачка 29. Статута Града
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града
Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на VIII седници 26. децембра 2008. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“ЈОВАН ДУЧИЋ”, ПЕТРОВАРАДИН
I
Разрешавају се дужности члана Школског одбора
Основне школе “Јован Дучић”, Петроварадин:
МИЛОРАД ГРУБАЧ
ВЕСЕЛИН ПОПАРА
МИЛАН ТОДОРОВ
II
За чланове Школског одбора Основне школе “Јован
Дучић”, Петроварадин, именују се:

ДРАГАНА МИЈАТОВ
ДУШАН СТОЈКОВИЋ
ДУБРАВКА ЈУРИШИЋ
II
За чланове Школског одбора Основне школе “Јован
Јовановић Змај”, Сремска Каменица, именују се:
ВЕСНА РЕЉИН
МАРИНА ДАМЈАНОВ
МИОДРАГ БОЖИЋ
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2008-397-I
26. децембар 2008. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

АНА НЕНАДОВ
АНА ТОПОЛСКА
ДУШИЦА АЏИЋ
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2008-396-I
26. децембар 2008. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

30. decembar 2008.

747
На основу чл. 53. и 54. Закона о основама система
образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр.
62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 79/2005, 81/2005,
83/2005 и 101/2005) и члана 24. тачка 29. Статута Града
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града
Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на VIII седници 26. децембра 2008. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ “ЛАЗА
КОСТИЋ” У НОВОМ САДУ
I

746
На основу члана 53. Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр.
62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 79/2005, 81/2005,
83/2005 и 101/2005) и члана 24. тачка 29. Статута Града
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града
Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на VIII седници 26. децембра 2008. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ТРИ
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”,
СРЕМСКА КАМЕНИЦА
I
Разрешавају се дужности члана Школског одбора
Основне школе “Јован Јовановић Змај”, Сремска Каменица:

Разрешавају се дужности члана Школског одбора
Гимназије “Лаза Костић” у Новом Саду:
ЧЕДОМИР ВОЈНОВИЋ
ГОРАН ЋУБИЋ
БРАНКО ГРБИЋ
МИЛИЦА РОВЧАНИН
МИЛИЦА МАРОВИЋ
ИЛОНА МЕДИЋ
II
За чланове Школског одбора Гимназије “Лаза Костић”
у Новом Саду, именују се:
ГОРАН ЗЕЧЕВИЋ
ДРАГАНА МИЛОШЕВИЋ
АЛЕКСАНДРА ЦИНГИ
НАТАША МИЛОСАВИЋ
ЈЕЛЕНА ДАЛМАЦИЈА
ТАЊА КЛИЦОВ

30. decembar 2008.
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Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2008-398-I
26. децембар 2008. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

749
На основу чл. 53. и 54. Закона о основама система
образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр.
62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 79/2005, 81/2005,
83/2005 и 101/2005) и члана 24. тачка 29. Статута Града
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града
Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на VIII седници 26. децембра 2008. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНOВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ У
НОВОМ САДУ
I
Разрешавају се дужности члана Школског одбора
Балетске школе у Новом Саду:
АЛЕКСАНДАР ЈАНЕВСКИ

748
На основу чл. 53. и 54. Закона о основама система
образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр.
62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 79/2005, 81/2005,
83/2005 и 101/2005) и члана 24. тачка 29. Статута Града
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града
Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на VIII седници 26. децембра 2008. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ “ЈОВАН
ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ” У НОВОМ САДУ
I
Разрешавају се дужности члана Школског одбора
Гимназије “Јован Јовановић Змај” у Новом Саду:
СВЕТЛАНА СТЕФАНОВИЋ
НАТАША СТОЈАНОВИЋ
II
За чланове Школског одбора Гимназије “Јован Јовановић Змај” у Новом Саду, именују се:
ЖИВКА ТЕОДОРОВИЋ
ЗОРАН СТОЈШИН
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2008-399-I
26. децембар 2008. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

ДЕЈАН МАНДИЋ
СТЕВАН ПИВАРСКИ
ДРАГАН МАНОЈЛОВИЋ
ЧЕДОМИР АЛЕКСИЋ
СРЂАНА ЉУБИЧИЋ
II
За чланове Школског одбора Балетске школе у Новом Саду, именују се:
ГАБРИЕЛА ТЕГЛАШИ ВЕЛИМИРОВИЋ
ЗОРАН МАТКОВИЋ
ТЕОДОР ПОПОВИЋ
ТЕОДОРА СТОЈШИЋ
САЊА КАРАН
ЈАСМИНА ЖИВКОВИЋ
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2008-400-I
26. децембар 2008. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

750
На основу чл. 53. и 54. Закона о основама система
образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр.
62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 79/2005, 81/2005,
83/2005 и 101/2005) и члана 24. тачка 29. Статута Града
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града
Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на VIII седници 26. децембра 2008. године, доноси
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РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШКОЛЕ ЗА ДИЗАЈН
“БОГДАН ШУПУТ” У НОВОМ САДУ

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

I
Разрешавају се дужности члана Школског одбора
Школе за дизајн “Богдан Шупут” у Новом Саду:
ЗОРАН РАНЂЕЛОВИЋ
СТАНКО ЛЕКИЋ
НИКОЛИНА КОЊЕВИЋ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2008-403-I
26. децембар 2008. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

II
За чланове Школског одбора Школе за дизајн “Богдан Шупут” у Новом Саду, именују се:
ЛАСЛО СИЛАЂИ
КОВАЧ П. ГАБРИЕЛА
ВЕСНА МАТИЈЕВИЋ
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2008-401-I
26. децембар 2008. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

III

752
На основу члана 15. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса (“Службени
гласник РС”, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 и
123/2007) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на
VIII седници 26. децембра 2008. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “ГРАДСКО
ЗЕЛЕНИЛО”, НОВИ САД
I
НАДА КОВАЧЕВИЋ, разрешава се дужности члана
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа “Градско зеленило”, Нови Сад.

751
На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса (“Службени
гласник РС”, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 и
123/2007) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на
VIII седници 26. децембра 2008. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА “ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО”,
НОВИ САД
I
Разрешавају се дужности члана Управног одбора
Јавног комуналног предузећа “Градско зеленило”, Нови
Сад:
ДРАГАН ШУЋАК
НАДА ЂУРОВИЋ
II
За чланове Управног одбора Јавног комуналног предузећа “Градско зеленило” , Нови Сад, именују се:
ЈОВО СОВИЉ
БИСЕРКА СВЕТИЋ

II
БОРО ДАВИДОВИЋ, именује се за члана Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа “Градско зеленило” , Нови Сад.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2008-404-I
26. децембар 2008. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

753
На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса (“Службени
гласник РС”, бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 и
123/2007) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на
VIII седници 26. децембра 2008. године, доноси

30. decembar 2008.
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РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ГРАДСКИ ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР
“АПОЛО”, НОВИ САД
I
СМИЉКА СЕЉИН, разрешава се дужности члана
Управног одбора Јавног предузећа Градски информативни центар “Аполо”, Нови Сад.
II

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2008-406-I
26. децембар 2008. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

АЛЕКСАНДРА БУРКА, именује се за члана Управног
одбора Јавног предузећа Градски информативни центар “Аполо”, Нови Сад.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2008-405-I
26. децембар 2008. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

755
На основу члана 53. Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр.
62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 79/2005, 81/2005,
83/2005 и 101/2005) и члана 24. тачка 29. Статута Града
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града
Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на VIII седници 26. децембра 2008. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”, ФУТОГ
I

754
На основу члана 53. Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”,
бр. 62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004, 79/2005, 81/2005,
83/2005 и 101/2005) и члана 24. тачка 29. Статута Града
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града
Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на VIII седници 26. децембра 2008. године, доноси

Разрешавају се дужности члана Школског одбора
Основне школе “Десанка Максимовић”, Футог:

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“ВУК КАРАЏИЋ”, НОВИ САД

За чланове Школског одбора Основне школе “Десанка Максимовић”, Футог, именују се:

I
Разрешавају се дужности члана Школског одбора
Основне школе “Вук Караџић” , Нови Сад:
СТЕВАН СУБОТИН

ОСТОЈА НОВАКОВИЋ
МИЛАН ВИГЊЕВИЋ
ГОРДАНА ИЛИЋ
II

ДРАГО КАЛАЊ
ЂОРЂЕ ПИСАРОВ
ЉУБОМИР СТАНИШИЋ
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.

ДУШИЦА СТОЛИЋ
ЗОРИЦА ИЛИЋ
II
За чланове Школског одбора Основне школе “Вук
Караџић”, Нови Сад, именују се:
БИЉАНА МИКАШИНОВИЋ
МИРЈАНА ВЛАДИСАВЉЕВ
РАДИВОЈ МИЛИЧИЋ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2008-407-I
26. децембар 2008. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

1494. strana – Broj 54

SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA

756
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на
VIII седници 26. децембра 2008. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА “НОВИ САД”
НОВИ САД
I
ДР ЖИВОТА ЛАЗАРЕВИЋ, именује се за вршиоца
дужности директора Дома здравља “Нови Сад” Нови
Сад.
II
Ово решење објавиће се у “Службеном листу Града
Новог Сада”.

Образложе ње
Правни основ за доношење Решења садржан је у
члану 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број
43/2008), у којем је утврђено да Скупштина Града Новог
Сада именује и разрешава директоре установа, чији је
оснивач Град Нови Сад.
Имајући у виду да вршиоцу дужности директора,
именованом на период од шест месеци, мандат истиче
10. јануара 2009. године и да поступак за именовање
директора на основу јавног конкурса до тада неће бити
окончан, Комисија за кадровска, административна и
мандатно-имунитетна питања Скупштине Града Новог
Сада, на XV седници 25. децембра 2008. године, утврдила је Предлог решења којим се др Живота Лазаревић
поново именује за вршиоца дужности директора Дома
здравља “Нови Сад” Нови Сад.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2008-408-I
26. децембар 2008. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

30. decembar 2008.

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРЕНОСА
НЕУТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
НА РАЧУН ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ГРАДА
НОВОГ САДА
Члан 1.
Овим правилником ближе се уређује начин и поступак преноса неутрошених буџетских средстава на рачун: Град Нови Сад - Рачун за извршење буџета, која
директни и индиректни корисници буџетских средстава
(у даљем тексту: корисници буџета), нису утрошили за
финансирање расхода у 2008. години, а која су им пренета у складу са Одлуком о буџету Града Новог Сада за
2008. годину (“Службени лист Града Новог Сада”, бр.
47/2007 и 39/2008), закључно са 31. децембром 2008.
године.
Члан 2.
Пренос неутрошених средстава из члана 1. овог правилника корисници буџета врше у складу са овим правилником и Правилником о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог
рачуна трезора Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 18/2005 и 5/2006).
Члан 3.
Индиректни корисници буџетских средстава (у
даљем тексту: индиректни корисници) достављају надлежном директном кориснику буџетских средстава (у
даљем тексту: директни корисник) преглед неутрошених средстава из члана 1. овог правилника, на Обрасцу
ПНС - Преглед неутрошених средстава, који је саставни
део овог правилника, најкасније до 15. јануара 2009. године.
Директни корисници састављају, оверавају и достављају Градској управи за финансије - Сектору за
трезор (у даљем тексту: Трезор), збирне прегледе неутрошених средстава индиректних корисника за које су
надлежни на Обрасцу ЗПНС - Збирни преглед неутрошених средстава, који је саставни део овог правилника,
најкасније до 25. јануара 2009. године.
Директни корисници који имају неутрошена средства
из члана 1. овог правилника, достављају Трезору преглед неутрошених средстава на име расхода за рад и
расхода у оквиру своје надлежности, осим расхода који
се односе на индиректне кориснике за које су надлежни, на Обрасцу ПНС, најкасније до 25. јануара 2009. године.
Члан 4.

Градска управа за финансије

757
На основу члана 7. став 2. Правилника о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора Града Новог Сада
(“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 18/2005 и
5/2006), Градска управа за финансије Града Новог Сада, 30. децембра 2008. године, доноси

Средства за финансирање расхода индиректног корисника, пренета том кориснику од другог нивоа власти,
изузеће се из укупног износа неутрошених средстава у
смислу члана 1. овог правилника, под условом да индиректни корисник, уз преглед из члана 3. став 1. овог
правилника, надлежном директном кориснику достави
потврду коју издаје надлежни орган другог нивоа власти, који му је пренео средства.
Потврда из става 1. овог члана садржи следеће податке:
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1) износ неутрошених средстава која су остварена
од другог нивоа власти;
2) намена за коју су та средства пренета од другог
нивоа власти;
3) број рачуна код Управе за трезор на који су средства пренета;
4) печат надлежног органа издаваоца потврде и потпис овлашћеног лица.
Директни корисник, за индиректног корисника из
своје надлежности, уз преглед из члана 3. став 2. овог
правилника доставља Трезору и потврду из става 1.
овог члана.
Директни корисник, за индиректног корисника из
своје надлежности, уз преглед из члана 3. став 2. овог
правилника доставља Трезору и потврду из става 1.
овог члана.
Директни корисник за део неутрошених средстава
која су му пренета од другог нивоа власти, у циљу изузимања ових средстава из укупног износа неутрошених
средстава, уз преглед из члана 3. став 3. овог правилника, доставља Трезору потврду надлежног органа другог нивоа власти који му је пренео средства, а која садржи податке утврђене у ставу 2. овог члана.

Члан 5.
Корисници буџета пренеће на рачун: Град Нови Сад Рачун за извршење буџета, до 31. јануара 2009. године
сва средства која нису утрошили за финансирање расхода у 2008. години, а која су им пренета у складу са
Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2008. годину, закључно са 31. децембром 2008. године.
Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”, а примењиваће се од 1. јануара 2009. године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ
Број: 420-1/2008-1208-VIII
30. децембар 2008. године
НОВИ САД
Начелник
Радмила Пејин, с.р.
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На основу члана 47 став 1. тачка 3. Статута Града
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града
Новог Сада”, број 43/2008) и члана 23а. став 4. Одлуке о
буџету Града Новог Сада за 2008. годину (“Службени
лист Града Новог Сада”, број 47/2007 и 39/2008), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
I. Одобрава се да се у Одлуци о буџету Града Новог
Сада за 2008. годину (“Службени лист Града Новог Сада”,

Раздео Глава Функција

Поз.
буџета

бр. 47/2007 и 39/2008) изврши преусмеравање средстава из остварених уштеда у трошењу средстава из извора финансирања 01, планираних за расходе за запослене и за коришћење услуга и роба у корист
апропријације економске класификације 416 - Награде
запосленима и остали посебни расходи, у износу до
5% вредности апропријације за расход чији се износ
умањује.
Средства из става 1. ове тачке, појединачно исказана по позицијама буџета и функционалној и економској
класификацији, утврђују се по корисницима, односно
разделима у следећим износима:

Ек.
клас.

01

30. decembar 2008.

Опис

Износ уштеда
(у динарима)

СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
01.01
111

СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА

627.042,90

Извршни и законодавни органи

627.042,90
431.860,00

001

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

002

412

Социјални доприноси на терет послодавца

010

423

Услуге по уговору

01.02
130
015

411

77.303,90
117.879,00

СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА

1.273.094,20

Опште услуге

1.273.094,20

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

968.247,00
172.247,20

016

412

Социјални доприноси на терет послодавца

017

413

Накнаде у натури

12.050,00

018

414

Социјална давања запосленима

76.800,00
23.250,00

019

415

Накнаде трошкова за запослене

021

421

Стални трошкови

022

422

Трошкови путовања

023

423

Услуге по уговору

02

1.000,00
14.500,00
5.000,00

ГРАДОНАЧЕЛНИК
02.01
111
037

423

02.02
130

ГРАДОНАЧЕЛНИК

595.481,00

Извршни и законодавни органи

595.481,00

Услуге по уговору

595.481,00

СЛУЖБА ГРАДОНАЧЕЛНИКА

2.514.831,77

Опште услуге

2.514.831,77
1.953.050,00

040

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

041

412

Социјални доприноси на терет послодавца

349.599,77

042

413

Накнаде у натури

24.000,00

043

414

Социјална давања запосленима

74.282,00

044

415

Накнаде трошкова за запослене

26.400,00

047

422

Трошкови путовања

87.500,00

03

ГРАДСКО ВЕЋЕ
03.01
111

ГРАДСКО ВЕЋЕ

209.998,00

Извршни и законодавни органи

209.998,00
178.997,00

057

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

058

412

Социјални доприноси на терет послодавца

31.001,00
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ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
04.01
130

ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

1.581.671,50

Опште услуге

1.581.671,50
1.219.795,00

066

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

067

412

Социјални доприноси на терет послодавца

218.336,50

068

413

Накнаде у натури

33.900,00

069

414

Социјална давања запосленима

63.760,00
19.850,00

070

415

Накнаде трошкова за запослене

072

421

Стални трошкови

073

422

Трошкови путовања

074

423

Услуге по уговору

05

1.500,00
17.780,00
6.750,00

ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
05.01
130

ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

767.182,20

Опште услуге

767.182,20

112

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

598.320,00

113

412

Социјални доприноси на терет послодавца

107.105,20

114

413

Накнаде у натури

12.350,00

115

414

Социјална давања запосленима

23.007,00
13.300,00

116

415

Накнаде трошкова за запослене

118

421

Стални трошкови

119

422

Трошкови путовања

8.500,00

120

423

Услуге по уговору

4.100,00

06

500,00

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
06.01
130

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

3.529.691,30

Опште услуге

3.525.191,30
2.719.770,00

126

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

127

412

Социјални доприноси на терет послодавца

486.846,30

128

413

Накнаде у натури

129

414

Социјална давања запосленима

171.750,00

59.150,00
43.750,00

130

415

Накнаде трошкова за запослене

132

421

Стални трошкови

133

422

Трошкови путовања

18.000,00

134

423

Услуге по уговору

25.425,00

133
136

423

07

500,00

Остале опште услуге

4.500,00

Услуге по уговору

4.500,00

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
07.01
130

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

865.552,00

Опште услуге

865.552,00

163

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

614.820,00

164

412

Социјални доприноси на терет послодавца

110.061,00

165

413

Накнаде у натури

10.400,00

166

414

Социјална давања запосленима

97.271,00

167

415

Накнаде трошкова за запослене

14.750,00

169

421

Стални трошкови

500,00
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422

Трошкови путовања

171

423

Услуге по уговору

08

30. decembar 2008.
13.500,00
4.250,00

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ
08.01
130

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ

1.228.094,10

Опште услуге

1.228.094,10

178

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

927.537,00

179

412

Социјални доприноси на терет послодавца

166.057,10

180

413

Накнаде у натури

20.875,00

181

414

Социјална давања запосленима

58.015,00

182

415

Накнаде трошкова за запослене

19.260,00

184

421

Стални трошкови

185

422

Трошкови путовања

21.600,00

1.000,00

186

423

Услуге по уговору

13.750,00

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

09
09.01
130
205

411

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

1.684.580,06

Опште услуге

1.534.272,06

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

1.180.390,00

206

412

Социјални доприноси на терет послодавца

207

413

Накнаде у натури

211.178,06
31.415,00

208

414

Социјална давања запосленима

86.039,00

209

415

Накнаде трошкова за запослене

15.250,00

211

422

Трошкови путовања

10.000,00

Финансијски и фискални послови

150.308,00

214

421

Стални трошкови

150.308,00

112

10

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
10.01
130

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

1.187.624,80

Опште услуге

1.187.624,80

222

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

908.460,00

223

412

Социјални доприноси на терет послодавца

162.617,80

224

413

Накнаде у натури

27.750,00

225

414

Социјална давања запосленима

58.315,00

226

415

Накнаде трошкова за запослене

9.050,00

228

421

Стални трошкови

1.000,00

229

422

Трошкови путовања

230

423

Услуге по уговору

11

16.232,00
4.200,00

ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ
11.01
130
252

411

ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ

670.456,13

Опште услуге

670.456,13

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

506.110,00

253

412

Социјални доприноси на терет послодавца

254

413

Накнаде у натури

90.597,13
7.660,00

255

414

Социјална давања запосленима

53.765,00

256

415

Накнаде трошкова за запослене

4.004,00

257

421

Стални трошкови

250,00
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258

422

Трошкови путовања

6.720,00

259

423

Услуге по уговору

1.350,00

12

ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
12.01
130
285
286
287
288
289
291
292
293

411
412
413
414
415
421
422
423

13

ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

475.274,30

Опште услуге

475.274,30

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору

309.335,00
55.383,30
8.150,00
70.641,00
1.905,00
250,00
19.260,00
10.350,00

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО
13.01

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО
130

380.052,00

Опште услуге

380.052,00

298

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

292.950,00

299

412

Социјални доприноси на терет послодавца

52.437,00

300

413

Накнаде у натури

301

414

Социјална давања запосленима

13.900,00

2.655,00
8.425,00

302

415

Накнаде трошкова за запослене

304

421

Стални трошкови

305

422

Трошкови путовања

6.720,00

306

423

Услуге по уговору

2.700,00

265,00

ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ

14
14.01
130

ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ

2.040.885,97

Опште услуге

2.040.885,97
1.553.418,00

312

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

313

412

Социјални доприноси на терет послодавца

314

413

Накнаде у натури

315

414

Социјална давања запосленима

127.325,00

316

415

Накнаде трошкова за запослене

14.300,00

318

421

Стални трошкови

319

422

Трошкови путовања

320

423

Услуге по уговору

15

278.062,97
43.950,00

265,00
18.840,00
4.725,00

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
15.01

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
130

Опште услуге
329

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

7.162.177,70
7.162.177,70
5.234.765,00

330

412

Социјални доприноси на терет послодавца

937.027,70

331

413

Накнаде у натури

152.860,00

332

414

Социјална давања запосленима

215.035,00
84.500,00

333

415

Накнаде трошкова за запослене

335

421

Стални трошкови

336

422

Трошкови путовања

337

423

Услуге по уговору

1.000,00
31.000,00
505.990,00
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ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
16.01
130

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

7.225.530,76

Опште услуге

7.225.530,76
5.515.295,00

339

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

340

412

Социјални доприноси на терет послодавца

987.241,10

341

413

Накнаде у натури

186.640,00

342

414

Социјална давања запосленима

377.380,00
118.455,00

343

415

Накнаде трошкова за запослене

345

421

Стални трошкови

346

422

Трошкови путовања

24.520,00

347

423

Услуге по уговору

13.499,66

17

2.500,00

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
17.01
130
372

411

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ

571.385,10

Опште услуге

571.385,10

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

433.895,00

373

412

Социјални доприноси на терет послодавца

77.670,10

374

413

Накнаде у натури

3.805,00

375

414

Социјална давања запосленима

22.255,00

376

415

Накнаде трошкова за запослене

5.710,00

377

421

Стални трошкови

378

422

Трошкови путовања

379

423

Услуге по уговору

18

250,00
24.800,00
3.000,00

СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
18.01
130

СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

12.504.602,19

Опште услуге

12.504.602,19

381

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

382

412

Социјални доприноси на терет послодавца

4.874.487,00
872.537,61

383

413

Накнаде у натури

222.750,00

384

414

Социјална давања запосленима

279.845,00

385

415

Накнаде трошкова за запослене

387

421

Стални трошкови

388

422

Трошкови путовања

175.000,00

389

423

Услуге по уговору

780.000,00

390

424

Специјализоване услуге

391

425

Текуће поправке и одржавање

1.063.144,00

392

426

Материјал

2.123.788,58

19

158.050,00
1.915.000,00

40.000,00

БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ
19.01

БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ
130

394.011,90

Опште услуге

394.011,90

399
400
401
402
403
404

411
412
413
414
415
421

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови

308.356,80
39.920,10
4.260,00
27.915,00
3.310,00
250,00

405

422

Трошкови путовања

10.000,00

30. decembar 2008.

SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA

20

Broj 54 – Strana 1505.

ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ
20.01
130

ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ

465.606,00

Опште услуге

465.606,00
348.215,00

408

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

409

412

Социјални доприноси на терет послодавца

62.332,00

410

413

Накнаде у натури

411

414

Социјална давања запосленима

32.760,00

8.100,00
4.755,00

412

415

Накнаде трошкова за запослене

413

421

Стални трошкови

414

422

Трошкови путовања

6.350,00

415

423

Услуге по уговору

2.564,00

21

530,00

ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
21.01
130

ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

790.769,39

Опште услуге

790.769,39

425

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

609.037,00

426

412

Социјални доприноси на терет послодавца

109.017,39

427

413

Накнаде у натури

428

414

Социјална давања запосленима

7.705,00
29.510,00

429

415

Накнаде трошкова за запослене

7.500,00

431

421

Стални трошкови

4.750,00

432

422

Трошкови путовања

433

423

Услуге по уговору

4.000,00

434

426

Материјал

9.250,00

10.000,00

II. Средства из тачке I. овог решења распоредиће се по разделима, у корист апропријација економске класификације 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи на следећим позицијама буџета:
Раздео

Глава

Функција

Поз.
буџета

Ек.
клас.

01

Опис

Износ
(у динарима)

СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
01.01

СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
111

Извршни и законодавни органи
006

416

01.02

Награде запосленима и остали посебни расходи

197.867,14

СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА
130

Опште услуге
020

416

02

Награде запосленима и остали посебни расходи

1.702.269,96

ГРАДОНАЧЕЛНИК
02.01

ГРАДОНАЧЕЛНИК
111

Извршни и законодавни органи
034

416

02.02

Награде запосленима и остали посебни расходи

140.635,00

СЛУЖБА ГРАДОНАЧЕЛНИКА
130

Опште услуге
045

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

2.514.831,77
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СЛУЖБА ЗА ИНСПЕКЦИЈУ
111

Извршни и законодавни органи
054-1

416

03

Награде запосленима и остали посебни расходи

454.846,00

ГРАДСКО ВЕЋЕ
03.01

ГРАДСКО ВЕЋЕ
111

Извршни и законодавни органи
061-1

416

04

Награде запосленима и остали посебни расходи

210.998,00

ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
04.01

ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
130

Опште услуге
071

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

1.751.260,03

ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

05
05.01

ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
130

Опште услуге
117

416

06

Награде запосленима и остали посебни расходи

940.452,35

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
06.01

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
130

Опште услуге
131

416

07

Награде запосленима и остали посебни расходи

4.135.738,93

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

07.01
130

Опште услуге
168

416

08

Награде запосленима и остали посебни расходи

874.095,61

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ
08.01

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ
130

Опште услуге
183

416

09

Награде запосленима и остали посебни расходи

1.534.151,95

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ
09.01

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ
130

Опште услуге
209-1

416

10

Награде запосленима и остали посебни расходи

1.684.580,06

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

10.01
130

Опште услуге
227

416

11

Награде запосленима и остали посебни расходи

1.435.260,53

ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ
11.01

ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ
130

Опште услуге
256-1

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

803.512,13
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ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
12.01

ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
130

Опште услуге
290

416

13

Награде запосленима и остали посебни расходи

477.002,35

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО
13.01

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО
130

Опште услуге
303

416

14

Награде запосленима и остали посебни расходи

418.824,50

ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ
14.01

ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ
130

Опште услуге
317

416

15

Награде запосленима и остали посебни расходи

2.451.532,90

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
15.01

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
130

Опште услуге
334

416

16

Награде запосленима и остали посебни расходи

8.236.120,04

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
16.01

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
130

Опште услуге
344

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

8.810.844,63

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ

17
17.01

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
130

Опште услуге
376-1

416

18

Награде запосленима и остали посебни расходи

638.204,21

СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
18.01

СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
130

Опште услуге
386

416

19

Награде запосленима и остали посебни расходи

7.325.186,78

БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ
19.01

БИРО ЗА ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ
130

Опште услуге
403-1

416

20

Награде запосленима и остали посебни расходи

518.817,08

ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ
20.01

ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ
130

Опште услуге
412-1

416

21

Награде запосленима и остали посебни расходи

470.979,20

ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
21.01

ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
130

Опште услуге
430

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

1.018.584,12
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III. Средства из тачке II. овог решења користиће се
за исплату награда за посебне резултате рада изабраним, именованим и постављеним лицима у органима
Града Новог Сада и постављеним и запосленим лицима
у градским управама, посебним организацијама и службама и Градском јавном правобранилаштву, као и
запосленим лицима која обављају послове за градске
управе, посебне организације и службе, а нису
распоређена по актима о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места.
IV. За реализацију овог решења задужују се директни корисници буџета Града Новог Сада.
V. Решење доставити:
- Скупштини Града Новог Сада,
- Градоначелнику Града Новог Сада,
- Градском већу Града Новог Сада,
- Градској управи за комуналне послове,
- Градској управи за саобраћај и путеве,
- Градској управи за урбанизам и стамбене
послове,
- Градској управи за заштиту животне средине,
- Градској управи за привреду,
- Градској управи за образовање,
- Градској управи за културу,
- Градској управи за спорт и омладину,

-

30. decembar 2008.

Градској управи за здравство,
Градској управи за социјалну и дечију заштиту,
Градској управи за инспекцијске послове,
Градској управи за опште послове,
Градској управи за прописе,
Служби за заједничке послове,
Бироу за пружање правне помоћи,
Дирекцији за робне резерве,
Градском јавном правобранилаштву и
Градској управи за финансије:
- Сектору за трезор,
- Одсеку за буџет.

VI. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 020-2/2008-1075-II
30. децембар 2008. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић, с.р.
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SADR@AJ
Reg. br. Predmet

Strana Reg. br. Predmet

ГРАД НОВИ САД

713

Скупштина
703

704

705

706

707

708

709

710
711

712

714

Одлука о решавању стамбених потреба ратних војних инвалида и породица палих бораца на територији
Града Новог Сада

1449

Одлука о изменама и допунама Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад

1452

Одлука о заштити Каменичког парка,
са Описом граница споменика природе
“Каменички парк”
Одлука о изради плана детаљне регулације блокова између улица Косте
Шокице и Партизанске у Новом Саду,
са Програмом и Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја плана детаљне регулације на
животну средину
Одлука о изради плана детаљне регулације улазног правца дуж Темеринског пута у Новом Саду, са Програмом и Решењем о неприступању
изради стратешке процене утицаја
плана детаљне регулације на животну средину

715

716
1454
117

718
1456
719

720
1464

Одлука о изради плана детаљне регулације дела општеградског центра
уз Радничку улицу у Новом Саду, са
Програмом и Решењем о неприступању изради стратешке процене
утицаја плана детаљне регулације
на животну средину

1470

Решење о потврђивању мандата
новим одборницима Скупштине
Града Новог Сада

1477

Решење о престанку мандата
одборнице

1477

Решење о потврђивању мандата
новим одборницима Скупштине
Града Новог Сада

1478

Решење о давању сагласности на
Програм заштите и развоја парка
природе “Бегечка јама” за 2008.
годину

1478

721

722

723

724

725

Strana

Решење о давању сагласности на
Одлуку о изменама и допунама
Статута Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад

1478

Решење о давању назива улици
у Новом Саду

1478

Решење о недавању сагласност
Агенцији за остали превоз путника
у друмском саобраћају ВИЗИТ НОВИ
САД из Новог Сада на употребу имена
Града Новог Сада у називу ове агенције

1479

Решење о разрешењу и избору члана
Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања

1479

Решење о разрешењу и именовању
члана Школског одбора Основне
школе “Ђорђе Натошевић” у Новом
Саду

1479

Решење о разрешењу и именовању
два члана Школског одбора Основне
школе “Иво Лола Рибар” у Новом Саду

1480

Решење о разрешењу и именовању
члана Школског одбора Основне
школе “Никола Тесла” у Новом Саду

1480

Решење о разрешењу и именовању
члана Школског одбора Школе за
дизајн “Богдан Шупут” у Новом Саду

1480

Решење о разрешењу и именовању
члана Школског одбора Средње
школе “Светозар Милетић” у Новом
Саду

1481

Решење о разрешењу и именовању
два члана Школског одбора Медицинске школе “7. април” у Новом Саду

1481

Решење о разрешењу и именовању
чланова Школског одбора Средње
машинске школе у Новом Саду

1481

Решење о разрешењу и именовању
три члана Управног одбора Јавног
градског саобраћајног предузећа
“Нови Сад”, Нови Сад

1482

Решење о разрешењу и именовању
члана Надзорног одбора Јавног
градског саобраћајног предузећа
“Нови Сад”, Нови Сад

1482

30. decembar 2008.

SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA

Reg. br. Predmet
726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

Решење о престанку дужности члана
Управног одбора Позоришта младих,
Нови Сад
Решење о именовању директора
Завода за здравствену заштиту
студената Нови Сад
Решење о разрешењу и именовању
члана Управног одбора Јавног предузећа “Урбанизам”, Завод за урбанизам Нови Сад
Решење о разрешењу и именовању
члана Надзорног одбора Јавног предузећа “Урбанизам” Завод за урбанизам, Нови Сад
Решење о разрешењу и именовању
чланова Управног одбора Јавног комуналног предузећа за стамбене
услуге “Стан”, Нови Сад
Решење о разрешењу и именовању
члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за стамбене
услуге “Стан”, Нови Сад
Решење о разрешењу и именовању
члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа “Пут”, Нови Сад
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1482
740
1483
741
1483
742

1484

1484

743

744

745
1484
746
1485

Решење о разрешењу и именовању
члана Управног одбора Јавног комуналног предузећа “Новосадска топлана”, Нови Сад

1485

Решење о разрешењу и именовању
члана Управног одбора Апотеке Нови
Сад

1485

Решење о разрешењу и именовању
председника Надзорног одбора
Апотеке Нови Сад

1486

747

748

749

Решење о разрешењу и именовању
члана Управног одбора Фонда за
унапређење вокалне уметности младих “Меланије Бугариновић и ћерке
Мирјане Калиновић-Калин” у Новом
Саду

1486

Решење о именовању директора
Завода за здравствену заштиту
радника Нови Сад

1486

Решење о именовању вршиоца дужности директора Завода за хитну
медицинску помоћ Нови Сад

1487
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Решење о разрешењу и именовању
три члана Школског одбора Основне
школе “Доситеј Обрадовић”, Нови Сад

1487

Решење о разрешењу и именовању
три члана Школског одбора Основне
школе “Ђура Даничић”, Нови Сад

1488

Решење о разрешењу и именовању
три члана Школског одбора Основне
школе “Ђорђе Натошевић”, Нови Сад

1488

Решење о разрешењу и именовању
три члана Школског одбора Основне
школе “Иван Гундулић”, Нови Сад

1489

Решење о разрешењу и именовању
три члана Школског одбора Основне
школе “Јожеф Атила”, Нови Сад

1489

Решење о разрешењу и именовању
три члана Школског одбора Основне
школе “Милош Црњански”, Нови Сад

1489

Решење о разрешењу и именовању
три члана Школског одбора Основне
школе “Јован Дучић”, Петроварадин

1490

Решење о разрешењу и именовању
три члана Школског одбора Основне
школе “Јован Јовановић Змај”,
Сремска Каменица

1490

Решење о разрешењу и именовању
чланова Школског одбора Гимназије
“Лаза Костић” у Новом Саду

1490

Решење о разрешењу и именовању
два члана Школског одбора Гимназије
“Јован Јовановић Змај” у Новом Саду

1491

Решење о разрешењу и именовању
чланoва Школског одбора Балетске
школе у Новом Саду

1491

Решење о разрешењу и именовању
три члана Школског одбора Школе за
дизајн “Богдан Шупут” у Новом Саду

1491

Решење о разрешењу и именовању
чланова Управног одбора Јавног комуналног предузећа “Градско зеленило”, Нови Сад

1492

Решење о разрешењу и именовању
члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа “Градско зеленило”, Нови Сад

1492
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754

755

756

Решење о разрешењу и именовању
члана Управног одбора Јавног предузећа Градски информативни центар
“Аполо”, Нови Сад
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Градска управа за финансије
1492

Решење о разрешењу и именовању
три члана Школског одбора Основне
школе “Вук Караџић”, Нови Сад

1493

Решење о разрешењу и именовању
три члана Школског одбора Основне
школе “Десанка Максимовић”, Футог

1493

Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља
“Нови Сад” Нови Сад

1494

757

758

Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета
Града Новог Сада

1494

Решење о одобравању да се у
Одлуци о буџету Града Новог
Сада за 2008. годину изврши
преусмеравање средстава

1500

Izdava~: Grad Novi Sad, Gradska uprava za propise Grada Novog Sada. Odgovorni urednik: Igor Ba{nec.
Uredni{tvo: Gradska uprava za propise Grada Novog Sada,
21000 Novi Sad, @arka Zrewanina 2, Telefon: 021/451-726.
Godi{wa pretplata: 3.500,00 dinara. Uplatni ra~un broj: 840-742341843-24;
Po modelu 97 sa pozivom na broj 20-511, Uprava za javna pla}awa - Filijala Novi Sad,
pri Ministarstvu finansija Republike Srbije
Primalac: Prihodi gradskih organa uprave
Svrha pla}awa: Za "Slu`beni list Grada Novog Sada".
Ra~unarska obrada i {tampa:
Slu`ba za zajedni~ke poslove organa Grada Novog Sada, @arka Zrewanina 2, 21000 Novi Sad, telefon 021/420-299.

