
РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Комисија  за  називе  делова  насењених  места  
Број : 06- /2022-507-1 
7.јун  2022. године  
НОВИ  САД  

ПРЕДСЕДНИЦИ  СКУПШТИНЕ  
ГРАДА  новог  САДА  

У  складу  са  чланом  73. Закона  о  утврђивању  надлежности  Аутономне  покрајине  Војводине  
( Службени  гласник  Републике бр. 99/09, 67/12 - одлука  УС, 18/20 - др. закон  и  111/21 - др. 
закон ), Покрајински  секретаријат  за  регионални  развој , међурегионалну  сарадњу  и  локалну  самоуправу  
Решењем  број : 141-0 5- 1/2022-03-04 од  24. маја  2022 године  дао  је  сагласност  Скупштини  Града  Новог  
Сада  на  предлоге  решења  о  давању  назива  деловима  насењених  места  на  територији  Града  Новог  Сада, 
којеје  утврдила  Комисија  за  називе  делова  насењених  места  на  седници  од  17. маја  2022. године , и  то: 

- Предлог  решења  о  давању  назива  тргу  у  Новом  Саду  (Трг  дортмунда ) 
- Предлог  репіења  о  давању  назива  улици  у  Новом  Саду  (Улица  Оливере  Марковић) 
- Предлог  репіења  о  давању  назива  улици  у  Новом  Саду  (Улица  Јелисавете  Начић) 
- Предлог  репіења  о  давању  назива  улици  у  Футогу  (Улица  душка  Трифуновића ) 
- Предлог  решења  о  давању  назива  улици  у  Петроварадину  (Улица  метохијска ) 

На  основу  члана  142. а  у  вези  са  чланом  157. Пословника  Скупштине  Града  Новог  Сада  - 
пречишћен  текст  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  23/20), Комисија  за  називе  делова  
насењених  места  доставња  наведене  предлоге  решења  и  предлаже  председници  Скупштине  Града  
Новог  Сада  да  их  уврсти  у  дневни  ред  седнице  Скупштине  Града  Новог  Сада, те  да  их  Скупштина  
размотри  и  донесе  у  предложеном  тексту . 

За  представника  Комисије  за  називе  делова  насењених  места  на  седници  Скупштине  Града  
Новог  Сада  одређује  се  Игор  Пејчић, председник  Комисије  за  називе  делова  насењених  места. 



ПРЕДЛОГ  

На  основу  члана  39. тачка  79. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лисТ  Града  Новог  
Сада , број  1 1/19), уз  сагласност  Покрајинског  секретаријата  за  регионални  развој , међурегионалну  
сарадњу  и  локалну  самоуправу , број  141-015-1/2022-03-04 од  24. маја  2022. године, 
Скупштина  Града  Новог  Сада  на седници  од године, доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ДАВАЊУ  НАЗИВА  ТРГУ  У  нОвоМ  САДУ  

ј  

Тргу  у  Новом  Саду, који  нема  назив, кп  i ioii ко  Нови  Сад  јЈ, даје  се  назив : Трг  дортмунда . 
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О  спровођењу  овог  решења  стараће  се  Републички  геодетски  завод  и  Градска  управа  за  
комуналне  послове. 

111 

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 
дана: 
НОВИ  САД  

Председница  

MЅc Јелена  Маринковић  Радомировић  



Образложење  

Правни  основ  за  доношење  решења  садржан  је  у  члану  39. тачка  79. Статута  Града  Новог  
Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19), којим  је  прописано  да  Скупштина  Града  
Новог  Сада  одлучује  о  називима  улица, тргова, градских  четврти , заселака  и  других  делова  
насеЈЂених  места. 

Законом  о  утврђивању  надлежности  Аутономне  покрајине  Војводине  (,,Службени  гласник  
Републике бр. 99/09, 67/12 - одлука  уС, i 8(20 - др. закон  и  111/21 др. закон ) у  члану  73. 
пропнсано  је  да  Аутономна  покрајина  Војводина , преко  својих  органа, у  области  локалне  
самоуправе , у  складу  са  законом  врши, као  поверене , послове  који  се  односе  на  давање  претходне  
сагласности  скупштини  јединице  локалне  самоуправе  на  територији  Аутономне  покрајине  
Војводине , приликом  утврђивања  празника  и  одлучивања  о  називима  улица, тргова, градских  
четврти, заселака  и  других  делова  насеЈЂених  места  на  територијијединице  локалне  самоуправе . 

Чланом  93. став  2. Закона  о  локалној  самоуправи  (,,Службени  гласник  Републике  Србије , 
бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101116— др. закон  , 47/18 и  111/21 — др. закон )је  прописанодаакоје  
на  подручју  јединице  локалне  самоуправе  језик  националне  мањине  у  службеној  употреби , у  
поступку  промене  назива  улица, тргова, градских  четврти , заселака  и  других  делова  населених  
места, прибавиће  се  мншлење  националног  савета  и  савета  за  међунационалне  односе. 

Комисија  за  називе  делова  населених  места  Скупштине  Града  Новог  Садаје  на  4. седници, 
одржаној  17. маја  2022. године, поводом  разматрања  предлога  Александра  Петровића, помоћника  
Градоначелника  Града  Новог  Сад, за  давање  назива  тргу  у  Новом  Саду  на  кп  i ioii ко  Нови  Сад  1ј  
по  граду  дортмунду , утврдила  предлог  решења  којим  се  тргу  у  Новом  Саду, који  нема  назив, кп  
110/1 КО  Нови  Сад  11, даје  назив: Трг  дортмунда . 

Комисија  је  утврдила  Предлог  решења  о  давању  назива  тргу  у  Новом  Саду  и  предлаже  
Скупштини  да  донесе  Реіпење  у  предложеном  тексту . 

дортиунд  

дортмунд  је  град  у  немачкој  савезној  држави  Северна  Рајна-Вестфалија . Број  становника  
од  587.830, чини  га  највећим  градом  у  региону , 7. по  величини  у  Немачкој , 34. у  Европској  унији. 
Река  Рур  протиче  северно  од  града. Канал  дортмунд-Емс  се  завршава  у  дортмундској  луци, којаје  
највећа  европска  лука  на  каналу, и  повезује  дортмунд  са  Северним  морем. дортмундје  познат  као  
.,зелена јер  се  скоро  половина  градске  површине  налази  под  парковима, каналима  и  
поњопривредним  културама. Раније, град  је  био  познат  по  тепікој  индустрији  челика, угла  и  по  
пиву. док  је  данас  његова  индустрија  оријентисана  ка  високим  технологијама . 

У  дортмунду  је  2017. године, на  35-годишњицу  братимлења  дортмунда  и  Града  Новог  
Сада. један  трг  добио  назив  по  Новом  Саду  (Piatz von Novі  Ѕad). 



ПРЕДЛОГ  

На  осНову  члана  39. тачка  79. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  
Сада , број  11/19), уз  сагласност  Покрајинског  секретаријата  за  регионални  развој , међурегионалну  
сарадњу  и  локалну  самоуправу , број : 141-0 15-1/2022-03-04 од  24. маја  2022. године, 
Скупштина  Града  Новог  Сада  на седници  од године, доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ДАВАЊУ  НАЗИВА  УЛИЦИ  У  НоВоМ  САДУ  

ј  

Улици  Нова  22 у  Новом  Саду, која  нема  назив, предложена  као  улица  број  7 у  Елаборату  
уличног  система  за  населено  место  Нови  Сад  Републичког  геодетског  завода, која  почиње  између  
кп  4042/1 и  кл  4043, иде  целом  дужином  кп  4042/25 и  завршава  се  између  кп  4042/24 и  кп  403 1, све  
у  КО  Ветерник, даје  се  назив: Улица  Оливере  Марковић. 

ј! 

О  спровођењу  овог  решења  стараће  се  Републички  геодетски  завод  и  Градска  управа  за  
комуналне  послове . 

ІіІ  

Ово  рењење  објавити  у  ,,Службеном  листу  Града  Новог  

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈјІЋА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 
дана: 
НОВИ  САД  

Председница  

MЅc Јелена  Маринковић  Радомировић  



Образложење  

Правни  основ  за  донопјење  репења  садржан  је  у  члану  39. тачка  79. Статута  Града  Новог  
Сада  (,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19), којим  је  прописано  да  Скупштина  Града  
Новог  Сада  одлучује  о  називима  улица, тргова, градских  четврти, заселака  и  других  делова  
насеЈЂених  места. 

Законом  о  утврђивању  надлежности  Аутономне  покрајине  Војводине  (,,Службени  гласник  
Републике бр! 99/09, 67/12 - одлука  УС, 18/20 - др. закон  и  11 1/2 1 - др. закон) у  члану  73. 
прописано  је  да  Аутономна  покрајина  Војводина, преко  својих  органа, у  области  локалне  
самоуправе , у  складу  са  законом  врши, као  поверене, послове  који  се  односе  на  давање  претходне  
сагласности  скупштини  јединице  локалне  самоуправе  на  територији  Аутономне  покрајине  
Војводине , приликом  утврђивања  празника  и  одлучивања  о  називима  улица, тргова, градских  
четврти, заселака  и  других  делова  насеЈЂених  места  на  територијијединице  локалне  самоуправе! 

Чланом  93. став  2. Закона  о  локалној  самоуправи  (,,Службени  гласник  Републике  Србије , 
бр. 129/07. 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон  , 47/18 и  1 1/21 - др. закон )је  прописано  да  акоје  
на  подручју  јединице  локалне  самоуправе  језик  националне  мањине  у  службеној  употреби , у  
поступку  промене  назива  улица, тргова, градских  четврти , заселака  и  других  делова  насењених  
места, прибавиће  се  мишЈЂење  националног  савета  и  савета  за  међунационалне  односе! 

Комисија  за  називе  делова  насеЈЂених  места  Скупштине  Града  Новог  Садаје  на  4. седници , 
одржаној  17. маја  2022! године, поводом  разматрања  захтева  Републичког  геодетског  завода  за  
давање  назива  улици  у  Новом  Саду  (улица  бр!  7 из  Елабората  Ргз  за  Нови  Сад), која  постоји  у  
Адресном  регистру  као  Нова  22, која  почиње  између  кп  4042/1 и  кп  4043, иде  целом  дужином  кп  
4042/25 и  завршава  се  између  кп  4042/24 и  кп  403 1, све  у  КО  Ветерник  као  и  предлога  групе  
запослених  у  Музеју  Војводине  за  давање  назива  улици  у  Граду  Новом  Саду  по  Оливери  Марковић, 
утврдила  предлог  решења  којим  се  Улици  Нова  22 у  Новом  Саду, која  нема  назив, предложена  као  
улица  број  7 у  Елаборату  уличног  система  за  насењено  место  Нови  Сад  Републичког  геодетског  
завода, која  почиње  између  кп  4042/1 и  кп  4043, иде  целом  дужином  кп  4042/25 и  завршава  се  
између  кп  4042/24 и  кп  4031, све  у  КО  Ветерник, даје  назив : Улица  Оливере  Марковић . 

Комисија  је  утврдила  Предлог  решења  о  давању  назива  улици  у  Новом  Саду  и  предлаже  
Скупштини  да  донесе  Решење  у  предложеном  тексту. 

Оливера  Марковић  

Једна  од  најзначајних  српских  глумица  у  другој  половини  20. века, рођенаје  у  Београду  3. 
маја  1925. године. Остварилаје  преко  шездесет  улога  на  филму  од  којих  су  најпознатије : Влак  без  
возног  реда, Национална  класа, Козара, Петријин  венац, Мајстори  мајстори, Балкан  
експрес , Сабирни  центар  итд. Такође, играла  је  у  више  позоришних  представа, међу  којима  су  
посебно  важне : Мајка  храброст, Леда, Пигмалион , Сибирска  леди  Магбет  и  друге. Запажене  
су  и  њене  улоге  у  телевизијским  серијама  и  продукцијама  (БоЈЂи  живот, Грлом  у  јагоде, 
Отворена  врата). Била  је  позната  и  као  певачица, односно  врстан  интерпретатор  романси . Током  
каријере  добилаје  многобројне  награде  и  признања: добричин  прстен  за  животно  дело, две  Златне  
арене  филмског  фестивала  у  Пули  за  глумачка  остварења , две  награде  Народног  позоришта  итд. 
Преминулаје  у  Ееограду  2.јула  2011. године. 



ПРЕДЛОГ  

На  основу  члана  39. тачка  79. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  
Сада . број  1 1/19), уз  сагласност  Покрајинског  секретаријата  за  регионални  развој , међурегионалну  
сарадњу  и  локалну  самоуправу , број : 141-015-1/2022-03-04 од  24. маја  2022. године , 
Скупштина  Града  Новог  Сада  на седници  од године, доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ДАВАЊУ  НАЗИВА  УЛИЦИ  У  НОВОМ  САДУ  

1 

Улици  у  Новом  Саду, која  нема  назив, предложена  као  улица  број  25 у  Елаборату  уличног  
систсма  за  населено  место  Нови  Сад  Републичког  геодетског  завода, која  почиње  на  кп  4043/21, 
иде  дуж  дела  кп  4043/22 и  завршава  се  између  кп  4043/1 и  4044, све  у  КО  Ветерник . даје  се  назив : 
Улица  Јелисавете  Начић. 

11 

О  спровођењу  овог  решења  стараће  се  Републички  геодетски  завод  и  Градска  управа  за  
комуналне  послове . 

ІІ I 

Ово  реіпење  објавити  у  ,Службеном  лис  Града  Новог  Сада . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈиНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУГІШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САдА  
Број : 
дана: 
НОВИ  САД  

Председница  

MЅc Јелена  Маринковић  Радомировић  



Образложење  

Правни  основ  за  доношење  решења  садржан  је  у  члану  39. тачка  79. Статута  Града  Новог  
Сала  (.,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  H/19). којим  је  прогiисано  да  Скупштина  Града  
Новог  Сада  одлучује  о  називима  улица, тргова, градских  четврти. заселака  и  других  делова  
насењених  места. 

3аконом  о  утврђивању  надлежности  Аутономне  покрајине  Војводине  (..Службени  гласник  
Републике  Србије , бр. 99/09, 67/12 одлука  уС, i 8/20 - др. закон  и  1 1 1/21 - др. закон ) у  члану  73. 
прописано  је  да  Аутономна  покрајина  Војводина , преко  својих  органа, у  области  локалне  
самоуправе , у  складу  са  законом  врши, као  поверене , послове  који  се  односе  на  давање  претходне  
сагласности  скупштини  јединице  локалне  самоуправе  на  територији  Аутономне  покрајине  
Војводине , приликом  утврђивања  празника  и  одлучивања  о  називима  улица, тргова, градских  
четврти , заселака  и  других  делова  насејених  места  на  територији  јединице  локалне  самоуправе . 

Чланом  93. став  2. Закона  о  локалној  самоуправи  (,,Службени  гласник  Републике  
бр. 129/07. 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон  , 47!18 и  111/21 - др. закон ) је  прописано  да  акоје  
на  подручју  јединице  локалне  самоуправе  језик  националне  мањине  у  службеној  употреби . у  
постпку  промене  назива  улица, тргова. градских  четврти, заселака  и  других  делова  насејbених  
места. прибавиће  се  мишњење  националног  савета  и  савета  за  међунационалне  односе . 

Комисија  за  називе  делова  насе.њених  места  Скупштине  Града  Новог  Садаје  на  4. седници. 
одржаној  17. маја  2022. године, поводом  разматрања  захтева  Републичког  геодетског  завода  за  
давање  назива  улици  у  Новом  Саду  (улица  бр. 25 из  Елабората  РГЗ  за  Нови  Сад). која  почиње  на  
кп  4043/21. иде  дуж  дела  кп  4043/22 и  завршава  се  између  кп  4043/1 и  4044, све  у  К0 Ветерник  као  
и  предлога  Друштва  архитеката  Новог  Сада  за  давање  назива  улици  у  Граду  Новом  Саду  по  
Јелисавети  Начић, утврдила  предлог  решења  којим  се  улици  у  Новом  Саду, која  нема  назив, 
гіредложена  као  улица  број  25 у  Елаборату  уличног  система  за  насеЈЕено  место  Нови  Сад  
Републичког  геодетског  завода, која  почиње  на  кп  4043/21, иде  дуж  дела  кп  4043/22 и  заврпіава  се  
између  кп  4043/1 и  4044, све  у  КО  Ветерник, даје  назив : Улица  Јелисавете  Начић. 

Комисија  је  утврдила  Предлог  решења  о  давању  назива  улици  у  Новом  Саду  и  предлаже  
Скупштини  да  донесе  Решење  у  предложеном  тексту . 

Јелисавета  Начић  

Јелисавета  Начић  је  рођена  у  Београду  31. децембра  1878. године . Била  је  прва  жена  
дипломирани  архитекта  која  се  школовала  у  Србији, на  Техничком  факултету  у  Београду . Свој  
раднн  век  је  провела  радећи  у  Инжењерско -архитектонском  одењку  у  Београду . Са  великим  
успехом  се  бавила  пројектовањем  прихватних  и  јавних  објеката. Учествовала  је  у  уређењу  парка  
Калемегдан  на  Београдској  тврђави, преуређењу  Теразија . Најпознатије  архитектонско  остварење  
Јелисавете  Начић  је  зграда  основне  школе  код  Саборне  цркве  у  Београду , касније  назване  Крал  
Гlетар  Први  у  истоименој  улици. 0д  јавних  објеката  њена  дела  су: зграда  Павињона  за  
туберкулозне  болести  у  Београду . црква  св. Александра  Невског  у  Београду , мала  спомен  црква  у  
Пlтимњу  на  Косову. комплекс  радничких  станова  у  Београду . 

Пројектујући  приватне  куће  остварилаје  велики  успех  кућом  књижара  Марка  Марковића , 
као  и  низом  других  приватних  кућа. 
Преминулаје  у  дубровнику  6. маја  1955. године. 



ПРЕДЛОГ  

На  основу  члана  39. тачка  79. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  
Сада , број  11/19), уз  сагласност  Покрајинског  секретаријата  за  регионални  развој , међурегионалну  
сарадњу  и  локалну  самоуправу , број  141-0 15-1/2022-03-04 од  24. маја  2022. године, 
Скупштина  Града  Новог  Сада  на седници  од године, доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ДАВАЊУ  НАЗИВА  УЛИЦИ  У  ФУТОГУ  

ј  

Улици  у  Футогу , која  нема  назив, кп  1228 КО  Футог, даје  се  назив ; Улица  душка  
Трифуновића . 

1і  

О  спровођењу  овог  решења  стараће  се  Републички  геодетски  завод  и  Градска  управа  за  
комуналне  послове . 
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Ово  решење  објавити  у  ,,Службеном  листу  Града  Новог  Сада . 

РЕПУБЛHКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈHНЛ  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 
дана: 
НОви  САД  

Председница  

MЅc Јелена  Маринковић  Радомировић  



Образложење  

Правни  осНоВ  за  доноњење  решења  садржан  је  у  члану  39. тачка  79. Статута  Града  Новог  
Сада  (,Службени  лист  Града  Новог  Сада . број  11/19), којим  је  проnисано  да  СкугІштина  Града  
1-іовог  Сада  одлучује  о  називима  улица, тргова, градских  четврти . заселака  и  других  делова  
насеЈ hених  места. 

Законом  о  утврђивању  надлежности  Аутономне  покрајине  Војводине  ( Службени  гласник  
Реііублике  Србије . бр. 99/09, 67/12 - одлука  УС. 18/20 - др. закон  и  1 1/2 1 — др. закон ) у  члану  73. 

прописано  је  да  Аутономна  покрајина  Војводина, преко  свqјих  органа. у  области  локалне  
самоуправе , у  складу  са  законом  врши , као  поверене , лослове  који  се  односе  на  давање  претходне  
сагласности  скуппітини  јединице  локалне  самоуправе  на  територији  Аутономне  покрајине  
Војводине , приликом  утврђивања  празника  и  одлучивања  о  називима  улица, тргова. градских  
четврти, заселака  и  других  делова  населених  места  на  територији  јединице  локалне  самоуправе . 

Чланом  93. став  2. Закона  о  локалној  самоуправи  (.Службени  гласник  Републике  Србије , 
бр. 129/07. 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон  , 47/18 и  111/21 — др. закон)је  nроnисано  да  акоје  
на  подручју  јединице  локалне  самоуправе  језик  националне  мањине  у  службеној  уnотреби , у  
nоступку  промене  назива  улица, тргова. градских  четврти , заселака  и  других  делова  насеЈbених  
места, прибавиће  се  мишлење  националног  савета  и  савета  за  међунационалне  односе . 

Комисија  за  називе  делова  населених  места  Скупштине  Града  Новог  Садаје  на  4. седници, 
одржаној  17. маја  2022. године, поводом  разматрања  захтева  Републичког  геодетског  завода  за  
давање  назива  улици  у  Футогу, која  се  налази  на  кп  1228 КО  Футог  као  и  предлога  Историјског  
архива  Града  Новог  Сада, Нови  Сад  и  Милице  Влаисавлевић  за  давање  назива  улиаи  у  Граду  
1-lовом  Саду  по  душку  Трифуновићу , утврдила  предлог  решења  којим  се  улици  у  Футогу , која  нема  
назив, кп  228 КО  Футог, даје  назив : Улица  душка  Трифунови hа. 

Комисија  је  утврдила  Предлог  регпења  о  давању  назива  улици  у  Футогу  и  предлаже  
Скуnштини  да  донесе  Решење  у  предложеном  тексту . 

душко  Трифуновић  

душко  Трифуновић , књижевник  и  телевизијски  аутор, рођенје  13. септембра  1933. године  
у  Сијековцу  код  Брода. У  младости  је  био  бравар  и  шумар, потом  студирао  књижевност  и  
срnскохрватски  језик  на  Филозофском  факултету  у  Сарајеву . 

Писаоје  од  1955. године. Једанје  од  наших  значајних  и  особених  песника . Поезију. како  за  
децу. тако  и  за  одрасле, обогатиоје  свежим  темама  и  песничким  поступцима . Међу  књигама  песама  
истичу  се: Златни  куршум 1 , Тумач  тираније . Шок-соба . Бабова  рђава  баштина . Кадаје  реч  о  
дечијој  поезији , издвајају  се  књиге: дјеца  сама  код  куће . I ј Од  игле  до  локомотиве , 11Шарена  
лажа . Објавио  је  роман  Казнени  простор11 . Аутор  је  и  филмских  сценарија: Рам  за  слику  моје  
драге, Живот  је  масовна  појава . Сматра  се  заслужним  за  обликовање  друштвеног  феномена, 
касније  названим  сарајевском  рок  ен  рол  школом . Поп  и  рок  музичари  са  простора  бивше  
Југославије  компоновали  су  музику  на  Трифуновићеве  стихове : Има  нека  тајна  веза , Шта  би  дао  
да  си  на  мом  мјесту, 1Пристао  сам, бићу  све  што  хоће , Ти  си  ми  била  у  свему  нај , нај , 11Главо  
лудагг ... На  телевизији  је  запамћен  као  аутор  емисија  на  ТВ  Сарајево  1Шта  дјеца  знају  о  завичају . 

По  избијању  рата  1992. године, прешаоје  да  живи  у  Нови  Сад, гдеје  наставио  да  ради  за  
ТВ  Нови  Сад. 

За  свој  рад  добио  је  1Бранкову  награду , 1Шестоаприлску  награду  града  Сарајева , 
Савсзну  награду  за  бригу  о  деци , награду  Искре  културе  Војводине , Микину  чашу , Златни  
кЈbучић  И  др. 

Гlреминуоје  у  Новом  Саду  28.јануара  2006. године. 



ПРЕДЛОГ  

На  основу  члана  39. тачка  79. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  
Сада , број  11/19), уз  сагласност  Покрајинског  секретаријата  за  регионалнв  развој , међурегионалну  
сарадњу  и  локалНу  самоуправу . број  141-0 15- 1/2022-03-04 од  24. маја  2022. године, 
Скупштина  Града  Новог  Сада  на седници  од године. доноси  

РЕШЕЊЕ  
О  ДАВАЊУ  НАЗИВЛ  Улици  У  ПЕТРОВАРАДИНУ  

1 

Улици  у  Петроварадину , која  нема  назив, која  почиње  код  кп  4990/1 8. иде  делом  кп  4990/9 
и  завршава  се  код  кп  4990/8 КО  Петроварадин . даје  се  назив : Улица  метохијска. 

11 

О  спровођењу  овог  решења  стараће  се  Републички  геодетски  завод  и  Градска  управа  за  
комуналне  послове . 
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Ово  решење  објавити  у  ,Службеном  листу  Града  Новог  Сада . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИ I А  ВОЈВОДИНА  
ГРАДНОВИСАД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 
дана  
нОвИ  САд  

Председница  

MЅc Јелена  Маринковић  Радомировић  



Образложење  

Правни  основ  за  доношење  решења  садржан  је  у  члану  39. тачка  79. Статута  Града  Новог  
Сада  (,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  H!19). којим  је  прописано  да  Скупштина  Града  
Новог  Сада  одлучује  о  називима  улица, тргова, градских  четврти , заселака  и  других  делова  
насењених  места. 

3аконом  о  утврђивању  надлежности  Аутономне  покрајине  Војводине  (,,Службени  гласник  
Регіублике  Србије , бр.  99/09, 67/12 - одлука  УС, 18/20 - др. закон  и  111/21 др. закон ) у  члану  73. 
прописано  је  да  Аутономна  покрајина  Војводина , преко  својих  органа. у  области  локалне  
самоуправе , у  складу  са  законом  врши, као  поверене, послове  који  се  односе  на  давање  претходне  
сагласности  скупштини  јединице  локалне  самоуправе  на  територији  Аутономне  покрајине  
Војводине, приликом  утврђивања  празника  и  одлучивања  о  аазивима  улица, тргова, градских  
четврти , заселака  и  других  делова  насењених  места  на  територији  јединице  локалне  самоуправе . 

Чланом  93. став  2. Закона  о  локалној  самоуправи  (,,Службени  гласник  Републике  Србије , 

бр. 129/07, 83/14 
- др. закон, 101/16 - др. закон  , 47/1 8 и  111/21 - др. закон ) је  прописано  да  акоје  

на  подручју  јединице  локалне  самоуправе  језик  националне  мањине  у  службеној  употреби , у  
тіоступку  промене  назива  улица, тргова. градских  четврти , заселака  и  других  делова  насењених  
места, прибавиће  се  мишњење  националног  савета  и  савета  за  међунационалне  односе . 

Комисија  за  називе  делова  насењених  места  Скупштине  Града  Новог  Садаје  на  4. седници . 
олржаној  1 7. маја  2022. године, поводом  разматрања  предлога  Историјског  архива  Града  Новог  
Сада  за  давање  назива  улици  у  Граду  Новом  Саду  по  Метохији  и  неопходности  давања  назива  на  
лока:јитетима  који  су  према  урбанистичким  плановима  утврђени  за  јавну  површину  улицу, 
у•гврдила  предлог  решења  којим  се  улици  у  Петроварадину , која  нема  назив. која  почиње  код  кп  
4990/18, иде  делом  кп  4990/9 и  завршава  се  код  кп  4990/8 КО  Петроварадин , даје  назив: Улица  
метохијска . 

Комисијаје  утврдила  Предлог  решења  о  давању  назива  улици  у  Петроварадину  и  предлаже  
Скупштини  да  донесе  Решење  у  предложеном  тексту . 

Метохија  

Метохија  је  географска  област  која  обухвата  јужни  и  западни  део  Аутономне  покрајине  
Косово  и  Метохија  у  Републици  Србији. друга  област  у  Покрајини  се  зове  Косово. Метохија  значи  
,‚земња  под  управом Назив  долази  од  грчке  речи  метох  (грч. то ) што  значи  
заједница , којаје  првобитно  означавала  насеобину  монаха  који  обрађују  манастирску  земњу. Код  
Срба  у  средњем  веку  означава  манастирско  имање. 
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Регіублика  Србија  
Аутономна  покрајина  Војводина  

Покрајински  секретаријат  за  
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сарадњу  и  локалну  самоуправу  
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БРОЈ : 141-015-1/2о22-оз-о4 ДАТУМ: 24. 05. 2о22. године  

На  основу  члана  73. став  1. тачка  з. закона  о  утврђивању  надлежности  АП  Војводине  (,,Сл. 

гласник  РС , број  99/2009 и  67/2012 - Одлука  УС  и  18/2020 
- др. закон ), члана  38. Покрајинске  

скупштинске  одлуке  о  покрајинској  управи  ( Сл . лист  АПВ , број  37/14, Ѕ4/14-др. Одлука, 37/16, 

29/2017, 24/2019, 66/2020 и  38/2021), а  у  вези  са  чланом  93. 3акона  о  локалној  самоуправи  (,,Сл . 

гласник  РС , број  129/2007, 83/2014 
- Др. 3акон  и  47/2018), у  поступку  давања  претходне  

сагласности  на  Предлог  решења  о  давању  назива  тргу  у  Новом  Саду  (Трг  дортмунда ), Предлог  
решења  о  давању  назива  улици  у  Новом  Саду  (Улица  Оливере  Марковић ), Предлог  решења  о  
давању  назива  улици  у  Новом  Саду  (Улица  Јелисавете  Начић ), Предлог  решења  о  давању  назива  
улици  у  Футогу  (Улица  душка  Трифуновића ) и  Предлог  решења  о  давању  назива  улици  у  
Петроварадину  (Улица  метохијска ), Покрајински  секретаријат  за  регионални  развој, 

међурегионалну  сарадњу  и  локалну  самоуправу  доноси : 

РЕШЕЊЕ  

даје  се  претходна  сагласност  Схупштини  града  Новог  Сада  на  предлоге  решења  о  давању  
назива  тргу  и  улицама  у  Новом  Саду: 

Тргу  у  Новом  Саду, који  нема  назив, кп  110/1 КО  Нови  Сад  1 ј , даје  се  назив: Трг  дортмунда . 

Улици  Нова  22 у  Новом  Саду, која  нема  назив, предложена  као  улица  број  7 у  Елаборагу  уличног  
система  за  наседено  место  Нови  Сад  Републичког  геодетског  завода, која  почиње  између  кп  
4042/1 и  кп  4043, иде  целом  дужином  кп  4042/25 и  завршава  се  између  кп  4042/24 и  кп  4031, све  
у  К0 Ветерник, даје  се  назив: Улица  0ливере  Марковић . 

Улици  у  Новом  Саду, која  нема  назив, предложена  као  улица  број  25 у  Елаборату  
уличног  система  за  населено  место  Нови  Сад  Републичког  геодетског  завода, која  
почиње  на  кп  4043/21, иде  дуж  дела  кп  4043/22 и  завршава  се  између  кп  4043/1 и  4044, 

све  у  кО  Ветерник, даје  се  назив : Улица  Јелисавете  Начић. 

- Улици  у  Футогу, која  нема  назив, кп  1228 КО  Футог, даје  се  назив: Улица  душка  

Трифуновића . 



- Улици  у  Петроварадину , која  нема  назив, која  почиње  код  кп  4990/18, иде  делом  кп  

4990/9 и  завршава  се  код  кп  4990/8 КО  Петроварадин , даје  се  назив: Улица  метохијска . 

Образложење  

Скупштина  Града  Новог  Сада  - Комисија  за  називе  делова  насеених  места  и  јавних  
служби, обратила  се  20. 05. 2022. године, предмет  бр.  06-1/2022-507-5-ј , овом  секретаријату  са  
захтевом  за  давање  сагласности  на  Прецлог  решења  о  давању  назива  тргу  у  Новом  Саду  (Трг  
дортмунда ), гlредлог  решења  о  давању  назива  улици  у  Новом  Саду  (Улица  Оливере  Марковић ), 

Предлог  решења  о  давању  назива  улици  у  Новом  Саду  (Улица  Јелисавете  Начић), Предлог  
решења  о  давању  назива  улици  у  Футогу  (Улица  душка  Трифуновића ) и  Предлог  реwења  о  
давању  назива  улици  у  Петроварадину  (Улица  метохијска ). 

Законом  о  утврђивању  надлежности  АП  Војводине  ( Сл. гласник  РС , број  99/2009 и  
67/2012 - Одлука  УС  и  18/2020—др. закон ), у  члану  73. прописано  је  да  АП  Војводина  преко  својих  
органа, у  области  локалне  самоуправе , у  складу  са  законом  врши  као  поверене, послове  који  се  
односе  на  давање  претходне  сагласности  скупштини  јединице  локалне  самоуправе  на  
територији  АП  Војводине, приликом  утврђивања  празника  и  одлучивања  о  називима  улица, 

тргова, градских  четврти , заселака  и  других  делова  насењених  места  на  територији  јединице  
локалне  самоуправе . 

У  складу  са  чланом  93. став  2. 3акона  о  локалној  самоуправи , уколико  је  на  подручју  
јединице  локалне  самоуправе  језик  националне  мањине  у  службеној  употреби  у  поступку  
давања  претходне  сагласности  на  назив  улице  прибавиће  се  мишњење  националног  савета . 

Чланом  6. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  11/19), 

утврђено  је  да: ,,У  Граду  је  у  службеној  употреби  српски  језик  и  ћирилично  писмо . У  Граду  су  у  
службеној  употреби  и  мађарски , словачки  и  русински  језик  и  њихова  писма . 

У  складу  са  напред  наведеним, прибавЈbено  је  мишњење : 

Извршног  одбора  Националног  савета  мађарске  националне  мањине, којим  се  
подржавају  предложени  називи  трга  и  улица  у  Граду  Новом  Саду, бр. предм . 

V/Z/136/2022 од  19. 05. 2022. године , уз  обавезу  исписивања  назива  на  језику  
националне  мањине  према  њеној  традицији . 

Националног  савета  словачке  националне  мањине  бр. 01-66/2022-07 од  19. 05. 2022. 

године  којим  се  даје  позитивно  мишњење  на  наведене  Предлоге  решења  из  
диспозитива  овог  решења . 

Националногсавета  русинске  националне  мањине  бр. 76-01/2022 од  19. 05. 2022. године  
којим  се  даје  позитивно  мишњење  на  Предлоге  решења  наведених  у  диспозитиву  овог  
решења . 

Савет  за  међунационалне  односе  Града  Новог  Сада  дао  је  позитивна  мишњења  без  
примедби  на  предложена  решења  за  називе  трга  и  улица  у  Граду  Новом  Саду, дописом  бр. 06-

1/2022-519-1-1 од  20. 05. 2022. године . 

У  складу  са  напред  наведеним, а  на  основу  члана  73. став  1. тачка  3. 3акона  о  утврђивању  
надлежности  АП  Војводине  (,,Сл. гласник  РС , број  99/2009 и  67/2012 - Одлука  УС  и  18/2020 - др. 
закон  ), Секретаријат  је  донео  решење  као  у  диспозитиву . 

, 



гlоука  о  правном  средству: Гlротив  овог  решења  може  се  изјавити  жалба  гјокрајинској  
влади , у  року  од  осам  дана  од  дана  пријема  решења . 

доставити : 

1. Председнику  Скупштине  града  Новог  Сада  
2. Министарству  државне  управе  и  локалне  самоуправе  
3. Архиви  

Покрајинсі  сdкраtар  
Алексаа  рСофіћ- 
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