
SLU@BENI LIST
GRADA NOVOG SADA

Godina XXVIII - Broj 55 NOVI SAD,  31. decembar 2009. primerak 280,00 dinara

ГРАД НОВИ САД

Скупштина
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На основу члана 59. став 1. Закона о локалној само-

управи (''Службени гласник Републике Србије'', број 
129/2007) и члана 60. Статута Града Новог Сада – пре-
чишћен текст (''Службени лист Града Новог Сада'', број 
43/2008) Скупштина Града Новог Сада на XX седници 
29. децембра 2009. године, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ГРАДСКИМ УПРАВАМА ГРАДА 
НОВОГ САДА

Члан 1.

У Одлуци о градским управама Града Новог Сада 
("Службени лист Града Новог Сада", број 52/2008), у 
члану 8. став 1. после алинеје два додаје се нова али-
неја три која гласи:

"- управљање комуналним отпадом;"
Досадашње алинеје три и четири постају алинеје че-

тири и пет.
У ставу 2. алинеја три мења се и гласи:
"- учествовање у припреми програма одржавања, за-

штите и развоја локалних путева, улица и некатегори-
саних путева и реализацију програма."

Члан 2.

У члану 9. став 1. алинеја два мења се и гласи:
"- издавање грађевинске дозволе за изградњу и ре-

конструкцију, одобрења за извођење инвестиционих 
радова за које се не издаје грађевинска дозвола, оверу 
техничке документације, издавање употребне дозволе 
за саобраћајне површине за које је то законом повере-
но Граду;"

У алинеји седам речи: "Јавних површина" замењују 
се речима: "површина јавне намене".

У алинеји девет речи: "учествовање у припреми" за-
мењују се речју: "припрему".

Члан 3.

У члану 10. став 1. алинеја један мења се и гласи:
"- припрему и доношење просторног плана и урба-

нистичких планова, њихову евиденцију и праћење њи-
хове реализације, вођење локалног информационог 
система планских докумената и регистра инвеститора, 
старање, путем Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за 

урбанизам Нови Сад, о спровођењу мера и услова за-
штите од буке у плановима, програмима и пројектима, 
укључујући и оне на које даје сагласност у поступку 
стратешке процене утицаја, процене утицаја пројеката 
на животну средину, односно у поступку издавања ин-
тегрисане дозволе за рад постројења и активности, 
акустично зонирање на својој територији, одређивање 
мера забране и ограничења у складу са Законом о за-
штити од буке у животној средини ("Службени гласник 
Републике Србије", број 36/2009), издавање услова и 
исправку граница суседних парцела, потврђивање про-
јекта парцелације, препарцелације, издавање инфор-
мације о локацији и локацијске дозволе, издавање 
грађевинске дозволе за изградњу објеката за које је то 
законом поверено Граду, одобрења за извођење грађе-
винских радова за које се не издаје грађевинска дозво-
ла и грађевинске дозволе за припремне радове, изда-
вање употребне дозволе, потврђивање нацрта 
посебних делова зграде, послове техничке архиве и 
стручне, административне и техничке послове за Коми-
сију за планове и друга радна тела Градоначелника, 
Градског већа и Скупштине Града образована за област 
урбанизма и грађевинарства".

Став 6. мења се и гласи:
"У Управи за имовинско-правне послове и имовину 

Града обављају се послови који се односе на: екс-
пропријацију и административни пренос земљишта и 
зграда, депоседацију, успостављање права службенос-
ти и деекспропријацију, одређивање земљишта за ре-
довну употребу објекта, конверзију права коришћења у 
право својине уз накнаду, престанак права коришћења 
грађевинског земљишта, закључивање уговора о отку-
пу станова на којима право располагања има Град, 
увођење непокретне имовине Града у јавне евиденције, 
поступке везане за прибављање и отуђење непокретне 
имовине на којој Град има право коришћења, успос-
тављање и одржавање јединствене евиденције о не-
покретној имовини Града и друге послове у вези са том 
имовином, као и стручне, административне и техничке 
послове за комисије за враћање земљишта и пашњака, 
комасацију и арондацију земљишта".

Члан 4.

У члану 11. став 1. после алинеје девет додаје се 
шест нових алинеја које гласе:

"- издавање привременог одобрења за рад и изда-
вање дозволе за рад у погледу испуњености услова за-
штите ваздуха од загађивања;

- издавање дозвола за обављање делатности про-
мета и дозволе за коришћење нарочито опасних хеми-
калија;
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- давање сагласности на планове управљања за-
штићеним подручјем, годишње програме управљања и 
правилнике о унутрашњем раду у чуварској служби;

- издавање дозвола, одобрења и других аката у 
складу са Законом о управљању отпадом, вођење еви-
денције и достављање података министарству;

- давање мишљења министарству или надлежном 
органу Покрајине у поступку када ови органи издају 
дозволу у складу са Законом о управљању отпадом;

- припрему локалног акционог плана заштите од буке 
у животној средини, обезбеђивање услова и старање о 
његовом спровођењу."

Алинеје десет и једанаест постају алинеје 16. и 17.

Члан 5.

У члану 12. став 1. мења се и гласи:
"- анализирање мера текуће и развојне економске 

политике и њихов утицај на индустрију, занатство, при-
ватно предузетништво, трговину и снабдевеност тр-
жишта на територији Града;

- прикупљање и обраду података за израду планова, 
програма и пројеката локалног економског развоја;

- припремање предлога мишљења о приватизацији 
предузећа, као и праћење спровођења процеса прива-
тизације на територији Града;

- праћење стања и предлагање мера за унапређење 
пољопривредног земљишта, шума и вода, биљног и жи-
вотињског света и водопривреде;

- израда Годишњег програма заштите, уређења и ко-
ришћења пољопривредног земљишта и старање о ње-
говом спровођењу;

- утврђивање мера подршке за спровођење 
пољопривредне политике за подручје Града;

- израда програма подршке за спровођење пољопри-
вредне политике;

- старање о коришењу пашњака и одлучивање о при-
вођењу пашњака другој култури;

- одређивање ерозивних подручја и учествовање у 
припреми против ерозивних мера;

- утврђивање водопривредних услова и издавање 
водопривредне сагласности и водопривредне дозволе 
за објекте од значаја за Град;

- утврђивање висине накнаде за промену намене 
пољопривредног земљишта;

- организовање заштите од елементарних и других 
већих непогода и заштите од пожара на пољопривред-
ном земљишту;

- подстицање и помоћ развоју задругарства;
- старање о развоју и унапређењу угоститељства, за-

натства и трговине, уређивање радног времена угости-
тељских, трговинских и знатских објеката, места на 
којима се могу обављати одређене делатности, и дру-
гих услова за њихов рад и пословање;

- прикупљање и обраду података за израду планова, 
програма и пројеката развоја туризма;

- предузимање мера и учестовање у активностима 
које су у функцији сталног унапређења садржаја турис-
тичке понуде и побољшање квалитета туристичких ус-
луга;

- прописивање програма полагања и начина пола-
гања стручног испита за туристичке водиче Града;

- вођење евиденције туристичких водича Града;
- одређивање облика и садржине легитимације и оз-

наке туристичких водича Града;
- вршење надзора над организацијом у области ту-

ризма чији је оснивач Град;
- предлагање висине боравишне таксе, као и ко-

ришћење буџетских средстава прикупљених од бора-
вишне таксе;

- праћење спровођења годишњег програма рада Ту-
ристичке организације Града Новог Сада;

- категоризацију сеоског туристичког домаћинства и 
објеката у домаћој радиности (кућа, апартман и соба);

- праћење стања у области политике запошљавања, 
унапређење и спровођење мера за подстицање запос-
лености;

- израда Акционог плана запошљавања Града;
- утврђивање делатности критеријума за спро-

вођење јавних радова од интереса за Град;
- обављање стручних и административно-техничких 

послова за потребе Савета за запошљавање Града Но-
вог Сада и социјално-економског савета Града Новог 
Сада; и 

- издавање уверења о подацима из службене еви-
денције – регистра радњи."

Члан 6.

У члану 15. став 1. мења се и гласи:
"У Градској управи за образовање обављају се пос-

лови који се односе на:
- планирање развоја делатности васпитања и обра-

зовања, обезбеђивање средстава за задовољавање 
потреба у овој области и надзор над коришћењем тих 
средстава у складу са законом, праћење и обезбеђи-
вање функционисања предшколске установе "Радосно 
детињство" Нови Сад, изградњу, капитално одржавање 
и пројектно планирање и опремање зграда и објеката 
предшколске установе, утврђивање мреже дечијих вр-
тића, праћење уписа деце у предшколску установу, 
праћење похађања и реализације припремног предш-
кослког програма у години пред полазак у школу и за-
штита и безбедност деце у складу са прописаним мера-
ма заштите;

- планирање развоја делатности образовања и вас-
питања, обезбеђивање средстава за задовољавање 
потреба у овој области и надзор над коришћењем тих 
средстава у складу са законом, праћење и обезбеђи-
вање функционисања основних и средњих школа у 
складу са законом, утврђивање подручја основних шко-
ла ради уписа деце, праћење редовног похађања Ос-
новне школе и подношење пријаве против родитеља 
чије дете није благовремено уписано у први разред или 
чије дете не похађа редовну наставу, обезбеђивање 
трошкова превоза, исхране и смештаја ученика, ако на 
територији Града нема одговарајуће Основне школе, 
обезбеђивање средстава у области основног и средњег 
образовања за стручно усавршавање и превоз запос-
лених, обезбеђивање средстава за превоз ученика Ос-
новне школе који имају пребивалиште на законом од-
ређеној удаљености од седишта школе, повластице за 
превоз ученика средњих школа у међумесном саоб-
раћају, превоз ученика на републичка такмичења, из-
градњу, капитално одржавање и пројектно планирање 
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зграда и објеката и опремање школа, као и друге расхо-
де за материјалне трошкове школа у складу са законом."

Члан 7.

У члану 16. став 1. после алинеје два додаје се нова 
алинеја три која гласи:

"- утврђивање културних програма односно делова 
програма установа културе чији је оснивач Град који ће 
се финансирати средствима буџета Града;"

Досадашње алинеје три до седам постају алинеје 
четири до осам.

У ставу 3. речи: "у складу са програмима инвестици-
оних активности које доноси Градско веће на предлог 
Градоначелника" замењују се речима: "у складу са ак-
тима Скупштине Града и Градског већа."

Члан 8.

У члану 17. став 6. мења се и гласи:
"У канцеларији за младе обављају се послови који 

се односе на:
- уређење и стварање услова за бригу о младима;
- доношење и реализацију стратегије и акционог 

плана за њено спровођење на територији Града;
- праћење остваривања акционих планова, програма 

за младе и рад на унапређењу локалне омладинске по-
литике;

- успостављање и одржавање сарадње са локалним 
организацијама, удружењима и групама младих, орга-
низацијама за младе, ученичким и студентским парла-
ментима, институцијама, установама и организацијама 
које у оквиру своје надлежности имају програме за младе;

- подстицање омладинског организовања;
- образовне активности и јачање свести о потреби 

активног учешћа младих у друштву;
- израда и финансирање пројеката у циљу унап-

ређења и побољшања положаја младих;
- информисање младих;
- координација, подстицање, помагање и учешће у 

реализацији активности којима се представљају пројек-
ти, програми, иницијативе и постигнућа младих Града;

- подршку међуопштинске, регионалне и међународ-
не сарадње младих;

- организовање, координацију и подршку активности и 
програма којима се подстиче и омогућава повезивање, 
размена и унапређење сарадње између организација, 
удружења и група младих, ученичких и студентских пар-
ламената, институција, установа и органи зација, јавних, 
јавно комуналних и других предузећа, других правних и 
физичких лица, а у циљу свеукупног унапређења живота 
и подршке младима."

Члан 9.

У члану 20. после става 2. додаје се став 3. који гласи:
"У Градској управи обављају се и послови комуналне 

полиције. Образовање комуналне полиције и подручних 
организационих јединица комуналне полиције, облици 
и начин остваривања сарадње комуналне полиције и 
инспекција у областима из надлежности Града, као и 

друга питања од значаја за рад комуналне полиције 
уређује се одлуком Скупштине Града."

Члан 10.

У члану 25. после става 1. додаје се став 2. који гласи:
"Услови и начин пружања правне помоћи грађанима 

у остваривању њихових права на територији Града уре-
диће се посебном одлуком."

Члан 11.

После члана 27. додаје се нова тачка 4. која гласи:
"4. Јавне набавке" и члан 27а који гласи

Члан 27а.

У циљу економичније и ефикасније употребе јавних 
средстава, у поступцима набавке добара и услуга или 
уступања извођења радова, који су по својој природи 
истоветни, сродни или слични, када се поступци јавне 
набавке покрећу од стране више наручилаца, Градско 
веће може да донесе одлуку којом ће обавезати нару-
чиоце да истовремено донесу одлуку о покретању пос-
тупка јавне набавке, да са доношењем одлуке о покре-
тању поступка образују заједничку комисију за јавну 
набавку, односно да овласте једног заједничког наручи-
оца да у њихово име и за њихов рачун спроведе посту-
пак јавне набавке или предузме одређене радње у том 
поступку."

Члан 12.

У члану 35. став 3. и 4. бришу се и додају се три нова 
става која гласе:

"Градско веће доноси одлуку о избору између при-
јављених кандидата у року од 15 дана од дана истека 
рока за пријављивање на оглас.

Лице које се пријавило на оглас може да поднесе 
приговор на одлуку из става 3. овог члана, Градском 
већу у року од 8 дана од дана пријема одлуке о избору. 
Одлука по приговору је коначна.

После доношења коначне одлуке о избору Градско 
веће доноси решење о постављењу старешине и заме-
ника старешине."

Члан 13.

Члан 76. мења се и гласи:
"Градска пореска управа утврђиваће и наплаћивати 

изворне јавне приходе Града, осим ако посебном одлу-
ком Скупштине Града није другачије одређено."

Члан 14.

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: 021-02/2009-1362-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД

Председник 
Александар Јовановић, с.р.
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На основу члана 8. став 1. Закона о матичним књига-

ма (“Службени гласник Републике Србије”, број 20/2009) 
и члана 24. тачка 55. Статута Града Новог Сада – пре-
чишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
43/2008), Скупштина Града Новог Сада на XX седници 
29. децембра 2009. године, по прибављеном мишљењу 
Министарства за државну управу и локалну самоуправу 
број: 20-00-101/2009-04 од 1. децембра 2009. године до-
носи

О Д Л У К У
О ОДРЕЂИВАЊУ МАТИЧНИХ ПОДРУЧЈА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

Тачка 1.

Овом одлуком одређују се матична подручја за 
вођење матичних књига о личном стању грађана на те-
риторији Града Новог Сада.

Тачка 2.

На територији Града Новог Сада одређује се 16 ма-
тичних подручја:

1. Матично подручје за насељено место Нови Сад, 
са седиштем у Новом Саду,

2. Матично подручје за насељено место Петровара-
дин, са седиштем у Петроварадину,

3. Матично подручје за насељено место Бегеч, са 
седиштем у Бегечу,

4. Матично подручје за насељено место Будисава, 
са седиштем у Будисави,

5. Матично подручје за насељено место Буковац, са 
седиштем у Буковцу,

6.  Матично подручје за насељено место Ченеј, са 
седиштем у Ченеју,

7. Матично подручје за насељено место Футог, са 
седиштем у Футогу,

8. Матично подручје за насељено место Каћ, са се-
диштем у Каћу,

9. Матично подручје за насељено место Кисач, са 
седиштем у Кисачу,

10. Матично подручје за насељено место Ковиљ, са 
седиштем у Ковиљу,

11.  Матично подручје за насељено место Лединци, 
са седиштем у Лединцима, 

12. Матично подручје за насељено место Стари Ле-
динци, са седиштем у Старим Лединцима,

13. Матично подручје за насељено место Руменка, са 
седиштем у Руменки,

14. Матично подручје за насељено место Сремска 
Каменица, са седиштем у Сремској Каменици,

15. Матично подручје за насељено место Степано-
вићево, са седиштем у Степановићеву, и

16. Матично подручје за насељено место Ветерник, 
са седиштем у Ветернику.

Тачка 3.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Од-
лука о одређивању матичних подручја (“Службени лист 
Града Новог Сада”, број 8/2000).

Тачка 4.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”, а 
почеће да се примењује даном почетка примене Закона 
о матичним књигама (“Службени гласник Републике Ср-
бије”, број 20/2009).

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 021-02/2009-1488-I
29. децембар  2009. године
НОВИ САД

Председник 
Александар Јовановић, с.р.
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На основу члана 2. став 1. и члана 7. став 3. Закона о 

комуналној полицији (“Службени гласник Републике Ср-
бије “број 51/2009) и члана 24. тачка 11. Статута Града 
Новог Сада – пречишћен текст (“Службени лист Града 
Новог Сада “ број  43/2008)  Скупштина Града Новог Са-
да на  XX седници 29. децембра  2009. године, доноси

О Д Л У К У
О КОМУНАЛНОЈ ПОЛИЦИЈИ

Члан 1.

Овом одлуком образује се Комунална полиција за 
обављање законом утврђених комунално-полицијских 
и других послова, чијим обављањем се обезбеђује из-
вршавање послова из надлежности Града Новог Сада 
(у даљем тексту: Град) у областима, односно питањима 
комуналних делатности, заштите животне средине, љу-
ди и добара, обезбеђује заштита и одржавање реда у 
коришћењу земљишта, простора, локалних путева; ули-
ца и других јавних објеката, као и несметано обављање 
законом одређених послова из надлежности Града (у 
даљем текту: послови комуналне полиције).

Овом одлуком уређује се и образовање подручних 
организационих јединица Комуналне полиције, права, 
обавезе и одговорности из радног односа и коефи-
цијенти за обрачун и исплату плата начелника Кому-
налне полиције, шефова подручних организационих је-
диница и комуналних полицајаца, облици и начин 
остваривања сарадње Комуналне полиције и инспек-
ција у областима из надлежности Града, као и друга пи-
тања од значаја за рад Комуналне полиције.

Члан 2.

Комунална полиција образује се као основна унутра-
шња јединица у Градској управи за инспекцијске посло-
ве, са положајем сектора.
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Члан 3.

У Комуналној полицији могу се образовати подручне 
организационе јединице.

Број и подручје организационих јединица из става 1. 
овог члана утврђују се актом о унутрашњем уређењу и 
систематизацији Градске управе за инспекцијске послове.

Члан 4.

Комуналном полицијом, у складу са Законом, руко-
води начелник Комуналне полиције.

Начелник Комуналне полиције, у погледу права, оба-
веза и одговорности из радног односа, има положај по-
моћника начелника градске управе, утврђен актима ор-
гана Града.

Коефицијент за обрачун и исплату плате начелника 
Комуналне полиције износи 22,20.

Коефицијент из става 3. овог члана, по основу сло-
жености и одговорности послова, увећава се за 40%.

Члан 5.

Подручном организационом јединицом из члана 3. 
ове одлуке руководи шеф.

У погледу права, обавеза и одговорности из радног 
односа, шеф подручне организационе јединице има по-
ложај шефа уже унутрашње организационе јединице у 
градским управама, утврђен актима органа Града.

Коефицијент за обрачун и исплату плате шефа под-
ручне организационе јединице износи 12,05.

Коефицијент из става 3. овог члана увећава се за 
стимулативни додатак исказан у коефицијенту који из-
носи 5,60.

Коефицијент утврђен у складу са ст. 3. и 4. овог чла-
на, по основу сложености и одговорности послова, 
увећава се за 40%.

Члан 6.

Коефицијент за обрачун и исплату плате комуналног 
полицајца износи 10,45.

Коефицијент из става 1. овог члана увећава се за 
стимулативни додатак исказан у коефицијенту који из-
носи 5,10.

Коефицијент утврђен у складу са ст. 1. и 2. овог чла-
на, по основу сложености и одговорности послова, 
увећава се за 40%.

Члан 7.

У погледу права, обавеза и одговорности из радног 
односа начелника Комуналне полиције, шефова под-
ручних организационих јединица и комуналних поли-
цајаца, која нису уређена Законом, подзаконским про-
писима и овом одлуком, сходно се примењују прописи и 
други општи акти којима је уређен положај запослених 
у градским управама.

Члан 8.

Комунална полиција, у обављању послова, сарађује 
са инспекцијама у областима из надлежности Града (у 
даљем тексту: инспекције) у складу са Законом и дру-
гим прописима, овом одлуком и другим општим актима 
Скупштине Града Новог Сада (у даљем тексту: Скупш-

тина Града) којима се уређује обављање инспекцијских 
послова.

Сарадња из става 1. овог члана обухвата међусобно 
обавештавање, размену информација, пружање непос-
редне помоћи и предузимање заједничких мера и ак-
тивности од значаја за обављање послова Комуналне 
полиције и инспекција.

Члан 9.

Обавештавање и размена информација између Ко-
муналне полиције и инспекција обухвата међусобну 
размену података о планираним активностима, уоче-
ним појавама које су од значаја за остваривање посло-
ва и задатака из њихове надлежности, као и до-
стављање података из евиденција које се воде у складу 
са законом и општим актима Града.

Обавештавање и размена информација из става 1. 
овог члана врши се по правилу у писаној форми, а изу-
зетно, када то налажу разлози хитности, и усменим пу-
тем.

Члан 10.

Непосредна помоћ и заједничке мере и активности 
Комуналне полиције и инспекција спроводе се на осно-
ву плана, односно програма рада, као и када то за-
једнички одреде начелник Комуналне полиције и лице 
које руководи надлежном инспекцијом.

У случају хитности, непосредна помоћ и заједничке 
мере и активности организују начелник Комуналне по-
лиције и лице које руководи инспекцијом, и спроводе се 
без одлагања.

Члан 11.

Начелник Градске управе за инспекцијске послове 
организује заједничке састанке и стручне консултације 
начелника Комуналне полиције и лица која руководе 
инспекцијама ради разматрања питања која су од зна-
чаја за обављање послова и задатака из њихове над-
лежности.

Члан 12.

Облици и начин остваривања сарадње Комуналне 
полиције и инспекција који нису уређени овом одлуком, 
као и овлашћење комуналног полицајца да изриче ман-
датну казну, подноси захтев за вођење прекршајног 
поступка и обавештава други надлежни орган да преду-
земе мере из своје надлежности, ближе се уређују опш-
тим актима Скупштине Града у областима из њене над-
лежности.

Члан 13.

Комунални полицајац дужан је да послове комунал-
не полиције обавља одевен у униформу.

Изглед униформе и ознака на униформи комуналних 
полицајаца, као и начин ношења униформе уређује се 
посебном одлуком Скупштине Града у складу са Зако-
ном.

Члан 14.

Комунална полиција у обављању послова из своје 
надлежности употребљава службена возила и службе-
на пловила, као и посебну опрему.
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Боја и начин означавања возила, пловила и опреме 
из става 1. овог члана уређује се посебном одлуком 
Скупштине Града у складу са Законом.

Члан 15.
Средства за рад, опрему и плате запослених у Кому-

налној полицији обезбеђују се у буџету Града.

Члан 16.
Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији Град-

ске управе за инспекцијске послове донеће начелник 
Градске управе у року од 15 дана од дана ступања на 
снагу ове одлуке.

Начелник Градске управе за инспекцијске послове, у 
року од 15 дана од дана ступања на снагу акта из става 
1. овог члана, извршиће распоређивање запослених на 
послове комуналне полиције.

Члан 17.
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: 021-02/2009-1526-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД    Председник 

Александар Јовановић, с.р.
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На основу члана 5. став 4. Закона о јавним путевима 

(“Службени гласник Републике Србије”, бр. 101/2005 и 
123/2007) и члана 24. тачка 26. Статута Града Новог Са-
да - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Са-
да”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада, на XX 
седници 29. децембра 2009. године, доноси

О Д Л У К У
О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ 

ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

I. ОСНОВНА ОДРЕДБА

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се критеријуми за категори-
зацију општинских путева и улица на територији Града 
Новог Сада.

II. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ 
 ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА

Члан 2.

Категоризација општинских путева и улица на тери-
торији Града Новог Сада врши се на основу примарних 
и секундарних критеријума.

Члан 3.

Примарни критеријуми су:
1. рачунска брзина прописана у km/час;
2. ширина саобраћајне траке прописана у m;
3. регулациона ширина општинских путева и улица 

прописана у m, и
4. ширина тротоара прописана у m.

Члан 4.

Секундарни критеријуми су:
1. положај општинских путева и улица у односу на 

мрежу саобраћајница предвиђену урбанистичким 
планом;

2. физичка раздвојеност општинских путева и улица 
по смеровима вожње;

3. постојање бициклистичких стаза или трака;
4. постојање техничких средстава за успоравање 

саобраћаја, и
5. постојање објеката за потребе пута – паркиралишта.

III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 5.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-3699/2009-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД

Председник 
Александар Јовановић, с.р.

1318
На основу члана 5. став 5. Закона о јавним путевима 

(“Службени гласник Републике Србије “бр. 101/2005 и 
123/2007) и члана 24. тачка 26. Статута Града Новог Са-
да – пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Са-
да “ број  43/2008)  Скупштина Града Новог Сада на  XX 
седници 29. децембра  2009. године, доноси

О Д Л У К У
О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКИХ 
ПУТЕВА И УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА НОВОГ САДА

I. ОСНОВНА ОДРЕДБА

Члан 1.

Овом одлуком одређује се категоризација општинс-
ких путева и улица на територији Града Новог Сада (у 
даљем тексту: територија Града) у складу са критерију-
мима за категоризацију општинских путева и улица.
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II. КАТЕГОРИЗАЦИЈА ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА

Члан 2.

Општински путеви у смислу ове одлуке су јавни пу-
теви који саобраћајно повезују територију Града, као и 
територију Града са мрежом државних путева.

Према положају у простору и условима одвијања са-
обраћаја општински путеви из става 1. овог члана кате-
горишу се као:

1. општински путеви у насељеном месту, и
2. општински путеви ван насељеног места.

1. ОПШТИНСКИ ПУТ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ

Члан 3.

Општински пут у насељеном месту саобраћајно по-
везује делове територије Града са мрежом државних 
путева у насељеном месту, а може да повезује и држав-
не путеве у насељеном месту.

Општински пут из става 1. овог члана категорише се 
као:

1. општински пут I реда у насељеном месту, и
2. општински пут II реда у насељеном месту.

Члан 4.

Општински пут I реда у насељеном месту мора да 
има коловозну конструкцију за одвијање двосмерног 
саобраћаја, при чему минимална ширина једне саоб-
раћајне траке мора да буде 3,00 m.

Општински пут из става 1. овог члана мора да има 
тротоаре чија минимална ширина мора да буде 1,60 m.

Општински пут из става 1. овог члана мора да има 
вредност рачунске брзине минимално 60 km/час.

Регулациона ширина општинског пута из става 1. 
овог члана мора да буде преко 30 m.

На општинском путу из става 1. овог члана није доз-
вољено постављање техничких средстава за успора-
вање саобраћаја.

Члан 5.

Општински пут II реда у насељеном месту јесте пут 
који повезује делове територије Града са државним пу-
тевима.

Под општинским путем из става 1. овог члана подра-
зумева се и пут који не изспуњава ни један од услова из 
члана 4. ст. 1, 2, 3. и 4. ове одлуке.

2. ОПШТИНСКИ ПУТ ВАН НАСЕЉЕНОГ МЕСТА

Члан 6.

Општински пут ван насељеног места саобраћајно 
повезује територију Града са мрежом државних путева 
ван насељеног места, а може да повезује и државне пу-
теве ван насељеног места.

Општински пут из става 1. овог члана категорише се 
као:

1. општински пут I реда ван насељеног места, и
2. општински пут II реда ван насељеног места.

Члан 7.

Општински пут I реда ван насељеног места мора да 
има коловозни застор за одвијање двосмерног саоб-
раћаја, при чему минимална ширина саобраћајне траке 
мора да буде 2,75 m.

Члан 8.

Општински пут II реда ван насељеног места јесте 
пут који не испуњава услове из члана 7. ове одлуке.

III. КАТЕГОРИЗАЦИЈА УЛИЦА

Члан 9.

Улице у смислу ове одлуке су јавни путеви у насеље-
ном месту који саобраћајно повезују делове насељеног 
места.

Према положају у простору и условима одвијања са-
обраћаја улице из става 1. овог члана категоришу се 
као:

1. градска саобраћајница I реда,
2. градска саобраћајница II реда,
3. градска саобраћајница III реда, и
4. некатегорисана саобраћајница.

Члан 10.

Градска саобраћајница I реда јесте улица која саоб-
раћајно повезује делове насељеног места.

Коловозна конструкција градске саобраћајнице из 
става 1. овог члана мора да буде физички раздвојена 
по смеровима вожње са најмање две саобраћајне тра-
ке, при чему минимална ширина једне саобраћајне тра-
ке мора да буде 3,00 m.

Градка саобраћајница из става 1. овог члана мора да 
има бициклистичке стазе, и тротоаре који морају да бу-
ду минималне ширине 1,60 m.

Градска саобраћајница из става 1. овог члана мора 
да има вредност рачунске брзине минимално 60 km/
час.

Регулациона ширина градских саобраћајница из ста-
ва 1. овог члана мора да буде преко 20m.

На градској саобраћајници из става 1. овог члана 
није дозвољено постављање техничких средстава за 
успоравање саобраћаја, увођење зона успореног саоб-
раћаја и зоне “30”.

Члан 11.

Градска саобраћајница II реда јесте улица која саоб-
раћајно повезује делове насељеног места, а може 
међусобно да повезује и градске саобраћајнице I реда.

Градска саобраћајница из става 1. овог члана мора 
да има коловозну конструкцију за одвијање двосмерног 
саобраћаја при чему минимална ширина једне саоб-
раћајне траке мора да буде 2,75 m.
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Градска саобраћајница из става 1. овог члана мора 
да има бициклистичке стазе и тротоаре који морају да 
буду минималне ширине 1,60 m.

На градској саобраћајници из става 1. овог члана мо-
гу да се поставе техничка средства за успоравање са-
обраћаја, уводе зоне успореног саобраћаја и зоне “30”.

Градска саобраћајница из става 1. овог члана мора 
да има вредност рачунске брзине од 40 до 60 km/час.

Регулациона ширина градских саобраћајница из ста-
ва 1. овог члана мора да буде минимално 15 m.

Члан 12.

Градска саобраћајница III реда јесте улица у насеље-
ном месту која међусобно повезује градске саобраћај-
нице I, II реда, као и градске саобраћајнице I и II реда.

На градској саобраћајници из става 1. овог члана 
ширина саобраћајне траке не може да буде мања од 
2,50 m код двосмерног саобраћаја и 3,00 m код једно-
смерног саобраћаја.

На коловозу градске саобраћајнице из става 1. овог 
члана може да буде објекат за потребе пута – паркира-
лиште.

На градској саобраћајници из става 1. овог члана мо-
гу да се поставе техничка средства за успоравање са-
обраћаја, уводе зоне успореног саобраћаја и зоне “30”.

Градска саобраћајница из става 1. овог члана мора 
да има вредност рачунске брзине минимално 30 km/
час.

Члан 13.

Некатегорисана саобраћајница у смислу ове одлуке 
јесте јавни пут који се не може подвести ни под једну од 
категорија наведених у овој одлуци.

IV.  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 14.

Одредбе ове одлуке примењиваће се у поступцима 
вођења података о саобраћају и другим величинама са-
обраћајног тока на јавним путевима, као и приликом из-
раде планске документације у вези са пројектовањем 
саобраћајница.

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: 34-3700/2009-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД

Председник 
Александар Јовановић, с.р.

1319
На основу члана 24. тачка 23. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада, на 
XX седници 29. децембра 2009. године, доноси

О Д Л У К У
О ВИДЕО НАДЗОРУ ГРАДА НОВОГ САДА

Члан 1.

Овом одлуком уређује се одржавање система видео 
надзора Града Новог Сада, који обухвата опрему на 
површинама и у објектима који су под надзором: каме-
ре, инстлације, комуникаицони ормани и пратећа опре-
ма, дистрибуирана чворна места са опремом за пренос 
видео сигнала, инсталацијама и пратећом опремом и 
контролни центар са опремом за снимање и чување по-
датака (видео запис), видео серверима, опремом за 
централизовано управљање, контролу и надзор функ-
ционисања система, као и пратећом опремом.

Члан 2.

Послови одржавања система видео надзора су пос-
лови којима се обезбеђује функционисање система ви-
део надзора и очување његове употребне и реалне 
вредности, односно његови редовни и ванредни пре-
гледи, поправке, администрирање опреме, пренос и чу-
вање видео записа, вођење одговарајуће евиденције о 
обављеним пословима, у складу са стандардима и про-
писима који важе за одређену врсту радова.

Члан 3.

Послове из члана 2. ове одлуке обавља Јавно кому-
нално предузеће “Информатика” Нови Сад (у даљем 
тексту: Предузеће), у складу са програмом одржавања 
система видео надзора (у даљем тексту: Програм).

Програм из става 1. овог члана саставни је део го-
дишњег програма пословања Предузећа.

Послове из члана 2. ове одлуке Предузеће је дужно 
да обавља стручно и квалитетно, у складу са прописа-
ним стандардима.

Члан 4.

Средства за реализацију Програма из члана 3. став 
1. ове одлуке обезбеђују се од власника, односно ко-
рисника станова.

Месечни износ средстава који плаћају власници, од-
носно корисници станова, по стану, утврђује Градско 
веће Града Новог Сада, (у даљем тексту: Градско веће) 
на предлог Управног одбора Предузећа.

Месечни износ средстава из става 2. овог члана ис-
казује се као посебна ставка на признаници обједињене 
наплате.

Члан 5.

Средства прикупљена у складу са чланом 4. ове од-
луке приход су Предузећа.
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Члан 6.

Надзор над реализацијом Програма врши Градска 
управа за комуналне послове (у даљем тексту: Градска 
управа).

Члан 7.

Предузеће је дужно да најмање једном годишње 
подноси извештај о реализацији Програма и утрошку 
средстава за одржавање система видео надзора Градс-
кој управи, а Градска управа Градоначелнику Града Но-
вог Сада и Скупштини Града Новог Сада.

Члан 8.

Подаци (видео записи) су службена тајна.
Предузеће је одговорно за чување и тајност подата-

ка (видео записа).
Податке (видео записи) може користити: Министарс-

тво унутрашњих послова, правосудни органи, Безбедо-
носно информативна агенција и Министарство одбране.

У другим случајевима подаци (видео записи) се могу 
користити уз претходну сагласност Градског већа.

Члан 9.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 352-2880/2009-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД

Председник 
Александар Јовановић, с.р.

1320
На основу члана 4. став 3. Закона о јавним преду-

зећима и обављању делатности од општег интереса 
(“Службени гласник Репбулике Србије”, бр. 25/2000, 
25/2002, 107/2005, 108/2005 и 123/2007) и члана 24. тач-
ка 9. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст 
(“Службени лист Града Новог Сада”, број 43/2008), 
Скупштина Града Новог Сада, на XX седници 29. де-
цембра 2009. године, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ОРГАНИЗОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

“ИНФОРМАТИКА” НОВИ САД 

Члан 1.

У Одлуци о организовању Јавног предузећа “Инфор-
матика” Нови Сад (“Службени лист Града Новог Сада”, 
бр. 29/2005 – пречишћен текст, 40/2008 и 53/2008), у 
члану 6. став 1. алинеја један мења се и гласи:

“- 64200 телекомуникације, која обухвата проенос 
звука, слике или осталих информација кабловима, еми-

товањем, релејима и сателитима: телефонска теле-
графска и телекс-веза, емитовање радио и телевизијс-
ких програма, и одржавање мреже.”

У ставу 2. алинеја три после речи: “и рачунарских 
машина” брише се везник: “и” и додају се две нове али-
неје четири и пет које гласе:

“-74204 Остале архитектонске и инжењерске актив-
ности и технички савети,

- послови и услуге из области информационо-кому-
никационих технологија, укључујући и хардверско-соф-
тверску подршку, који се пружају органима Града Новог 
Сада и службама чији је оснивач Град, и”.

Досадашња алинеја четири постаје алинеја шест.

Члан 2.

У члану 7. алинеје 15. и 16. бришу се.
Досадашње алинеје 17. – 22. постају алинеје 15 – 20.
У досадашњој алинеји 23. која постаје алинеја 21. 

везник: “и” брише се.
Досадашња алинеја 24. постаје алинеја 22.
У досадашњој алинеји 25. која постаје алинеја 23. 

брише се тачка, додаје се везник: “,и” и додаје се нова 
алинеја 24. која гласи:

“- изградња, одржавање и ажурирање база података 
на основу адресног регистра и регистра просторних је-
диница, о изграђеном стамбеном и пословном простору 
и корисницима простора, као и послови који се реали-
зују коришћењем база података Јавног предузећа.”

Члан 3.

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: 352-3040/2009-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД    Председник 

Александар Јовановић, с.р.

1321
На основу члана 35. став 10. Закона о планирању и 

изградњи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 
72/2009 и 81/2009 – испр.) и члана 24. тачка 6. Статута 
Града Новог Сада - пречишћен текст  ("Службени лист 
Града Новог Сада", број 43/2008) Скупштина Града Но-
вог Сада на XX седници 29. децембра 2009. године, до-
носи

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ДЕЛА ОПШТЕГРАДСКОГ ЦЕНТРА УЗ 
РАДНИЧКУ УЛИЦУ  У НОВОМ САДУ

1. УВОД

План детаљне регулације дела општеградског цент-
ра уз Радничку улицу у Новом Саду (у даљем тексту: 
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план) обухвата простор који је Генералним планом гра-
да Новог Сада до 2021. године – пречишћен текст 
(“Службени лист Града Новог Сада”, број 39/2006) (у 
даљем тексту: Генерални план) намењен општеградс-
ком центру чији садржаји, између осталог, могу да буду 
садржаји  јавних служби: културе, науке, органа локал-
не самоуправе као и садржаји пословно–трговачкoг и 
угоститељскoг карактера и др. 

Планом се утврђују правила уређења и правила 
грађења у складу са наменом земљишта, мрежа саоб-
раћајне и друге инфраструктуре, нивелациона решења, 
регулационе линије улица и јавних површина и грађе-
винске линије са елементима за обележавање на 
геодетској подлози и даје се економска анализа и про-
цена улагања из јавног сектора.

Планом се стварају услови за реализацију и облико-
вање, за урбанистичко и архитектонско унапређење 
простора, подизање нивоа атрактивности и употребне 
вредности.

2.  ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

Основ за израду плана је Генерални план који је 
утврдио смернице и критеријуме за уређење простор-
них целина и зона. План је израђен на основу Одлуке о 
изради плана детаљне регулације дела општеградског 
центра уз Радничку улицу у Новом Саду (“Службени 
лист Града Новог Сада”, број 54/2008). Концепт плана  
је  у потпуности преузео решење првонаграђеног рада 
на Међународном архитектонском конкурсу за опш-
теградски центар уз Радничку улицу. 

Након доношења Одлуке о изради плана, ЈП “Завод 
за изградњу Града” у Новом Саду је за простор који је 
обухваћен планом, расписао Међународни архитектон-
ски конкурс за општеградски центар уз Радничку улицу. 
Инвеститори конкурса су били Министарство правде 
Републике Србије и Град Нови Сад. Задатак конкурса је 
био израда Идејног архитектонског решења за из-
градњу новог објекта правосудних органа (уз обезбеђи-
вање подземне “топле” везе са постојећим објектом 
правосудних органа смештеним са наспрамне стране 
Радничке улице), органа Града и објекта јавне гараже уз 
Радничку улицу у Новом Саду. Циљ конкурса је био да 
се провере програмске поставке Програма за израду 
плана за део локације у намени општеградског центра 
уз Радничку улицу, као и просторно-функционална про-
вера физичких структура и организације простора (ис-
питивање морфолошких и програмских капацитета ло-
кације) у складу са датим урбанистичким параметрима 
и пројектним задатком. 

   

2.2. Положај, место и карактеристике грађе-
  винског подручја обухваћеног планом 

Грађевинско подручје које је обухваћено планом, на-
лази се између Радничке улице, Спортског и пословног 
центра “Војводина”, Факултета физичке културе и но-
вопланиране улице са источне стране, a има бруто пов-
ршину око 1,68 hа. Простор се налази у централној 
градској зони. Поред наведених објеката, у непосредној 
близини уз Радничку улицу, налази се блок правосуд-
них органа. Највећи део простора чини парцела на којој 
се налази објекат јавне гараже (спратности Су+П и ка-
пацитета 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 грађени од трајних материјала, већина обје-
ката градских управа на парцели је у лошем и запуште-
ном стању, а самим тим простор је и садржајно и визу-
елно неатрактиван. Неизграђене површине око јавне 
гараже су делом озелењене травнатом површином, де-
лом партерно уређене у складу са партерним уређењем 
Спортског и пословног центра “Војводина”, а делом за-
пуштене.

Инфраструктурно опремање и уређење Радничке 
улице је урађено у претходном периоду. Преко ове ули-
це, која се укршта са примарним саобраћајним токови-
ма, простор је саобраћајно повезан са значајним цент-
ралним деловима града. 

 

3.  ОБУХВАТ  ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА  
 СА  ОПИСОМ  ГРАНИЦЕ ПЛАНА

Грађевинско подручје које је обухваћено планом, на-
лази се у КО Нови Сад II, унутар описане границе.

За почетну тачку описа границе грађевинског под-
ручја утврђена је тачка на  пресеку осовине Сутјеске 
улице и јужне границе парцеле број 881 (Сутјеска ули-
ца). Од ове тачке границе скреће у правцу североисто-
ка, 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 продуже-
ним правцем осовине Ловћенске улице. Даље граница 
прати продужени правац осовине Ловћенске улице до 
пресека са продуженим правцем северне границе пар-
целе број 759/2, затим у правцу југозапада прати север-
ну границу парцеле број 759/2 и продуженим правцем 
долази до осовине која је дефинисана осовинским тач-
кама бр. 1094 и 1176. Од ове тачке граница скреће у 
правцу северозапада, прати поменуту осовину до пре-
сека са јужнoм границом парцеле број 893, затим у 
правцу североистока и северозапада прати границу 
парцеле број 893, и њеним продуженим правцем поно-
во долази до поменуте осовине коју прати до тачке која 
је утврђена за почетну тачку описа границе грађевинс-
ког подручја.

Површина грађевинског подручја које се обухватa 
планом је 1,68 ha.  

4. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ПОСЕБНЕ ЦЕЛИНЕ И 
 ЗОНЕ И ПЛАНИРАНА НАМЕНА ЗЕМЉИШТА

План 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. 
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У оквиру зоне изградње могуће је обезбедити 
простор и 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. 

План просторне организације има за циљ ревитали-
зацију и рехабилитацију простора, стварање одрживог 
урбаног амбијента и новог генератора урбаног развоја 
непосредног окружења, као и побољшање слике и 
идентитета Града у целини. 

Према намени и начину изградње издвајају се из-
грађене физичке структуре намењене блоку правосуд-
них органа, органа Града, покрајинским органима и 
државним службама и јавној гаражи, и неизграђене фи-
зичке структуре намењене концентрисаним и линијским 
пешачким комуникацијама, озелењеним површинама, 
паркинзима и колским саобраћајницама. Уз западни 
део границе плана, непосредно уз објекат јавне гараже, 
део простора је намењен “Спортском и пословном цен-
тру Војводина”.

План просторне организације састоји се у форми-
рању блока са зоном изградње за блок правосудних ор-
гана, органа Града, покрајинских органа и државних 
служби и подрумске гараже испод целе површине бло-
ка, спратности до По+П+7, као и формирање зоне из-
градње за јавну гаражу, спратности По+П+4. Приступ 
подрумским гаражама планира се са интерне саоб-
раћајнице, уз југоисточну и југозападну границу плана. 

5.  ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ 
 ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Грађевинско подручје је у целости површина јавне 
намене. 

Од целих и делова постојећих парцела образоваће 
се парцеле јавних површина, према графичком приказу 
“План регулације јавних површина” у Р 1:1000. 

Јавне површине су:
- саобраћајнице, и
- заједничка блоковска површина. 
Јавни објекти су:
- јавна гаража,
- пословни објекат за потребе рада органа Града и 

правосудних органа, и
- део “Спортског и пословног центра Војводина”.
Планиране регулационе линије дате су у односу на 

осовине саобраћајница,  у односу на постојеће границе 
парцела или у односу на постојећи објекат. Осовине са-
обраћајница дефинисане су координатама осовинских 
тачака које су дате на графичком приказу. 

Грађевинско подручје има надморску висину од 
76,30m до 77,25m. Кота заштитног тротоара планираног 
објекта је 77,00m и  јавне гараже 77,20m.

6. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ 
 ИНФРАСТРУКТУРЕ

6.1. Саобраћајна инфраструктура

Планирани општеградски центар, са становишта са-
обраћајне приступачности, повезан је преко Сутјеске 

улице са Булеваром цара Лазара на југу, и Улицом Мак-
сима Горког на северу. Радничком улицом, ово подручје 
повезано је са Стражиловском улицом.

Улице Сутјеска и Радничка имају по две саобраћајне 
траке, тротоарe ширине      3 m, а планирају се управни 
паркинзи дуж коловоза са обе његове стране.  Коловоз 
у Радничкој улици је сачињен од гранитне коцке.

Измeђу Сутјеске и Ловћенске улице, везана за Рад-
ничку улицу, налази се саобраћаjница  која служи за 
приступ постојећој гаражи Спортског и пословног цент-
ра ‘’Војводина’’. Ова саобраћајница планира се као веза 
постојећег паркинга испред Факултета за физичко об-
разовање, са Ловћенском улицом. Планирана ширина 
регулације ове улице је 10 m,  а у оквиру ње ће се нала-
зити коловоз ширине 6 m и тротоари ширине 2 m.

Планирани општеградски центар добро је повезан 
линијама јавног градског превоза са осталим деловима 
града, јер се дуж Булевара цара Лазара, Улице Макси-
ма Горког и Стражиловске улице пружају трасе великог 
броја градских и приградских линија.

Испод простора у оквиру зоне изградње планира се 
изградња подземне гараже, а у јужном делу спратна га-
ража. Изградњом ових гаража добило би се 150 паркинг 
места по етажи за путничке аутомобиле у подземној га-
ражи, и 60 паркинг места по етажи вишеспратне гара-
же. Број подземних нивоа гараже није ограничен, али је 
минимално једна подземна етажа.

6.2.  Водна инфраструктура

Снабдевање водом

Снабдевање водом биће решено преко постојеће и 
планиране водоводне мреже у оквиру водоводног сис-
тема Града Новог Сада.

Примарна водоводна мрежа профила Ø 250 mm пос-
тоји у Радничкој улици, док у Сутјеској улици постоји во-
довод профила Ø 200 mm.

Планира се изградња секундарне водоводне мреже 
у делу Радничке улице, као и у планираној улици. Пла-
нирана мрежа биће профила Ø 100 mm и повезаће се 
на постојећи примарни водовод.

Постојећа и планирана водоводна мрежа задо-
вољиће потребе за водом будућих корисника простора.

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

Одвођење отпадних и атмосферских вода

Одвођење отпадних и атмосферских вода биће ре-
шено преко постојеће и планиране канализационе мре-
же заједничког типа у оквиру канализационог система 
Града Новог Сада.

Примарна канализациона мрежа изграђена је у ули-
цама Радничкој и Сутјеској.

У јужном делу овог простора постоји секундарна ка-
нализациона мрежа профила Ø 250 mm и Ø 350 mm.
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Планира се реконструкција постојеће канализационе 
мреже у Радничкој улици. Планирана канализација 
биће профила Ø 400 mm.

Секундарна канализациона мрежа профила Ø 300 mm 
изградиће се у планираној улици.

Планира се измештање дела постојеће секундарне 
канализације профила Ø 250 mm, с обзиром да је њен 
садашњи положај захваћен габаритом планираног 
објекта.

Постојећа и планирана канализациона мрежа задо-
вољиће потребе за одвођењем отпадних и атмосферс-
ких вода са предметног простора.

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

Подземне воде

Меродавни нивои подземних вода су:
- максимални ниво подземних вода од око 76,30 m н.в.,
- минимални ниво подземних вода од око 72,20 m н.в.

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

6.3.      Енергетска инфраструктура

 Снабдевање електричном енергијом

Ово подручје ће се снабдевати електричном енер-
гијом из јединственог електроенергетског система. Пре-
ласком на двостепени систем трансформације транс-
форматорска станица (ТС) 35/(20)10 kV “Центар” ће се 
реконструисати на 110/20 kV напонски ниво и биће ос-
новни објекат за снабдевање електричном енергијом 
овог подручја, док ће  ТС 35/20(10) kV “Лиман” постати 
разводно постројење (РП) 20 kV. Од ТС “Центар” и РП 
“Лиман” ће полазити 20 kV мрежа до трансформаторс-
ких станица 20/0.4 kV које ће се градити на подручју. Од 
ових ТС ће полазити дистрибутивна 0.4 kV мрежа до 
потрошача, чиме ће се омогућити квалитетно снаб-
девање електричном енергијом свих планираних сад-
ржаја на овом подручју. 

За снабдевање електричном енергијом будућих обје-
ката потребно је изградити трансформаторску станицу 
и поставити одговарајући број трансформатора 20/0.4 
kV. Ова ТС ће се налазити у оквиру планираног послов-
ног објеката, у приземљу или сутерену. Новој ТС је пот-
ребно обезбедити колски прилаз (ширине мин. 3m) ради 
обезбеђења брзе интервенције у случају хаварије. При-
кључак за ТС ће се обезбедити изградњом кабловског 
20 kV вода од постојеће трасе у Радничкој улици. Уко-
лико је потребно, нова ТС се може изградити и у оквиру 
планиране вишеспратне гараже, у приземљу. Од плани-
ране ТС изградиће се нисконапонска мрежа за на-
пајање планираног пословног објекта и гараже, као и 
инсталација јавног и декоративног осветљења. 

Приликом изградње подземне “топле” везе испод 
Радничке улице, као везе планираног и постојећег 

објекта правосудних органа, у случају потребе могуће 
је изместити постојеће електроенергетске инсталације 
у Радничкој улици или их поставити у посебан инстала-
циони канал, уз поштовање услова Електродистрибу-
ције “Нови Сад”. 

Снабдевање топлотном енергијом

Ово подручје ће се снабдевати топлотном енергијом 
из градског топлификационог система. Основни објекат 
за снабдевање биће топлана “Југ”, од које полази повез-
ни вреловод Ø 400 који пролази поред градског стадио-
на и Спортског и пословног центра “Војводина” до Рад-
ничке улице. 

Снабдевање топлотном енергијом планираних обје-
ката биће решено изградњом прикључка од постојеће 
вреловодне мреже у Радничкој улици до топлотне под-
станице која ће се налазити у техничким просторијама 
планираног објекта. Ради уштеде и рационалнијег иско-
ришћења енергије, за будуће објекте се препоручује 
употреба савремених изолационих елемената прили-
ком изградње (фасаде) објекта и постављање соларних 
панела (топлотних колектора и фотонапонских модула) 
који се могу користити за топлу потрошну воду, ос-
ветљење заједничких просторија и декоративну расвету . 

Приликом изградње подземне "топле" везе испод 
Радничке улице, као везе планираног и постојећег 
објекта правосудних органа, у случају потребе могуће 
је изместити постојеће вреловодне инсталације у Рад-
ничкој улици или их поставити у посебан инсталациони 
канал, уз поштовање услова ЈКП "Новосадска топлана". 

6.4. Телекомуникације

Ово подручје биће комплетно прикључено у телеко-
муникациони систем преко аутоматске телефонске цен-
трале "Лиман I" у Улици Др Илије Ђуричића и преко 
подземне мреже каблова у околним улицама.

 Да би се омогућило прикључење планираних сад-
ржаја у телекомуникациони систем, потребно је до но-
вих објеката изградити подземну мрежу цеви кроз које 
ће пролазити планирана телефонска инсталација, од-
носно инсталација кабловског дистрибутивног система. 
 У попречном профилу Радничке улице резервисани 
су независни коридори за инсталације телекомуникаци-
оног система.

Приликом изградње подземне "топле" везе испод 
Радничке улице, као везе планираног и постојећег 
објекта правосудних органа, у случају потребе могуће 
је изместити постојеће телекомуникационе инсталације 
у Радничкој улици или их поставити у посебан инстала-
циони канал, уз поштовање услова власника инстала-
ције.

7. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

7.1. Услови за опремање простора 
  инфраструктуром

7.1.1. Услови за изградњу саобраћајних површина
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Положај овог простора у односу на саобраћајну мре-
жу града као и специфични захтеви проистекли из сад-
ржаја и функционалних карактеристика планираних 
објеката, подразумевају следеће услове за изградњу 
саобраћајних површина:

- условљава се задржавање гранитне коцке у Рад-
ничкој улици ради очувања амбијенталне вред-
ности;

- колске приступе гаражама обезбедити непосред-
но (благо смакнути) уз постојеће приступе гаражи 
Спортског и пословног центра ‘’Војводина’’, јер би 
се на тај начин најрационалније искористио про-
стор планиране гараже; прилази се планирају као 
двосмерни, минималне ширине коловоза 5,5 m; 
геометријски елементи колског прилаза треба да 
омогуће несметано кретање путничких аутомобила;

- пројектовање паркинга извршити у складу са 
стандардом SRPS U.S4.234 којим су дефинисане 
мере и начин обележавања места за паркирање;

- саобраћајно техничко решење гараже мора да за-
довољи све услове који су наведени у Правилни-
ку о техничким захтевима за заштиту гаража за 
путничке аутомобиле од пожара и експлозија 
(‘’Службени лист СЦГ’’,  број 31/2005);

- у гаражама треба обезбедити несметан пролаз 
возилима висине до 2m, а рампе не смеју имати 
већи подужни нагиб од 12 %, осим у случају за-
творене рампе која може имати максимални нагиб 
15 %;

- близу улаза, односно излаза резервисати простор 
за паркирање возила инвалида у складу са стан-
дардом  SRPS U.А9.204 (2% од укупног броја пар-
кинг места за путничке аутомобиле); 

- у оквиру парцеле планираног општеградског цен-
тра предвидети и паркинг за бицикле са присту-
пом са ободних саобраћајница; минимални број 
паркинг места за бицикле је 5% од укупног броја 
очекиваних посетилаца и запослених у планира-
ном објекту;

- у овиру парцеле планираног објекта предвидети и 
паркинг за мотоцикле у складу са стандардом 
SRPS U.S4.234.

- могуће је  да се у оквиру предметних парцела или 
на зградама планираних објеката предвиди место 
за спуштање хеликоптера, минималних димензија  
22x22 m;

- тротоаре и паркинге израђивати од монтажних 
бетонских елемената или плоча који могу бити и у 
боји а све у функцији вођења, раздвајања и обе-
лежавања различитих намена саобраћајних повр-
шина; ово, поред обликовног и визуелног ефекта, 
има практичну сврху код изградње и реконструк-
ције комуналних водова (инсталација); паркинзи 
могу бити уређени и тзв. "перфорираним" плочама 
- префабрикованим танкостеним пластичним (или 
сл.) елементима који обезбеђују услове стабил-
ности подлоге, довољне за навожење возила и 
истовремено омогућавају одржавање (узгајање) 
ниског растиња. 

7.1.2. Услови за прикључење на водну 
   инфраструктуру

Услови за прикључење на водоводну мрежу

Услови су следећи:
-  прикључење објекта на уличну водоводну мрежу 

планира се једним прикључком;
- водомер сместити у адекватну просторију у окви-

ру објекта, а изузетно се омогућава смештај водо-
мера у водомерном шахту; 

- водомерни шахт планирати на удаљености најви-
ше 0,5 m од регулационе линије.

Одређена одступања од наведених услова могућа 
су уз сагласност Јавног комуналног предузећа  ''Водо-
вод и канализација'' Нови Сад.

Услови за прикључење на канализациону мрежу 

Услови су следећи: 
-  прикључење објекта на уличну канализацију пла-

нира се једним прикључком;
- прикључни канализациони шахт планирати на 

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

- канализациони прикључак планирати са гравита-
ционим прикључењем;

-  прикључење  подрумских просторија није могуће, 
осим ако се обезбеди аутономни систем за пре-
пумпавање.

Одређена одступања од наведених услова могућа 
су уз сагласност Јавног комуналног предузећа ''Водо-
вод и канализација'' Нови Сад.

7.1.3. Услови за прикључење на 
   електроенергетску мрежу

Снабдевање електричном енергијом решити из пла-
ниране трансформаторске станице изградњом каблов-
ског прикључног вода. Прикључак извести преко каб-
ловске прикључне кутије. Положај прикључног ормара 
прилагодити условима Електродистрибуције “Нови Сад”.

7.1.4. Услови за прикључење
   на вреловодну мрежу

Да би се објекти прикључили на топловодну мрежу 
потребно је на погодном месту у подруму или приземљу 
објекта изградити топлотну подстаницу. Такође је пот-
ребно омогућити изградњу вреловодног прикључка од 
постојећег вреловода до подстанице на најпогоднији 
начин, а све у складу са условима ЈКП “Новосадска 
топлана”.

7.1.5.  Услови за прикључење на
   телекомуникациону мрежу

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

На простору који је обухваћен планом нема непок-
ретних културних добара нити евидентираних објеката 
од значаја за заштиту градитељског наслеђа, али је мо-
гуће постојање потенцијалног археолошког налазишта.

Ако се у току извођења грађевинских и других радо-
ва наиђе на археолошка налазишта или археолошке 
предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одла-
гања прекине радове и о томе обавести надлежни за-
вод за заштиту споменика културе и да предузме мере 
да се налаз не уништи и не оштети као и да се сачува 
на месту и у положају у коме је откривен.

7.3. Уређење слободних и зелених површина

Постојећи дрворед од квалитетних стабала копри-
вића у Радничкој улици потребно је задржати уз редов-
не мере неге и заштити га од нове изградње техничко 
технолошким мерама. Основу хортикултурног приступа 
за уређење простора треба да чини постојећи дендро 
фонд уз допуну са  декоративном  вегетацијом.

Слободни простори  испред објеката треба да су ат-
рактивно уређени и усклађени висински и обликовно са 
садржајима околних постојећих и планираних објеката. 

Планирана је поставка дрворедних стабала уз све 
стазе и усмерења ка улазима у објекте као и на попло-
чаним платоима. Овде ће бити заступљена и декора-
тивна вегетација обликованих форми, различите боје 
крошње и времена цветања и плодоношења. Поред 
садње дрвенастих биљака, предлаже се и поставка 
озелењених жардинијера и цветних стубова.

Озелењавање слободног простора (атријума) унутар 
планираних објеката органа Града и правосудних орга-
на, биће спроведено према првонаграђеном конкурс-
ном решењу.

У оквиру заједничке блоковске површине дефиниса-
ни су отворени концентрисани и линијски простори (пе-
шачке комуникације и зелене површине), интерне саоб-
раћајне површине, приступи подземним гаражама и 
отворени паркинзи. Партерно уређење пешачких кому-
никација треба реализовати тако да целим потезом чи-
ни целину, односно тако да се сви елементи који се ко-
ристе за уређење, третирају јединствено и целовито. 
Континуално и јединствено уређеном пешачком кому-
никацијом остварује се функционално повезивање сад-
ржаја и најатрактивнијих тачака. Урбанистички оквир 
биће одређен планским решењем, а концепција ко-
ришћења и функционалност ових простора биће јасније 
дефинисана изградњом планираних објеката и наме-
ном 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-
ветљење, степенице, рампе и сл.), који ће бити у хармо-
ничном односу са изграђеним структурама које их окру-
жују, тако да се створи пријатан амбијент, могућност 
несметаног приступа и разноврсног коришћења .

7.4.  Заштита природе

На грађевинском подручју које је обухваћено 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 пар-
целе 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 03-
1095/2МП дана 19.11.2008. године, доставио услове за-
штите природе. На простору предложеног споменика 
природе “Дрворед копривића у Радничкој улици у Но-
вом 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 от-
вора (незастртих површина) од 9 m2 по стаблу, 

- ревитализација у складу са условима Завода за 
заштиту природе Србије,

- задржавање гранитне коцке као коловозног засто-
ра у циљу очувања амбијенталних вредности,

- у случају реконструкције улице у зони испод кро-
шњи дрвећа морају се поставити шупљикави бе-
тонски елементи како би се омогућило прозрачи-
вање кореновог система и водопропустљивост 
површинског слоја,

- коришћење заштићеног природног добра у едука-
тивне сврхе,

- обављање научних истраживања која не угрожа-
вају дрворед. 

Забрањено је:
- нарушавање континуитета дрвореда, 

- заузимање простора где изостају стабла било ка-
квим трајним или привременим објектима, 

- застирање простора око дебла (минимална повр-
шина рупе 9 m2),

- предузимање свих радова који нису у складу са 
заштитом, а који би узроковали нарушавање пеј-
зажне вредности или довели до деградације ква-
литета и својстава природног добра, 

- употреба препарата (осим оних који се користе за 
заштиту), који би угрозили виталност  дендрофон-
да и квалитет земљишта и подземних вода, 

- непланска сеча, уклањање и оштећење биљака 
(ломљење, кидање, вађење, брање и уништавање 
биљака), 

- уношење у дрворед свих осталих врста сем 
копривића и примена ма које врсте у партерном 
уређењу простора испод крошњи (изузетак пред-
ставља травни покривач који је потребно форми-
рати 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.”
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7.5. Заштита животне средине

У оквиру постојећих и планираних намена, ради 
спречавања неповољних утицаја и обезбеђивања ни-
воа квалитета средине према прописаним стандарди-
ма, а који се односе на коришћење простора, озелења-
вање и одношење комуналног отпада, посебну пажњу 
треба посветити обликовању слободног просторa ради 
стварања складног амбијента, и побољшања хигијенс-
ких услова и заштите животне средине (постављање 
контејнера, одлагање отпадака, њихово пражњење и 
чишћење, неометан приступ возилима и радницима ко-
муналног предузећа задуженог за одношење смећа).

На подручју плана нису регистрована заштићена 
природна добра. Ако се у току извођења грађевинских, 
водопривредних и других радова наиђе на природно 
добро које је геолошко-палеонтолошког и минералош-
ко-петрографског порекла, за које се претпоставња да 
има својства природног споменика, извођач радова ду-
жан је да о томе обавести организацију за заштиту при-
роде и да предузме мере да се до доласка овлашћеног 
лица природно добро не оштети или уништи. 

На комплексу гараже обезбедиће се мере заштите 
животне средине у складу са Законом о заштити живот-
не средине и Законом о процени утицаја на животну 
средину (“Службени гласник РС”, бр. 135/2004 и 
36/2009). Грађевински објекти гаража за путничке ауто-
мобиле по квадратури и запремини, осветљењу, венти-
лацији, грејању и другим важним појединостима треба 
да одговарају функцији и капацитету. У погледу зашти-
те од буке треба обезбедити услове за смањење штет-
ног деловања применом изолационих материјала који 
ће онемогућити продор буке у животни и радни про-
стор.

Сви корисници на простору плана, у складу са Пра-
вилником о дозвољеном нивоу буке у животној средини 
(“Службени гласник РС”, број 54/92), своје активности 
морају прилагодити условима у којима интензитет буке 
неће прелазити највиши ниво буке од 55 db(A) ноћу и 65 
db(A) дању, односно у згради максимум 30 db(A) ноћу и 
35 db(A) дању. 

7.6. Заштита од елементарних непогода, 
  несрећа и ратних дејстава

7.6.1. Заштита од елементарних непогода

У циљу заштите грађевинских објеката и осталих 
садржаја у обухваћеном подручју потребно је при њи-
ховом пројектовању и извођењу узети у обзир меродав-
не параметре, који се односе на заштиту од елементар-
них непогода (врста и количина атмосферских 
падавина, дебљина снежног покривача, јачина ветра, 
носивост терена, висина подземних вода и сл.),  у скла-
ду са важећим прописима. 

Заштита од земљотреса
Подручје Града налази се у зони сеизмичке угроже-

ности од 8º MCS скале и изложено је опасностима од 
елементарних и других непогода. 

Мере заштите од елементарних непогода обухватају 
превентивне мере за спречавање непогода или убла-

жавање њиховог дејства, мере које се предузимају у 
случају непосредне опасности од елементарних непо-
года, мере заштите када наступе непогоде и мере уб-
лажавања и отклањања непосредних последица наста-
лих дејством непогода или удеса. 

Објекте пројектовати и градити у складу са чланом 
4. Правилника о техничким нормативима за изградњу 
објекта високоградње у сеизмичким подручјима (“Служ-
бени лист СФРЈ” бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90).

Заштита од пожара
Заштита од пожара обезбеђена је погодним распо-

редом појединачних објеката и њиховом међусобном 
удаљеношћу, коришћењем незапаљивих материјала за 
њихову градњу, одговарајућом противпожарном хид-
рантском мрежом, проходношћу терена, односно обез-
беђењем приступа свим објектима у случају потребе, у 
складу са Законом о заштити од пожара (“Службени 
гласник СРС,” број 37/88 и ‘’Службени гласник РС’’, бр. 
53/93, 67/93, 48/94 и 101/2005), Правилником о технич-
ким захтевима за заштиту гаража за путничке аутомо-
биле од пожара и експлозија (“Службени лист СЦГ”, 
број 31/2005) и Правилником о техничким нормативима 
за хидрантску мрежу за гашење пожара (“Службени 
лист СФРЈ”, број 30/91).

Заштита од удара грома
Заштита од удара грома треба да се обезбеди из-

градњом громобранске инсталације, која ће бити пра-
вилно распоређена и правилно уземљена. 

7.6.2. Заштита у случају ратне опасности

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

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

У пословним објектима и уз објекте јавних служби 
планира се изградња склоништа Основне заштите, оби-
ма заштите 200 kPa. У случају да инвеститор увећа при-
падајући капацитет склоништа најмање за 20% може му се 
омогућити изградња склоништа обима заштите 100 kPa. 

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

мена се планом не утврђује, али треба и може да 
буде у функцији Основне намене објекта;

- капацитет склоништа у објектима пословне наме-
не утврдити на основу броја запослених у објекту 
тако да се на 50 m2 развијене грађевинске (бруто) 
површине пословног објекта обезбеди простор у 
склоништу најмање за 2/3 од укупног броја запос-
лених, ако је намена  објекта или простора пос-
ловна;

- капацитет склоништа за јавне службе утврдити на 
основу броја запослених и броја корисника тако 
да се обезбеди простор у склоништу за 1/5 запос-
лених и 1/5 корисника;
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- кота пода склоништа мора бити минимум 30 cm 
изнад максималног нивоа подземних вода;

- димензионисање и садржај склоништа, величине 
појединих просторија, као и остале просторне и 
техничке елементе утврдити према Правилнику о 
техничким нормативима за склоништа (‘’Службе-
ни лист СФРЈ’’, број 55/83);

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

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

Јавне површине (тротоари, пешачке стазе, пешачки 
прелази, прилази објектима и сл.), као и хоризонталне и 
вертикалне комуникације у јавним објектима, морају ис-
пуњавати услове за несметано кретање деце, старих, 
хендикепираних и инвалидних лица, у складу са Пра-
вилником о условима за планирање и пројектовање 
објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, 
хендикепираних и инвалидних лица (“Службени гласник 
РС”, број 18/97), као и другим важећим прописима и 
стандардима који регулишу ову област, тако што ће се:

- на свим пешачким прелазима висинска разлика 
између тротоара и коловоза неутралисати оба-
рањем  ивичњака;

- у пословним објектима обезбедити приступ лици-
ма са посебним потребама у простору на коту 
приземља (односно до лифта, уколико га има) 
спољним или унутрашњим рампама минималне 
ширине 90 cm и нагиба 1:20 (5%) до 1:12 (8%);

- лифт, кабина лифта и излазни подест, димензио-
нисати тако да омогуће несметано кретање особа 
са посебним потребама у простору.

 7.8. Услови за одношење отпада

Сабирни пунктови за смештање сабирних посуда 
(канти и/или контејнера за комунални отпад) треба да 
задовоље захтеве хигијене, естетске захтеве и захтеве 
свих корисника на простору плана. Ови простори морају 
испуњавати све хигијенске услове у погледу редовног 
чишћења, одржавања, дезинфекције и неометаног при-
ступа возилима и радницима комуналног предузећа за-
дуженог за одношење смећа. 

Минимално растојање између два контенејрска мес-
та је 50 m . У складу са технологијом пражњења и од-
ржавања, коју примењује надлежно предузеће, контеј-
нери могу бити надземни, полуукопани или подземни. 
Поставка и дизајн контејнера би требало да буду такви 
да подстичу рециклажу (контејнери за стакло, папир, 
текстил, остало и сл.).  Планира се да простор за кон-
тејнер буде ограђен зимзеленим дрвећем или тростра-
ном оградом, висине до 1,8 m, коју формира низ дрве-
них хоризонталних летвица (гредица), раздвојених 
међусобно 3-5 cm.

Прилазни путеви до места за држање посуда за чу-
вање и сакупљање отпада морају омогућавати двос-

мерни саобраћај специјалних возила за одвоз отпада, 
максималног осовинског оптерећења до 10 t, ширине 
2,6 и дужине до 12 m.

8. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

8.1. Општи услови

На графичком приказу ‘’План намене земљишта, са-
обраћаја, регулације и нивелације’’ у Р 1:1000, дефини-
сане су максималне зоне изградње. Тачна спратност и 
положај спратних сегмената објекта, као и њихова мор-
фологија, дефинисана је конкурсним решењем.

Висина нових објеката дефинисaна је бројем над-
земних етажа.

Висина пода приземља у делу који се налази у не-
посредном контакту са јавном површином, је максимал-
но 20 cm изнад коте терена. Кота пода приземља оста-
лих делова може бити максимално за 1,2 m виша у 
односу на коту терена јавне површине. Савладавање 
висинске разлике се решава денивелацијом унутар 
објекта. Сви садржаји у објекту морају бити доступни, 
без препрека, деци, старима, хендикепираним и инва-
лидним лицима.

За потребе вентилације и осветљавања помоћних 
просторија у објекту (гардеробе, санитарни чворови и 
сл.) или заједничког степеништа у објекту дозвољава се 
формирање светларника. Димензије и положај сусед-
них светларника морају бити усклађени. Мора се обез-
бедити приступ светларнику и одвођење атмосферских 
вода из светларника.

Склоништа се планирају у оквиру  објеката у складу 
са важећим прописима.

У објектима, када се реализују, дозвољава се ре-
конструкција у оквиру постојећег габарита, у смислу по-
деле или спајања појединих функционалних делова 
простора. 

Олуке и олучне вертикале постављати тако да не 
нарушавају изглед фасадне површине.

Паркирање се планира уз саобраћајнице и из-
градњом подрумских и вишеспратних гаража. Број ета-
жа подземне гараже се не ограничава. Код изградње 
подрумске етаже обавезне су техничке мере обез-
беђења од влаге и подземних вода. Ове етаже на-
мењују се за гаражирање возила, помоћне и техничке 
просторије и сл. Није дозвољена промена намене про-
стора намењених стационираном саобраћају (парки-
рању).

Специфични услови уређења и грађења  дати су у 
пододељку ‘’8.3.’’.

8.2. Услови за архитектонско обликовање 
  објеката

Елементи и композиција, који се примењују прили-
ком обликовања фасада пословног објекта за потребе 
рада органа Града  и правосудних органа и јавне гара-
же, треба да допринесу побољшању градске слике. 
Објекти треба да имају савремени архитектонски израз 
и да на што квалитетнији начин инкорпорирају у пос-
тојеће окружење. Приликом обликовања посебно води-
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ти рачуна о доминантним визурама (из правца платоа 
СПЕНС-а) кроз примену складне архитектонске форме, 
квалитетне материјализације и технологије изградње, и 
давањем просторног акцента у оквиру зоне изградње 
пословног објекта. Сви објекти треба да начином обли-
ковања дају утисак јединствене и хармоничне целине, а 
сваки објекат појединачно, сопствени идентитет може 
формирати различитим композицијама примењених де-
таља, материјала или елемената обликовања. 

Приликом пројектовања могуће је планирати препус-
те на фасадама.

8.3.  Специфични услови за уређење 
  и грађење просторних целина

У плану се наводе максимални капацитети простора 
и максимални урбанистички параметри (спратност, ин-
декс изграђености, индекс заузетости), у складу са који-
ма је урађено и првонаграђено конкурсно решење, који 
постаје основ за даљу реализацију и имплементацију 
плана. 

Пословни објекат за потребе рада органа Града 
 и правосудних органа

План просторне организације у зони изградње пос-
ловног објекта за потребе рада органа Града  и право-
судних органа састоји се у формирању зоне изградње, 
чија је морфологија, структура, тачна спратност и поло-
жај зона изградње спратних сегмената објекта дефини-
сана првонаграђеним конкурсним решењем. 

Грађевинска линија приземља може бити одмакнута 
у односу на регулациону линију, како то предвиђа кон-
курсно решење, а њен тачан положај биће дефинисан 
израдом идејног решења. Грађевинска линија подземне 
етаже се поклапа са регулационом линијом.

У оквиру зоне изградње пословног објекта за потре-
бе правосудних органа планирају се функционалне це-
лине намењене  потребама јавних тужилаштава (Ок-
ружно, Општинско и Апелационо) и Суду за прекршаје и 
Вишем суду за прекршаје. Приликом постављања зона 
изградње објекта 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 плани-
рати у зони регулације Радничке улице која раздваја 
постојећи и планирани  објекат правосудних органа. По-
ложај „топле везе“ треба да буде у зони новопланира-
ног објекта уз Радничку улицу (и то у североисточном 
блоку), а тачка до које се „топла веза“ води у оквиру 
постојећег објекта правосудних органа треба да буде у 
југозападном блоку овог објекта, уз Радничку улицу. 
Приликом планирања "топле везе", нарочиту пажњу 
треба обратити на услов очувања и заштите постојећег 
зеленила у Радничкој улици -дрвореда копривића. Ок-
вирно, ширина "топле везе" – ходника, износи око 3-4 
m. Тачан положај "топле везе" између два објекта треба 
да буде и у складу са функционалном организацијом 
постојећег објекта и положајем инфраструктурних еле-
мената (постојећих или планираних) испод регулације 
Радничке улице. 

У оквиру зоне изградње објекта органа Града, пот-
ребно је обезбедити функционалне  целине намењене 

потребама градских управа, покрајинских органа и дру-
гих планираних државних служби. 

Максимални капацитети, изражени у бруто површи-
нама, које је могуће остварити у оквиру зоне изградње 
новог пословног објекта за потребе рада органа Града 
и правосудних органа су: 7.000 m2 за потребе рада 
органа Града, 9.000 m2 за потребе правосудних органа, 
2.000 m2 за потребе Републичког геодетског завода, 
5.000 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 је 
детаљније дефинисао неопходне капацитете, које је 
било потребно остварити у оквиру дате зоне изградње 
и предвиђених намена. У складу са тим, минимална 
нето развијена површина коју је потребно остварити 
износи 15.650 m2. Подела дате јединствене зоне 
изградње, на зоне изградње блока органа Града и блока 
правосудних органа, дефинисана је првонаграђеним 
конкурсним решењем. 

Подрумску етажу је могуће планирати на 100% повр-
шине зоне изградње. Део подрумске етаже планира се 
и испод дела заједничке блоковске површине, у зони 
између пословног објекта и јавне гараже. Спратност 
објекта П је могуће планирати на 60% површине зоне 
изградње. Спратност објекта максимално П+7 је могуће 
планирати у оквиру зоне изградње, тако да максимални 
индекс изграђености за предвиђену зону изградње не 
буде већи од 5,3. Овај индекс изграђености је дефини-
сан само у односу на зону изградње новог пословног 
објекта за потребе рада органа Града и правосудних 
органа. 

Максимална планирана спратност код првонаграђе-
ног конкурсног решења износи По+П+7, индекс заузе-
тости око 60%, а бруто развијена површина свих над-
земних етажа износи око 19.100 m2 (индекс изграђености 
око 4,0). У складу са овим решењем, планира се обје-
дињавање тражених садржаја у основи и елевацијама 
неправилној форми објекта изнад приземља, са про-
ходним и мултифункционалним атријумом. Планирани 
мултифункционални атријум је потребно партерно уре-
дити и озеленити, тако да представља квалитетан, ак-
тиван, комфоран и социјално комуникативан простор, 
прилагођен различитим генерацијама и корисницима. 

Свака од целина мора имати посебне улазе, приступ 
из подземне гараже у оквиру зоне изградње објекта 
(обавезан), посебан холски простор, a могуће је плани-
рати приступ из јавне гараже. Техничке просторије је 
могуће пројектовати појединачно за сваку целину или 
централно за читав објекат.

Планирани објекат се састоји из два волумена, који 
су повезани један са другим, али су дефинисани као 
појединачни ентитети, у оквиру којих су смештени сад-
ржаји свих тражених целина. Планирани објекат има у 
својој форми динамични волумен кристала, реминис-
ценцију на Петроварадинску тврђаву са којом успос-
тавља визуелни дијалог. Дефинисана је урбана целина 
у којој се јасно огледа прозаична и материјалистички 
одређена релација између јавне функције објекта и ко-
рисника. 

1 Унутар исказане квадратуре, обухваћене су и потребне функције 
 технике
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Планиране су две етаже у подземној гаражи испод 
објекта и њен капацитет износи 302 паркинг места.

Јавна гаража

У југоисточном делу простора, непосредно уз зону 
изградње пословног објекта за потребе рада органа 
Града  и правосудних органа планира се  изградња јав-
не гараже, спратности По+П+4. Приступ подземним га-
ражама планира се са нове саобраћајнице са југоисточне 
стране, и коригованих постојећих прилаза са југо западне 
стране. Поред два улаза, која воде у приземни део јав-
не гараже, неопходно је планирати један улаз који води 
директно у подземни део гараже, уз југозападни део 
границе плана. Позиција улаза/излаза у гаражу дефи-
нисана је на графичком приказу ‘’План намене земљиш-
та, саобраћаја, регулације и нивелације’’ у Р 1:1000. 
Број етажа у подземној етажи није ограничен, а према 
првонаграђеном решењу планирају се две етаже у под-
земном делу јавне гараже. Капацитет јавне гараже код 
првонаграђеног конкурсног решења (две подземне и 
пет надземних етажа) износи 431 паркинг место.

Део објекта “Спортског и пословног центра 
 Војводина”

Уз западни део границе плана, непосредно уз обје-
кат јавне гараже, део простора је намењен Спортском и 
пословном центру ‘’Војводина’’. Он обухвата простор 
терасе на првом спрату, испод које пролази Сутјеска 
улица, док се у преосталом приземном делу налазе 
мањи локали, степениште и слободни пешачки прола-
зи. Планом се препоручује уклањање терасе на првом 
спрату (или њеног дела) или потпуно ослобађање при-
земног дела испод терасе на првом спрату, и његово 
партерно уређење у циљу формирања слободних пе-
шачких површина у интеграцији са заједничком блоков-
ском површином. У случају задржавања дела терасе 
потребно је посебну пажњу посветити уклапању плани-
ране јавне гараже у споју са терасом, уз примену свих 
непоходних техничких мера заштите.

9. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ

Површина грађевинског  подручја (бруто)  1.68 ha
Површина грађевинског  подручја (нето)   1.32 ha
Површине јавне намене

Табела: Површина грађевинског подручја

Саобраћајнице 
(колске, пешачке, бициклистичке) 

0.32 ha

Заједничке блоковске површине 0.49 ha

Пословни објекат за потребе рада органа 
Града и правосудних органа

0,48 hа 

Део објекта “Спортског и пословног центра 
Војводина”

0,03 hа

Укупно: 1.32 hа

Табела: Урбанистички показатељи за обухват плана

Површина под пословним објектима 4 784 m2

Површина под јавном гаражом 2 170 m2

Укупна површина под објектима 6 954 m2

Индекс заузетости за цело подручје 
плана (бруто)
Индекс заузетости за цело подручје 
плана (нето)

41.4 %

52.68 %

Развијена површина пословног објекта 25 350 m2   

Развијена површина јавне гараже 
(надземне етаже)

10 850 m2

Укупна развијена површина објеката 36 200 m2

Индекс изграђености за цео обухват 
плана(бруто)
Индекс изграђености за цео обухват 
плана (нето)

2.15

2.73

Табела: Показатељи мирујућег саобраћаја

Број паркинг места које је могуће 
обезбедити:

у оквиру регулације саобраћајница   30

у оквиру подземне и надземне гараже 600

Укупан број паркинг места 630

10. ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА 
  УЛАГАЊА ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА

У циљу обезбеђења неопходних саобраћајних и ин-
фраструктурних услова за изградњу и функционисање 
планираних садржаја на простору обухваћеном планом, 
приоритетни радови на уређивању грађевинског земљи-
шта су: 

-  изградња планираних јавних гаража, и 
-  изградња планиране саобраћајнице која повезује 

Радничку улицу са Ловћенском улицом.
У табели која следи дат је оквирни приказ планира-

них радова и потребних количина, као и појединачних и 
укупних трошкова планираних радова на уређивању 
грађевинског земљишта.
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Тaбела: Процена улагања из јавног сектора

Редни
брoj Oпис радова Јед.

мере Количина Цена по јед.
мере у дин. 

Укупна
 цена

1. САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ    694.909.950
1.1. Коловоз m2 890 7.440 6.621.600

1.2. Тротоари са ивичњацима m2 340 3.255 1.106.700

1.3. Поплочане површине m2 5.135 2.790 14.326.650

1.4. Гараже-подземне m2 7.600 46.500 353.400.000

1.5. Гараже-спратне m2 11.450 27.900 319.455.000

2. ХИДРОТЕХНИКА    3.357.765
2.1. Канализациони вод Ø 400 mm m 85 13.950 1.185.750

2.2. Канализациони вод Ø 300 mm m 135 11.625 1.569.375

2.3. Водоводна мрежа Ø 100 mm m 180 3.348 602.640

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

3.2. Електроенергeтска мрежа 20 кV m 50 8.000 400.000

4. ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА    312.480
4.1. Дрвеће у дрвореду kom. 15 11.160 167.400

4.2. Декоративно зеленило m2 120 1.209 145.080

5. ПРИПРЕМА ЗЕМЉИШТА    25.919.100
5.1. Рушење објеката m2 9.290 2.790 25.919.100

6. УКУПНО    728.899.295

    Процена средстава дата је по ценама за октобар 2009. године

Финансирање уређивања грађевинског земљишта 
обезбедиће се из средстава остварених од:

- накнаде за уређивање грађевинског земљишта,
- закупнинe за грађевинско земљиште,
- отуђења грађевинског земљишта,
- конверзије права коришћења, односно права за-

купа у складу са Законом,
- других извора у складу са законом.

11. ПРИМЕНА ПЛАНА

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

Саставни део плана су следећи графички прикази: 

                                  Размера
1.  Извод из Генералног плана града 

  Новог Сада до 2021. године
2. Катастарска подлога са границом 

  грађевинског подручја обухваћеног 
  планом Р  1 : 1000

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

4.  План регулације јавних површина       Р  1 : 1000
5.  План водне инфраструктуре Р  1 : 1000

6.  План енергетске инфраструктуре Р  1 : 1000
7.  План зеленила Р  1 : 1000
8.  Попречни профили улица  Р 1:200
9. Типско решење партерног уређења 

  тротоара на прилазу пешачком пре-
  лазу преко коловоза за несметано 
  кретање лица са посебним потребама

План детаљне регулације дела општеградског цент-
ра уз Радничку улицу у Новом Саду израђен је у четири 
примерка у аналогном и у пет примерака у дигиталном 
облику, који ће се, после потписивања и овере, чувати у 
Скупштини Града Новог Сада, Градској управи за урба-
низам и стамбене послове, министарству надлежном 
за послове урбанизма и у Јавном предузећу ‘’Урбани-
зам’’ Завод за урбанизам Нови Сад.

План ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у ‘’Службеном листу Града Новог Сада’’.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА                                        
Број: 35-627/2009-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД

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

изградњи (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 
72/2009 и 81/2009 – испр.) и члана 24. тачка 6. Статута 
Града Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист 
Града Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Но-
вог Сада на XX седници 29. децембра 2009. године, до-
носи

О Д Л У К У
О ИЗРАДИ ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ 

ПЛАНА ГРАДА НОВОГ САДА 
ДО 2030. ГОДИНЕ

Члан 1.

На основу ове одлуке израдиће се генерални урба-
нистички план града Новог Сада до 2030. године (у 
даљем тексту: план).

Члан 2.

Циљ доношења плана је да се утврди дугорочни 
стратешки развојни план са општим елементима про-
сторног развоја града Новог Сада.

Члан 3.

План ће обухватити катастарске општине Нови Сад 
I, Нови Сад II, Нови Сад III и Сремска Каменица и дело-
ве катастарских општина Нови Сад IV, Ченеј, Петрова-
радин, Лединци, Буковац, Ветерник, Руменка, Каћ и Фу-
тог, унутар описане границе.

За почетну тачку описа границе планског подручја 
утврђена је тачка на тромеђи парцела бр. 4191, 3809 и 
4184 (железничка пруга Нови Сад-Зрењанин) у КО Че-
неј. Од ове тачке граница скреће ка североистоку, пра-
ти северну границу парцеле број 4184 до пресека са 
продуженим правцем границе парцела бр. 6 и 7/1 у КО 
Нови Сад III. Даље, граница скреће ка југоистоку, пре-
сеца парцеле бр. 4184 и 4187 у КО Ченеј претходно опи-
саним продуженим правцем и долази до границе КО 
Ченеј и КО Нови Сад III. Од ове тачке граница прати 
границу КО Нови Сад III и КО Каћ до пресека са северо-
источном регулационом линијом аутопута Е-75. Од ове 
тачке граница прелази у КО Каћ, прати североисточну 
регулациону линију аутопута Е-75 до пресека са грани-
цом КО Каћ и КО Нови Сад III. Даље граница прати гра-
ницу КО Нови Сад III и КО Каћ до пресека са североис-
точном регулационом линијом аутопута Е-75. Од ове 
тачке граница прелази у КО Каћ, прати североисточну 
регулациону линију аутопута Е-75 до пресека са грани-
цом КО Каћ и КО Нови Сад III. Од ове тачке граница 
прати границу КО Нови Сад III и КО Каћ, границу КО Но-
ви Сад III и КО Ковиљ, границу КО Ковиљ и КО Петрова-
радин, границу КО Петроварадин и КО Сремски Карлов-
ци, границу КО Петроварадин и КО Буковац до јужне 
преломне тачке границе парцела бр. 5818 и 5817 у КО 
Петроварадин. Даље, граница прелази у КО Петрова-
радин, затим скреће ка северу по источној граници пар-
целе број 5818, пресеца парцелу број 5852 (пут), прати 
западну границу парцела бр. 5852 и 5888 (пут) до тро-
међе парцела бр. 5888, 5874/2 и 5875, затим прати јужну 
границу парцеле број 5875 и долази до тромеђе парце-
ла бр. 5874/2, 5875 и 6627 (пут Петроварадин – Буко-

вац). Од ове тромеђе граница скреће ка југу, прати ис-
точну границу парцеле број 6627 до тромеђе парцела 
бр. 6627, 5874 и 5870, у правцу запада пресеца парцелу 
бр. 6627 и долази до тромеђе парцела бр. 6627, 6603 и 
6604, затим прати јужну границу парцеле број 6603 и 
продуженим правцем пресеца парцелу број 6612 (Буко-
вачки поток). Даље, граница скреће ка југу, прати запад-
ну границу парцеле број 6612 до границе КО Петрова-
радин и КО Буковац, затим скреће ка западу, прати 
границу КО Петроварадин и КО Буковац до преломне 
тачке на граници парцела бр. 1183 и 1155 у КО Буковац. 
Од ове тачке граница прелази у КО Буковац, прати ис-
точну границу парцеле број 1155, јужну границу парце-
ла бр. 1154, 1123, 1130, 2013, 1128, 1127, 1126 и 1125, 
пресеца парцелу број 3320 (пут), прати јужну и источну 
границу парцела бр. 1105, 2038, 2040, 2051, 2052 и 2053, 
пресеца парцелу број 2055 (пут), прати јужну и источну 
границу парцела бр. 2057, 2061, 2062 и долази до грани-
це КО Буковац и КО Сремска Каменица. Даље, граница 
прати границу КО Буковац и КО Сремска Каменица, гра-
ницу КО Сремска Каменица и Општине Ириг, границу 
КО Сремска Каменица и КО Лединци и долази до пар-
целе број 1202 (пут) у КО Лединци. На подручју КО Ле-
динци граница скреће ка северозападу, прати јужну гра-
ницу парцеле број 1202 до тромеђе парцела бр. 1202, 
1203 и 901 (пут). Од ове тачке граница пресеца парцелу 
број 901 и долази до тромеђе парцела број 901, 157/5 и 
158 (пут), затим скреће у правцу североистока, прати 
западну границу парцеле број 901 и планирану регула-
циону линију Самарског пута и долази до парцеле број 
896 (пут Нови Сад – Беочин). Даље, граница скреће у 
правцу истока, прати јужну границу парцеле број 896, 
затим скреће ка северу, прати источну границу парцела 
бр. 896, 893/3 и 885 (пруга) и долази до преломне тачке 
број 2 грађевинског подручја. Од тачке број 2 граница 
се поклапа са северном границом парцеле пруге и до-
лази до преломне тачке број 28 која раздваја КО Ле-
динци и КО Сремска Каменица. Даље, граница скреће 
ка северу, прати границу КО Лединци и КО Сремска Ка-
меница до преломне тачке КО Сремска Каменица, КО 
Лединци и КО Ветерник, на осовини реке Дунав. Од ове 
тачке граница  скреће ка западу, прати границу КО Ве-
терника и КО Лединци до пресека са продуженим прав-
цем границе парцела бр. 2990/2 и 2990/13 у КО Ветер-
ник. Даље, граница скреће ка северу, прелази у КО 
Ветерник, пресеца реку Дунав претходно описаним 
правцем, прати западну границу парцела бр. 2990/2, 
2988/2 и 4284/2 до тромеђе парцела бр. 4284/3, 4284/2 и 
4280 (насип) и пресеца парцелу број 4280 до тромеђе 
парцела бр. 4280, 3971/4 и 3971/15. Од ове тачке грани-
ца скреће ка западу северном границом парцеле број 
4280 до тромеђе парцела бр. 4280, 3985 и 3984/1, 
скреће ка североистоку, прати источну границу парцела 
бр. 3985, 3989, 3993/1, 3993/2, 3993/3, 3994/6, 4276/2 и 
3997/1 и долази до тромеђе парцела бр. 3997/1, 4002/1 
и 4002/3. Од ове тачке граница прати границу парцела 
бр. 4002/1 и 4002/3 и границу парцела бр. 4276/11 и 
4276/10 и долази до тромеђе парцела бр. 4276/11, 
4276/10 и 4276/6. Даље, граница скреће ка северозапа-
ду, прати источну границу парцела бр. 4276/11, 4002/1, 
4003/1, 4004/1, 4007/1, 4008/1, 4008/2, 4009/8, 4009/9, 
4010/1, 4011/1, 4011/2, 4012/1, 4016/1, 4017/1, 4030/1, 
4028/1, 4027/1, 4026/1, 4025/1, 4024/1, 4023/1, 4022/4, 
4022/3, 4022/2, 4022/1 до тромеђе парцела бр. 4022/1, 
4022/5 и 4279. Од ове тачке граница скреће у правцу се-
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вероистока, прати југоисточну границу парцеле број 
4279 до осовинске тачке број 284, а затим скреће у 
правцу истока, поклапа се са осовинама улица које су 
дефинисане осовинским тачкама бр. 835, 836, 401, 402 
и 483. Даље, граница скреће ка северу, прати осовину 
улице до осовинске тачке број 516, затим скреће у прав-
цу запада до осовинске тачке број 690, даље скреће ка 
североистоку до осовинске тачке број 691. Од ове тачке 
граница скреће ка истоку до пресека осовине улице и 
продуженог правца границе парцела бр. 3080/1 и 
3078/2. Даље, граница скреће ка североистоку претход-
но описаним продуженим правцем, затим прати запад-
ну границу парцела бр. 3078/2, 3078/1 3079/6, 3079/5, 
3079/1, 3079/3, 3079/4 и 3079/2 до пресека са границом 
КО Ветерник и КО Нови Сад IV. Даље, граница скреће 
ка северозападу, па ка североистоку и прати границу 
КО Ветерник и КО Нови Сад IV, границу КО Нови Сад IV 
и КО Футог до железничке пруге (парцела број 9950 у 
КО Футог), прелази у КО Футог, сече парцелу број 9950 
(пруга), и долази до северозападне границе парцеле 
број 9950. Даље, граница скреће ка североистоку, пра-
ти северозападну границу парцеле број 9950, прелази у 
КО Руменка, прати границу парцеле број 4336 (пруга) и 
долази до границе КО Нови Сад IV и КО Руменка, у којој 
скреће ка северу пратећи границу КО Нови Сад IV и КО 
Руменка до граничне тачке број 1 на северозападној 
граници парцеле железничке пруге Нови Сад – Сента. 
Даље, граница прати северозападну границу парцеле 
железничке пруге Нови Сад – Сента, тако да прелази 
преко подручја КО Ченеј, затим пресеца парцелу желез-
ничке пруге Нови Сад – Зрењанин, до тромеђе која је 
одређена за почетну тачку описа границе планског под-
ручја.

Одступање од описане границе планског подручја из 
става 2. овог члана, могуће је уколико то буде условље-
но планским решењима која ће произаћи из студија и 
анализа које се раде за потребе израде плана.

Члан 4.

План ће садржати нарочито: границу плана и обух-
ват грађевинског подручја; границе обухвата планова 
генералне регулације за цело грађевинско подручје; ге-
нералну намену површина које су претежно планиране 
у грађевинском подручју, на нивоу урбанистичких зона; 
генералне правце и коридоре за саобраћајну, енергетс-
ку, водопривредну, комуналну и другу инфраструктуру 
и графички део.

Члан 5.

Рок за израду плана је 30. јуни 2011. године.

Члан 6.

Средства за израду плана обезбедиће се из сред-
става планираних за реализацију програма уређивања 
грађевинског земљишта, у складу са годишњим програ-
мом израде планских докумената за 2010. и 2011. годину.

Члан 7.

Обавеза израде стратешке процене утицаја на жи-
вотну средину утврђена је Решењем о приступању из-
ради стратешке процене утицаја генералног урбанис-
тичког плана града Новог Сада до 2030. године на 
животну средину, које је саставни део ове одлуке.

Члан 8.

Јавни увид о нацрту плана одржаће се у холу зграде 
Скупштине Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2 и у 
холу зграде Јавног предузећа “Урбанизам” Завод за ур-
банизам Нови Сад, Нови Сад, Булевар цара Лазара 3.

Члан 9.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-756/2009-I 
29. децембар 2009. године
НОВИ САД

Председник 
Александар Јовановић, с.р.

Градска управа за урбанизам и стамбене послове, 
на основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (“Службени гласник Репуб-
лике Србије”, број 135/2004), по прибављеном Мишљењу 
Градске управе за заштиту животне средине, број 
VI-501-1/2009-353 од 15. децембра 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 
ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА 

ГРАДА НОВОГ САДА ДО 2030. ГОДИНЕ НА 
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Приступа се изради стратешке процене утицаја ге-
нералног урбанистичког плана града Новог Сада до 
2030. године на животну средину, којим ће бити обух-
ваћен простор у границама одређеним Одлуком о изра-
ди генералног урбанистичког плана града Новог Сада 
до 2030. године.

О б р а з л о ж е њ е
Генерални урбанистички план, у смислу Закона о 

планирању и изградњи (“Службени гласник Републике 
Србије”, бр. 72/2009 и 81/2009 – испр.), доноси се за на-
сељено место које је седиште јединице локалне само-
управе, које има преко 30.000 становника и представља 
стратешки развојни план са елементима просторног 
развоја.

Нови Сад је у послератном периоду од 1950. године 
сваких десет година доносио нови генерални урбанис-
тички план, како би се у њега уградиле све настале 
промене, али и због потреба даљег просторног усме-
равања развоја града Новог Сада.

Законом о стратешкој процени утицаја на животну 
средину (“Службени гласник Републике Србије”, број 
135/2004) прописано је да се стратешка процена врши 
за просторне и урбанистичке планове, а Законом о за-
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штити животне средине (“Службени гласник Републике 
Србије”, бр. 135/2004 и 36/2009) је омогућено да једини-
ца локалне самоуправе, у оквиру својих права и дуж-
ности, одређује врсте планова за које се израђује стра-
тешка процена утицаја.

Користећи ово овлашћење из закона, Скупштине 
Града Новог Сада донела је одлуку о одређивању врсте 
планских докумената за које се израђује стратешка про-
цена утицаја на животну средину којом је утврђено да 
се стратешка процена обавезно израђује за генерални 
урбанистички план града Новог Сада.

Важно је напоменути, да до сада никада није рађена 
стратешка процена утицаја генералног плана града Но-
вог сада на животну средину, јер таква обавеза није 
постојала.

С обзиром на изложено и саму природу, садржај и 
обухват плана у којем се налазе простори и објекти који 
могу бити загађивачи, неопходно је приступити изради 
стратешке процене утицаја на животну средину за под-
ручје које ће бити у обухвату плана.

У складу са чланом 11. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину тражено је и добијено пози-
тивно мишљење Завода за заштиту природе Србије, 
Радна јединица у Новом Саду.

На основу свега наведеног, а по прибављеном 
Мишљењу Градске управе за заштиту животне средине 
број VI-501-1/2009-353 од 15. децембра 2009. године, 
одлучено је као у диспозитиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-35-756/2009
16. децембар  2009. године
НОВИ САД

Начелник
Златибор Паунов, с.р.

1323
На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и 

изградњи (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 
72/2009 и 81/2009 – испр.) и члана 24. тачка 6. Статута 
Града Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист 
Града Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Но-
вог Сада на XX седници 29. децембра 2009. године, до-
носи

О Д Л У К У
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ПРОСТОРА НА УГЛУ ТЕМЕРИНСКЕ УЛИЦЕ 

И ПУТА ШАЈКАШКОГ ОДРЕДА 
У НОВОМ САДУ

Члан 1.

На основу ове одлуке израдиће се план детаљне ре-
гулације простора на углу Темеринске улице и Пута 
Шајкашког одреда у Новом Саду (у даљем тексту: 
план).

Члан 2.

Циљ доношења плана је да се утврде намена 
земљишта, правила уређења и правила грађења, у 
складу са наменом и правилима утврђеним Генералним 
планом града Новог Сада до 2021. године – пречишћен 
текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 39/2006), 
што ће омогућити изградњу пословног објекта на рас-
крсници два значајна путна правца.

Члан 3.

Подручје које ће се обухватити планом налази се у 
Катастарској општини Нови Сад I, унутар описане гра-
нице.

За почетну тачку описа границе планског подручја 
одређена је тромеђа парцела бр. 4117/3, 4118/1 и 4125/1 
(Текелијина улица). Од ове тачке граница скреће у прав-
цу северозапада, поклапа се са источном границом 
парцела бр. 4117/3, 4117/2 и 4115, и продуженим правцем 
долази до осовине Пута Шајкашког одреда. У овој тачки 
граница се ломи у правцу запада, прати осовину Пута 
Шајкашког одреда до пресека са осовином Темеринске 
улице, затим скреће ка југоистоку, прати осовину Теме-
ринске улице до пресека са управним правцем повуче-
ним из тромеђе парцела бр. 10421, 4116 и 4118/3. Даље 
граница скреће у правцу североистока, прти претходно 
опсани управни правац и јужну границу парцела бр. 
4116, 4117/3 и долази до тромеђе парцела која је утврђе-
на за почетну тачку описа границе планског подручја.

Површина подручја које ће се обухватити планом је 
4214 m2.

Члан 4.

План ће садржати нарочито: границу плана и обух-
ват грађевинског подручја; поделу простора на посебне 
целине и зоне; намену земљишта; регулационе линије 
улица и јавних површина и грађевинске линије са еле-
ментима за обележавање на геодетској подлози; ниве-
лационе коте улица и јавних површина; трасе, коридоре 
и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и 
другу инфраструктуру; правила уређења и правила 
грађења по целинама и зонама; економску анализу и 
процену улагања из јавног сектора, и графички део у 
којем ће се приказати планирана намена земљишта, 
регулација и нивелација и инфраструктурни системи.

Члан 5.

Рок израде плана је 30 дана од дана ступања на сна-
гу ове одлуке.

Члан 6.

Средства за израду плана обезбедио је инвеститор 
PREMIUM GRADNJA D.O.O. из Новог Сада.

Члан 7.

Неприступање изради стратешке процене утицаја на 
животну средину утврђено је Решењем о неприступању 
изради стратешке процене утицаја плана детаљне ре-
гулације простора на углу Темеринске улице и Пута 
Шајкашког одреда у Новом Саду на животну средину, 
које је саставни део ове одлуке.
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Члан 8.

Нацрт плана детаљне регулације простора на углу 
Темеринске улице и Пута Шајкашког одреда у Новом 
Саду биће изложен на јавни увид у просторији број 2, у 
приземљу пословне зграде Јавног предузећа “Урбани-
зам” Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лаза-
ра 3 и у просторијама Месне заједнице “Салајка”, Шај-
кашка 26.

Члан 9.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-276/2009-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД

Председник 
Александар Јовановић, с.р.

Градска управа за урбанизам и стамбене послове, 
на основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (“Службени гласник Републи-
ке Србије”, број 135/2004), по прибављеном Мишљењу 
Градске управе за заштиту животне средине, број VI-
501-1/2009-301 од 10. новембра 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА НА УГЛУ 

ТЕМЕРИНСКЕ УЛИЦЕ И ПУТА ШАЈКАШКОГ 
ОДРЕДА У НОВОМ САДУ НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ

Не приступа се изради стратешке процене утицаја 
плана детаљне регулације простора на углу Темеринс-
ке улице и Пута Шајкашког одреда у Новом Саду на жи-
вотну средину, којим ће бити обухваћен простор у гра-
ницама одређеним Одлуком о изради плана детаљне 
регулације простора на углу Темеринске улице и Пута 
Шајкашког одреда 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 мешовиту намену.

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

средину (“Службени гласник Репбулике Србије”, број 
135/2004) утврђено је да се стратешка процена врши за 
планове, програме и основе у области просторног и ур-
банистичког планирања. Одлуку о изради стратешке 
процене доноси орган надлежан за припрему плана по 
претходно прибављеном мишљењу органа надлежног 
за послвое заштите животне средине и других заинте-
ресованих органа и организација. Одлука о изради 

стратешке процене утицаја на животну средину састав-
ни је део одлуке о припреми плана и објављује се.

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

Генералним планом Града Новог Сада предметно 
подручје планирано је за мешовиту намену. За простор 
који ће бити обухваћен планом на снази је План детаљ-
не регулације простора на улгу Улице темеринске и Пу-
та Шајкашког одреда у Новом Саду (“Службени лист 
Града Новог Сада”, број 4/2004) који није реализован. 
Концептом плана утврдиће се услови за реконструкцију 
планског подручја и, уместо неколико постојећих при-
земних пословних објеката, предложиће се изградња 
јединственог објекта пословне намене спратности до 
Су+П+4+(5. пов.).

Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте 
који буду реализаовани на основу овог плана, услови 
заштите животне средине, односно потреба покретања 
поступка процене утицаја на животну средину биће 
утврђени у складу са Законом о процени утицаја на жи-
вотну средину (“Службени гласник Републике Србије”, 
бр.135/2004 и 36/2009) и Уредбом о утврђивању Листе 
пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе 
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на 
животну средину (“Службени гласник Републике Ср-
бије”, број 114/2008).

На основу свега наведеног, а по прибављеном 
Мишљењу Градске управе за заштиту животне средине, 
број VI-501-1/2009-301 од 10. новембра 2009. године, 
одлучено је као у диспозитиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-35-276/2009
25. новембар  2009. године
НОВИ САД

Начелник
Златибор Паунов, с.р.

1324
На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и 

изградњи (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 
72/2009 и 81/2009 – испр.) и члана 24. тачка 6. Статута 
Града Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист 
Града Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Но-
вог Сада на XX седници 29. децембра 2009. године, до-
носи

О Д Л У К У
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ПРОСТОРА ЗА ПОСЛОВАЊЕ НА 
РУМЕНАЧКОМ УЛАЗНОМ ПРАВЦУ

У НОВОМ САДУ
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Члан 1.

На основу ове одлуке израдиће се план детаљне ре-
гулације простора за пословање на Руменачком улаз-
ном правцу у Новом Саду (у даљем тексту: план).

Члан 2.

Циљ доношења плана је да се утврде намена 
земљишта, правила уређења и правила грађења, у 
складу са наменом и правилима утврђеним Генералним 
планом града Новог Сада до 2021. године – пречишћен 
текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 39/2006), 
што ће омогућити легализацију постојећих објеката и 
изградњу нових, као и уређење земљишта.

Члан 3.

Подручје које ће се обухватити планом налази се у 
Катастарској општини (у даљем тексту: КО) Нови Сад IV 
и КО Руменка, унутар описане границе.

За почетну тачку описа границе планског подручја 
утврђена је тачка број 1 која се налази на граници КО 
Нови Сад IV и КО Руменка, на тромеђи парцела бр. 
2401, 2379/1 (КО Нови Сад IV) и 4431 (КО Руменка). Од 
тачке број 1 у правцу југозапада граница прелази у КО 
Руменка, прати северну границу парцеле број 4431 и 
долази до тачке број 3 на тромеђи КО Руменка, КО Фу-
тог и КО Нови Сад IV. Од тачке број 3 граница прати 
границу КО Футог и КО Нови Сад IV, и долази до тачке 
број 4 на пресеку границе КО Футог и КО Нови Сад IV и 
осовине пута Нови Сад- Врбас. Од тачке број 4 у правцу 
југоистока граница прелази у КО Нови Сад IV, прати 
осовину пута Нови Сад – Врбас и долази до тачке број 
5 на пресеку основине пута Нови Сад – Врбас и грани-
це КО Нови Сад IV и КО Нови Сад 1. Од тачке број 5 у 
правцу североистока граница прати границу КО Нови 
Сад IV и КО Нови Сад I, и долази до тачке број 6 на пре-
секу са јужном границом железничке пруге. Од тачке 
број 6 правцем северозапада граница прати јужну гра-
ницу железничке пруге, и долази до почетне тачке опи-
са границе планског подручја.

Површина која ће се обухватити планом је 68,96 ha.

Члан 4.

План ће садржати нарочито: границу плана и обух-
ват грађевинског подручја; поделу простора на посебне 
целине и зоне; намену земљишта; регулационе линије 
улица и јавних површина и грађевинске линије са еле-
ментима за обележавање на геодетској подлози; ниве-
лационе коте улица и јавних површина; трасе, коридоре 
и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и 
другу инфраструктуру; правила уређења и правила 
грађења по целинама и зонама; економску анализу и 
процену улагања из јавног сектора, и графички део у 
којем ће се приказати планирана намена земљишта, 
регулација и нивелација и инфраструктурни системи.

Члан 5.

Рок израде плана је 30 дана од дана ступања на сна-
гу ове одлуке.

Члан 6.

Средства за израду плана обезбеђена су на основу 
Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта 

за 2009. годину (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 
51/2008, 4/2009 – испр., 22/2009 – испр., 30/2009 и 
38/2009).

Члан 7.

Неприступање изради стратешке процене утицаја на 
животну средину утврђено је Решењем о неприступању 
изради стратешке процене утицаја плана детаљне ре-
гулације простора за пословање на Руменачком улаз-
ном правцу у Новом Саду на животну средину, које је 
саставни део ове одлуке.

Члан 8.

Нацрт плана детаљне регулације простора за посло-
вање на Руменачком улазном правцу у Новом Саду 
биће изложен на јавни увид у просторији број 2, у при-
земљу пословне зграде ЈП “Урбанизам” Завод за урба-
низам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у просто-
ријама Месне заједнице “Раднички”, Браће Могин 2.

Члан 9.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 35-479/2009-I 
29. децембар  2009. године
НОВИ САД

Председник 
Александар Јовановић, с.р.

Градска управа за урбанизам и стамбене послове, 
на основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (“Службени гласник Републи-
ке Србије”, број 135/2004), по прибављеном Мишљењу 
Градске управе за заштиту животне средине, број VI-
501-1/2009-322 од 23. новембра 2009. године, доноси

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

РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА ПОСЛОВАЊЕ 
НА РУМЕНАЧКОМ УЛАЗНОМ ПРАВЦУ У 
НОВОМ САДУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Не приступа се изради стратешке процене утицаја 
Плана детаљне регулације простора за пословање на 
Руменачком улазном правцу у Новом Саду на животну 
средину, којим ће бити обухваћен простор у границама 
одређеним Одлуком о изради Плана детаљне регула-
ције простора за пословање на Руменачком улазном 
правцу у Новом Саду, пошто је оцењено да реализација 
планираних садржаја неће имати значајнији утицај на 
животну средину.

Планом детаљне регулације простора за пословање 
на Руменачком улазном правцу у Новом Саду обухва-
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тиће се простор који је Генералним планом града Новог 
Сада до 2021. године-пречишћен текст (“Службени лист 
Града Новог Сада”, број 39/2006) намењен за пословање 
на улазним правцима у град и заштитно зеленило.

О б р а з л о ж е њ е

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

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

Генералним планом Града Новог Сада подручје које 
ће бити обухваћено изменама и допунама плана на-
мењено је пословању на улазним правцима у град и за-
штитном зеленилу. Улазни правци у град су врло атрак-
тивни простори за пословне активности, нарочито за 
развој терцијарних делатности и производног зана-
тства, као и за делатности које представљају садржаје 
центра. Планско подручје се налази између Руменачког 
пута, границе грађевинског рејона Града Новог Сада, 
железничке пруге и површина југоисточно од планиране 
обилазнице. Важећим Планом детаљне регулације про-
стора за пословање на Руменачком улазном правцу у 
Новом Саду (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
14/2009) предметни простор је намењен за пословање, 
заштитно зеленило, здравство, становање, инфра-
структуру и саобраћајне површине. Планом ће се, уг-
лавном, задржати просторни распоред намене површи-
на и саобраћајне мреже из важећег плана, уз неопходне 
корекције које ће омогућити даљу реализацију на овом 
простору.

Опредељење да се не приступи изради стратешке 
процене утицаја на животну средину засновано је на 
чињеници да је 2007. године урађена стратешка проце-
на утицаја Просторног плана Града Новог Сада на жи-
вотну средину, која је садржински обухватила све еле-
менте од значаја за стратешку процену утицаја планова 
за подручје Града Новог Сада. Тим документом дефи-
нисане су мере заштите за спречавање негативних ути-
цаја на животну средину за цело подручје Града Новог 
Сада, које се односе и на простор који ће се обухватити 
овим планом, као и могући утицаји на животну средину 
објеката у окружењу.

Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте 
који буду реализовани на основу овог плана, услови за-
штите животне средине, односно потреба покретања 
поступка процене утицаја на животну средину биће 
утврђени у складу са Законом о процени утицаја на жи-
вотну средину (“Службени гласник Републике Србије”, 
број 135/2004 и 36/2009) и Уредбом о утврђивању Листе 
пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе 
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на 
животну средину (“Службени гласник Републике Ср-
бије”, број 114/2008).

На основу свега наведеног, а по прибављеном 
Мишљењу Градске управе за заштиту животне средине 
број VI-501-1/2009-322 од 23. новембра 2009. године од-
лучено је као у диспозитиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-35-479/2009
25. новембар  2009. године
НОВИ САД

Начелник
Златибор Паунов, с.р.

1325
На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и 

изградњи (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 
72/2009 и 81/2009 – испр.) и члана 24. тачка 6. Статута 
Града Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист 
Града Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Но-
вог Сада на XX седници 29. децембра 2009. године, до-
носи

О Д Л У К У
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ЗОНЕ ЗАШТИЋЕНОГ СТАРОГ ГРАДСКОГ 

ЈЕЗГРА У НОВОМ САДУ

Члан 1.

На основу ове одлуке израдиће се план детаљне ре-
гулације зоне заштићеног старог градског језгра у Но-
вом Саду (у даљем тексту: план).

Члан 2.

Циљ доношења плана је да се утврде намене 
земљишта, правила уређења и правила грађења, у 
складу са наменом земљишта, режимом изградње и 
уређења и смерницама утврђеним Генералним планом 
града Новог Сада до 2021. године – пречишћен текст 
(“Службени лист Града Новог Сада”, број 39/2006), као и 
мерама заштите утврђеним Одлуком о утврђивању ста-
рог језгра Новог Сада за просторну културно-историјску 
целину (“Службени гласник Републике Србије”, број 
7/2008).
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Члан 3.

Подручје које ће се обухватити планом налази се у 
Катастарској општини (у даљем тексту: КО) Нови Сад I 
и КО Нови Сад II, унутар описане границе.

За почетну тачку описа границе планског подручја 
утврђена је осовинска тачка број 10736 на пресеку осо-
вина Улице Јована Суботића и Трга Марије Трандафил 
у КО Нови Сад I. Од ове тачке граница скреће у правцу 
југоистока, прати осовине Трга Марије Трандафил и 
Улице Николе Пашића до пресека са осовином Улице 
Златне греде, затим скреће у правцу североистока, пра-
ти осовину Улице Златне греде до пресека са осовином 
Даничићеве улице. Даље, граница скреће у правцу југо-
истока, прати осовине Даничићеве улице и Трга Репуб-
лике до пресека са осовином Улице Жарка Васиље-
вића, затим скреће у правцу југозапада, прати осовину 
Улице Жарка Васиљевића, прелази у КО Нови Сад II и 
долази до пресека са осовином Дунавске улице. Од ове 
тачке граница скреће у правцу запада, прати осовину 
Дунавске улице до пресека са осовином Улице Игњата 
Павласа, затим скреће у правцу југозапада, прати осо-
вину Улице Игњата Павласа до пресека са продуженим 
правцем јужне границе парцеле број 35/1. Тим правцем 
граница скреће према северозападу, наставља север-
ном регулационом линијом Улице Исе Бајића, затим у 
правцу југозапада прати западну регулаицону линију 
Улице Илије Огњановића до тромеђе парцела број 
7732, 37 и 1. Даље, граница скреће у правцу југоистока, 
пресеца Улицу Илије Огњановића по граници парцела 
бр. 7732 и 37, поклапа се са границама парцела бр. 
7732 и 38, 7732 и 39 до угла Улице Модене и Улице 
Игњата Павласа, затим граница прати границу парцела 
бр. 7732 и 7733 и у правцу југоистока долази до тромеђе 
парцела бр. 7732, 7733 и 53. Од ове тачке граница пра-
ти јужну границу парцеле број 53 до тромеђе парцела 
бр. 53, 54/2 и 7732. Даље, граница скреће у правцу југа 
и под правим углом долази до осовине Булевара Михај-
ла Пупина, затим скреће у правцу северозапада, прати 
осовину Булевара Михајла Пупина, прелази у КО Нови 
Сад I, наставља да прати осовину Успенске и Шафари-
кове улице до пресека са осовином Масарикове улице. 
Од ове тачке граница скреће у правцу запада, прати 
осовину Масарикове улице до пресека са продуженим 
правцем границе парцела бр. 9987 и 9989, скреће у 
правцу североистока, прати претходно описани проду-
жени правац и границу парцела бр. 9987 и 9989, затим 
пресеца парцелу број 9989 и долази до западне грани-
це парцеле број 9994. Даље, граница прати западну 
границу парцела бр. 9994, 9993/3, 9993/1 9993/6, 9993/7 
и долази до тромеђе парцела бр. 9993/7, 9992/2 и 
10569, затим пресеца Улицу војводе Бојовића и долази 
до тромеђе парцела бр. 10569, 9774 и 9775. Од ове тач-
ке граница прати западну границу парцела бр. 9774, 
9773/4, 9772, затим скреће у правцу запада, прати јужну 
границу парцеле број 9778 и долази до пресека са пла-
нираном регулационом линијом Улице Вука Караџића. 
Даље, граница скреће у правцу севера, прати планира-
ну регулациону линију Улице Вука Караџића, пресеца 
парцелу број 9778 и долази до јужне регулационе ли-
није Скопљанске улице (парцела број 10563). Од ове 
тачке граница скреће у правцу истока, прати јужну гра-
ницу парцеле број 10563 и долази до тромеђе парцела 
бр. 10563, 9771 и 10562, затим пресеца парцелу број 
10562 и долази до осовинске тачке број 10759 на осови-

ни Улице Јована Суботића. Даље, граница скреће у 
правцу севера, прати осовину Улице Јована Суботића и 
долази до тачке која је утврђена за почетну тачку описа 
границе планског подручја.

Површина која ће се обухватити планом је 35,24 ha.

Члан 4.

План ће садржати нарочито: границу плана и обух-
ват грађевинског подручја: поделу простора на посебне 
целине и зоне; намену земљишта; регулационе линије 
улица и јавних површина и грађевинске линије са еле-
ментима за обележавање на геодетској подлози; ниве-
лационе коте улица и јавних површина; трасе, коридоре 
и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и 
другу инфраструктуру; правила уређења и правила 
грађења по целинама и зонама; економску анализу и 
процену улагања из јавног сектора и графички део у 
којем ће се приказати планирана намена земљишта, 
регулација и нивелација, инфраструктурни системи и 
заштита културних добара.

Члан 5.

Рок израде плана је 90 дана од дана ступања на сна-
гу ове одлуке.

Члан 6.

Средства за израду плана обезбеђена су на основу 
Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта 
за 2009. годину (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 
51/2008, 4/2009 – испр., 22/2009 – испр., 30/2009 и 
38/2009).

Члан 7.

Неприступање изради стратешке процене утицаја на 
животну средину утврђено је Решењем о неприступању 
изради стратешке процене утицаја плана детаљне ре-
гулације зоне заштићеног старог градског језгра у Но-
вом Саду на животну средину, које је саставни део ове 
одлуке.

Члан 8.

Нацрт плана детаљне регулације зоне заштићеног 
старог градског језгра у Новом Саду биће изложен на 
јавни увид у просторији број 2, у приземљу пословне 
зграде Јавног предузећа “Урбанизам” Завод за урбани-
зам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у просторијама 
месних заједница “Житни трг”, Гајева 30 и “Стари град”, 
Краља Александра 1.

Члан 9.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 35-1072/2009-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД

Председник 
Александар Јовановић, с.р.
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Градска управа за урбанизам и стамбене послове, 
на основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину ("Службени гласник Репуб-
лике Србије", број 135/2004), по прибављеном Мишље-
њу Градске управе за заштиту животне средине, број 
VI-501-1/2009-306 од 12. новембра 2009. године, доноси

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

РЕГУЛАЦИЈЕ ЗОНЕ ЗАШТИЋЕНОГ СТАРОГ 
ГРАДСКОГ ЈЕЗГРА У НОВОМ САДУ НА 

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Не приступа се изради стратешке процене утицаја 
плана детаљне регулације зоне заштићеног старог 
градског језгра у Новом Саду на животну средину, којим 
ће бити обухваћен простор у границама одређеним Од-
луком о изради плана детаљне регулације зоне за-
штићеног старог градског језгра у Новом Саду, који је 
Генералним планом града Новог Сада до 2021. године – 
пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, 
број 39/2006) намењен зони старог центра и општеград-
ским центрима.

О б р а з л о ж е њ е

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

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

Генералним планом Града Новог Сада утврђено је да 
стари центар града, који представља старо градско јез-
гро, јесте простор између Булевара Михајла Пупина, 
улица Шафарикове, Јована Суботића, Трга Марије 
Трандафил и улица Николе Пашића и Жарка Зрењани-
на, где се налазе важни садржаји културе пословања, 
администрације, храмови, најстарије улице, каракте-
ристични склопови кућа и блокова, црквене порте. То су 
простори који су, створеним амбијенталним вредности-
ма или могућношћу да се нове вредности додају пос-
тојећим, од приоритетног значаја за град, јер су у њима 
присутни елементи просторног историјског, културног и 
географског идентитета Новог Сада. Начин уређивања 
и изградње простора који ће бити обухваћен планом 
већ су дефинисани плановима детаљне регулације који 
су донети за делове подручја старог градског језгра. 
Одлуком о утврђивању старог језгра Новог Сада за про-
сторну културно-историјску целину (“Службени гласник 
Републике Србије”, број 7/2008) утврђен је посебан ре-

жим изградње објеката и уређења простора у старом 
градском језгру, као и опште и посебне мере заштите, 
којима су прецизно утврђена правила уређења и прави-
ла грађења, као и посебни услови очувања амбијента и 
вредности архитектонског и урбаног наслеђа. Како је 
већина планова којима је обухваћен овај простор доне-
та пре ступања на снагу наведне Одлуке, која је у мно-
гим сегментима прописала строжије услове изградње, 
доградње и реконструкције, као и укупног уређења про-
стора, неопходно је за ову целину донети један план 
који ће бити усклађен са утврђеним мерама заштите.

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

На основу свега наведеног, а по прибављеном 
Мишљењу Градске управе за заштиту животне средине, 
број VI-501-1/2009-306 од 12. новембра 2009. године, 
одлучено је као у диспозитиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-35-1072/08
18. новембар  2009. 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. 
72/2009 и 81/2009 – испр.) и члана 24. тачка 6. Статута 
Града Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист 
Града Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Но-
вог Сада на XX седници 29. децембра 2009. године, до-
носи

О Д Л У К У
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКОВА УЗ 
УЛИЦУ КОРНЕЛИЈА СТАНКОВИЋА У 

НОВОМ САДУ

Члан 1.

На основу ове одлуке израдиће се одлука о измена-
ма и допунама Плана детаљне регулације блокова уз 
Улицу Корнелија Станковића у Новом Саду (“Службени 
лист Града Новог Сада”, број 2/2007) (у даљем тексту: 
План).
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Члан 2.

Циљ доношења одлуке о изменама и допунама Пла-
на је да се за део обухвата Плана преиспитају услови 
за формирање грађевинске парцеле.

Члан 3.

Одлуком о изменама и допунама Плана обухватиће 
се парцеле бр. 5316/1 и 5317/1 у Катастарској општини 
Нови Сад I.

Члан 4.

Одлука о изменама и допунама Плана садржаће гра-
ницу дела обухвата планског подручја, намену земљиш-
та, регулациону линију улице и грађевинску линију са 
елементима за обележавање на геодетској подлози, 
правила уређења и правила грађења, и графички део у 
којем ће се приказати планирана намена земљишта и 
регулација и нивелација.

Члан 5.

Рок израде одлуке о изменама и допунама Плана је 
30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 6.

Средства за израду одлуке о изменама и допунама 
Плана обезбедио је инвеститор “Арена” д.о.о. из Новог 
Сада.

Члан 7.

Неприступање изради стратешке процене утицаја на 
животну средину утврђено је Решењем о неприступању 
изради стратешке процене утицаја одлуке о изменама 
и допунама Плана детаљне регулације блокова уз Ули-
цу Корнелија Станковића у Новом Саду на животну сре-
дину, које је саставни део ове одлуке.

Члан 8.

Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана детаљ-
не регулације блокова уз Улицу Корнелија Станковића у 
Новом Саду биће изложен на јавни увид у просторији 
број 2, у приземљу пословне зграде Јавног предузећа 
“Урбанизам” Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар 
цара Лазара 3, и у просторијама Месне заједнице “Де-
телинара”, Браће Поповић  4.

Члан 9.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 35-288/2009-I 
29. децембар  2009. године
НОВИ САД

Председник 
Александар Јовановић, с.р.

Градска управа за урбанизам и стамбене послове, 
на основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (“Службени гласник Репуб-
лике Србије”, број 135/2004), по прибављеном Мишље-
њу Градске управе за заштиту животне средине, број 
VI-501-1/2009-300 од 10. новембра 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА 
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКОВА 
УЗ УЛИЦУ КОРНЕЛИЈА СТАНКОВИЋА У 
НОВОМ САДУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Не приступа се изради стратешке процене утицаја 
измена и допуна Плана детаљне регулације блокова уз 
Улицу Корнелија Станковића у Новом Саду на животну 
средину, којим ће бити обухваћен простор у границама 
одређеним Одлуком о изради измена и допуна Плана 
детаљне регулације блокова уз Улицу Корнелија Стан-
ковића у Новом Саду, који је Генералним планом града 
Новог Сада до 2021. године-пречишћен текст (“Службе-
ни лист Града Новог Сада”, број 39/2006) намењен за 
вишепородично становање.

О б р а з л о ж е њ е

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

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

Генералним планом Града Новог Сада подручје које 
ће бити обухваћено изменама и допунама плана на-
мењено је за вишепородично становање. Повод за из-
раду измена и допуна је иницијатива инвеститора за 
циљном изменом у зони вишепородичног становања, 
која се односи на планирану парцелу у зони изградње 
колективних стамбених објеката. Задржава се основни 
концепт важећег плана детаљне регулације блокова уз 
Улицу Корнелија Станковића у Новом Саду (“Службени 
лист Града Новог Сада”, број 2/2007), јер инициране 
промене не утичу на планиране функције.

Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте 
који буду реализовани на основу овог плана, услови за-
штите животне средине, односно потреба покретања 
поступка процене утицаја на животну средину биће 
утврђени у складу са Законом о процени утицаја на жи-
вотну средину (“Службени гласник Републике Србије”, 
број 135/2004 и 36/2009) и Уредбом о утврђивању Листе 
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пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе 
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на 
животну средину (“Службени гласник Републике Ср-
бије”, број 114/2008).

На основу свега наведеног, а по прибављеном 
Мишљењу Градске управе за заштиту животне средине 
број VI-501-1/2009-300 од 10. новембра 2009. године од-
лучено је као у диспозитиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-35-288/2009
25. новембар  2009. 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. 
72/2009 и 81/2009 – испр.) и члана 24. тачка 6. Статута 
Града Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист 
Града Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Но-
вог Сада на XX седници 29. децембра 2009. године, до-
носи

О Д Л У К У
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА НОВОГ 
ЦЕНТРА – ЈУЖНО ОД ФУТОШКЕ УЛИЦЕ 

У НОВОМ САДУ

Члан 1.

На основу ове одлуке израдиће се одлука о измена-
ма и допунама Плана детаљне регулације дела новог 
центра – јужно од Футошке улице у Новом Саду (“Служ-
бени лист Града Новог Сада”, број 16/2007) (у даљем 
тексту: План).

Члан 2.

Циљ доношења одлуке о изменама и допунама Пла-
на је да се за део обухвата Плана утврде намена 
земљишта, правила уређења и правила грађења у 
складу са Генералним планом града Новог Сада до 
2021. године – пречишћен текст (“Службени лист Града 
Новог Сада”, број 39/2006), и омогући легализација 
објеката и изградња нових, као и уређење грађевинског 
земљишта.

Члан 3.

Одлуком о изменама и допунама Плана обухватиће 
се 13 локалитета у Катастарској општини Нови Сад II.

Локалитет 1 је парцела број 328/1.
Локалитет 2а је парцела број 1013/2.

Локалитет 2б су парцеле бр. 1019/1, 1019/2, 1019/3, 
1019/4 и 1020.

Локалитет 2в је парцела број 1021.

Локалитет 3 је подручје у граници од почетне тачке 
на тромеђи парцела бр. 7734/1 (Јеврејска улица), 7738 
(Улица Васе Пелагића) и 297. Од ове тачке у правцу ју-
гоистока граница прати западну границу парцеле број 
7738, у правцу југозапада прати западну границу парце-
ле број 7737 (Улица Аугуста Цесарца) и долази до тро-
међе парцела бр. 7737, 299/2 и 300. Даље граница 
скреће у правцу северозапада, прати северну границу 
парцеле број 300, у правцу југозапада прати западну 
границу парцела бр. 300, 304 и 305, у правцу југоистока 
прати јужну границу парцеле број 305 и долази до тро-
међе парцела бр. 305, 307 и 7737. Од ове тачке граница 
скреће ка југозападу, прати западну границу парцеле 
број 7737, у правцу северозапада прати границу парце-
ла бр. 312 и 313, у правцу југозапада прати западну гра-
ницу парцела бр. 313, 314, 316/1 и 317/1 и долази до тро-
међе парцела бр. 317/1, 7761/20 и 7761/1 (Булевар 
ослобођења). Даље граница скреће ка северозападу, 
прати западну границу парцела бр.7761/20, 318/1 и ис-
точну границу парцеле број 7761/1 и долази до тромеђе 
парцела бр.7761/1, 7734/1 и 7761/4, затим скреће ка се-
вероистоку, прати јужну границу парцеле број 7734/1 и 
долази до тачке која је утврђена за почетну тачку описа 
границе грађевинског подручја.

Локалитет 4а је подручје у граници од почетне тачке 
на тромеђи парцела бр.7737 (Улица Аугуста Цесарца), 
385 и 384. Од ове тачке у правцу југоистока граница 
прати северну границу парцеле број 384, у правцу југо-
запада прати источну границу парцела бр. 384 и 380, у 
правцу југоистока прати северну границу парцела бр. 
396 и 394 и долази до тромеђе парцела бр. 392, 394 и 
7739 (Улица Петра Драпшина). Даље граница скреће ка 
југозападу, прати западну границу парцеле број 7739, у 
правцу северозапада прати јужну границу парцеле број 
404, у правцу југозапада прати источну границу парце-
ле број 401/2 и долази до тромеђе парцела бр. 401/2, 
403/2 и 7736/1 (Улица Лазе Костића). Од ове тачке гра-
ница скреће у правцу северозапада, прати северну гра-
ницу парцеле број 7736/1, у правцу североистока прати 
источну границу парцела бр. 372 и 375, у правцу севе-
розапада прати северну границу парцеле број 375, у 
правцу североистока прати источну границу парцеле 
број 7737, и долази до тачке која је утврђена за почетну 
тачку описа границе грађевинског подручја.

Локалитет 4б је парцела број 386.

Локалитет 4в су парцеле бр. 371/1, 371/2 и 371/3.

Локалитет 4г је парцела број 407.

Локалитет 5а је подручје у граници од почетне тачке 
на тромеђи парцела бр. 7761/1 (Булевар ослобођење), 
7761/15 и 994. Од ове тачке у правцу североистока гра-
ница прати јужну границу парцеле број 994, у правцу ју-
гоистока прати јужну границу парцеле број 993/1, у 
правцу југозапада и југоистока прати западну и јужну 
границу парцела бр. 992/1, 991/2, 990/1, у правцу југоза-
пада и северозапада прати источну и јужну границу 
парцеле број 1033/1, у правцу северозапада прати ис-
точну границу парцеле број 7761/1 и долази до тачке 
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која је утврђена за почетну тачку описа границе грађе-
винског подручја.

Локалитет 5б је парцела број 987.
Локалитет 6а је парцела број 985.
Локалитет 6б су парцеле бр. 982/1 и 982/3.

Члан 4.

Одлука о изменама и допунама Плана садржаће на-
рочито: део обухвата Плана који се мења, намену 
земљишта, регулационе линије улица и јавних површи-
на и грађевинске линије са елементима за обележа-
вање на геодетској подлози, нивелационе коте улица и 
јавних површина, трасе, коридоре и капацитете за са-
обраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструк-
туру, правила уређења и правила грађења, економску 
анализу и процену улагања из јавног сектора, и графич-
ки део у којем ће се приказати планирана намена 
земљишта, регулација и нивелација и инфраструктурни 
системи.

Члан 5.

Рок израде одлуке о изменама и допунама Плана је 
30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 6.

Средства за израду одлуке о изменама и допунама 
Плана обезбедили су инвеститори DOO “CESLA IB 
INVEST” Нови Сад, DOO “MG GRADNJA” Нови Сад, 
DOO “GREPING” Нови Сад и Драган Кузман из Новог 
Сада.

Члан 7.

Неприступање изради стратешке процене утицаја на 
животну средину утврђено је Решењем о неприступању 
изради стратешке процене утицаја одлуке о изменама 
и допунама Плана детаљне регулације новог центра – 
јужно од Футошке улице у Новом Саду на животну сре-
дину, које је саставни део ове одлуке.

Члан 8.

Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана детаљ-
не регулације дела новог центра – јужно од Футошке 
улице у Новом Саду биће изложен на јавни увид у про-
сторији број 2, у приземљу пословне зграде Јавног пре-
дузећа “Урбанизам” Завод за урбанизам Нови Сад, Бу-
левар цара Лазара 3, и у просторијама месних 
заједница “Прва војвођанска бригада”, Народних хероја 
5 и “Вера Павловић”, Гогољева 1.

Члан 9.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 35-502/2009-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД      Председник 

Александар Јовановић, с.р.

Градска управа за урбанизам и стамбене послове, 
на основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (“Службени гласник Репуб-
лике Србије”, број 135/2004), по прибављеном 
Мишљењу Градске управе за заштиту животне средине, 
број VI-501-1/2009-308 од 12. новембра 2009. године, 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА 
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА 
НОВОГ ЦЕНТРА ЈУЖНО ОД ФУТОШКЕ 
УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ

Не приступа се изради стратешке процене утицаја 
измена и допуна Плана детаљне регулације дела новог 
центра јужно од Футошке улице у Новом Саду на живот-
ну средину, којим ће бити обухваћен простор у граница-
ма одређеним Одлуком о изради измена и допуна Пла-
на детаљне регулације дела новог центра јужно од 
Футошке улице у Новом Саду, који је Генералним пла-
ном града Новог Сада до 2021. године – пречишћен 
текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 39/2006) 
намењен за општестамбене зоне и општеградски цен-
тар.

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

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

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

Генералним планом Града Новог Сада подручје које 
ће бити обухваћено изменама и допунама плана на-
мењено је за општестамбене зоне и општеградски цен-
тар. За предметни простор на снази је План детаљне 
регулације дела новог центра јужно од Футошке улице 
у Новом Саду (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
16/2007), којим су, у складу са Генералним планом и та-
да дефинисаним потребама развоја овог дела града, 
утврђена правила грађења, правила уређења и разре-
шени настали конфликти у простору. Повод за измене 
су иницијативе разних инвеститора, те се предлажу из-
мене и допуне по локалитетима, при чему се не мења 
основни концепт важећег плана.

Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте 
који буду реализаовани на основу овог плана, услови 
заштите животне средине, односно потреба покретања 
поступка процене утицаја на животну средину биће 
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утврђени у складу са Законом о процени утицаја на жи-
вотну средину (“Службени гласник Републике Србије”, 
број 135/2004 и 36/2009) и Уредбом о утврђивању Листе 
пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе 
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на 
животну средину (“Службени гласник Републике Ср-
бије”, број 114/2008).

На основу свега наведеног, а по прибављеном 
Мишљењу Градске управе за заштиту животне средине, 
број VI-501-1/2009-308 од 12. новембра 2009. године, 
одлучено је као у диспозитиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-35-502/2009
18. новембар  2009. године
НОВИ САД

Начелник
Златибор Паунов, с.р.

1328
На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и из-

градњи (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 
72/2009 и 81/2009 – испр.) и члана 24. тачка 6. Статута 
Града Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Гра-
да Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Са-
да на XX седници 29. децембра 2009. године, доноси

О Д Л У К У
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКОВА ОКО 
УЛИЦЕ ЦАРА ДУШАНА У НОВОМ САДУ

Члан 1.

На основу ове одлуке израдиће се одлука о измена-
ма и допунама Плана детаљне регулације блокова око 
Улице цара Душана у Новом Саду (“Службени лист Гра-
да Новог Сада”, број 31/2007) (у даљем тексту: План).

Члан 2.

Циљ доношења одлуке о изменама и допунама Пла-
на је да се за део обухвата Плана преиспитају и утврде 
намена земљишта, правила уређења и правила 
грађења у складу са Генералним планом града Новог 
Сада до 2021. године – пречишћен текст (“Службени 
лист Града Новог Сада”, број 39/2006).

Члан 3.

Одлуком о изменама и допунама Плана обухватиће 
се два локалитета у Катастарској општини Нови Сад II.

Локалитет 1 је подручје у граници од почетне тачке 
на тромеђи парцела бр. 2906/2, 2906/3 и 7801/1 (Улица 
Ђорђа Магарашевића). Од ове тачке у правцу истока 
граница прати јужну границу парцеле број 7801/1 до 
тромеђе парцела бр. 7801/1, 2911 и 2923/1, затим скреће 
ка југу, прати источну границу парцела бр. 2911 и 2912 и 

долази до тачке на пресеку источне границе парцела 
број 2912 и продуженог правца јужне границе парцеле 
број 2910/1. Даље граница скреће ка западу, прати 
претходно описани правац и јужну границу парцеле 
број 2910/1 до тромеђе парцела бр. 1910/1, 1910/2 и 
2910/3, затим скреће ка северозападу, прати источну 
регулациону линију Булевара Европе, и долази до тач-
ке која је утврђена за почетну тачку описа границе.

Локалитет 2 је подручје у граници од почетне тачке 
на тромеђи парцела бр. 2902/1, 2902/2 и 2902/3. Од ове 
тачке у правцу истока граница прати јужну границу пар-
целе број 2902/1 и продуженим правцем долази до ис-
точне границе парцеле број 2901, затим скреће ка југу, 
прати западну границу парцеле број 2923/1 и долази до 
тромеђе парцела бр. 2923/1, 2894/2 и 4393/1 (Улица Те-
одора Павловића). Даље граница скреће ка западу, 
прати северну регулациону линију Улице Теодора Пав-
ловића до тромеђе парцела бр. 4393/1, 4393/2 и 2890/2, 
затим скреће ка северозападу, прати источну регулаци-
ону линију Булевара Европе и долази до тачке која је 
утврђена за почетну тачку описа границе. 

Члан 4.

Одлука о изменама и допунама Плана садржаће на-
рочито: део обухвата Плана који се мења; намену 
земљишта; регулационе линије улица и јавних површи-
на и грађевинске линије са елементима за обележа-
вање на геодетској подлози; нивелационе коте улица и 
јавних површина; трасе, коридоре и капацитете за са-
обраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструк-
туру; правила уређења и правила грађења; економску 
анализу и процену улагања из јавног сектора, и графич-
ки део у којем ће се приказати планирана намена 
земљишта, регулација и нивелација и инфраструктурни 
системи.

Члан 5.

Рок израде одлуке о изменама и допунама Плана је 
30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 6.

Средства за израду одлуке о изменама и допунама 
Плана обезбедио је инвеститор ДОО “Дијагонала” Нови 
Сад. 

Члан 7.

Неприступање изради стратешке процене утицаја на 
животну средину утврђено је Решењем о неприступању 
изради стратешке процене утицаја одлуке о изменама 
и допунама Плана детаљне регулације блокова око 
Улице цара Душана у Новом Саду на животну средину, 
које је саставни део ове одлуке.

Члан 8.

Нацрт одлуке о изменама и допунама Плана детаљ-
не регулације блокова око Улице цара Душана у Новом 
Саду биће изложен на јавни увид у просторији број 2, у 
приземљу пословне зграде ЈП “Урбанизам” Завод за 
урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у Мес-
ној заједници “7. јули”, Мише Димитријевића 71/а.
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Члан 9.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-352/2009-I
29. децембар  2009. године
НОВИ САД

Председник 
Александар Јовановић, с.р.

Градска управа за урбанизам и стамбене послове, на 
основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени ути-
цаја на животну средину (“Службени гласник Републике 
Србије”, број 135/2004), по прибављеном Мишљењу 
Градске управе за заштиту животне средине, број VI-501-
1/2009-305 од 12. новембра 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА 
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКОВА 
ОКО УЛИЦЕ ЦАРА ДУШАНА  У НОВОМ 

САДУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Не приступа се изради стратешке процене утицаја 
измена и допуна Плана детаљне регулације блокова 
око Улице цара Душана у Новом Саду на животну сре-
дину, којим ће бити обухваћен простор у границама од-
ређеним Одлуком о изради измена и допуна Плана де-
таљне регулације блокова око Улице цара Душана 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 вишепо-
родично становање и општеградски центар.

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

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

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

Генералним планом Града Новог Сада подручје које 
ће бити обухваћено изменама и допунама плана на-

мењено је за општестамбене зоне и општеградски цен-
тар. За предметни простор на снази је План детаљне 
регулације блокова око Улице цара Душана у Новом 
Саду (“Службени лист Града Новог Сада”, број 31/2007). 
Повод за измене је иницијатива инвеститора израде из-
мена и допуна плана, ДОО “Дијагонала” из Новог Сада, 
и односи се на измену хоризонталног и вертикалног га-
барита низа објеката у блоку број 11. Предложене изме-
не и допуне се уклапају у утврђена правила грађења и 
уређења дефинисана за цело грађевинско подручје.

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

На основу свега наведеног, а по прибављеном 
Мишљењу Градске управе за заштиту животне средине 
број VI-501-1/2009-305 од 12. новембра 2009. године од-
лучено је као у диспозитиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 
Број: V-35-352/2009
18. новембар  2009. године
НОВИ САД

Начелник
Златибор Паунов, с.р.

1329
На основу члана 4. Одлуке о подизању и одржавању 

споменика на територији Града Новог Сада (“Службени 
лист Града Новог Сада”, број 15/2009), Скупштина Града 
Новог Сада, на XX седници 29. децембра 2009. године, 
доноси

О Д Л У К У
О ПОДИЗАЊУ СПОМЕНИКА ЖРТВАМА 

РАТА У НОВОМ САДУ

Члан 1.

Жртвама рата у Новом Саду подиже се споменик 
“Жар птица”, аутора Николе Симијановића.

Члан 2.

Споменик се налази на платоу поред отвореног кли-
залишта Јавног предузећа “Спортски и пословни цен-
тар Војводина”.
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Члан 3.

За подизање споменика нису потребна средства из 
буџета Града Новог Сада.

Члан 4.

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: 020-296/2009-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД

Председник 
Александар Јовановић, с.р.

1330
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 16. Одлуке о организовању 
радне организације “Урбанизам” Завод за урбанизам у 
Новом Саду као јавног предузећа (“Службени лист Гра-
да Новог Сада”, број 29/2005 – пречишћен текст, 
53/2008 и 46/2009), Скупштина Града Новог Сада на XX 
седници 29. децембра 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
I

Даје се сагласност на Одлуку о изменама Статута 
Јавног предузећа “Урбанизам” Завод за урбанизам Но-
ви Сад, коју је Управни одбор предузећа донео на XIII 
седници од 20. новембра 2009. године.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 020-272/2009-I
29. децембар  2009. године
НОВИ САД

Председник 
Александар Јовановић, с.р.

1331
На основу члана 106. став 1. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008), а у вези са чланом 60. Закона о 
пољопривредном земљишту (“Службени гласник Ре-
публике Србије”, бр. 62/2006, 65/2008 и 41/2009), Скупш-
тина Града Новог Сада, на XX седници 29. децембра 
2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ 

ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, 
УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА 

ЗА 2010.ГОДИНУ

I

Образује се Комисија за израду Годишњег програма 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног зе-
мљишта на територији Града Новог Сада за 2010. годи-
ну (у даљем тексту: Комисија).

II

Задатак Комисије је да до 31. марта 2010. године 
припреми Годишњи програм заштите, уређења и ко-
ришћења пољопривредног земљишта на територији 
Града Новог Сада за 2010. годину (у даљем тексту: Го-
дишњи програм), који садржи врсту и обим радова које 
треба извршити, динамику извођења радова и улагања 
средстава, као и податке о:

1. укупној површини и површини по катастарским оп-
штинама пољопривредног земљишта у државној своји-
ни на територији Града Новог Сада;

2. корисницима пољопривредног земљишта у држав-
ној својини;

3. закупцима пољопривредног земљишта у државној 
својини;

4. површини пољопривредног земљишта у државној 
својини која није дата на коришћење;

5. укупној површини пољопривредног земљишта у 
државној својини која је планирана за давање у закуп, 
као и површине делова пољопривредног земљишта у 
државној својини које су планиране за давање у закуп 
(једна или више катастарских парцела) са бројем ка-
тастарске парцеле, површином, класом, и културом, и 

6. стању заштите, уређења и коришћења пољопри-
вредног земљишта у државној својини.

III

Комисија је дужна да Годишњи програм из тачке II 
овог решења изради и на исти прибави мишљење Ко-
мисије из члана 60. став 3. Закона о пољопривредном 
земљишту (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 
62/2006, 65/2008 и 41/2009) и достави Градској управи 
за привреду, ради утврђивања нацрта и достављања 
Градском већу Града Новог Сада, на разматрање.

IV

Комисију чини председник и 10 чланова.
Председника Комисије у случају одсутности за-

мењује члан Комисије кога овласти председник Коми-
сије.

V

Председнику и члановима Комисије за рад у Коми-
сији припада накнада, која се исплаћује у складу са 
чланом 4. Одлуке о накнадама одборника, платама, 
накнадама и другим примањима изабраних, именова-
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них и постављених лица (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 27/2005).

VI

Стручне и административно-техничке послове за 
потребе Комисије обавља Градска управа за привреду.

VII

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 3-329/2009-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД

Председник 
Александар Јовановић, с.р.

1332
На основу члана 106. став 1. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008), а у вези са чланом 60. Закона о 
пољопривредном земљишту (“Службени гласник Ре-
публике Србије”, бр. 62/2006, 65/2008 и 41/2009), Скупш-
тина Града Новог Сада, на XX седници 29. децембра 
2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И 
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ 
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, 

УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ 

САДА ЗА 2010.ГОДИНУ

I

У Комисију за израду Годишњег програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на 
територији Града Новог Сада за 2010. годину, именују се:

За председника Комисије:

1.  Мр МАРКО НАРАНЧИЋ,  члан Градског већа Гра-
да Новог Сада

За чланове Комисије:

1.  ИВАНКА ЧУБРИЛО, начелник Градске управе за 
привреду Града Новог Сада

2. Проф. др ПЕТАР СЕКУЛИЋ, директор Института 
за ратарство и повртарство Нови Сад

3. МИРЈАНА АНДРАШЕВ, начелник катастара непок-
ретности Републичког геодетског завода – Служ-
ба за катастар непокретности Нови Сад

4. МИЛАН БОГИЋ, технички директор Водопривред-
ног друштвеног предузећа “Шајкашка” Нови Сад

5. ДРАГАН ТРНИНИЋ, директор ДП Геодетски завод 
“Геоплан” Нови Сад

6. МИЛЕНКО БОЈИЋ, в.д. директор Пољопривредне 
стручне службе “Пољопривредна станица” ДОО 
Нови Сад

7. ДИМИТРИЈЕ НИНКОВ,  директор производње Опш-
те земљорадничке задруге “Нови Сад”

8. РАДОСЛАВ МИЛУТИНОВ, регистровано пољопри-
вредно газдинство

9. ВОЈИСЛАВ МАЛЕШЕВ, регистровано пољопри-
вредно газдинство

10. ЂОРЂЕ ЈАЊИН, регистровано пољопривредно 
газдинство

II
Ово решење објавити у “Службеном листу Града Но-

вог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 3-330/2009-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД

Председник 
Александар Јовановић, с.р.

1333
На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи 

(“Службени гласник Републике Србије бр. 72/2009 и 
81/2009) и члана 24. тачка 55. Статута Града Новог Са-
да – пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Са-
да”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на XX 
седници 29. децембра 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА 

СЕКРЕТАРА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ

I. ЕВА ВУКАШИНОВИЋ, дипл. правник, разрешава се 
дужности заменика секретара Комисије за планове.

II. АЛЕКСАНДРА БАРОШ, дипл. правник, именује се 
за заменика секретара Комисије за планове.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-1/2009-306-I
29. децембар  2009. године
НОВИ САД

Председник 
Александар Јовановић, с.р.
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1334
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 
XX седници 29. децембра 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ НАЗИВА УЛИЦАМА 

У НОВОМ САДУ

I

Новим улицама на локалитету “Камењар” на под-
ручју МЗ “Адице” у Новом Саду дају се следећи називи:

- улици под радним називом Камењар 1, даје се на-
зив: Улица Камењар 1

- улици под радним називом Камењар 2, даје се на-
зив: Улица Камењар 2

- улици под радним називом Камењар 3, даје се на-
зив: Улица Камењар 3

- улици под радним називом Камењар 4, даје се на-
зив: Улица Камењар 4

- улици под радним називом Камењар 5, даје се на-
зив: Улица Камењар 5

II
О спровођењу овог решења стараће се Градска уп-

рава за комуналне послове и ДП “Геоплан” Нови Сад.

III
Ово решење објавити у “Службеном листу Града Но-

вог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 020-195/2009-I
29. децембар  2009. године
НОВИ САД

Председник 
Александар Јовановић, с.р.

1335
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 
XX седници 29. децембра 2009. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНА 

КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА, 
АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНО-

ИМУНИТЕТНА ПИТАЊА

I

ВЛАДИМИРУ ЈЕЛИЋУ, престаје дужност члана Ко-
мисије за кадровска, административна и мандатно-иму-
нитетна питања, по основу поднете оставке.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 020-11/2010-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД

Председник 
Александар Јовановић, с.р.

1336
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 
XX седници 29. децембра 2009. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА 

КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА И 
МАНДАТНО-ИМУНИТЕТНА ПИТАЊА

I

НЕМАЊА СТАРОВИЋ, бира се за члана Комисије за 
кадровска, административна и мандатно-имунитетна 
питања.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-12/2010-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД 

Председник 
Александар Јовановић, с.р.

1337
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 
XX седници 29. децембра 2009. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА 

КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА, 
АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНО-

ИМУНИТЕТНА ПИТАЊА
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I

МАЈА ГОЈКОВИЋ, разрешава се дужности члана  Ко-
мисије за кадровска, административна и мандатно-иму-
нитетна питања.

II

Мр НЕНАД СИМЕУНОВИЋ, бира се за члана Коми-
сије за кадровска, административна и мандатно-имуни-
тетна питања.

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 020-13/2010-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД    Председник 

Александар Јовановић, с.р.

1338
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 9. став 1. Одлуке о осни-
вању Туристичке организације Града Новог Сада 
(“Службени лист Града Новог Сада”, број 53/2008), 
Скупштина Града Новог Сада на  XX седници 29. де-
цембра 2009. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА НОВОГ САДА

I

ТИХОМИР ВЕМИЋ, разрешава се дужности члана 
Управног одбора Туристичке организације Града Новог 
Сада, на лични захтев.

II

СЛАВИЦА КАЛИЋ, именује се за члана Управног од-
бора Туристичке организације 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: 022-1/2009-247-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД

Председник 
Александар Јовановић, с.р.

1339
На основу члана 24. тачка 55. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 10. став 3. Одлуке о Градс-
ком јавном правобранилаштву (“Службени лист Града 
Новог Сада”, бр. 21/93, 6/94, 8/94, 53/08 и 38/09), Скупш-
тина Града Новог Сада на XX седници, 29. децембра 
2009. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ГРАДСКОГ 

ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА

I

АНЂЕЛИЈА ВУЈИЋ, разрешава се дужности замени-
ка Градског јавног правобраниоца, са 30. децембром 
2009. године, на лични захтев, због одласка у пензију.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2009-248-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД

Председник 
Александар Јовановић, с.р.

1340
На основу члана 54. Закона о основама система об-

разовања и васпитања (“Службени гласник РС”, брoj 
72/2009) и члана 24. тачка 29. Статута Града Новог Са-
да - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Са-
да”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на XX 
седници 29. децембра 2009. године, доноси

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

“ЂУРА ЈАКШИЋ”, КАЋ

I

СТЕВАН ХАЈДЕР, разрешава се дужности члана 
Школског одбора Основне школе “Ђура Јакшић”, Каћ.

II

БОЖИДАРКА РАКИЋ, именује се за члана Школског 
одбора Основне школе “Ђура Јакшић”, Каћ.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 022-1/2009-249-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД 

Председник 
Александар Јовановић, с.р.

1341
На основу члана 54. Закона о основама система об-

разовања и васпитања (“Службени гласник РС”, брoj 
72/2009) и члана 24. тачка 29. Статута Града Новог Са-
да - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Са-
да”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на XX 
седници 29. децембра 2009. године, доноси

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

“ЈОВАН ПОПОВИЋ”, НОВИ САД

I
ИЛИНКА НАЂ, разрешава се дужности члана Школс-

ког одбора Основне школе “Јован Поповић”, Нови Сад.

II

АЛЕКСАНДАР ПУХАЛОВИЋ, именује се за члана 
Школског одбора Основне школе “Јован Поповић”, Нови 
Сад.

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 022-1/2009-250-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД    Председник 

Александар Јовановић, с.р.

1342
На основу члана 54. Закона о основама система об-

разовања и васпитања (“Службени гласник РС”, брoj 
72/2009) и члана 24. тачка 29. Статута Града Новог Са-
да - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Са-
да”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на XX 
седници 29. децембра 2009. године, доноси

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

“БОГДАН ШУПУТ”, НОВИ САД

I

ОЛГИЦА ИЛИЋ, разрешава се дужности члана 
Школског одбора Школе за дизајн “Богдан Шупут”, Нови 
Сад.

II

НАТАША МИЛЕНОВИЋ, именује се за члана Школс-
ког одбора Школе за дизајн “Богдан Шупут”, Нови Сад.

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 022-1/2009-251-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД

Председник 
Александар Јовановић, с.р.

1343
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 
XX седници 29. децембра 2009. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА 

САВЕТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И СПОРТ 

I

ВЛАДИМИР ЈЕЛИЋ, разрешава се дужности пред-
седника  Савета за образовање и спорт.

II

ВЛАДИМИР ПОПИЋ, бира се за председника Савета 
за образовање и спорт.

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 022-1/2009-252-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД

Председник 
Александар Јовановић, с.р.
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1344
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 
XX седници 29. децембра 2009. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА 
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРАЗНИКА, ДОДЕЛУ 

ПРИЗНАЊА И МЕЂУГРАДСКУ САРАДЊУ У 
ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ

I

НЕМАЊА СТАРОВИЋ, разрешава се дужности заме-
ника председника  Комисије за обележавање празника, 
доделу признања и међуградску сарадњу у земљи и 
иностранству.

II

ВЛАДИМИР ПОПИЋ, бира се за заменика председ-
ника Комисије за обележавање празника, доделу при-
знања и међуградску сарадњу у земљи и иностранству.

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2009-253-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД

Председник 
Александар Јовановић, с.р.

1345
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 
XX седници 29. децембра 2009. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА 

КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ

I

МОМЧИЛО МИТРЕВСКИ, разрешава се дужности 
члана Комисије за прописе.

II

СРЂАН ПЕТРИЋ, бира се за члана Комисије за про-
писе.

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2009-254-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД

Председник 
Александар Јовановић, с.р.

1346
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 
XX седници 29. децембра 2009. године, доноси 

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

ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 

I

Мр ДУШАН ДОБРОМИРОВ, разрешава се дужности 
члана  Савета за буџет и финансије.

II

ЗОРАН ВУЧЕВИЋ, бира се за члана Савета за буџет 
и финансије.

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 022-1/2009-255-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД

Председник 
Александар Јовановић, с.р.

1347
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 
XX седници 29. децембра 2009. године, доноси 

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

СТАМБЕНА ПИТАЊА



31. decembar 2009. SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA Broj 55 – Strana 1905.    

I

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

II

ЖИВКО ПОПОВ, бира се за члана Савета за урбани-
зам, пословни простор и стамбена питања.

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2009-256-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД    Председник 

Александар Јовановић, с.р.

1348
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 Са-
да - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Са-
да”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на XX 
седници 29. децембра 2009. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА “НОВОСАДСКА ТОПЛАНА”, 

НОВИ САД

I

БРАНКА БЕЖАНОВ, разрешава се дужности члана 
Управног одбора Јавног комуналног  предузећа  “Ново-
садска топлана”, Нови Сад.

II

ДУШКО КОЧАЛКА, именује се за члана Управног од-
бора Јавног комуналног  предузећа “Новосадска топла-
на” , Нови Сад .

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 022-1/2009-257-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД    Председник 

Александар Јовановић, с.р.

1349
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 Са-
да - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Са-
да”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на XX 
седници 29. децембра 2009. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И 
РАЗРЕШЕЊУ И ОДРЕЂИВАЊУ ЗАМЕНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

“ПАРКИНГ СЕРВИС”, НОВИ САД

I

СЛОБОДАН КАЧАР, разрешава се дужности члана и 
заменика председника Управног одбора Јавног кому-
налног  предузећа  “Паркинг сервис”, Нови Сад.

II

САНДРА САВИЋ, именује се за члана и одређује за 
заменика председника Управног одбора Јавног кому-
налног  предузећа “Паркинг сервис” , Нови Сад .

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 022-1/2009-258-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД    Председник 

Александар Јовановић, с.р.

1350
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 Са-
да - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Са-
да”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на XX 
седници 29. децембра 2009. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И 
РАЗРЕШЕЊУ И ОДРЕЂИВАЊУ ЗАМЕНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
“ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО”, НОВИ САД

I

ЂОРЂО ДУШАНОВИЋ ПАЗЕЛО, разрешава се дуж-
ности члана и заменика председника Управног одбора 
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Јавног комуналног  предузећа  “Градско зеленило”, Но-
ви Сад.

II

ЉУБОМИР СТАНИШИЋ, именује се за члана и од-
ређује за заменика председника Управног одбора Јав-
ног комуналног  предузећа “Градско зеленило” , Нови 
Сад.

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 022-1/2009-259-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД

Председник 
Александар Јовановић, с.р.

1351
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 Са-
да - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Са-
да”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на XX 
седници 29. децембра 2009. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА “ПУТ”, НОВИ САД

I

ДАРКО ЛАЗАРЕВИЋ, разрешава се дужности члана 
Управног одбора Јавног комуналног  предузећа  “Пут”, 
Нови Сад.

II

МИЉА ОБРАДОВИЋ, именује се за члана Управног 
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: 022-1/2009-260-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД

Председник 
Александар Јовановић, с.р.

1352
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 
XX седници 29. децембра 2009. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

“НОВОСАДСКА ТОПЛАНА”, НОВИ САД

I

МИЛЕНКО КОВАЧИЋ, разрешава се дужности пред-
седника Надзорног одбора Јавног комуналног преду-
зећа “Новосадска топлана “, Нови Сад.

II

САВА ОБРАДОВИЋ, именује се за председника Над-
зорног одбора Јавног комуналног предузећа “Новосад-
ска топлана” Нови Сад.

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 022-1/2009-261-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД    Председник 

Александар Јовановић, с.р.

1353
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 
XX седници 29. децембра 2009. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “СПОРТСКИ И 
ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА”, 

НОВИ САД

I

ЗОРИЦА РАДОСАВЉЕВИЋ, разрешава се дужности 
председника Надзорног одбора Јавног предузећа  “Спорт-
ски и пословни центар Војводина”, Нови Сад.
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II

СЛОБОДАН КАЧАР, именује се за председника Над-
зорног одбора Јавног предузећа “Спортски и пословни 
центар Војводина”, Нови Сад.

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 022-1/2009-262-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД

Председник 
Александар Јовановић, с.р.

1354
На основу члана 54. Закона о основама система об-

разовања и васпитања (“Службени гласник РС”, брoj 
72/2009) и члана 24. тачка 29. Статута Града Новог Са-
да - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Са-
да”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на XX 
седници 29. децембра 2009. године, доноси

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

“ЂУРА ЈАКШИЋ”, КАЋ

I

ЗВОНКО ШАБАНОВИЋ, разрешава се дужности чла-
на Школског одбора Основне школе “Ђура Јакшић”, 
Каћ.

II

СТАНОЈЕ ПАНИЋ, именује се за члана Школског од-
бора Основне школе “Ђура Јакшић”, Каћ.

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2009-263-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД

Председник 
Александар Јовановић, с.р.

1355
На основу члана 46. став 4. Закона о локалним избо-

рима (“Службени гласник Републике Србије”, број 
129/2007), Скупштина Града Новог Сада на XX седници 
29. децембра 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА

I

Скупштина Града Новог Сада утврђује да одборнику 
у Скупштини Града Новог Сада, ВЛАДИМИРУ ЈЕЛИЋУ 
са Изборне листе Заједно за Војводину - Ненад Чанак, 
престаје мандат одборника у Скупштини Града Новог 
Сада, пре истека времена на које је изабран, по основу 
поднете оставке. 

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 022-1/2009-249-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД    Председник 

Александар Јовановић, с.р.

1356
На основу члана 56. Закона о локалним изборима 

(“Службени гласник Републике Србије”, број 129/2007), 
Скупштина Града Новог Сада на XX седници 29. децем-
бра 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА НОВОМ 
ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ГРАДА 

НОВОГ САДА

I

Потврђује се мандат новом одборнику Скупштине 
Града Новог Сада са Изборне листе Заједно за Војво-
дину - Ненад Чанак:

ВЛАДИМИРУ ПОПИЋУ

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 022-1/2009-266-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД    Председник 

Александар Јовановић, с.р.
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1357
На основу члана 14. 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 
XX седници 29. децембра 2009. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА “НОВОСАДСКА 
ТОПЛАНА”, НОВИ САД

I

ЈАНКО ЧОБРДА, разрешава се дужности директора 
Јавног комуналног предузећа  “Новосадска топлана”, 
Нови Сад, на лични захтев.

II

Ово решење објавиће се  у “Службеном листу Града 
Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 022-1/2009-264-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД

Председник 
Александар Јовановић, с.р.

1358
На основу члана 14. 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 Са-
да - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Са-
да”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на XX 
седници 29. децембра 2009. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ  ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА “НОВОСАДСКА ТОПЛАНА” 
НОВИ САД

I

ВЛАДИМИР ЈЕЛИЋ, именује се за вршиоца дужнос-
ти директора Јавног комуналног предузећа “Новосадс-
ка топлана” Нови Сад, на период од шест месеци.

II

Ово решење објавиће се у “Службеном листу Града 
Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 022-1/2009-265-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД    Председник 

Александар Јовановић, с.р.

1359
На основу члана 44. став 4. Статута Града Новог Са-

да - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Са-
да”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада, на XX 
седници 29. децембра 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ СЕКРЕТАРА 
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА

I
ЕВИ ХАБЕНШУС, престаје функција секретара Скуп-

штине Града Новог Сада на лични захтев.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 020-326/2009-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД    Председник 

Александар Јовановић, с.р.

1360
На основу члана 24. тачка 14. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада, на 
XX седници 29. децембра 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ 

ГРАДА НОВОГ САДА
I

ДЕЈАН КНЕЖЕВИЋ, поставља се за секретара Скуп-
штине Града Новог Сада.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 020-327/2009-I
29. децембар 2009. године
НОВИ САД    Председник 

Александар Јовановић, с.р.
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Градско веће

1361
На основу члана 52. тачка 11. Статута Града Новог 

Сада – пречишћен текст (“Службени лист града Новог 
Сада”, број 43/2008), Градско веће Града Новог Сада, на 
86. седници, од 30. децембра 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА СОЦИЈАЛНО 

СТРАТЕШКО ПАРТНЕРСТВО ГРАДА 
НОВОГ САДА

1. Образује се Савет за социјлано стратешко парт-
нерство Града Новог Сада (у даљем тексту: Савет), као 
стручно радно тело Градског већа Града Новог Сада.

2. Задаци Савета су да:

- остварује континуирану сарадњу са свим релевант-
ним актерима Јавног, приватног и сектора грађанског 
друштва, у циљу успостављања функционалне мреже 
која заступа интегративни приступ и стратешку коорди-
нацију у планирању и решавању социјалних, здравстве-
них, образовних и стамбених питања, као и запошља-
вања социјално рањивих група,

- утврди предлог за стратешки план развоја социјал-
не заштите Града Новог Сада за период 2010-2015 го-
дина (у даљем тексту: Стратешки план), и упути га 
Градском већу Града Новог Сада,

- предузима активности и предлаже мере којима ће 
се омогућити реализација стратешких приоритета и ак-
ционих планова из Стратешког плана,

- предузима активности од значаја за успостављање 
партнерства на међународном, националном и регио-
налном нивоу, у циљу обезбеђивања донаторских сред-
става, којима ће се омогућити унапређење постојећих и 
развијање нових услуга социјалне заштите, у складу са 
потребама корисника,

- покреће иницијативе, усмерава и прати реализа-
цију Стратешког плана и информише јавност, Скупшти-
ну Града Новог Сада и Градско веће Града Новог Сада 
о активностима Савета,

- обавља и друге послове у складу са основним 
циљевима и задацима ради којих је Савет образован.

3. Стручне, административне и техничке послове за 
потребе Савета обављаће Градска управа за социјалну 
и дечију заштиту Града Новог Сада.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 5-288/2009- II 
30. децембар 2009. године
НОВИ САД

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

1362
На основу члана 52. тачка 11. Статута Града Новог 

Сада – пречишћен текст (“Службени лист града Новог 
Сада”, број 43/2008), Градско веће Града Новог Сада, на 
86. седници, од 30. децембра 2009. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА 
СОЦИЈАЛНО СТРАТЕШКО ПАРТНЕРСТВО 

ГРАДА НОВОГ САДА

1. У Савет за социјално стратешко партнерство Гра-
да Новог Сада именују се:

- за председника -
1. Проф. др сц. мед. САЊА СТОЈАНОВИЋ, чланица 

Градског већа Града Новог Сада за социјалну и 
дечију заштиту и Градски координатор за израду 
Стратешког плана развоја социјалне заштите

- за заменика председника -
 ВЕРА ГРКАВАЦ, начелница Градске управе за со-

цијалну и дечију заштиту и помоћник Градског ко-
ординатора за израду Стратешког плана развоја 
социјалне заштите

- за чланове:
2. МАРИЈА ЦВЕЈИЋ, заменица председника Скупш-

тине Града Новог Сада
3. ВИТОМИР ВУЧКОВИЋ, помоћник Градоначелника 

Града Новог Сада
4. ЖИВКО МАКАРИЋ, члан Градског већа Града Но-

вог Сада за буџет и финансије
5. Проф. др сц. мед. АЛЕКСАНДРА МИКИЋ НОВА-

КОВ, чланица Градског већа Града Новог Сада за 
здравство

6. МИЛАН ЋУКИЋ, члан Градског већа Града Новог 
Сада за образовање

7. АНДРЕЈ БУРСАЋ, члан Градског већа Града Новог 
сада за културу

8. АЛЕКСАНДАР КРАВИЋ, члан Градског већа Града 
Новог Сада за спорт и омладину

9.  ГОРДАНА ПУШИЋ, чланица Градског већа Града 
Новог Сада за комуналне послове

10.  Др ЈЕЛЕНА АТАНАЦКОВИЋ ЈЕЛИЧИЋ, чланица 
Градског већа Града Новог Сада за урбанизам и 
заштиту животне средине

11.  СИНИША БУБЊЕВИЋ, члан Градског већа Града 
Новог Сада за саобраћај и путеве

12.  Мр МАРКО НАРАНЏИЋ, члан Градског већа Града 
Новог Сада за привреду

13.  МАРИЈА КУЛАЧИН, помоћница шефа Кабинета 
Градоначелника Града Новог Сада за односе са 
јавношћу

14.  БОРИСЛАВ НОВАКОВИЋ, директор Јавног преду-
зећа “Завод за изградњу Града”

15.  ЗОРАН ДЕЛИЋ, директор Јавног комуналног пре-
дузећа “Информатика”

16.  РАЈКО ПЕЈИЋ, директор Јавног градског сао-
браћајног предузећа “Нови Сад”
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17.  НЕБОЈША КУКИЋ, заменик директора Национал-
не службе за запошљавање – Филијала Нови Сад

18.  ГОРДАНА РАДОВИЋ, председница Уније посло-
даваца Србије – послодавци Нови Сад

19.  ВЕЉКО АНЂЕЛИЋ, секретар Међуопштинског уд-
ружења самосталних привредника Нови Сад

20.  МИЛИЦА ВРАЧАРИЋ, директорка Регионалне 
агенције за развој малих и средњих предузећа 
“Alma Mons”

21.  Проф. др БОЖИДАР ЛЕКОВИЋ, декан Економског 
факултета Суботица, Универзитет у Новом Саду

22.  Проф. др СЕНАД ЈАШАРЕВИЋ, Правни факултет, 
Универзитет у Новом Саду

23.  СОЊА КОНАКОВ, Erste bank а.д. Нови Сад
24.  САЊА РАДЕНКОВИЋ, “Телеком Србија”
25.  РУБЕН ДАЈЧ, Rotary клуб Нови Сад
26.  Мр СЛАВИЦА МАРКОВИЋ, директорка Школе за 

основно и средње образовање “Милан Петровић” 
Нови Сад

27.  МАЈА ПАВЛОВ, Caritas Деканата Нови Сад
28.  АНА БУ, директорка Екуменске хуманитарне орга-

низације

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 5-287/2009- II 
30. децембар 2009. године
НОВИ САД

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

1363
На основу члана 52. тачка 24. Статута Града Новог 

Сада – пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008) и члана 35. Одлуке о буџету Града 
Новог Сада за 2009. годину (“Службени лист Града Но-
вог Сада”, бр. 51/2008 и 28/2009), на предлог Градона-
челника Града Новог Сада, Градско веће Града Новог 
Сада, на 86. седници од 30. децембра 2009. године, до-
носи

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О 

ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦОНИХ АКТИВНОСТИ 
ЗА ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ “РАДОСНО 
ДЕТИЊСТВО” НОВИ САД, ЗА 2009 ГОДИНУ

I

У Решењу о Програму инвестиционих активности за 
Предшколску установу “Радосно детињство”, Нови Сад 
за 2009. годину (“Службени лист Града Новог Сада”, 
број 22/2009, 23/2009 и 50/2009), у тачки III, износ од: 
“234.081.050,00” замењује се износом од: “243.601.050,00”.

II

У Програму инвестиционих активности за Предшкол-
ску установу “Радосно детињство”, Нови Сад за 2009. 
годину, који је саставни део овог решења, после тачке 
4. додаје се тачка 5.

“ 5. ЗЕМЉИШТА

Р.бр. Назив објекта Опис
планирани 
износ у 

динарима

1 Централна 
кухиња

набавка грађевинског 
земљишта за изградњу 
новог објекта

9.520.000,00

Укупно: 9.520.000,00

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2009-54-ГВ/5 
30. децембар 2009. године
НОВИ САД

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

1364
На основу члана 38. став 2. Одлуке о градским упра-

вама Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 52/2008) и члана 52. тачка 10. Статута Града 
Новог Сада – пречишћен текст (“Службени лист Града 
Новог Сада”, број 43/2008), Градско веће Града Новог 
Сада на 85. седници од 26. децембра 2009. године, до-
носи

Р Е Ш Е Њ Е

1. СВЕТЛАНА БИРВАЛСКИ, дипломирани правник, 
разрешава се дужности заменика начелника Градске 
управа за урбанизам и стамбене послове Града Новог 
Сада, закључно са 30. децембром 2009. године, због 
стицања права на старосну пензију.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: II-020-4/2009-53-ГВ/4 
26. децембар 2009. године
НОВИ САД

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.
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Градоначелник

1365
На основу члана 8. Правилника о начину и поступку 

доделе средстава из буџета Града Новог Сада за об-
ласт здравства (“Службени лист Града Новог Сада”, 
број 15/2004), Градоначелник Града Новог Сада, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПРЕВЕНЦИЈЕ 
ЗАВИСНОСТИ ОД ПСИХОАКТИВНИХ 

СУПСТАНЦИ ЗА 2009. ГОДИНУ

1. У Програму превенције зависности од психоактив-
них супстанци за 2009. годину (“Службени лист Града 
Новог Сада”, бр. 27/2009 и 33/2009), у тачки 2. подтачка 
I. износ: “1.534.200,00” замењује се износом: 
“1.516.200,00”.

У подтачки III. износ: “352.700,00” замењује се изно-
сом: “370.700,00”.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 51-85/2009-II 
18. децембар 2009. године
НОВИ САД

 Заменик Градоначелника
Др Саша Игић, с.р.

1366
На основу члана 8. Одлуке о правима на помоћ по-

родици са децом (“Службени лист Града Новог Сада”, 
број 49/2007), Градоначелник Града Новог Сада, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСА РОДИТЕЉСКОГ 
ДОДАТКА ЗА ПРВО ДЕТЕ, НОВОГОДИШЊЕ 
НОВЧАНЕ ПОМОЋИ И НОВОГОДИШЊЕГ 

ПОКЛОНА

I. Овим решењем утврђују се номинални износи ро-
дитељског додатка за прво дете, новогодишње новчане 
помоћи и новогодишњег поклона, за 2010. годину.

II. Родитељски додатак за прво дете из тачке I. овог 
решења износи 15.000,00 динара.

III. Новогодишња новчана помоћ из тачке I. овог ре-
шења износи 50.000,00 динара.

IV. Новогодишњи поклон из тачке I. овог решења из-
носи 100.000,00 динара.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 5-289/2009- II 
25. децембар 2009. године
НОВИ САД

Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

1367
На основу члана 47. тачка 20. Статута Града Новог 

Сада – пречишћен текст (“Службени лист Града Новог 
Сада”, број 43/2008), Градоначелник Града Новог Сада,  
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ 
КОМИСИЈЕ ЗА ВАНРЕДНИ ПОПИС И 
УТВРЂИВАЊЕ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ 
ОПРЕМЕ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ У 
СКУПШТИНСКОЈ САЛИ ГРАДА 

НОВОГ САДА

I. У Решењу о образовању и именовању комисије за 
ванредни попис и утврђивање функционалности опре-
ме за идентификацију у скупштинској сали Града Новог 
Сада, број: 540/2009-13-II од 7. децембра 2009. године, 
у тачки II. алинеја четири број: “15” замењује се бројем 
“18”.

II. Ово решење ступа на снагу даном доношења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 561/2009-13- II 
18. децембар 2009. године
НОВИ САД

 Заменик Градоначелника
Др Саша Игић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве

1368
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

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

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ 

ПОСЕБНИХ ПАРКИРАЛИШТА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

I. У Решењу о одређивању посебних паркиралишта 
на територији Града Новог Сада (“Службени лист Града 
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Новог Сада”, бр. 45/2008, 6/2009, 23/2009, 33/2009, 
36/2009 и), у тачки IV. подтачка 4. мења се и гласи:

“4. у Улици др Лазе Станојевића, у дворишту зграде 
Скупштине Града Новог Сада, са 78 паркинг-места, пре-
ма Пројекту број 4687 од 3. децембра 2009. године, који 
је израдио Завод,”.

У тачки IV. подтачка 41. мења се и гласи:
“41. на Житном тргу, са 34 паркинг-места, према Про-

јекту број ПС0131-01 из јануара 2007. године, који је из-
радило Јавно комунално предузеће “Паркинг сервис” 
Нови Сад”.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу “Пар-
кинг сервис” Нови Сад, да:

- паркиралишта уреди, опреми и постави саобраћај-
ну сигнализацију у складу са пројектима техничког ре-
гулисања саобраћаја, и

- да путем средстава јавног информисања обавести 
учеснике у саобраћају о условима и могућностима за 
коришћење паркиралишта.

III. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог 
решења, врши Јавно предузеће “Завод за изградњу 
Града” у Новом Саду (у даљем тексту: Завод).

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

V. Рок за извршење овог решења је 10. јануар 2010. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-4243/2009 
23. децембар 2009. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

1369
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

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

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ ОПШТЕГ ПАРКИРАЛИШТА 
ЗА БИЦИКЛЕ НА БУЛЕВАРУ ОСЛОБОЂЕЊА 

И У СУТЈЕСКОЈ УЛИЦИ У НОВОМ САДУ

I. Одређује се опште паркиралиште за бицикле на 
Булевару ослобођења, код Футошке пијаце и у Сутјеској 
улици, код СПЕНС-а у Новом Саду.

II. Налаже се Јавном комуналном предузећу “Пар-
кинг сервис” Нови Сад, да паркиралиште из тачке I. овог 
решења уреди, опреми и постави саобраћајну сигнали-
зацију, према Саобраћајном пројекту број 4703 од 16. 

децембра 2009. године, који је израдило Јавно преду-
зеће “Завод за изградњу Града” у Новом Саду (у даљем 
тексту: Завод).

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

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

V. Рок за извршење овог решења је 10. јануар 2010. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-4284/2009 
25. децембар 2009. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

1370
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

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

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ 

ПАРКИРАЛИШТА У УЛИЦИ ЈОСИФА 
РУЊАНИНА У НОВОМ САДУ

I. Одређује се привремено паркиралиште за путнич-
ке аутомобиле у Улици Јосифа Руњанина код Српског 
народног позоришта у Новом Саду, на катастарским 
парцелама број 10116, 10128 и 10104/2 К.О. Нови Сад I, 
до привођења парцела намени утврђеној урбанистич-
ким планом, а најдуже до 28. децембра 2012. године. 

Под паркиралиштем из става 1. ове тачке сматрају 
се паркинг места обележена на приступном путу објек-
ту монтажне гараже и објекат монтажне гараже.

На паркиралишту из става 1. ове тачке врши се на-
плата накнаде за његово коришћење, а капацитет пар-
киралишта је 97 паркинг места.

II. Паркиралиште из тачке I. овог решења је са 
контролом уласка-изласка и његово коришћење у току 
дана није временски органичено.

III. Наплата накнаде за коришћење привременог 
паркиралишта из тачке I. овог решења, вршиће се у 
складу са Одлуком о утврђивању цена паркирања и 
уклањања моторних возила ("Службени лист Града 
Новог Сада", број 19/2009), сваким даном у времену од 
00,00 до 24,00 сата.

Наплату накнаде за паркирање обавља Јавно 
комунално предузеће "Паркинг сервис" Нови сад путем 
овлашћеног лица.

IV. Налаже се Јавном комуналном предузећу 
"Паркинг сервис" Нови Сад да паркиралиште из тачке I. 
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овог решења уреди, опреми и обележи, према саобра-
ћајним пројектима саобраћаја број 3855 од 7. октобра 
2008. године, 4397/2009 од 28. јула 2009. године и 4704 
од 14. децембра 2009. године, који је израдило Јавно 
предузеће "Завод за изградњу Града" у Новом Саду.

V. Налаже се Јавном предузећу "Завод за изградњу 
Града" у Новом Саду да постављене саобраћајне знаке 
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

VI. Надзор над извођењем радова из тачке IV. овог 
решења врши Јавно предузеће "Завод за изградњу 
Града" у Новом Саду.

VII. Рок за извршење овог решења је 15. јануар 2010. 
године.

VIII. Доношењем овог решења престаје да важи 
Решење о одређивању привременог паркиралишта у 
Улици Јосифа Руњанина у Новом Саду ("Службени 
лист Града Новог Сада", бр. 47/2008 и 35/2009).

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-4312/2009 
30. децембар 2009. године
НОВИ САД

Начелник
Радивој Павлов, с.р.

1371
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(“Службени гласник Републике Србије”, број: 41/2009), 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У 
ЗОНИ ЗАБРАНЕ САОБРАЋАЈА ЗА ТЕРЕТНА 

ВОЗИЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
НОВОГ САДА

1. Овим решењем утврђује се зона забране саобраћаја 
за теретна возила на територији Града Новог Сада и то: у 
Новом Саду, Петроварадину и Сремској Каменици, у 
складу са постојећом саобраћајном сигна ли зацијом (у 
даљем тексту: зона забране).

У Новом Саду зона забране је омеђена следећим 
улицама: Партизанском, Темеринском, Венизелосовом, 
Марка Миљанова, Београдским кејом, Кејом жртава ра-
ције, Булеваром цара Лазара, улицама Цара Душана, 
Хајдук Вељковом, Руменачком, Корнелија Станковића и 
Индустријском.

У Петроварадину зона забране је омеђена следећим 
улицама: Рељковићевом, Кејом скојеваца, Тргом влади-
ке Николаја, Каменичким путем, улицама Дунавске ди-
визије и Прерадовићевом (од Дунавске дивизије до 
Рељковићеве).

У Сремској Каменици зона забране је дефинисана 
забраном на улазним правцима са Каменичког пута, са 
петље на Мишелуку и са државног пута II реда број 107 
(обилазница око Сремске Каменице).

2. Изузетно, Градска управа за саобраћај и путеве, 
може да одобри пролаз и заустављање теретних вози-
ла, без прикључних возила, унутар зоне забране из тач-
ке 1. овог решења, и то возилима:

- јавних комуналних и других јавних предузећа чији 
је оснивач Град Нови Сад и јавних предузећа чији је ос-
нивач Република Србија, због вршења интервенција, у 
времену од 00,00 до 24,00 часа,

- којима се врши снабдевање правних лица и преду-
зетника у времену од 20,00 часова до 10,00 часова на-
редног дана, и то сопственим возилом или на основу 
уговора о снабдевању,

- за потребе извођења радова на рушењу, изградњи, 
адаптацији и одржавању објеката у времену од 8,00 до 
18,00 часова и

- за потребе селидбе, одржавања манифестација и 
других оправданих разлога, у времену од 00,00 до 24,00 
часова.

3. Одобрење из тачке 2. овог решења, издаје Градс-
ка управа за саобраћај и путеве.

4. Издавањем овог решења престаје да важи ре-
шење Градске управе за саобраћај и путеве, број IV-34-
1504/2006 од 26. јуна 2006. године.

5. Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-4077/2009 
17. децембар 2009. године
НОВИ САД    Начелник

  Радивој Павлов, с.р.

1372
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(“Службени гласник Републике Србије”, број: 41/2009), 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА НА 

РАСКРСНИЦИ БУЛЕВАРА ОСЛОБОЂЕЊА, 
УЛИЦА МАКСИМА ГОРКОГ И БРАЋЕ 

РИБНИКАР У НОВОМ САДУ

1. Одређује се измена режима саобраћаја на раскрс-
ници Булевара ослобођења, улица Максима Горког и 
Браће Рибникар у Новом Саду.

2. Налаже се Јавном предузећу “Завод за изградњу 
Града” у Новом Саду, да изврши усклађивање хоризон-
талне и вертикалне сигнализације према Саобраћајном 
пројекту, број 4416 од 3. августа 2009. године, који је из-
радило Одељење за развој и управљање саобраћајем 
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Јавног предузећа “Завод за изградњу Града” у Новом 
Саду и да постављену сигнализацију унесе у Катастар 
саобраћајне сигнализације.

3. Рок за извршење овог решења је 31. јануар 2010. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-4128/2009 
17. децембар 2009. године
НОВИ САД     Начелник

Радивој Павлов, с.р.

1373
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 14. Одлуке о јавном превозу путника (“Службени 
лист Града Новог Сада”, бр. 13/98, 15/98, 10/99, 10/2001, 
23/2001 и 47/2006), доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ ДЕЛА ТРАСЕ ЛИНИЈЕ ЈАВНОГ 
ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА БРОЈ 
69, НОВИ САД – СРЕМСКА КАМЕНИЦА – 

ЧАРДАК

I. Мења се траса линије јавног приградског превоза 
путника број 69, Нови Сад-Сремска Каменица-Чардак, 
тако да се, у измењеном делу, од Булевара ослобођења 
пружа улицама Максима Горког, Стражиловском, улица-
ма, Жарка Зрењанина, Булеваром Михајла Пупина, 
преко Варадинског моста и Каменичким путем до петље 
на Мишелуку, а у осталом делу трасом која је идентич-
на постојећој.

II. Возила јавног превоза на линији приградског пре-
воза путника из тачке I. овог решења, у промењеном 
делу трасе користиће постојећа аутобуска стајалишта.

III. Налаже се Јавном градском саобраћајном 
предузећу "Нови Сад" Нови Сад, да:

- на аутобуским стајалиштима на новоуспостављеној 
траси линије из тачке I. овог решења, поставити 
одговарајући извод из реда вожње,

- путем средстава јавног информисања обавести 
кориснике услуга о изменама.

IV. Рок за извршење овог решења је 15. јануар 2010. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-1273/2008 
29. децембар 2009. године
НОВИ САД    Начелник

 Радивој Павлов, с.р.

1374
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу чла-

на 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 
(“Службени гласник Републике Србије”, број: 41/2009), 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ 

СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У УЛИЦИ ДР ЛАЗЕ 
СТАНОЈЕВИЋА У НОВОМ САДУ

1. Одређује се постављање саобраћајне сигнализа-
ције у Улици др Лазе Станојевића у Новом Саду.

2. Налаже се Јавном предузећу “Завод за изградњу 
Града” у Новом Саду, да:

- постави саобраћајну сигнализацију према Пројекту 
техничког регулисања саобраћаја, број 4633 од 2. де-
цембра 2009. године, који је израдила Служба за развој 
и управљање саобраћајем Јавног предузећа “Завод за 
изградњу Града” у Новом Саду (у даљем тексту: Завод), 
изузев саобраћајне сигнализације која се односи на 
обележавање паркиралишта;

- постављену саобраћајну сигнализацију унесе у Ка-
тастар саобраћајне сигнализације.

3. Надзор над извођењем радова из тачке 2. овог ре-
шења, врши Завод.

4. Рок за извршење овог решења је 10. јануар 2010. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-4244/2009 
23. децембар 2009. године
НОВИ САД    Начелник

  Радивој Павлов, с.р.

Јавно комунално предузеће “Тржница”

1375
На основу члана 16. став 1. тачка 9, а у вези са чла-

ном 11. став 2. Одлуке о организоању Јавног комунал-
ног предузећа “Тржница” Нови Сад (“Службени лист 
Града Новог Сада”, бр. 29/2005 - пречишћен текст и 
53/2008) и члана 17, став 1. тачка 8. Статута Јавног ко-
муналног предузећа “Тржница” Нови Сад, по добијању 
претходне сагласности од Градског већа Града Новог 
Сада број: 352-2987/2009-II од 18. децембра 2009. годи-
не, Управни одбор Јавног комуналног предузећа на 33. 
седници одржаној 24. децембра 2009. године, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ЦЕНОВНИКА ЗА НАПЛАТУ 
ПИЈАЧНИХ УСЛУГА НА ПИЈАЦАМА У 

НОВОМ САДУ
Члан 1.

У Ценовнику за наплату пијачних услуга на пијацама 
у Новом Саду (“Службени лист Града Новог Сада”, број 
45/2008) у члану 4. табела Пољопривредни и прехрам-
бени производи мења се и гласи:
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          Дин/m

НАЗИВ ПИЈАЦЕ

ПОЉОПРИВРЕДНИ И ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ
Категорије

I II III
месечна дневна месечна дневна месечна дневна

ФУТОШКА
- тезга 834,22 92,22 683,70 69,96 324,36 51,94
- расхладна витрина 1.517,92 110,24 1.048,34 69,96 526,82 51,94

РИБЉА

- тезга-бокс-расхлад.витрина 428,24 69,96 341,32 58,30 162,18 40,28

- плато*** 2.044,74 110,24

ЛИМАНСКА

- тезга-бокс 428,24 69,96 312,70 40,28

- расхладна витрина 1.517,92 110,24 1.048,34 69,96

- плато*** 2.044,74 110,24
САТЕЛИТСКА
- тезга-расх.витрина 214,12 40,28
- плато* 655,08 127,20
ТЕМЕРИНСКА 25,44 25,44

ДЕТЕЛИНАРСКА
Затворен простор - тезга 428,24 69,96 312,70 52,36
- расхладна витрина 1.048,34 69,96 626,82 51,94
Отворен простор-тезга са боксом 237,44 4431 214,12 40,28
- бокс 25,44 25,44
КВАНТАШКА

- плато** 1.726,74 127,20

- тезга, бокс 237,44 40,28

НАЈЛОН

- тезга-расх.витрина 237,44 167,48 185,50 110,24

- плато 559,00 174,00

- бокс 559,00 174,00

СВЕ ПИЈАЦЕ
- затворен магацински простор 
  испод тезге 588,00 27,56 588,00 27,56 588,00 27,56

Члан 2.

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ТРЖНИЦА”
УПРАВНИ ОДБОР
Број: 02-31/28-1
24. децембар 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Мудрински с.р.

Т.о. оверава помоћник директора
Миомир Јовановић, с.р.
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ 
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ОПШТЕ-ГРАДСКОГ ЦЕНТРА 

УЗ РАДНИЧКУ УЛИЦУ У НОВОМ САДУ



31. decembar 2009. SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA Broj 55 – Strana 1917.    



1918. strana – Broj 55 SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA 31. decembar 2009.



31. decembar 2009. SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA Broj 55 – Strana 1919.    



1920. strana – Broj 55 SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA 31. decembar 2009.

Reg. br.  Predmet     Strana Reg. br.  Predmet     Strana

S A D R @ A J

ГРАД НОВИ САД

Скупштина

1314 Одлука о изменама и допунама Одлуке 
 о градским управама Града Новог Сада 1867

1315 Одлука о одређивању матичних подручја 
 на територији Града Новог Сада 1870

1316 Одлука о комуналној полицији 1870

1317 Одлука о критеријумима за категориза-
 цију општинских путева и улица на тери-
 торији Града Новог Сада 1872

1318 Одлука о категоризацији општинских 
 путева и улица на територији Града 
 Новог Сада 1872

1319 Одлука о видео надзору Града Новог 
 Сада 1874

1320 Одлука о изменама и допунама Одлуке 
 о организовању Јавног предузећа 
 “Информатика” Нови Сад  1875

1321 План детаљне регулације дела опште-
 градског центра уз Радничку улицу у 
 Новом Саду 1875

1322 Одлука о изради Генералног урбани-
 стичког плана града Новог Сада до 
 2030. године са Решењем о изради 
 стратешке процене утицаја плана на 
 животну средину 1886

1323 Одлука о изради Плана детаљне регу-
 лације простора на углу Темеринске 
 улице и Пута Шајкашког одреда у Новом 
 Саду са Решењем о неприступању изра-
 ди стратешке процене утицаја плана 
 на животну средину 1888

1324 Одлука о изради Плана детаљне регу-
 лације простора за пословање на Руме-
 начком улазном правцу у Новом Саду са 
 Решењем о неприступању изради стра-
 тешке процене утицаја плана на живо-
 тну средину 1889

1325 Одлука о изради Плана детаљне регу-
 лације зоне заштићеног старог градског 
 језгра у Новом Саду 1891

1326 Одлука о изради измена и допуна Плана 
 детаљне регулације блокова уз Улицу 
 Корнелија Станковића у Новом Саду са
 Решење о неприступању изради стра-
 тешке процене утицаја плана на живо-
 тну средину 1893

1327 Одлука о изради измена и допуна Пла-
 на детаљне регулације дела новог 
 центра – јужно од Футошке улице у 
 Новом Саду са Решењем о непристу-
 пању изради стратешке процене ути-
 цаја плана на животну средину 1895

1328 Одлука о изради измена и допуна Пла-
 на детаљне регулације блокова око 
 Улице цара Душана у Новом Саду са 
 Решењем о неприступању изради 
 стратешке процене утицаја плана 
 на животну средину 1897

1329 Одлука о подизању споменика 
 жртвама рата у Новом Саду 1898

1330 Решење о давању сагласности на 
 Одлуку о изменама Статута Јавног 
 предузећа “Урбанизам” Завод за 
 урбанизам Нови Сад 1899

1331 Решење о образовању Комисије за 
 израду Годишњег програма заштите, 
 уређења и коришћења пољопривре-
 дног земљишта на територији Града 
 Новог Сада за 2010. годину 1899

1332 Решење о именовању председника и 
 чланова Комисије за израду Годишњег 
 програма заштите, уређења и кори-
 шћења пољопривредног земљишта 
 на територији Града Новог Сада за 
 2010. годину 1900

1333 Решење о разрешењу и именовању 
 заменика секретара Комисије за пла-
 нове 1900

1334 Решење о давању назива улицама 
 у Новом Саду 1901

1335 Решење о престанку дужности члана 
 Комисије за кадровска, администра-
 тивна и мандатно-имунитетна питања 1901

1336 Решење о избору члана Комисије за 
 кадровска, административна и ман-
 датно-имунитетна питања 1901

1337 Решење о разрешењу и избору члана 
 Комисије за кадровска, администра-
 тивна и мандатно-имунитетна питања 1901

1338 Решење о разрешењу и именовању 
 члана Управног одбора Туристичке 
 организације Града Новог Сада 1902

1339 Решење о разрешењу заменика 
 Градског јавног правобраниоца 1902
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1340 Решење о разрешењу и именовању 
 члана Школског одбора Основне 
 школе “Ђура Јакшић”, Каћ 1902

1341 Решење о разрешењу и именовању 
 члана Школског одбора Основне 
 школе “Јован Поповић”, Нови Сад 1903

1342 Решење о разрешењу и именовању 
 члана Школског одбора Школе за ди-
 зајн “Богдан Шупут”, Нови Сад 1903

1343 Решење о разрешењу и избору пред-
 седика Савета за образовање и спорт  1903

1344 Решење о разрешењу и избору замени-
 ка председника Комисије за обележа-
 вање празника, доделу признања и 
 међуградску сарадњу у земљи и ино-
 странству 1904

1345 Решење о разрешењу и избору члана 
 Комисије за прописе 1904

1346 Решење о разрешењу и избору члана 
 Савета за буџет и финансије  1904

1347 Решење о разрешењу и избору члана 
 Савета за урбанизам, пословни про-
 стор и стамбена питања 1904

1348 Решење о разрешењу и именовању 
 члана Управног одбора Јавног кому-
 налног предузећа “Новосадска то-
 плана”, Нови Сад 1905

1349 Решење о разрешењу и именовању чла-
 на и разрешењу и одређивању заменика 
 председника Управног одбора Јавног 
 комуналног предузећа “Паркинг сервис”, 
 Нови Сад 1905

1350 Решење о разрешењу и именовању чла-
 на и разрешењу и одређивању заменика 
 председника Управног одбора Јавног ко-
 муналног предузећа “Градско зеленило”, 
 Нови Сад 1905

1351 Решење о разрешењу и именовању чла-
 на Управног одбора Јавног комуналног 
 предузећа “Пут”, Нови Сад 1906

1352 Решење о разрешењу и именовању пред-
 седника Надзорног одбора Јавног кому-
 налног предузећа “Новосадска топлана”, 
 Нови Сад 1906

1353 Решење о разрешењу и именовању пред-
 седника Надзорног одбора Јавног пре-
 дузећа “Спортски и пословни центар 
 Војводина”, Нови Сад 1906

1354 Решење о разрешењу и именовању чла-
 на Школског одбора Основне школе 
 “Ђура Јакшић”, Каћ 1907

1355 Решење о престанку мандата одборника 1907

1356 Решење о потврђивању мандата новом 
 одборнику Скупштине Града Новог Сада 1907

1357 Решење о разрешењу директора Јавног 
 комуналног предузећа “Новосадска то-
 плана”, Нови Сад 1908

1358 Решење о именовању  вршиоца дужно-
 сти директора Јавног комуналног пре-
 дузећа “Новосадска топлана” Нови Сад 1908

1359 Решење о престанку функције секре-
 тара Скупштине Града Новог Сада 1908

1360 Решење о постављењу секретара 
 Скупштине Града Новог Сада 1908

Градско веће

1361 Решење о образовању Савета за соци-
 јално стратешко партнерство Града 
 Новог Сада 1909

1362 Решење о именовању председника, за-
 меника председника и чланова Савета 
 за социјално стратешко партнерство 
 Града Новог Сада 1909

1363 Решење о изменама и допунама Реше-
 ња о Програму инвестицоних активно-
 сти за Предшколску установу “Радосно 
 детињство” Нови Сад, за 2009 годину 1910

1364 Решење о разрешењу дужности заме-
 ника начелника Градске управе за ур-
 банизам и стамбене послове Града 
 Новог Сада (Светлана Бирвалски) 1910

Градоначелник

1365 Решење о изменама програма превен-
 ције зависности од психоактивних суп-
 станци за 2009. годину 1911

1366 Решење о утврђивању износа родитељ-
 ског додатка за прво дете, новогодишње 
 новчане помоћи и новогодишњег поклона 1911

1367 Решење о измени Решења о образова-
 њу Комисије за ванредни попис и утвр-
 ђивање функционалности опреме за 
 идентификацију у скупштинској сали 
 Града Новог Сада 1911
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Izdava~: Grad Novi Sad, Gradska uprava za propise Grada Novog Sada. Odgovorni urednik: Igor Ba{nec.
Uredni{tvo: Gradska uprava za propise Grada Novog Sada, 
21000 Novi Sad, @arka Zrewanina 2, Telefon: 021/451-726.

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

Primalac: Prihodi gradskih organa uprave
Svrha pla}awa: Za "Slu`beni list Grada Novog Sada".

Ra~unarska obrada i {tampa:
Slu`ba za zajedni~ke poslove organa Grada Novog Sada, @arka Zrewanina 2, 21000 Novi Sad, telefon 021/420-299.

Градска управа за саобраћај и путеве

1368 Решење о изменама решења о одређи-
 вању посебних паркиралишта на тери-
 торији Града Новог Сада 1911

1369 Решење о одређивању општег паркира-
 лишта за бицикле на Булевару ослобо-
 ђења и у Сутјеској улици у Новом Саду 1912

1370 Решење о одређивању привременог 
 паркиралишта у Улици Јосифа Руња-
 нина у Новом Саду 1912

1371 Решење о утврђивању режима саобра-
 ћаја у зони забране саобраћаја за те-
 ретна возила на територији Града Новог 
 Сада 1913

1372 Решење о измени режима саобраћаја 
 на раскрсници Булевара ослобођења, 
 улица Максима Горког и Браће Рибни-
 кар у Новом Саду 1913

1373 Решење о измени дела трасе линије 
 јавног приградског превоза путника 
 број 69, Нови Сад – Сремска Каменица 
 – Чардак 1914

1374 Решење о постављању саобраћајне 
 сигнализације у Улици др Лазе Стано-
 јевића у Новом Саду 1914

Јавно комунално предузеће “Тржница”

1375 Одлука о измени ценовника за наплату 
 пијачних услуга на пијацама у Новом 
 Саду 1914


