SLU@BENI LIST
GRADA NOVOG SADA
Godina XXVII - Broj 7

NOVI SAD, 5. mart 2008.

ГРАД НОВИ САД

primerak 180,00 dinara
Члан 4.

ОДЛУКУ
О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ
ОБЈЕКАТА И ОБЈЕКАТА ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ
ИГАРА ЗА ЗАБАВУ И ИГАРА НА СРЕЋУ

Угоститељски објекти за смештај из члана 3. став 1.
ове одлуке, су објекти у којима се пружају услуге смештаја, исхране и пића и друге услуге уобичајене у угоститељству или само услуге смештаја (хотел, мотел,
пансион, туристички апартман, камп, одмаралиште и
други слични објекти у складу са законом и прописима
донетим на основу закона).
Угоститељски објекти за пружање услуге исхране и
пића из члана 3. став 1. ове одлуке, су објекти у којима
се припремају и услужују топла и хладна јела, пића и
напици, или се услужују само пића и напици (ресторан,
ресторан на води, кафана, бифе, диско бар, бар, пицерија, пивница, кафе-посластичарница, печењара, млечни ресторан, крчма и други слични објекти у складу са
законом и прописима донетим на основу закона).

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

II. РАДНО ВРЕМЕ

Скупштина

47
На основу члана 22. тачка 22. Статута Града Новог
Сада (“Службени лист Града Новог Сада”, број 11/2002),
Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници 3. марта 2008. године, доноси

Члан 1.
Овом одлуком уређује се радно време и други услови за рад угоститељских објеката и објеката за приређивање игара за забаву и игара на срећу.
Члан 2.
Угоститељски објекат је посебно уређен и опремљен
простор који испуњава минималне услове прописане
законом.
Поједине угоститељске услуге се могу пружати ван
угоститељског објекта под условима утврђеним законом, прописима донетим на основу закона, као и прописима којима се уређује заштита животне средине и заштита здравља становника.
Поједине угоститељске услуге могу се пружати и у
покретном објекту који се може премештати из једног
места у друго сопственим погоном или вучом - наменска возила, пловни и плутајући објекти под условима
утврђеним законом и прописима донетим на основу закона.
Члан 3.
Угоститељским објектом, у смислу ове одлуке, сматрају се објекти за смештај и објекти за пружање услуга
исхране и пића.
Објектом за приређивање игара за забаву и игара на
срећу, у смислу ове одлуке, сматрају се објекти, просторије или простор у коме се приређују игре за забаву и
игре на срећу.

Члан 5.
Под радним временом, у смислу ове одлуке, сматра
се време у ком се у објектима из члана 3. ове одлуке,
може обављати делатност.
Члан 6.
Угоститељски објекти за смештај из члана 4. став 1.
ове одлуке, морају да буду отворени сваког дана непрекидно.
Члан 7.
Угоститељски објекти за пружање услуга исхране и
пића и објекти за приређивање игара за забаву и игара
на срећу, могу да почну са радом најраније у 7,00 сати,
и да раде најкасније до 23,00 сата.
Изузетно од става 1. овог члана, петком и суботом,
објекти из става 1. овог члана могу да раде најкасније
до 1,00 сат наредног дана.
Члан 8.
Радно време утврђено у члану 7. ове одлуке, не односи се на угоститељске објекте за пружање услуга исхране и пића и објекте за приређивање игара за забаву
и игара на срећу, који се налазе ван зоне становања.
Ноћни барови могу да почну са радом најраније у
22,00 сата, а да раде најкасније до 3,00 сати наредног
дана, без обзира да ли се налазе у зони становања или
ван зоне становања.
Ван зоне становања, у смислу става 1. овог члана,
сматрају се подручја која одговарајућим планским актом нису предвиђена за стамбену изградњу и у свом окружењу немају изграђене стамбене објекте.
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Члан 9.

У дане државних и верских празника, као и за време
одржавања значајних међународних и других манифестација, Градоначелник Града Новог Сада може да одобри да угоститељски објекти за пружање услуга исхране и пића и објекти за приређивање игара за забаву и
игара на срећу, раде дуже од радног времена које је
утврђено овом одлуком.
Члан 10.
Привредно друштво, друго правно лице, односно
предузетник који пружа поједине угоститељске услуге
или приређује забавне игре на сајмовима, вашарима,
пригодним прославама и слично, дужни су да се придржавају радног времена које одреди организатор манифестације, а које не може бити супротно одредбама
ове одлуке.
Члан 11.
Распоред, почетак и завршетак радног времена
утврђен у складу са овом одлуком, мора да буде истакнут на улазу или на другом видном месту објеката из
члана 3. ове одлуке, и мора се поштовати.
Члан 12.

5. mart 2008.

III. НАДЗОР
Члан 15.
Надзор над спровођењем ове одлуке врши градска
управа надлежна за послове привреде.
Инспекцијски надзор врши Градска управа за инспекцијске послове, путем комуналних инспектора и инспектора за заштиту животне средине, а у складу са својом
надлежношћу.
Члан 16.
Уколико комунални инспектор и инспектор за заштиту животне средине, у поступку вршења инспекцијског
надзора уоче повреду прописа из надлежности другог
инспекцијског органа, обавестиће одмах о томе, писаним путем, надлежни инспекцијски орган.

IV. КАЗНЕНА ОДРЕДБА
Члан 17.
Новчаном казном од 5.000,00 до 500.000,00 динара
казниће се за прекршај привредно друштво или друго
правно лице ако:
1. одреди радно време супротно овој одлуци,

Рад у објектима из члана 3. ове одлуке, мора да буде организован тако да се не ремети кућни ред, јавни
ред и мир и комунални ред.

2. почне са радом пре или ради дуже од утврђеног
радног времена,

Члан 13.

3. не истакне распоред, почетак и завршетак радног
времена у складу са чланом 11. ове одлуке,

Одговорно лице за објекат из члана 3. ове одлуке,
који послује у оквиру привредног друштва или другог
правног лица, односно предузетник или лице које они,
писаним путем, овласте, морају да буду присутни у
објекту на почетку и на крају радног времена.
Лица из става 1. овог члана, дужна су да у року од 30
минута од времена које је одредбама ове одлуке
утврђено као време завршетка радног времена, ослободе објекат из става 1. овог члана, од лица која нису
запослена у њему.
Уколико се након истека рока из става 2. овог члана,
у објекту затекну лица која нису запослена у њему
сматра се да објекат ради дуже од утврђеног радног
времена.
Члан 14.
Објекти из члана 3. ове одлуке, морају да испуњавају техничке, санитарно-хигијенске и здравствене услове за пружање појединих врста угоститељских услуга, који су утврђени законом и прописима донетим на
основу закона.
Објекти из члана 3. ове одлуке, граде се, односно
реконструишу, уређују и опремају тако да се омогућава
рационално коришћење простора, несметано кретање
гостију и запослених, хигијенско руковање намирницама, чување робе од кварења, заштита здравља гостију
и запослених, стручно и ефикасно услуживање гостију,
као и заштита од штетних утицаја које обављање делатности у овим објектима може имати на животну средину (бука, вибрације, загађење ваздуха, воде и
земљишта и сл.).

4. лица из члана 13. став 1. ове одлуке не буду присутна у објекту на почетку и на крају радног времена.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се одговорно лице у привредном друштву или другом правном
лицу, новчаном казном од 250,00 до 25.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се предузетник, новчаном казном од 2.500,00 до 250.000,00
динара.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се овлашћено лице из члана 13. став 1. ове одлуке, новчаном
казном од 250,00 до 25.000,00 динара.

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.
Привредно друштво, друго правно лице, односно
предузетник, дужни су да ускладе свој рад са одредбама ове одлуке у року од 15 дана од дана ступања на
снагу ове одлуке.
Члан 19.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о радном времену угоститељских објеката и објеката за приређивање игара за забаву и игара на срећу
(“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 13/2000,
10/2001, 23/2001, 11/2003, 27/2005 и 47/2006), и члан 17.
Одлуке о изменама одредаба одлука којима су прописане новчане казне за прекршаје (“Службени лист Града Новог Сада”, број 47/2006).

5. mart 2008.
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Члан 20.

Члан 1.

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

Биста Фехер Ференца, једног од најистакнутијих песника мађарскe националности, подићи ће се у Новом
Саду, поводом 80 година од његовог рођења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 3-35 /2008-I
3. март 2008. године
НОВИ САД
Председник
Зоран Вучевић, с.р.

48
На основу члана 22. тачка 10. Статута Града Новог
Сада (“Службени лист Града Новог Сада”, број 11/2002)
и члана 5. став 3. Одлуке о установљавању сталне манифестације у области културе од значаја за Град Нови
Сад “Антићеви дани” (“Службени лист Града Новог Сада”, број 25/2007), Скупштина Града Новог Сада на
XXXV седници 3. марта 2008. године, доноси

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ
“МИРОСЛАВ АНТИЋ” ЗА 2007. ГОДИНУ
Годишња награда “Мирослав Антић” за 2007. годину,
додељује се:
ЉУБИВОЈУ РШУМОВИЋУ
за књигу поезије “Бели пакети”, на српском језику,
која је, као изузетно остварење у области књижевног
стваралаштва, објављена у 2007. години
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-21 /2008-I
3. март 2008. године
НОВИ САД
Председник
Зоран Вучевић, с.р.

49
На основу члана 22. тачка 50. Статута Града Новог
Сада (“Службени лист Града Новог Сада”, број 11/2002),
а у вези са чланом 10. Закона о делатностима од општег интереса у области културе (“Службени гласник Републике Србије”, број 49/92), Скупштина Града Новог
Сада на XXXV седници 3. марта 2008. године, доноси

ОДЛУКУ
О ПОДИЗАЊУ БИСТЕ ФЕХЕР ФЕРЕНЦA
У НОВОМ САДУ

Члан 2.
Биста Фехер Ференца биће у виду његовог препознатљивог лика, изливена у бронзи, на постаменту од
камена, на коме ће се уписати на мађарском језику и
писму и на српском језику ћирилицом: “Фехер Ференц”,
а испод имена уписаће се: “1928-1989”.
Локацију за подизање бисте, за коју ће се прибавити
урбанистички услови, одредиће Одбор за подизање
бисте песнику Фехер Ференцу у Новом Саду Скупштине
Града Новог Сада.
Члан 3.
Биста Фехер Ференца подићи ће се према идејном
решењу, на основу конкурса по позиву, који ће спровести Одбор за подизање бисте песнику Фехер Ференцу у
Новом Саду Скупштине Града Новог Сада.
Члан 4.
Средства за подизање бисте Фехер Ференца обезбедиће се у буџету Града Новог Сада.
Члан 5.
О спровођењу ове одлуке стараће се Одбор за подизање бисте песнику Фехер Ференцу у Новом Саду Скупштине Града Новог Сада.
Члан 6.
Стручне послове за Одбор за подизање бисте песнику Фехер Ференцу у Новом Саду Скупштине Града
Новог Сада, обављаће Градска управа за културу и
Градска управа за урбанизам и стамбене послове Града
Новог Сада.
Члан 7.
О одржавању бисте Фехер Ференца стараће се Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-19 /2008-I
3. март 2008. године
НОВИ САД
Председник
Зоран Вучевић, с.р.
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49
На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и
изградњи (“Службени гласник Републике Србије”, бр.
47/2003 и 34/2006) и члана 22. тачка 4. Статута Града
Новог Сада (“Службени лист Града Новог Сада”, број
11/2002), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници 3. марта 2008. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПЕТРОВАРАДИНСКЕ ТВРЂАВЕ
У НОВОМ САДУ
Члан 1.
Приступа се изради плана детаљне регулације Петроварадинске тврђаве у Новом Саду (у даљем тексту:
план).
Члан 2.
Планом ће се утврдити правила уређења и правила
грађења, у складу са основном наменом и правилима
утврђеним Генералним планом града Новог Сада до
2021. године - пречишћен текст (“Службени лист Града
Новог Сада”, број 39/2006).
Члан 3.
Грађевински рејон који ће се обухватити планом налази се у КО Петроварадин, унутар описане границе:
За почетну тачку описа границе грађевинског рејона
утврђена је тачка пресека осовине друмско-железничког моста и десне обале Дунава. Идући у правцу југоистока граница се поклапа са осовином приступног пута
мосту до пресека са продуженим правцем границе парцела бр. 235 и 243/1, затим се ломи ка југу и поклапа се
са поменутом границом као и са западном границом
парцеле број 242, пресеца Улицу Александра Островског и поклапа се са западним границама парцела бр.
250, 296, 295 и 297, пресеца Улицу Павла Јуришића
Штурма до њене западне регулационе линије и поклапа се са њом до Прерадовићеве улице и пресеца је под
правим углом до јужне регулационе линије. Из ове тачке граница се поклапа са јужном регулационом линијом
Прерадовићеве улице у правцу истока до тромеђе парцела бр. 2938, 933 и 937, затим се ломи ка југозападу по
северозападној граници парцеле број 933 до североисточне међе насипа (парцела број 2864/1) и скреће ка југоистоку по граници насипа, и у том правцу пресеца
Улицу Дунавске дивизије. Идући у правцу југа и југозапада граница се поклапа са источном и југоисточном
регулационом линијом поменуте улице до источне регулационе линије Улице каменички пут. Од ове тачке
граница се ломи ка северу по источној регулационој линији Улице каменички пут до пресека са продуженим
правцем границе парцела бр. 2006/3 и 2007, затим се
ломи ка западу, пресеца Улицу каменички пут и поклапа се са поменутом границом парцела као и са границом парцела бр. 2005/3 и 2007, пресеца Улицу Рибњак
средњи пут и скреће ка северу по западној граници
средњег пута до тромеђе парцела бр. 2999, 2010 и
2008, затим се ломи ка западу по граници парцела бр.
2008 и 2010 и у том правцу пресеца Улицу Рибњак доњи
пут и парцеле бр. 1191 и 3000 до десне обале Дунава.

5. mart 2008.

Од ове тачке граница се ломи ка северу по десној обали Дунава и долази до тачке која је утврђена за почетну
тачку описа границе грађевинског рејона.
Површина која ће се обухватити планом је 136,70 ha.
Члан 4.
Рок за израду плана је четири месеца од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 5.
Средства за израду плана обезбеђена су Програмом
уређивања грађевинског земљишта за 2007.годину
(“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 47/2006, 7/2007,
9/2007, 24/2007 и 37/2007).
Члан 6.
Саставни део ове одлуке су Програм за израду плана детаљне регулације Петроварадинске тврђаве у Новом Саду и Решење о неприступању изради стратешке
процене утицаја плана детаљне регулације Петроварадинске тврђаве у Новом Саду на животну средину.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-791/2007-I
3. март 2008. године
НОВИ САД
Председник
Зоран Вучевић, с.р.

ПРОГРАМ
ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПЕТРОВАРАДИНСКЕ ТВРЂАВЕ
У НОВОМ САДУ
1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА
Програмом уређивања грађевинског земљишта за
2007. годину (“Службени лист Града Новог Сада”, бр.
47/2006, 7/2007, 9/2007, 24/2007 и 37/2007) предвиђена
је израда плана детаљне регулације Петроварадинске
тврђаве у Новом Саду (у даљем тексту: план).
На основу члана 45. став 1. Закона о планирању и
изградњи (“Службени гласник Републике Србије”, бр.
47/2003 и 34/2006), (у даљем тексту: Закон), приступа
се изради Програма за израду плана детаљне регулације Петроварадинске тврђаве у Новом Саду (у даљем
тексту: Програм), који је саставни део одлуке о изради
плана детаљне регулације Петроварадинске тврђаве у
Новом Саду, у складу са одредбом члана 46. став 3. Закона.
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2. РАЗЛОЗИ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

грађа са Васерштатом, као и простор уз бедеме и ровове Тврђаве у зони Старог Мајура и на Транџаменту.

Према Генералном плану града Новог Сада до 2021.
године - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, бр. 39/2006) (у даљем тексту: Генерални план)
предложени грађевински рејон се налази у зони Старог
центра и Петроварадинске тврђаве, и паркова.

Период краја 20. и почетак 21. века карактеришу недостатак развојних планова и даље физичко пропадање објеката и простора. Један од разлога је нерешен
статус дела комплекса Тврђава који користи Војска Србије.

За обухваћено подручје на снази су: Детаљни урбанистички план Петроварадинска тврђава (“Службени
лист Града Новог Сада”, бр. 2/91 и 12/2003) и Регулациони план парковске површине око Петроварадинске
тврђаве у Новом Саду (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 4/2003 и 12/2003).
Наведени детаљни урбанистички план донет је пре
доношења Генералног плана и Закона, а наведени регулациони план пре доношења Закона, и као такви у неким деловима су непримењиви, посебно у делу раздвајања јавног грађевинског земљишта од осталог
грађевинског земљишта.
Ови разлози су определили да се приступи изради
новог плана за овај део града.

3. ПОДАЦИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ОД ЗНАЧАЈА
ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
3.1. Историјски и развојни контекст простора
Историја подручја на коме се налази комплекс Петроварадинске тврђаве (у даљем тексту: комплекс
Тврђаве) сеже уназад у најдаљу прошлост људског насељавања овог дела Европе. Сматра се да је од тог периода подручје петроварадинске стене стално насељено. Археолошки остаци указују на трагове културе
Млађег бронзаног доба, Келта и Римљана.
Значајнија изградња у оквиру комплекса Тврђаве, забележена је почетком 13. века када је изграђена цистерсцитска опатија, додатно утврђена у 15. веку. Од
1525. године комплекс Тврђаве је у турским рукама све
до краја 17. века. У Периоду од 1692-1780. године формиран је комплекс Тврђаве приближно у данашњим границама које обухватају Горњу тврђаву са Хорнверком
(дворожни бастион), Доњу тврђаву са Васерштатом
(систем утврђења који је био испуњен водом). На простору касарне Транџамент, постоје подземни тунели
који иду у прилог податка о планираном, а нереализованом додатном утврђењу у облику круне-Кроненверку.
Мање промене и доградње појединачних објеката,
настају током 19. и почетком 20. века. Разградња комплекса Тврђаве почиње изградњом Железничког моста
Франца Јосифа са тунелом (почетком 80-их година 19.
века) и моста краљевића Томислава 1928. године, када
је срушена Водена капија (према Новом Саду) и део бедема, и два мала утврђења на новосадској страни и на
Ратном острву. У то време, изградњом Каменичког пута
уништен је део фортификационог система у овој зони.
У периоду после Другог светског рата, Горња тврђава је
предата цивилним властима, од када су неки објекти
сукцесивно реконструисани, адаптирани и пренамењивани а простор уређен. У периоду током 50-их година,
неки објекти и делови објеката, на простору Горње
тврђаве су срушени. У војној намени је остао део Под-

3.2. Анализа и оцена стања
3.2.1. Анализа грађевинског рејона са наменом
површина
Планом ће бити обухваћени комплекс Тврђаве
(Горње тврђаве са Хорнверком, Доње тврђаве са Васерштатом) и ободна зона.
Горњу тврђаву чине објекти намењени култури (Музеј Града Новог Сада, уметничке радионице и атељеи),
институције од републичког значаја (Архив Града Новог
Сада, Историјски архив, Републички хидрометеоролошки завод - Опсерваторија у Новом Саду) и хотелскоугоститељски капацитети Хотела са ресторанима.
Хорнверк је део Горње тврђаве и најмање изграђена
зона комплекса. Објекти који се налазе у оквиру Хорнверка су делови Академије уметности у Новом Саду и
уметнички атељеи. Делове објеката одбране (бастиони,
ревелини, шанчеви) у Хорнверку тренутно користе Јавно комунално предузеће “Градско зеленило”, Стреличарски и Коњички клуб. Њихове активности се одржавају
у шанчевима, адаптираним бедемима и привремено изграђеним објектима.
Доња тврђава, осим дела који користи Војска Србије
(Војна болница и објекти Касарне “Тврђава”), намењена
је превасходно становању. Подграђе чине стамбени, и у
мањој мери стамбено-пословни објекти.
Васерштат је зона специјалне намене коју користи
Војска Србије.
Ободна зона је највећим делом намењен објектима
војске: у зони између Васерштата и Улице Павла Јуришића Штурма, у зони између бедема Хорнверка до Улице Дунавске дивизије (касарна на Транџаменту). У зони
уз Каменички пут (уз Дунав) се налазе бедеми комплекса Тврђаве. Зонама зеленила намењене су површине
уз Београдску улицу (Ботаничка башта и парк) и зоне
између бедема Васерштата и Кеја скојеваца. У оквиру
ободне зоне су објекти старокатоличке цркве Св. Антуна и објекти старе железничке станице (данас објекти
“Ловотурса”).

3.2.2. Споменици културе
Петроварадинска тврђава је стављена под заштиту
Решењем број 227/49 Завода за заштиту и научно проучавање споменика културе Народне Републике Србије.
За непокретно културно добро од великог значаја
Просторна културно-историјска целина Горња и Доња
Петроварадинска тврђава са Подграђем, утврђена је
1991. године (“Службени гласник Аутономне Покрајине
Војводине”, број 25 од 28. октобра 1991. године).
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Петроварадинска тврђава, врхунско остварење фортификацијског градитељства XVIII века, представља један од најсложенијих, највећих и најбоље очуваних
тврђавских комплекса овог дела Европе.
Поред значаја за војну, државну, политичку, црквену
и културну историју народа овог простора, као и значаја
у историји развоја подунавских утврђења, Петроварадинска тврђава поседује изузетан археолошки, научни,
урбанистичко-архитектонски, стилско-уметнички и ликовно-амбијентални значај.
Унутар граница обухвата налазе се објекти којима је
истекао статус претходне заштите: старокатоличка црква Св. Антуна у Прерадовићевој улици број 6 и старе
железичке станице-зграда и пријавница у Прерадовићевој бр. 2-4. Ови објекти, и поред промене статуса,
биће третирани као и остали објекти, заштићени у оквиру културног добра Петроварадинска тврђава.

Потцелине у оквиру грађевинског рејона се разликују
и по намени, и условно се деле на војну и цивилну. Један део Доње тврђаве (део Подграђа и Васерштат) и
део ободне зоне уз Васерштат, чине комплекси Војске
Србије (Касарна “Тврђава” са комплексом Војне болнице и објекат на Каменичком путу број 1). Ове зоне припадају специјалној намени у оквиру комплекса Тврђаве.
Неки објекти у Доњој тврђави (Београдска улица број
12, комплекс “под Тврђавом”) и касарна на Транџаменту,
на основу услова Министарства одбране, су у процесу
уступања цивилним властима и разматраће се планом.

4. ПОДЕЛА ГРАЂЕВИНСКОГ РЕЈОНА
НА ЈАВНО И ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ

Генералним планом, обухваћени простор је намењен
зони Петровара динске тврђаве. Зона Васерштата, Хорнверка и ободна зона су намењене парковима.

У границама предложеног грађевинског рејона издвајају се јавно и остало грађевинско земљиште.
Јавно грађевинско земљиште чине: саобраћајнице,
улице, тргови, јавни колски и пешачки пролази.
Јавно грађевинско земљиште је и оно на коме се налазе или се предлажу:
- комплекс Тврђаве,
- зоне специјалне намене,
- парковске површине,
- Ботаничка башта,
- зоне намењене спорту и рекреацији,
- ватрогасна станица,
- објекти културе,
- институције од општег интереса (Архив Града Новог Сада, Историјски архив, Републички хидрометеоролошки завод - Опсерваторија у Новом Саду),
- објекти образовања,
- зона насипа,
- Дунав и
- објекти инфраструктуре (трафо станице и топлана).
Остало грађевинско земљиште је у функцији пословања, у мешовитој стамбено-пословној или стамбеној
намени, верски објекти и комплекс објеката “Ловотурса”, у оквиру зоне Петроварадинске тврђаве.

5. КОНЦЕПТ ПЛАНА
5.1. Подела простора на зоне
Бруто површина грађевинског рејона износи 136,70 ha.
Комплекс Петроварадинске тврђаве се дели на
грађевинске потцелине:
- Горња тврђава 16,94 ha,
- Хорнверк 28,95 ha,
- Доња тврђава:
Подграђе 14,62 ha
Васерштат 20,92 ha,
- ободна зона 55,27 ha.

У оквиру овог подручја налази се Ботаничка башта
која је обухваћена урбанистичким пројектом. Решења
урбанистичког пројекта ће бити саставни део плана.

5.2. Концепт просторне организације
и развојне могућности и ограничења

Према Генералном плану, комплекс Тврђаве представља највреднији део наслеђа и треба да се развије
на принципима који користе и унапређују предности положаја, уз поштовање матрице, морфолошких карактеристика и селективних критеријума за избор садржаја.
У оквиру комплекса Тврђаве, уз туристичке објекте и
површине, предвиђају се садржаји из области образовања, културе, туризма и рекреације. У оквиру комплекса Тврђаве и у ободној зони предвиђа се уређење и
унапређење зелених и парковских површина.
Генералним планом се планира изградња моста на
месту некадашњег моста Франца Јосифа, проширење
постојећег тунела, изградња саобраћајнице трасом некадашње железничке пруге. Генералним планом је, такође утврђена траса шинског јавног градског превоза
која пролази Варадинским мостом, Београдском и Прерадовићевом улицом.
На основу ових смерница, концепт подразумева ревитализацију објеката, простора комплекса Тврђаве и
њеног непосредног окружења.
Концепт не предвиђа изградњу нових објеката у
обухвату плана, осим реконструкције објеката или делова објеката у њиховом оригиналном облику, који су
уклоњени у периоду разградње комплекса Тврђаве. Реконструкција и адаптација постојећих објеката би била
могућа у складу са условима надлежног завода за заштиту споменика културе. Свака интервенција на објектима и просторима у оквиру комплекса Тврђаве, треба
да буде у складу са условима надлежног завода за заштиту споменика културе.

Горња тврђава и Хорнверк
Просторни капацитет за интензивнији развој комерцијалних делатности је ограничен у зони Горње тврђаве
и Хорнверка. Објекте у оквиру Горње тврђаве треба
предвидети за намену културе (Музеј, уметничке радионице, атељеи...) и образовања (Академија уметности),
уз постојеће објекте хотела и ресторана.
Простор Горње тврђаве би имао селективни саобраћајни режим за интервентна и возила снабдевања,
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без могућности организовања паркирања у овој зони.
Паркинг и гаражни простор предвиђа се у ободним зонама и на ободу зоне Хорнверка, од којих би комуникација по целом рејону комплекса Тврђаве била омогућена сталним наменским и/или туристичким превозом.
Простор платоа Хорнверка се предвиђа као уређена
зелена површина и за намене културе, образовања и
забаве, комплементарне садржајима Академије уметности и уметничким атељеима у овој зони.
Зона објеката одбране Хорнверка (бедеми, ревелини, шанчеви) намениће се парковским површинама (и
тематским парковима) са могућом наменом за спорт и
рекреацију у неким зонама, на начин да овај простор
буде увек проходан и јавно доступан.

Доња тврђава (Подграђе и Васерштат)
Могућност обимнијег развијања функција центра
постоји у највећем делу Подграђа и делу Васерштата,
где су постојећи објекти намењени становању, и у
мањој мери стамбено-пословној намени или су, као војни објекти, у процесу уступања цивилним властима.
Ова зона има већи потенцијал за садржаје централних
функција (пословање, трговина, култура, образовање,
угоститељство...) него стамбене.
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мере, коришћених материјала, као и начина и технике
њихове примене.
Ревитализација Петроварадинске тврђаве представља изузетно сложен задатак који мора бити заснован на програмским опредељењима укључивања простора комплекса у савремене функције, а у складу са
изграђеним начелима коришћења споменичких целина
сличног или истог типа унутар градског простора.

6. КОНЦЕПТ МРЕЖА САОБРАЋАЈНЕ И
ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
6.1. Саобраћај
Подручје које ће се обухватити планом окружено је
следећим улицама и саобраћајницама:
- са запада, државним путем II реда (Р-107) Нови
Сад-Беочин,
- са севера, државним путем I реда (М-22/1) Нови
Сад-Београд,
- са истока, улицама Павла Јуришића Штурма и Дунавске дивизије, и
- са југа и југоистока Улицом Дунавске дивизије.

У деловима Подграђа који тренутно припадају Војсци Србије, а који су предвиђени за уступање цивилним
властима (комплекс објеката у Београдској улици) биће
намењени хотелу и делом, садржајима културе. За намену културе предвиђен је и део Београдске капије са
комплексом бедема Васерштата до првог ревелина, у
Београдској улици. Намена културе у наведеним случајевима, подразумева уметничке и културне центре,
уметничке радионице и остало.

Дуж наведених саобраћајница одвија се индивидуални и јавни саобраћај, тако да је контакт корисника и
посетилаца са комплексом Тврђаве успостављен на задовољавајући начин.

Због значаја очувања и унапређења квалитета урбаног склопа и вредности архитектуре, Подграђе ће бити
посебно детаљно обрађено.

- уз државни пут II реда (Р-107) (према графичком
приказу),

Ободна зона
Ободна зона је намењена парковским површинама и
посебно уређеним зеленим површинама (Ботаничка
башта, арборетум, паркови...). У зони Транџамента могуће је развити комплексе намењене спорту и рекреацији. Највећи број паркинг места у оквиру плана, предвиђа се у ободној зони.

5.3. Концепт заштите комплекса
Петроварадинске тврђаве

Недостатак простора за паркирање моторних возила
(аутомобила и туристичких аутобуса) негативно утиче
на атрактивност читавог комплекса Тврђаве, тако да се
Програмом предлаже решавање овог проблема изградњом паркинга на следећим локацијама:

- у зони саобраћајне петље Варадинског моста и у
зони петље у близини Друмско-железничког моста,
- у шанцу у близини Академије уметности и
- у зони 100 m јужно од објекта “Ловотурса”.
На предложеном локалитету (зона 100 m јужно од
објекта “Ловотурса”), осим паркинга за путничке аутомобиле, постоје услови за паркирање и гаражирање туристичких аутобуса и других возила корисника садржаја
на Горњој тврђави. До изградње саобраћајнице трасом
некадашње железничке пруге (која се наставља на тунел испод Горње тврђаве) приступ паркингу био би иза
објеката “Ловотурса”, а након изградње поменуте саобраћајнице, приступало би се са главне саобраћајнице
која повезује Прерадовићеву улицу са Горњом тврђавом.

Концепт заштите подразумева мере потпуног очувања аутентичног историјског склопа и свих оригиналних делова комплекса, као и мере ревитализације објеката и простора којима ће се обезбедити активна
заштита културног добра, његово функционисање и
трајање.

У простору Горње тврђаве не предвиђа се паркирање возила, већ само краћа задржавања интерних и
туристичких возила, посетилаца и корисника садржаја
на том простору. Изузетак су интервентна и возила
снабдевања.

Општи третман комплекса подразумева обезбеђење
његових споменичких својстава, израженог у континуитету специфичног садржаја утврђеног града у силуети,
композицији, габариту, како у целини, тако и у детаљу,
кроз поштовање наслеђене диспозиције, растера, раз-

На графичком приказу “Концепт просторног уређења
са основним елементима саобраћаја” у размери 1:2500,
приказано је решење планираног друмско-железничког
моста који се налази на месту порушеног друмско-железничког моста. Планирани мост имао би две саоб-

178. strana – Broj 7

SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA

раћајне траке за одвијање друмског саобраћаја и један
колосек за одвијање железничког саобраћаја. У случају
повећања потреба за железничким саобраћајем, постоји могућност изградње још једног моста (на месту садашњег привременог монтажно-демонтажног моста),
који би био у функцији одвијања само друмског саобраћаја, а на месту порушеног друмско-железничког
моста одвијао би се само железнички саобраћај (са три
колосека).
Преко Варадинског моста, Београдском и Прерадовићевом улицом, Генералним планом планира се
увођење шинског јавног превоза, Када се остваре сви
потребни услови, предлаже се да се Београдском улицом одвија саобраћај само за возила јавног градског и
приградског превоза путника.
Генералним планом на стубовима порушеног моста
Франца Јосифа, планира се нови мост преко Дунава,
који ће уз одређене интервенције на постојећем тунелу
испод Горње тврђаве, повезивати Прерадовићеву улицу
(код раскрснице са Улицом Дунавске дивизије) са Булеваром цара Лазара.
Изградњом ове саобраћајнице, створили би се сви
услови за измештање индивидуалног саобраћаја из
Београдске улице, односно из Подграђа комплекса
Тврђаве.

5. mart 2008.

Примарна мрежа је новијег датума и Програмом се
задржава, као и мрежа горње тврђаве и Хорнверка, док
је део мреже у Подграђу предвиђен за реконструкцију, с
обзиром да квалитет цевовода, његове карактеристике
и положај у профилу улице нису познати. Предложена
секундарна мрежа била би профила Ø 100 mm.
Програмом се предлаже изградња примарног доводника сирове воде, профила Ø 600 mm, са изворишта
"Петроварадинска ада" дуж Кеја скојеваца до Варадинског моста, као и изградња примарног доводника чисте
воде, профила Ø 500 mm, од Варадинског моста и даље
Београдском и Прерадовићевом улицом.
Програмом се предлаже изградња секундарне мреже на делу Хорнверка са повезивањем на постојећу
мрежу. Предложена мрежа била би профила Ø 100 mm.
Простор који је намењен за спорт и рекреацију могуће је снабдевати водом преко предложене мреже, повезивањем на постојећи доводник воде за комплекс
Тврђаве.
Програмом предложена мрежа, заједно са постојећом, омогућила би знатно квалитетније снабдевање
водом комплекса Тврђаве, спречила би продирање воде у подземље, а самим тим и даља оштећења.
Положај постојеће и предложене мреже дат је на
графичком приказу "Концепт водне инфраструктуре" у
размери 1:2500.

6.2. Хидротехника
Снабдевање водом
Снабдевање водом обавља се преко постојеће водоводне мреже, у склопу водоводног система Града Новог Сада.
Развој водоводне мреже на Тврђави је стар преко
сто година. Првобитни водовод грађен је 1880. године.
Вода се захватала из Дунава, и служила је углавном у
противпожарне сврхе. Затим је 1922. године изграђена
водоводна мрежа која је реконструисана 1952. године,
и као таква користила се до скора. Крајем деведесетих
година прошлог века реконструисана је мрежа на
Горњој тврђави и Хорнверку. Нова мрежа на Горњој
тврђави постављена је у профилу инсталационог тунела заједно са осталим инсталацијама.
Секундарна мрежа на Горњој тврђави и Хорнверку је
углавном профила Ø 80 mm и Ø 100 mm, и повезана је
на примарни цевовод профила Ø 150 mm (потисни вод
са црпне станице на резервоару Транџамент).
У северном и северозападном делу простора налази
се доводник сирове воде, профила Ø 600 mm, који води
сирову воду са изворишта “Петроварадинска ада” на
постројење за прераду воде “Штранд”.
У улицама Дунавске дивизије и Прерадовићевој постоји примарни водовод профила Ø 450 mm.

Одвођење отпадних и атмосферских вода
Одвођење отпадних и атмосферских вода обавља
се преко канализационог система Града Новог Сада.
Канализациона мрежа на Горњој тврђави је сепаратног типа, новијег је датума (90. године прошлог века) и
у добром је стању. Атмосферске воде се одводе затвореном канализационом мрежом у Дунав (профили цевовода су Ø 250 mm, Ø 300 mm и Ø 500 mm), док се отпадне воде одводе у канализациони систем Петроварадина
(профил цевовода је Ø 250 mm).
Канализациона мрежа на Хорнверку је заједничког
типа. Укупно прикупљене атмосферске и фекалне воде
се одводе према канализационој мрежи Петроварадина, односно према постојећој канализацији у Прерадовићевој улици. Ова канализација је новијег датума.
У Подграђу тврђаве постоји канализациона мрежа
заједничког типа. Она је оријентисана на примарну канализациону мрежу у улицама Проте Михалџића и Владимира Назора, чији је профил Ø 800 mm. Део секундарне мреже на Доњој тврђави је доста стар, тачан
положај и профили нису познати.
Део око Војне болнице одводњава се преко црпне
станице на кеју уз Дунав.
Програмом се предлаже одвођење отпадних и атмосферских вода преко постојеће мреже, са предложеним проширењем и реконструкцијом дотрајалих деоница.

У Доњој тврђави постоји секундарна мрежа која
снабдева водом становнике овог простора. Мрежа у
Доњој тврђави је стара и у лошем је стању. Тачан положај у неким улицама, као и профил цевовода не постоји
на плановима подземних и надземних водова.

Програмом се предлаже реконструкција канализационе мреже у Подграђу. Предложена мрежа би се оријентисала у складу са нивелационим условима на постојећу примарну мрежу профила Ø 800 mm.

Програмом се предлаже снабдевање водом преко
постојеће мреже, са предложеним проширењем и реконструкцијом дотрајалих деоница.

Постојећа мрежа на Горњој тврђави и Хорнверку
Програмом се задржава, с обзиром да је новијег датума
и да је у добром стању.
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Програмом се предлаже изградња секундарне мреже на делу Хорнверка, са прикључењем на постојећу
мрежу.
Са простора који је намењен спорту и рекреацији атмосферске и отпадне воде могу се решавати преко
предложене мреже која би се, у складу са нивелационим условима, оријентисала на планирану канализацију
у Улици Дунавске дивизије.
Одвођење атмосферских вода са паркинга поред
Каменичког пута могуће је решити изградњом атмосферске канализације профила Ø 300 mm, са оријентацијом ка Дунаву.
Атмосферске воде са паркинга између ботаничке
баште и Хорверка могуће је одвести преко предложене
мреже у канализациони систем Петроварадина.
До привођења простора планираној намени отпадне
воде привремених корисника могуће је одводити у водонепропусне септичке јаме.
Постојећа и Програмом предложена мрежа омогућиће квалитетније одвођење отпадних и атмосферских вода.
Положај постојеће и предложене мреже дат је на
графичком приказу "Концепт водне инфраструктуре" у
размери 1:2500.

Одбрана од поплава
Одбрана од поплава обавља се делом преко насипа
и кејског зида, а делом преко бедема комплекса Тврђаве.
Постојећи насип и кејски зид штите Васерштат од
плављења великим водама Дунава вероватноће појаве
једном у 100 година.
Програмом се предлаже одбрана од великих вода
Дунава вероватноће појаве једном у 1000 година. Предложена одбрана може се рализовати као мобилна.
Програмом се предлаже заштитни појас уз кејски зид
у ширини од 25 m. У овом појасу забрањена је изградња
објеката, као и садња дрвећа.
Положај одбрамбене линије дат је на графичком
приказу "Концепт водне инфраструктуре" у размери
1:2500.

6.3. Енергетика
Снабдевање електричном енергијом
Снабдевање електричном енергијом подручја
комплекса Тврђаве врши се из јединственог електроенергетског система. Основни објекти за снабдевање
предметног простора електричном енергијом су трансформаторске станице (ТС) 110/20 kV "Мишелук" и ТС
35/10 kV "Петроварадин". Ове ТС напајају постојеће
дистрибутивне трансформаторске станице 20(10)/0.4 kV
од којих полази дистрибутивна 0.4 kV мрежа до потрошача.
Да би снабдевање електричном енергијом било поуздано и квалитетно, у наредном периоду је потребно
изградити још једну трансформаторску станицу у близини објекта Академије уметности. Такође је потребно
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изградити инсталацију јавне расвете на местима на
којима још није изведена. Целокупна електроенергетска
мрежа градиће се кабловски.

Снабдевање топлотном енергијом
Подручје комплекса Тврђаве има обезбеђено снабдевање топлотном енергијом.
Део Доње тврђаве и Васерштата, који заузимају војни објекти, се снабдева из сопствене топлане која као
енергент може да користи и мазут и гас. Део Доње
тврђаве у коме се налазе објекти породичног становања се снабдева топлотном енергијом са гасификационе мреже Петроварадина. Из мерно-регулационе гасне
станице (МРС) "Петроварадин" полази дистрибу тивни
гасовод до регулационе станице која се налази на излазу из тунела који води кроз Тврђаву, а од ове регулационе станице полази развод гасоводне мреже притиска 100 mb до објеката у Доњој тврђави.
Снабдевање топлотном енергијом Горње тврђаве врши се из постојеће котларнице којој је истекао рок експлоатације. Снабдевање овог дела Тврђаве потребно је
решити изградњом дистрибутивног гасовода од постојеће регулационе станице или изградњом нове МРС у
подножју Тврђаве од које би се водио дистрибутивни гасовод до објеката.
За подручја ободне зоне комплекса Тврђаве, уз Улицу Дунавске дивизије постоји могућност снабдевања
гасом.

6.4. Телекомуникације
На подручју комплекса Тврђаве постоји изведена телефонска мрежа. Корисници са овог подручја прикључени су на телефонску централу у Улици Фрање Штефановића. Да би се омогућило прикључење свих
постојећих и будућих садржаја у телекомуникациони
систем, до нових објеката је потребно изградити подземну мрежу цеви кроз које ће пролазити будућа телефонска инсталација, односно инсталација кабловског
дистрибутивног система.

6.5. Зелене површине
У линеарном повезивању система зелених површина
десне обале Дунава, уз Каменички парк и Рибњак, зелене површине комплекса Петроварадинске тврђаве су
значајан парковски амбијент.
У оквиру комплекса Тврђаве, хортикултурне интервенције ће се ускладити са основним наменама постојећег стања на основу којег се предвиђа формирање
јавних парковских површина.
Велики део простора ће захтевати целовита партерна обликовања са ограниченом садњом високе вегетације ради очувања силуете Тврђаве, очувања визура,
као и усклађивање са потребама садржаја подземља и
ходника.
Горњи плато захтева реконструкцију постојеће вегетације уз минималне интервенције.
Средишњи део Хорнверка ће бити обрађен као парковска површина, у складу са постојећим и садржајима
који се предвиђају.
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Једна од карактеристика Горње тврђаве са Хорнверком је уређење бедема и шанчева, који треба да очувају њихов амбијент.
Унутар парковских површина ободне зоне, планирана је ботаничка башта, а у осталим деловима ободне
зоне ће бити планирани: арборетум, парк уз Прерадовићеву улицу, заштитни појасеви и зелене површине уз
мостове. Концепт организовања осталих парковских
површина у ободној зони је условљен могућностима коришћења слободних површина допуном садржаја и
функција простора унутар бедема комплекса Тврђаве.

Ботаничка башта
Локалитет ботаничке баште је планиран уз североисточне бедеме Хорнверка и инфраструктурно и сао-

5. mart 2008.

браћајно је добро повезан у градску целину. Као комплементарни садржај, у културном и туристичком
смислу, добро употпуњује општу понуду Петроварадинске тврђаве.
У току је израда урбанистичког пројекта ботаничке
баште, на основу идејног пројекта.

7. ПРОЦЕНА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА
УРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА И ЈАВНЕ
КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
У табели која следи дат је оквирни приказ радова и
трошкова уређења јавног грађевинског земљишта на
простору који је обухваћен Програмом.

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

Опис радова

1.

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

1.1.

Коловоз 2-ТТВ

1.2.

Јед.
мере

Количина

Цена по јед.
мере у дин.

Укупна цена
376.760.000

m

2

14.400

5.600

80.640.000

Реконструкција коловоза

m

2

3.150

2.400

7.560.000

1.3.

Реконструкција тротоара

m

2

2.100

1.600

3.360.000

1.4.

Бициклистичке стазе

m

2

3.400

2.800

9.520.000

1.5.

Паркинзи

m2

15.200

3.200

48.640.000

1.6.

Тунел

m

5.160

44.000

227.040.000

2.

ХИДРОТЕХНИКА

32.481.750

2.1.

Канализациони вод Ø 300 mm

m

2.550

10.000

25.500.000

2.2.

Канализациони вод Ø 250 mm

m

450

5.280

2.376.000

2.3.

Водоводна мрежа Ø 100 mm

m

1.150

4.005

4.605.750

3.

ЕНЕРГЕТИКА

3.1.

Трафостаница 20/0.4 kV/kV

3.2.

Електроенергетска мрежа 20 kV

4.

5.600.000
ком.
m

УКУПНО

1

4.000.000

4.000.000

200

8.000

1.600.000
414.841.750

Процена средстава дата је по ценама за август 2007. године.

8. УСЛОВИ НАДЛЕЖНИХ КОМУНАЛНИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА И ДРУГИХ ИНСТИТУЦИЈА
ОД ЗНАЧАЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ КОНЦЕПТА
ПЛАНА
За израду овог програма затражени су посебни услови надлежних комуналних организација и других институција.
Посебне услове су доставили:
- Завод за заштиту споменика културе Града Новог
Сада;
- ЈКП “Чистоћа”;
- “Пловпут”, Савезна јавна установа за одржавање
и развој унутрашњих пловних путева Београд;

- ЈП “Србијагас” Нови Сад;
- ЈП Путеви Србије Београд;
- Министарство за капиталне инвестиције, Сектор
за водни саобраћај и безбедност пловидбе Лучка
капетанија Нови Сад;
- Министарство одбране Републике Србије;
- ЈВП “Воде Војводине” (са условима ВДП “Шајкашка”);
- “Телеком Србија” Предузеће за телекомуникације
а.д.;
- ЈКП “Водовод и канализација” Нови Сад, и
- ЈП “Железнице Србије” Сектор за стратегију и
развој, Београд.
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Посебне услове нису доставили:
- ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, Електровојводина,
”Електродистрибуција Нови Сад” и
- Покрајински завод за заштиту споменика културе.
Градска управа за урбанизам и стамбене послове,
на основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину (“Службени гласник Републике Србије”, број 135/2004), по прибављеном Мишљењу Градске управе за заштиту животне средине, број
501-1/2007-233-VI од 26. октобра 2007. године доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ПЕТРОВАРАДИНСКЕ
ТВРЂАВЕ У НОВОМ САДУ НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ
Не приступа се изради стратешке процене утицаја
на животну средину плана детаљне регулације Петроварадинске тврђаве у Новом Саду, којим ће бити обухваћен простор у границама одређеним Одлуком о изради плана детаљне регулације Петроварадинске тврђаве
у Новом Саду, пошто је оцењено да реализација планираних садржаја неће имати значајнији утицај на животну средину.
Планом детаљне регулације Петроварадинске
тврђаве у Новом Саду обухватиће се простор који је Генералним планом града Новог Сада до 2021. године пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”,
број 39/2006), намењен зони Петроварадинске тврђаве
и парковским површинама.
Образложење
Законом о стратешкој процени утицаја на животну
средину (“Службени гласник Републике Србије”, број
135/2004) утврђено је да се стратешка процена врши за
планове, програме и основе у области просторног и урбанистичког планирања. Одлуку о изради стратешке
процене доноси орган надлежан за припрему плана и
програма, по претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за послове заштите животне средине и
других заинтересованих органа и организација. Одлука
о изради стратешке процене утицаја на животну средину саставни је део длуке о припреми плана и програма,
и објављује се.
Одлуком о одређивању врсте планова за које се израђује стратешка процена утицаја на животну средину
(“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 54/2005 и
18/2006), утврђено је за које се врсте планова израђује
стратешка процена утицаја на животну средину. Поред
тога прописано је да, у одређеним случајевима, ако се
оцени да не постоји могућност значајнијег утицаја на
животну средину, орган надлежан за припрему плана
може одлучити, по претходно прибављеном мишљењу
органа надлежног за послове заштите животне средине
и других заинтересованих органа и организација, да се
не израђује стратешка процена.

Broj 7 – Strana 181.

Петроварадинска тврђава је заштићена као културно
добро од великог значаја. По Генералном плану града
Новог Сада до 2021. године комплекс Тврђаве представља највреднији део наслеђа и треба да се развија
на принципима који користе и унапређују вредности положаја, уз поштовање матрице, морфолошких карактеристика и селективних критеријума за избор садржаја.
У оквиру комплекса Тврђаве, уз туристичке објекте и
површине, предвиђају се садржаји из области образовања, културе, туризма и рекреације. У ободној зони
предвиђа се уређење и унапређење зелених и парковских површина. Генералним планом је такође предвиђена изградња моста на месту некадашњег моста Франца
Јосифа, проширење постојећег тунела, изградња саобраћајнице трасом некадашње железничке пруге, а
утврђена је и траса шинског јавног градског превоза
која пролази Варадинским мостом, Београдском и Прерадовићевом улицом. На основу ових смерница, циљ
израде плана је обезбеђивање услова за ревитализацију објеката, простора комплекса Тврђаве и њеног непосредног окружења. Концепт не предвиђа изградњу
нових објеката у обухвату плана, осим реконструкције
објеката или делова објеката, који су уклоњени у периоду разградње комплекса Тврђаве, у њиховом аутентичном облику. Свака интервенција на објектима и просторима у оквиру комплекса Тврђаве, треба да буде у
складу са условима надлежног завода за заштиту споменика културе.
Предметни простор оивичен је са западне стране
реком Дунав. Постојећи насип и кејски зид штите Васерштат од плављења великим водама Дунава (вероватноће појаве једном у сто година). Програмом се предлаже одбрана од великих вода Дунава вероватноће
појаве једном у хиљаду година. Предложена одбрана
може се реализовати као мобилна. Програмом се такође предлаже заштитни појас уз кејски зид у ширини
од 25 m. У овом појасу је забрањена изградња објеката,
као и садња дрвећа.
Опредељење да се не приступи стратешкој процени
утицаја на животну средину засновано је на чињеници
да је 2007. године урађена стратешка процена утицаја
Просторног плана Града Новог Сада на животну средину, која је садржински обухватила све елементе од значаја за стратешку процену утицаја планова за подручје
Града Новог Сада. Тим документом дефинисане су мере заштите водотока на целом подручју Града Новог
Сада, као и могући утицаји на животну средину објеката у његовом окружењу.
Простор обухваћен овим планом налази се у заштитној зони Националног парка Фрушка гора, али је оцењено да програми и пројекти, чије остваривање предвиђа
овај план, неће негативно утицати на услове заштите и
унапређења Националног парка Фрушка гора.
Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте
који буду реализовани на основу плана, услови заштите
животне средине, односно потреба покретања поступка
процене утицаја на животну средину биће утврђени у
складу са Законом о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник 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
84/2005).
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У складу са чланом 11. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину тражено је мишљење Завода за заштиту природе Србије, Радна јединица у Новом
Саду, које није достављено у законом прописаном року,
те се сматра да нема примедби.
Полазећи од свега наведеног, оцењено је да спровођење предложених активности неће значајније негативно утицати на животну средину, те је по прибављеном Мишљењу Градске управе за заштиту животне
средине, број 501-1/2007-233-VI од 26. октобра 2007. године, одлучено као у диспозитиву.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Број: 35-791/2007-V
1. новембар 2007. године
НОВИ САД
Начелник
Златибор Паунов, с.р.

5. mart 2008.

(Канал Дунав-Тиса-Дунав) и управним правцем долази
до осовине насипа. Даље, граница скреће у правцу
северозапада, прати осовину насипа дужином од 23 m,
затим скреће у правцу југозапада до тачке на пресеку
границе парцела бр. 10667/1, 4142/9 и продуженог
правца који је дефинисан тачкама бр. 1 и 2 чије су
координате Y1=7411390,53, X1=5014303,90, Y2=741138,65
и X2=5014268,70. Од ове тачке граница пресеца парцелу број 4142/9 и преко тачака број 1 и 2 долази до тачке
број 3 чије су координате Y3=7411259,84 и X3=5014190,80,
затим скреће у правцу југоистока и под правим углом
долази до границе парцела бр. 4142/9 и 10680 (река Дунав). Даље, граница скреће у правцу североистока, прати границу парцела бр. 4142/9 и 10680 и долази до тромеђе парцела бр. 10667/1, 4142/9 и 10680, затим
пресеца парцеле бр. 10667/1 и 10679/1 и долази до тачке која је утврђена за почетну тачку описа границе
грађевинског рејона.
Површина која ће се обухватити планом је 2,67 ha.
Члан 4.
Рок за израду плана је 60 дана од дана ступања на
снагу ове одлуке.
Члан 5.
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На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и
изградњи (“Службени гласник Републике Србије”, бр.
47/2003 и 34/2006) и члана 22. тачка 4. Статута Града
Новог Сада (“Службени лист Града Новог Сада”, број
11/2002), Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници 3. марта 2008. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПЕШАЧКОГ И ИНФРАСТРУКТУРНОГ МОСТА
У НОВОМ САДУ
Члан 1.
Приступа се изради плана детаљне регулације пешачког и инфраструктурног моста у Новом Саду (у
даљем тексту: план).
Члан 2.
Планом ће се утврдити намена површина, подела
грађевинског рејона на јавно и остало грађевинско
земљиште и правила уређења и правила грађења, у
складу са основном наменом и правилима утврђеним
Генералним планом града Новог Сада до 2021. године пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”,
број 39/2006).
Члан 3.
Грађевински рејон који ће се обухватити планом налази се у КО Нови Сад I, унутар описане границе.
За почетну тачку описа границе грађевинског рејона
утврђена је тачка на граници катастарских општина Нови Сад I и Нови Сад III, удаљена 99 m од међне тачке
број 4. Од ове тачке граница скреће у правцу северозапада, прати границу КО Нови Сад I и КО Нови Сад
III дужином од 50 m, затим у правцу југозапада прелази
у КО Нови Сад I, пресеца парцеле бр. 10679/1 и 10667/1

Средства за израду плана обезбеђена су Програмом
уређивања грађевинског земљишта за 2007. годину
(“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 47/2006, 7/2007,
9/2007, 24/2007 и 37/2007).
Члан 6.
Саставни део ове одлуке су Програм за израду плана детаљне регулације пешачког и инфраструктурног
моста у Новом Саду и Решење о неприступању изради
стратешке процене утицаја плана детаљне регулације
пешачког и инфраструктурног моста у Новом Саду на
животну средину.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-635/2007-I
3. март 2008. године
НОВИ САД
Председник
Зоран Вучевић, с.р.

ПРОГРАМ
ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПЕШАЧКОГ И ИНФРАСТРУКТУРНОГ МОСТА
У НОВОМ САДУ
1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА
Програмом уређивања грађевинског земљишта за
2007. годину (“Службени лист Града Новог Сада”, бр.
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47/2006, 7/2007, 9/2007, 24/2007 и 37/2007) предвиђена
је израда плана детаљне регулације пешачког и инфраструктурног моста у Новом Саду (у даљем тексту:
план).
На основу члана 45. став 1. Закона о планирању и
изградњи (“Службени гласник Републике Србије”, бр.
47/2003 и 34/2006), (у даљем тексту: Закон), приступа
се изради Програма за израду плана детаљне регулације пешачког и инфраструктурног моста у Новом Саду
(у даљем тексту: Програм), који је саставни део одлуке
о изради плана детаљне регулације пешачког и инфраструктурног моста у Новом Саду, у складу са одредбом
члана 46. став 3. Закона.

2. РАЗЛОЗИ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
Према Генералном плану града Новог Сада до 2021.
године - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 39/2006) (у даљем тексту: Генерални план)
овај грађевински рејон је намењен за путни објекат, односно за пешачки и инфраструктурни мост.
План детаљне регулације радне зоне “Север III” у
Новом Саду донет је 17. марта 2006. године (“Службени
лист Града Новог Сада”, број 7/2006), тј. пре доношења
Генералног плана. Тим планом пешачки и инфраструктурни мост није планиран. Овај разлог је определио да
се приступи изради плана за овај део града.

3. ПОДЕЛА ГРАЂЕВИНСКОГ РЕЈОНА НА ЈАВНО
И ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
У границама грађевинског рејона издвајају се јавно и
остало грађевинско земљиште.
Јавно грађевинско земљиште је оно на коме се налазе или се предлажу:
- саобраћајне површине,
- Канал Дунав-Тиса-Дунав,
- насип.
На осталом грађевинском земљишту предвиђа се
формирање парцеле под објектом. За предложени угоститељски објекат дефинисана је максимална зона изградње. Коначна парцела под објектом формираће се
након изградње, а преостали део зоне припојиће се јавном грађевинском земљишту, односно саобраћајници.

4. ПОДАЦИ О ДОКУМЕНТАЦИЈИ ОД
ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
4.1. Историјски и развојни контекст простора
за који се предлаже израда плана
Према условима Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, на списку претходне заштите и
у Регистру заштићених културних добара, на обухваћеном простору нема регистрованих објеката.

4.2. Анализа и оцена стања
Простор који ће бити обухваћен планом налази се на
ушћу Канала ДТД у Дунав, што је приказано у графи-
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чком прилогу број 2. Планом ће се обухватити и неколико парцела са обе стране Канала.
Обухваћено подручје нема изграђених објеката високоградње и тренутно је неуређено.
С обзиром да се основни концепт важећег генералног плана не мења, предметни простор уз мост, са јужне стране Канала ДТД, који је намењен за луку, пристаниште, слободну зону и робно транспортни центар
омогућује да се на самом “шпицу” (насип са јужне стране на месту ушћа Канала ДТД у Дунав) реализује пословно-угоститељски објекат. Са северне стране Канала
планира се заштитно зеленило.

5. КОНЦЕПТ ПЛАНА
Овај програм треба да предвиди и обезбеди услове,
за изградњу пешачко-бициклистичког и инфраструктурног моста преко Канала ДТД, а првенствено да дефинише услове за прелаз постојеће и планиране инфраструктуре преко Канала ДТД. Такође је потребно
предвидети могућност за изградњу једног пословноугоститељског објекта (хотел, ресторан и сл.) који би се
налазио на самом “шпицу”, и као такав представљао
репер и обележје града за све путнике који долазе Дунавом у Нови Сад, а првенствено служио корисницима
будућег робно-транспортног центра у оквиру Луке “Нови
Сад”.
Бициклистичка стаза би била део међународног пројекта који се заснива на изградњи тзв. “зелених путева”
(Project for Public Spaces & Greenways) и “бициклистичких стаза дуж Дунава” (GTZ-Programm für Wirtschaftsund Beschäftigungsförderung in Serbien-WBF), чиме би се,
бициклистичким стазама, повезале природне и историјске знаменитости Града Новог Сада, суседних регија, али и суседних држава.
Укупна дужина моста би износила око 165 m.

5.1. Концепт просторне организације
и развојне могућности
У контексту изградње инфраструктурног моста преко
Канала ДТД, Програм предвиђа могућност изградње
објекта чија би намена била у функцији пословања,
угоститељства, или слично. Њему је намењен простор
између приступне саобраћајнице и рампе за приступ
мосту, на самом шпицу, ушћу Канала ДТД у Дунав.
Овај положај на изузетно атрактивној локацији која
се сагледава са свих прилаза у град намеће обавезу
посебно пажљивог обликовања.
С обзиром да концепт предвиђа обликовно јединствен склоп објекта и завојите рампе, спратност новог
објекта могуће је уједначити са висином моста,
приближно П+2, али је могуће и висином нагласити овај
пункт, у том случају би спратност могла бити и значајно
већа, до П+5.
Пожељно би било да се у овом случају, као део
обликовне целине појави и панорамски лифт, који би
опслуживао више етаже објекта, али и омогућио излаз
на мост.
У случају опредељења за овакав концепт, предлаже
се избор решења кроз архитектонски конкурс.
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6. КОНЦЕПТ МРЕЖА САОБРАЋАЈНЕ И ЈАВНЕ
КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
6.1. Саобраћај
Предлаже се да колски приступ простору који ће бити у обухвату плана буде са раскрснице Београдског
кеја и Улице Бајчи Жилинског, и простирао би се све до
предвиђеног пословно-угоститељског објекта (хотел,
ресторан и сл.) и то у зони заштитног појаса насипа.
Дуж овог колског приступа се предлажу обострани паркинзи.
Пешачки и бициклистички приступ би првенствено
био са шетне и планиране бициклистичке стазе који се
простиру дуж целог Београдског кеја.

Мост
Предложени мост треба да буде намењен кретању
пешака, бициклиста и интервентних возила висина до
2,3 m, и да омогући прелаз све планиране и постојеће
инфраструктуре преко Канала ДТД.
Предвиђа се да укупна ширина моста буде 6 m, у оквиру које би се, по средини, налазила бициклистичка
стаза ширине 3 m и, обострано, тротоари ширине 1,5 m.
По ивици моста са сваке стране се предвиђа постављање заштитне ограде и стубова јавног осветљења.
У трупу моста се резервише простор за ову потребну
инфраструктуру.
Предложени карактеристични попречни профил моста је приказан на графичком приказу број 7.
Максимални подужни нагиби на мосту и на прилазима мосту могу бити 5%, а изузетно 8,3% што је у складу
са Правилником о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце,
старих, хендикепираних и инвалидних лица ("Службени
гласник Републике Србије", број 18/97).
Предлаже се да рампе (прилази мосту) буду у облику завојите рампе без степеница, с обзиром на његову
основну намену - кретање пешака и бициклиста. Минимална висина завојнице је 2,5 m.
Концепт плана саобраћаја са нивелационим и регулационим решењем је приказан на графичком приказу
број 4.

6.2. Хидротехника
Снабдевање водом
Снабдевање водом на овом простору није решено, с
обзиром да за тим до сада није постојала потреба.
Примарна мрежа је реализована у виду доводника
сирове воде са изворишта Ратно острво према фабрици за прераду воде "Штранд", профила Ø 900 mm, као и
доводника чисте воде за насеља Каћ, Ковиљ и Будисаву, провила Ø 500 mm.
Програмом се предвиђа снабдевање водом преко
постојеће и предложене мреже.
Потребе за санитарном водом могуће је решити изградњом секундарног водовода профила Ø 100 mm.
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Предложени секундарни водовод могуће је повезати на
постојећи доводник профила Ø 500 mm.
Примарну водоводну мрежу профила Ø 500 mm и Ø
900 mm, могуће је поставити у оквиру конструкције пешачког и инфраструктурног моста, као што је приказано
на графичком приказу број 7.
Положај постојеће и програмом предложене мреже
дат је у графичком приказу "Концепт водне инфраструктуре" у размери 1:1000.

Одвођење отпадних и атмосферских вода
Одвођење отпадних вода није решено, с обзиром да
за тим није постојала потреба.
Атмосферске воде се делом упијају у земљиште, а
делом гравитационо сливају према Дунаву.
Програмом се предвиђа одвођење отпадних и атмосферских вода преко предложене канализационе
мреже заједничког типа.
Предложена секундарна мрежа била би профила Ø
250 mm и Ø 300 mm, и решила би одвођење отпадних
вода предложеног објекта, као и атмосферских вода са
укупне површине.
Програмом се предлаже изградња примарне канализационе мреже профила Ø 1000 mm и Ø 500 mm. Поменута примарна мрежа одводила би отпадне воде јужног
и северног градског канализационог слива на планирано постројење за прераду отпадних вода у радној зони
“Север IV”. Примарну мрежу могуће је поставити унутар
конструкције пешачког и инфраструктурног моста, као
што је приказано на графичком приказу број 7.
Положај предложене примарне и секундарне канализационе мреже дат је у графичком приказу “Концепт
водне инфраструктуре” у размери 1:1000.

Одбрана од поплава
Обухваћени простор оивичен је са источне стране
реком Дунав, док се мост налази преко Канала ДТД Нови Сад-Савино Село.
Одбрамбена линија на “шпицу” реализована је у виду кејског зида, док је са северне стране Канала ДТД
изграђен земљани насип. И зид и насип изграђени су до
коте одбране од стогодишњих великих вода.
Програмом се предлаже надвишење постојећег кејског зида до коте одбране од хиљадугодишње велике
воде, односно постојећи зид би се издигао до коте 80,60
m н.в., односно до нивоа одбране од стогодишњих вода, док би се одбрана од хиљадугодишњих вода реализовала помоћу мобилне одбране.
Предлаже се да одбрана од поплава северно од Канала ДТД буде до нивоа одбране од хиљадугодишњих
вода, а могуће ју је реализовати као сталну или као мобилну, у зависности од просторних услова и финансијских средстава.
Положај одбрамбеног зида као и насипа дат је у графичком приказу “Концепт водне инфраструктуре” у размери 1:1000.

Подземне воде
Меродавни нивои подземних вода су:
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- максималан ниво подземних вода око 76,90 m н.в.,
- минималан ниво подземних вода око 72,00 m н.в.
Правац пада водног огледала просечног нивоа подземних вода је северозапад-југоисток, са смером пада
према југоистоку.

6.3. Енергетика
Снабдевање електричном енергијом
На овом подручју нема изграђених објеката, тако да
не постоји изграђена електроенергетска мрежа. Преко
подручја прелази далековод 10 kV који полази из трансформаторске станице (ТС) 35/20(10) kV “Подбара”, прелази преко Канала ДТД, и наставља даље у правцу насеља Шангај и аутопута. Овај далековод потребно је
демонтирати, а његову улогу преузеће нови 20 kV вод
који ће пролазити кроз планирани пешачки и инфраструктурни мост. Будући угоститељски објекат снабдеваће се електричном енергијом из дистрибутивне
трансформаторске станице 20/0.4 kV која ће се градити
у близини овог подручја. Ова ТС може се градити и у
оквиру новог објекта.
Будући пешачки и инфраструктурни мост биће опремљен инсталацијом јавне расвете, као што је приказано на графичком приказу број 7.

Снабдевање топлотном енергијом
Ово подручје је веома битно са аспекта снабдевања
топлотном енергијом зато што преко њега прелази топловодни коридор Ø 900 mm из Термоелектране-топлане
(ТЕ-ТО) “Нови Сад” према главној разделној станици
Табела:
Редни
број
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
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градског топлификационог система. У заштитном коридору топловода није дозвољена изградња објеката.
Предвиђа се да кроз нови пешачки и инфраструктурни мост пролази вреловодни коридор, чиме би се део
постојећег коридора који пролази испод Канала ДТД
могао демонтирати. Снабдевање будућег објекта обезбедило би се изградњом разделне вреловодне мреже
од постојећег вреловода у радној зони “Север III”.
Предвиђа се да кроз будући мост пролази и гасоводни коридор који би повезао средњепритисне гасоводне
мреже са обе стране Канала ДТД.

6.4. Телекомуникације
Кроз ово подручје пролази телекомуникациони вод
испод Канала ДТД. Овај вод потребно је демонтирати, а
његову улогу преузеће нови телекомуникациони коридор који ће проћи кроз будући пешачки и инфраструктурни мост. За телекомуникационе каблове резервисан
је довољно велики коридор за пролаз телефонске инсталације и инсталације кабловског дистрибутивног система.
За будући угоститељски објекат обезбедиће се телекомуникациони сигнал са постојеће мреже.

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

Процена потребних средстава за уређење саобраћајница и изградњу комуналне инфраструктуре
Опис радова
САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
Коловоз 2-СТВ
Тротоари са ивичњацима
Бициклистичке стазе
Паркинзи
Мостови
ХИДРОТЕХНИКА
Канализациони вод Ø 1000 mm
Канализациони вод Ø 500 mm
Канализациони вод Ø 300 mm
Канализациони вод Ø 250 mm
Водоводна мрежа Ø 900 mm
Водоводна мрежа Ø 500 mm
Водоводна мрежа Ø 100 mm
ЕНЕРГЕТИКА
Трафостаница 20/0.4 kV/kV
Електроенергетска мрежа 20 kV
Вреловодна мрежа
Гасоводна мрежа
УКУПНО

Јед.
мере

Количина

Цена по јед.
мере у дин.

m2
m2
m2
m2
m2

1.500
2.500
500
830
1.700

4.920
2.870
2.870
3.280
82.000

m
m
m
m
m
m
m

260
260
100
50
115
180
30

42.000
16.400
10.250
9.020
36.900
16.400
4.510

ком.
m
m
m

1
250
250
250

4.000.000
8.000
40.000
4.000

Процена средстава урађена по ценама на дан 9. јула 2007. године.

Укупна цена
158.112.400
7.380.000
7.175.000
1.435.000
2.722.400
139.400.000
23.990.800
10.920.000
4.264.000
1.025.000
451.000
4.243.500
2.952.000
135.300
17.000.000
4.000.000
2.000.000
10.000.000
1.000.000
199.103.200
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8. УСЛОВИ НАДЛЕЖНИХ КОМУНАЛНИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА И ДРУГИХ ИНСТИТУЦИЈА
ОД ЗНАЧАЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ КОНЦЕПТА
ПЛАНА
У току априла 2007. године упућени су захтеви за достављање посебних услова за израду Програма. До
тренутка израде Програма достављени су посебни услови од следећих јавних и јавних комуналних предузећа и организација:
- Републичка јавна установа за одржавање и развој
унутрашњих пловних путева “Пловпут”;
- Лучка капетанија “Нови Сад”;
- ЈП “Србијагас”;
- ЈКП “Новосадска топлана”;
- ЈКП “Чистоћа”;
- ЈКП “Водовод и канализација”;
- Министарство одбране, Управа за инфраструктуру;
- Министарство унутрашњих послова, Сектор за
заштиту и спасавање, одељење у Новом Саду;
- Завод за заштиту споменика културе Града Новог
Сада;
- ЈВП “Воде Војводине”, са Мишљењем ВДП “Шајкашка”;
- “Телеком Србија” Предузеће за телекомуникације
а.д. Нови Сад;
- ЕПС ЈП “Панонске електране” ТЕ-ТО “Нови Сад”.
Захтеви за достављање посебних услова за израду
Програма су упућени и следећим предузећима, али до
тренутка израде програма нису стигли њихови одговори:
- ЈП Електровојводина, “Електродистрибуција Нови
Сад”;
- ЈП “Електроисток” Нови Сад;
- ДП “Нови Сад Гас”.

Градска управа за урбанизам и стамбене послове,
на основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину (“Службени гласник Републике Србије”, број 135/2004), по прибављеном Мишљењу Градске управе за заштиту животне средине, број
501-1/2007-179-VI од 30. августа 2007. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ПЕШАЧКОГ И
ИНФРАСТРУКТУРНОГ МОСТА У НОВОМ
САДУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Не приступа се изради стратешке процене утицаја
на животну средину плана детаљне регулације пешачког и инфраструктурног моста у Новом Саду, којим ће
бити обухваћен простор у границама одређеним Одлуком о изради плана детаљне регулације пешачког и инфраструктурног моста у Новом Саду, пошто је оцењено
да реализација планираних садржаја неће имати значајнији негативан утицај на животну средину.

5. mart 2008.

Планом детаљне регулације пешачког и инфраструктурног моста у Новом Саду обухватиће се простор који
је Генералним планом града Новог Сада до 2021. године - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 39/2006), намењен за путни објекат - пешачки
и инфраструктурни мост преко Канала Дунав-Тиса-Дунав и заштитно зеленило.
Образложење
Законом о стратешкој процени утицаја на животну
средину (“Службени гласник Републике Србије”, број
135/2004) утврђено је да се стратешка процена врши за
планове, програме и основе у области просторног и урбанистичког планирања. Одлуку о изради стратешке
процене доноси орган надлежан за припрему плана и
програма, по претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за послове заштите животне средине и
других заинтересованих органа и организација. Одлука
о изради стратешке процене утицаја на животну средину саставни је део одлуке о припреми плана и програма, и објављује се.
Одлуком о одређивању врсте планова за које се израђује стратешка процена утицаја на животну средину
(“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 54/2005 и
18/2006), утврђено је за које се врсте планова израђује
стратешка процена утицаја на животну средину. Поред
тога прописано је да, у одређеним случајевима, ако се
оцени да не постоји могућност значајнијег утицаја на
животну средину, орган надлежан за припрему плана
може одлучити, по претходно прибављеном мишљењу
органа надлежног за послове заштите животне средине
и других заинтересованих органа и организација, да се
не израђује стратешка процена.
Циљ израде плана је обезбеђивање услова за изградњу пешачко-бициклистичког и инфраструктурног
моста преко Канала Дунав-Тиса-Дунав који ће омогућити прелаз све планиране и постојеће инфраструктуре
преко канала ДТД. Програмом се предвиђа и формирање бициклистичких стаза као део међународног пројекта који се заснива на изградњи тзв. “зелених путева”
и “бициклистичких стаза дуж Дунава”, чиме би се повезале природне и историјске знаменитости Града Новог
Сада, суседних регија и држава. Такође се предвиђа изградња пословно-угоститељског објекта који би, с обзиром на положај, представљао репер и обележје Града
за путнике који долазе Дунавом у Нови Сад.
Предметни простор оивичен је са источне стране реком Дунав, док се мост предвиђа изнад канала ДТД Нови Сад-Савино село. Одбрамбена линија на шпицу реализована је у виду кејског зида, док је са северне
стране канала ДТД изграђен земљани насип. Програмом се предлаже надвишење постојећег кејског зида до
коте одбране од хиљадугодишње велике воде, односно
постојећи зид би се издигао до коте 80,60 m н.в. односно до нивоа одбране од стогодишњих вода, док би се
одбрана од хиљадугодишњих вода реализовала помоћу мобилне одбране. Постојећи насипи, чији се делови налазе унутар граница плана, представљају мањи
сегмент целине одбрамбеног насипа и обале Дунава,
који се не може сагледавати парцијално, већ се укупан
простор насипа и његовог заштитног појаса мора разрадити посебним планским актом.

5. mart 2008.
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Постојећа инфраструктура је положена по дну канала ДТД где је много теже уочити појаву хаварије. Изградњом планираног моста инфраструктура се премешта у његов труп, где је много лакше и безбедније
уочити потенцијалну хаварију, те се могући негативни
утицаји на животну средину самим тим смањују и ефикасније се могу контролисати.
Опредељење да се не приступи стратешкој процени
утицаја на животну средину засновано је на чињеници
да је 2007. године урађена стратешка процена утицаја
Просторног плана Града Новог Сада на животну средину, која је садржински обухватила све елементе од значаја за стратешку процену утицаја планова за подручје
Града Новог Сада. Тим документом дефинисане су мере заштите за спречавање негативних утицаја на животну средину у области саобраћајне инфраструктуре,
као што су ефикасније одвијање саобраћаја и давање
приоритета одређеним видовима превоза-бициклистичком саобраћају, чему ће допринети и изградња планираног моста. У Извештају о стратешкој процени утицаја
Просторног плана Града Новог Сада на животну средину такође су прописане мере заштите у области водне
инфраструктуре и систем одбране од поплава за цео
простор града Новог Сада, које се односе и на простор
који ће се обухватити овим планом.
Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте
који буду реализовани на основу овог плана, услови заштите животне средине, односно потреба покретања
поступка процене утицаја на животну средину биће
утврђени у складу са Законом о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник 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
84/2005).
Полазећи од свега наведеног, оцењено је да спровођење предложених активности неће значајније негативно утицати на животну средину, те је по прибављеном Мишљењу Градске управе за заштиту животне
средине, број 501-1/2007-179-VI од 30. августа 2007. године, одлучено као у диспозитиву.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Број: 35-635/2007-V
3. септембар 2007. године
НОВИ САД
Начелник
Златибор Паунов, с.р.

51
На основу члана 15. Одлуке о утврђивању накнаде
за коришћење грађевинског земљишта (“Службени лист
Града Новог Сада”, бр. 4/2004, 14/2005 и 49/2007), и члана 22. тачка 20. Статута Града Новог Сада (“Службени
лист Града Новог Сада”, број 11/2002), Скупштина Града
Новог Сада на XXXV седници 3. марта 2008. године,
доноси

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ВРЕДНОСТИ БОДА
ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ВИСИНЕ НАКНАДЕ
ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА ЗА 2008. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се вредност бода у годишњем износу за одређивање висине накнаде за коришћење грађевинског земљишта за 2008. годину, према намени коришћења грађевинског земљишта, и то:
1. за групу I
3,650815
2. за групу II
2,124893
3. за групу III
1,585423
4. за групу IV
0,535921
5. за групу V
0,452828
6. за групу VI
0,178500
7. за групу VII
0,137327
8. за групу VIII
0,090191
9. за групу IX
0,082048
10. за групу X
0,078499
Члан 2.
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: 352-084/2008-I
3. март 2008. године
НОВИ САД
Председник
Зоран Вучевић, с.р.

52
На основу члана 70. став 1. Закона о планирању и
изградњи (“Службени гласник Републике Србије”, бр.
47/2003 и 34/2006) и члана 22. тачка 5. Статута Града
Новог Сaда (“Службени лист Града Новог Сада”, број
11/2002), Скупштина Града Новог Сада на XXXV
седници 3. марта 2008. године, доноси

ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ЈАВНОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
Одређујe се за јавно грађевинско земљиште парцелa
у државној својини којa се налази у К.О. Нови Сад I, и
то:
број парцеле
1424/3

култура
површина у m²
К.О. НОВИ САД I
остало неплодно земљиште
49 679
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Члан 2.

5. mart 2008.

1743/2

њива 1. класе

630

Графички приказ парцеле из члана 1. ове одлуке
саставни је део Одлуке.

1744/2

њива 1. класе

634

1745/2

њива 1. класе

1800

Члан 3.

1762/2

њива 1. класе

982

1766/2

њива 1. класе

143

1768/1

њива 1. класе

642
1303

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: 352-18/2008-I
3. март 2008. године
НОВИ САД

1770/2

њива 1. класе

1772/4

њива 1. класе

929

1772/5

њива 1. класе

1315

1772/7

њива 1. класе

338

1807/1

њива 1. класе

3337

1807/6

њива 1. класе

208

1807/7

њива 1. класе

131

Председник

1807/11

њива 1. класе

284

Зоран Вучевић, с.р.

1879

њива 1. класе

176

1889

пашњак 1. класе

610

1890

пашњак 1. класе

180

53

1891

пашњак 1. класе

185

На основу члана 70. став 1. Закона о планирању и
изградњи ("Службени гласник РС", бр. 47/2003 и
34/2006) и члана 22. тачка 5. Статута Града Новог Сaда
("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2002),
Скупштина Града Новог Сада на XXXV седници 3.
марта 2008. године, доноси

1910

њива 1. класе

215

2001/7

њива 1. класе

51

2624

њива 1. класе

548

3029

земљиште уз зграду

518

4242/3

њива 1. класе

3

4291

њива 1. класе

853

ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ЈАВНОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
Одређују се за јавно грађевинско земљиште парцеле
у државној својини које се налазе у К.О. Нови Сад II, и
то:
број
парцеле

култура

површина
у m²

К.О. НОВИ САД II
139/3

њива 1. класе

1050

554

дечија установа

803

623/1

земљиште уз зграду

2351

623/2

земљиште уз зграду

355

759/1

неплодне површине земље

4014

761/1

ливада 2. класе

2704

761/3

ливада 2. класе

13

950/2

неплодне површине земље

98

950/3

неплодне површине земље

168

950/4

неплодне површине земље

38

1002/1

улица

10

1202/2

земљиште за посебне намене

172

1600

дечија установа

262

1641/2

земљиште уз зграду - објекат

2

1643/3

земљиште уз зграду – објекат

7

1741/2
1742/2

њива 1. класе
њива 1. класе

1260
1306

4655/2

њива 1. класе

347

4990/2

њива 1. класе

158

4992/3

њива 1. класе

409

4992/4

њива 1. класе

100

4994/1

њива 1. класе

608
110

4994/2

њива 1. класе

5008/2

њива 1. класе

68

5013/2

трстик – мочвара 2. класе

143
155

5017/2

трстик – мочвара 2. класе

5018/2

трстик – мочвара 2. класе

146

5028/2

трстик – мочвара 2. класе

100

5031/2

трстик – мочвара 2. класе

125

5033/2

трстик – мочвара 2. класе

165

5035/2

њива 1. класе

67

5037/2

трстик – мочвара 2. класе

82

5042/2

трстик – мочвара 2. класе

454

5045/2

трстик – мочвара 2. класе

144

5051/2

трстик – мочвара 2. класе

135

5054/2

трстик – мочвара 2. класе

178

5063/2

трстик – мочвара 2. класе

147

5179/2

земљиште уз зграду

2

5179/6

земљиште уз зграду

73

5180

њива 1. класе

209

5294

њива 1. класе

638
609

5309/1

њива 1. класе

5309/2

њива 1. класе

21

5315/1

њива 1. класе

224
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5379

њива 1. класе

219

7188/3

њива 1. класе

5432/2

њива 1. класе

1426

7318/3

пашњак 2. класе

43

5489/4

њива 1. класе

1378

7556/3

њива 1. класе

123

162

5489/7

њива 1. класе

74

7597/1

њива 1. класе

81

5489/9

њива 1. класе

184

7602

њива 1. класе

878

5493/2

њива 1. класе

147

5496/3

њива 1. класе

101

5497/3

њива 1. класе

118

5499/3

њива 1. класе

124

Члан 2.
Графички приказ парцела из члана 1. ове одлуке
саставни је део Одлуке.

5502/3

њива 1. класе

91

5503/3

њива 1. класе

84

Члан 3.

5504/3

њива 1. класе

86

5507/2

њива 1. класе

159

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

5509/3

њива 1. класе

173

5797/5

њива 1. класе

39

5798/3

њива 1. класе

38

5799/4

њива 1. класе

41

5863/6

њива 1. класе

388

5869/4

њива 1. класе

129

5876/4

њива 1. класе

88

5877/5

њива 1. класе

88

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-2590/2007-I
3. март 2008. године
НОВИ САД
Председник
Зоран Вучевић, с.р.

5878/5

њива 1. класе

183

5883/4

њива 1. класе

159

5894/2

њива 1. класе

78

54

5909

њива 1. класе

377

5971

њива 1. класе

834

5976

њива 1. класе

763

На основу члана 18. став 4. Закона о јавним путевима ("Службени гласник Републике Србије", бр. 101/2005
и 123/2007), Скупштина Града Новог Сада, на XXXV
седници 3. марта 2008. године, доноси

6062

њива 1. класе

982

6063

неплодне површине земљишта

234

6080

земљиште уз зграду

1449
113

6573

њива 1. класе

6585

њива 1. класе

90

6588

њива 1. класе

677

6645

њива 1. класе

496

6646

неплодне површине земљишта

584

6653/1

виноград 2. класе

272

6657/5

њива 1. класе

119

6659/4

њива 1. класе

27

6659/13

њива 1. класе

159
84

6661/5

њива 1. класе

6665/4

њива 1. класе

89

6669/6

њива 1. класе

90

6671/6

њива 1. класе

94

6673/5

њива 1. класе

96

6675/6

њива 1. класе

84

6677

њива 1. класе

475

6681

њива 1. класе

992

6684

њива 1. класе

639

6686

њива 1. класе

639

6770

њива 1. класе

1265

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ
НАКНАДЕ ЗА ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ НА
ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Одлуке
о утврђивању накнаде за ванредни превоз на општинским путевима и улицама на територији Града Новог Сада, коју је Управни одбор Јавног предузећа "Завод за
изградњу Града" у Новом Саду донео на 107. седници,
одржаној 8. фебруара 2008. године.
2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-566 /2008-I
3. март 2008. године
НОВИ САД
Председник
Зоран Вучевић, с.р.
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Градоначелник

На основу члана 22. тачка 50. Статута Града Новог
Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/2002),
а у вези са чланом 10. став 3. Одлуке о Градском јавном
правобранилаштву ("Службени лист Града Новог Сада",
бр. 21/93, 6/94 и 8/94), Скупштина Града Новог Сада, на
XXXV седници 3. марта 2008. године, доноси

56
На основу члана 5. Правилника о начину и поступку
остваривања права на доделу средстава из буџета Града Новог Сада за програме - пројекте из области културе ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 13/2007 и
14/2007), а на предлог Комисије за стручну процену и
избор програма у области културе и уметности, које реализују установе или организације током целе године и
програма у области културе и уметности, које остварују
организације лица са посебним потребама, Градоначелник Града Новог Сада доности

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ГРАДСКОГ
ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА
I
АЛЕКСАНДРА ГОЈКОВИЋ, разрешава се дужности
заменика Градског јавног правобраниоца, са 31. мартом
2008. године, на лични захтев.

Р ЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ
КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ, КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ
ОДРЕЂЕНЕ УСТАНОВЕ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ТОКОМ ЦЕЛЕ ГОДИНЕ, И ПРОГРАМА У
ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ, КОЈЕ
ОСТВАРУЈУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЛИЦА СА
ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА, ЗА 2008. ГОДИНУ

II
Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1 /2008-11-I
3. март 2008. године
НОВИ САД
Председник

I
Овим решењем утврђују се програми у области културе и уметности које реализују одређене установе или
организације током целе године и програми у области
културе и уметности које остварују организације лица
са посебним потребама, за 2008. годину, са износом
дотација за сваки појединачни програм.

Зоран Вучевић, с.р.
II

ПРОГРАМИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ, КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ
УСТАНОВЕ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ТОКОМ ЦЕЛЕ ГОДИНЕ
1. ЗМАЈЕВЕ ДЕЧИЈЕ ИГРЕ
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

НАЗИВ ПРОГРАМА
51. Змајеве дечје игре
Обележавање Међународног дана дечије књиге
Саветовање о књижевности за децу
Часопис “Детињство”
Програм у Змајевом музеју
17. децембарски Змајдани (17. фестивал монодраме за децу)
Обележавање Дечије недеље
Награда “Раде Обреновић”
Укупно:

Износ у
динарима
3.437.500,00
209.000,00
147.500,00
266.000,00
93.500,00
620.000,00
143.000,00
83.500,00
5.000.000,00

2. МУЗИЧКА ОМЛАДИНА НОВОГ САДА
Редни
број
1.
2.
3.
4.

НАЗИВ ПРОГРАМА
Реализација Божићно-новогодишњих концерата
Фестивал НОМУС
Новосадски камерни оркестар
Реализација Новосадског музичког лета
Укупно:

Износ у
динарима
1.100.000,00
10.500.000,00
1.436.000,00
2.964.000,00
16.000.000,00
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3. ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНУ АНИМАЦИЈУ НОВИ САД
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.

НАЗИВ ПРОГРАМА
Обележавање годишњице Новосадске рације
Свечана академија поводом 1. фебруара - Дана Града Новог Сада
Ауторске вечери уметника
XVI фестивал Златно звонце
Месец културе Новог Сада у Паризу
VIII фестивал уличних свирача
Укупно:

Износ у
динарима
400.000,00
900.000,00
850.000,00
5.300.000,00
4.600.000,00
6.950.000,00
19.000.000,00

4. ЦЕНТАР ЗА ВИЗУЕЛНУ КУЛТУРУ "ЗЛАТНО ОКО"
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

НАЗИВ ПРОГРАМА
Уметничка колонија Ечка-Енформел
Самостална изложба Јелене Ковачевић-Графике
Савремени уметнички видео
Самостална изложба Зорана Булативића-Објекти
Самостална изложба Имреа Шафрана: Колажи
Изложба Милана Коњовића - О социјалистичком реализму
Изложба - Швајцарска графика
IV интернационални фестивал уметничких застава
Изложба Ференца Барата (Будимпешта) - Слике-објекти
Изложба Данијела Бабића (Ђула Шанта) - Из историје уметности
Шести бијенале савременог пејзажа
Изложба Лазара Марковића - Слике
Изложба Саве Шумановића - Рефлексије
Изложба Виктора Вазарелија - Графике
Укупно:

Износ у
динарима
250.000,00
300.000,00
350.000,00
200.000,00
550.000,00
550.000,00
550.000,00
550.000,00
216.000,00
216.000,00
216.000,00
216.000,00
216.000,00
220.000,00
4.600.000,00

5. ЦЕНТАР ЗА ЛИКОВНО ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Редни
број

НАЗИВ ПРОГРАМА

Износ у
динарима

1.

XVI изложба ликовних радова деце из Србије и Црне Горе “Светосавље и наше
доба” у сарадњи са Колом српских сестара Епархије Бачке

100.000,00

2.

Слање колекција радова на међународне дечије ликовне конкурсе

400.000,00

3.

Манифестација “Страшијада” (11) у сарадњи са културно-историјским друштвом
“ПЧЕСА”

100.000,00

4.

49. изложба ликовних радова деце Србије “Маска, сцена, костим, лутка”

100.000,00

5.

51. изложба лик. радова деце Србије у оквиру Змајевих дечијих игара на тему
“Илустрација литералних дела”

100.000,00

6.

22. изложба ликовних радова деце Војводине “Пролеће на ченејским салашима у
сарадњи са културно-историјским друштвом “ПЧЕСА”

100.000,00

7.

Изложба дечијих ликовних радова у оквиру “Дечије недеље”

100.000,00

8.

22. изложба ауторског стрипа ученика основних школа Србије са ДД Маркетпринтом

100.000,00

9.

37. изложба ликовних радова деце Србије
Укупно:

100.000,00
1.200.000,00
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6. КУЛТУРНИ ЦЕНТАР БЕГЕЧ
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

НАЗИВ ПРОГРАМА
Божићни обичаји
Светосавска академија
Школа тамбуре и Фолклорна секција
Изложба и програм поводом Дана Града
Чајанка и ручни радови
Годишњи концерт секција и гостујућих КУД-ова
Музичка школа “Исидор Бајић” - Бајићеви велики гудачи - концерт
VII фестивал тамбурашких оркестара “Чика Перица Мирковић”
VII сазив уметничке колоније “Светионик”
Укупно:

Износ у
динарима
30.000,00
30.000,00
558.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
132.000,00
1.000.000,00

7. КУЛТУРНО–ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР "СТЕПАНОВИЋЕВО"
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

НАЗИВ ПРОГРАМА
Реализација кореографије “Текла вода студена”
Гостовање у Елемиру
Припрема за издавање билтена
Ускршњи дани
Реализација манифестације “Видовдански дани”
Гостовање у Вишеграду
Учешће на Фестивалу фолклора у Бугарској
Фестивал фолклора у Степановићеву
Новогодишњи концерт
Укупно:

Износ у
динарима
160.000,00
40.000,00
40.000,00
80.000,00
160.000,00
70.000,00
140.000,00
140.000,00
70.000,00
900.000,00

8. КУЛТУРНО–УМЕТНИЧКО ДРУШТВО “СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ” НОВИ САД
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

НАЗИВ ПРОГРАМА
“Новом Саду с љубављу”, наступи тамбурашке и хорске секције у свечаној дворани КУД-а
“Јавни час фолклора”
“Новом Саду с љубављу”, наступи фолклорне, тамбурашке и хорске секције на
отвореном простору
Наступи гусларске секције
Наступи тамбурашке секције
Наступи фолклорне секције - припремни састав
Наступи фолклорне секције - извођачи
Наступи фолклорне секције - ветерани
Приказивање традиционалних инструмената (гајде, фруле)
Наступ Народног оркестра
Наступи хора
Наступи дечијег тамбурашког оркестра
Наступ деце у Сливену - Бугарска - Фестивал
Наступ мажореткиња - салетла
Наступ хора Шпитал - Немачка
Наступ Гитар клуб - JAZZ - салетла
Наступ хора Горица - Италија
Група за шпанске игре - салетла
Гостовање фолклора у Шпанији
Гостовање тамбурашког оркестра - Грима - Немачка
Обележавање дана Града, хор, фолклор, оркестар

Износ у
динарима
100.000,00
100.000,00
200.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
150.000,00
50.000,00
200.000,00
50.000,00
150.000,00
50.000,00
150.000,00
200.000,00
100.000,00

5. mart 2008.
22.
23.
24.
25.
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Јавни час поводом уписа деце у КУД - фолклор, хор и оркестар
Обележавање доделе Новембарске повеље
Ветерани фолклор - Златибор, Тара
Свечана академија - све структуре КУД-а
Укупно:

100.000,00
100.000,00
100.000,00
200.000,00
2.400.000,00

9. АКАДЕМСКО КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКО ДРУШТВО “СОЊА МАРИНКОВИЋ”
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

НАЗИВ ПРОГРАМА
Концертна активност Ансамбла народних игара и песама
Стручно усавршавање уметничких руководилаца и асистената фолклорних састава
Одржавање инструментаријума Великог народног оркестра
Организација и одржавање концерата (гостовање у Женеви, Швајцарска)
Концертна активност Ансамбла хармоника
Израда композиција и музичких аранжмана за народни оркестар
Концертна активност у Кањижи и Крагујевцу у циљу промовисања рада Оркестра
хармоника
Учешће Тамбурашког оркестра на међународном фестивалу тамбурашких оркестара
у Бања Луци
Учешће Ветеранског фолклорног ансамбла на сусретима ветерана фолклора Србије
“Споменар 2008” у Житишту
Поставка радова ликовне радионице
Израда аранжмана (обраде) за Мешовити хор
Учешће Тамбурашког оркестра на ревијалном Фестивалу тамбурашких оркестара
Србије у Руми
Концертна активност Народног и Тамбурашког оркестра
Израда два музичка аранжмана за Тамбурашки оркестар
Реализација и поставка нове представе за Драмски студио
Организовање XII фестивала академских позоришта Србије
Учешће Извођачког фолклорног ансамбла Народног оркестра на међународном
такмичарском фестивалу
Учешће Драмског студија на III интернационалном фестивалу аматерског театра у
Лакташима
Учешће Тамбурашког оркестра на Интернационалном фестивалу тамбурашких
оркестара у Крању и Клагенфурту
Учешће Дечијег фолклорног састава (I група) на Интернационалном фестивалу
фолклора
Учешће Оркестра хармоника на Европском такмичењу оркестара хармоника
“Citta di Castelfidardo” у Италији
Годишњи концерт Ансамбла народних игара и песама “Соња и пријатељи”
Одржавање целовечерњег концерта Тамбурашког оркестра у Новом Саду
Израда композиција и музичких аранжмана за Народни оркестар
Укупно:

Износ у
динарима
350.500,00
35.000,00
4.000,00
96.500,00
100.000,00
40.000,00
65.000,00
75.000,00
40.000,00
20.000,00
38.000,00
30.000,00
60.000,00
16.000,00
100.000,00
200.000,00
120.000,00
46.000,00
116.000,00
50.000,00
332.000,00
166.000,00
50.000,00
50.000,00
2.200.000,00

10. КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКО ДРУШТВО "ПЕТЕФИ ШАНДОР"
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

НАЗИВ ПРОГРАМА
Кућа народног плеса
Позорница са благом - Зимска школа играоница за децу
Дани мађарске културе
Чајанке
Сусрет некадашњих и садашњих чланова Фолклорне секције
Карневалски бал под маскама
Дечија машкарада

Износ у
динарима
220.000,00
75.000,00
50.000,00
148.000,00
75.000,00
50.000,00
20.000,00
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
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8. март - Дан жена
15. март, Дан мађарске ослободилачке борбе 1848/49
185. година од рођења песника Петефи Шандора
Ускршњи програм
Дан мајки
Забавно културно-уметнички програм средњошколаца
Вече народних песама и игара
Гала вече ветерана
Завршни концерт друштва
Оперетско вече мешовитог хора и завршно гала вече
Камп за руководиоце мађарских фолклорних група Јужне Бачке и Срема
Прослава Дана светог Стефана
IV камп изворног народног стваралаштва
Гостовање КУД-а из Речке
Гостовање певачког друштва из Сегедина
VI регионални сусрет мађарских КУД-ова Јужне Бачке и Срема
Сећање на погубљење 13 мученика у Араду
Сећање на мађарску револуцију 1956. године
Учешће на смотри рецитовања песама и приповедака бајки “Barangolo”
Традиционални јесењи дани бербе
Дан свих светих
Традиционално обележавање народних обичаја везаних за светице Каталин и
Јелисавету
Вече народних песама и игара
Хумористичко вече младих
Свети Никола (Микулаш)
Изложба ручних радова Секције “Мимоза”
Под снегом или сунцем, то Божић је!
Укупно:

5. mart 2008.
35.000,00
40.000,00
70.000,00
145.000,00
30.000,00
10.000,00
105.000,00
20.000,00
30.000,00
95.000,00
153.000,00
20.000,00
133.000,00
60.000,00
60.000,00
50.000,00
12.000,00
12.000,00
8.000,00
36.000,00
5.000,00
47.000,00
26.000,00
40.000,00
50.000,00
10.000,00
60.000,00
2.000.000,00

11. РУСИНСКО КУЛТУРНО–ПРОСВЕТНО ДРУШТВО
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

НАЗИВ ПРОГРАМА
Клуб “Сусрети”
Традиционални русински бал
Дечији програм Поздрав пролећу
Годишњи концерт РКПД-а
VII фестивал дечијег стваралаштва Русина, Веселинка 2008.
Гостовање РКПД-а у земљи
Клуб “Сусрети”
Дечији програм “Кад си срећан”
Божићно- новогодишњи програм “Пахуљ”
Укупно:

Износ у
динарима
246.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
172.000,00
86.000,00
86.000,00
90.000,00
1.000.000,00

12. КУЛТУРНО–УМЕТНИЧКО ДРУШТВО "ПАВЕЛ ЈОЗЕФ ШАФАРИК"
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.

НАЗИВ ПРОГРАМА
Батожкова забава
Сусрети активних и пасивних чланова СКУД-а са тематским предавањима
Певачки фестивал “В Пивницком поли”
Машкарна забава
Омладински бал - сусрет омладинских фолклориста
Програм школске деце

Износ у
динарима
57.000,00
90.000,00
28.000,00
48.000,00
52.000,00
60.000,00

5. mart 2008.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
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Светски дан молитве
Јарна забава
Дида Пивница
39. смотра ПСОДС
Фолклорни фестивал “Танцуј, танцуј...”
Гостовање сродних КУД-ова (позоришни или фолклорни ансамбл)
Дечији фолклорни фестивал “Златна брана”
Гостовање у Турској
Словачке народне свечаности - Бачки Петровац
Дани хлеба и вина у Темерину
Хрознова забава - Грожђембал
Целовечерњи концерт ФА “Шафарик” у насељеном месту
Дечији фестивал “Rozspievane klenoty”, Ковачица
Традиционални концерт хорова у Синагоги
3XĐ Стара Пазова
IV позоришни фестивал “Zuzeny Kardelisovej” у Кисачу
Програм школске деце
Укупно:
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40.000,00
52.000,00
24.000,00
24.000,00
85.000,00
138.000,00
47.000,00
100.000,00
48.000,00
52.000,00
50.000,00
70.000,00
15.000,00
10.000,00
25.000,00
25.000,00
60.000,00
1.200.000,00

13. УДРУЖЕЊЕ "EXIT"
Редни
број

НАЗИВ ПРОГРАМА
“EXIT” фестивал (програм Fusion bine, техника Фестивала, програм Dance Arene,
програм World music bine, техника Main bine)

1.

Износ у
динарима
8.000.000,00

14. БРАНКОВО КОЛО
Редни
број

НАЗИВ ПРОГРАМА
Припрема за обележавање рођендана Бранка Радичевића (сценско-музички, образовни и духовно-лирски програм)
37. Бранково коло (програми песничког, књижевног садржаја, музички програм,
Симпозијум филозофа)
Програм Appendix (сусрет са писцима из света)
Припреме за 38. Бранково коло (учешће песника, писаца, драмских, ликовних и
музичких уметника, филозофа и духовника)
Укупно:

1.
2.
3.
4.

Износ у
динарима
360.000,00
750.000,00
130.000,00
260.000,00
1.500.000,00

III

ПРОГРАМ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ, КОЈЕ ОСТВАРУЈУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЛИЦА
СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА
1. ЦЕНТАР “ЖИВЕТИ УСПРАВНО” - НОВИ САД
Редни
број

НАЗИВ ПРОГРАМА

1.

Музичке радионице са корисницима дневног боравка Друштва за дечију церебралну
парализу Јужнобачког округа

Износ у
динарима
400.000,00
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5. mart 2008.

2. НОВОСАДСКО УДРУЖЕЊЕ СТУДЕНАТА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Редни
број
1.
2.

НАЗИВ ПРОГРАМА
Филмска манифестација “Филмски караван”
Издавање часописа “Тренута” (број 8 и 9)
Укупно:

Износ у
динарима
300.000,00
100.000,00
400.000,00

3. УДРУЖЕЊЕ ДИСТРОФИЧАРА ЈУЖНОБАЧКОГ ОКРУГА
Редни
број
1.
2.
3.

НАЗИВ ПРОГРАМА
Рад вајарске радионице
Медицинска трибина
Трибина “Како живети са неуромишићном дистрофијом”
Укупно:

Износ у
динарима
289.597,00
10.403,00
100.000,00
400.000,00

4. ГРАДСКА ОРГАНИЗАЦИЈА СЛЕПИХ НОВИ САД
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

НАЗИВ ПРОГРАМА
Обилазак чланова ГО слепих у геронтолошким центрима
Обележавање Дана заљубљених
Обележавање 40. годишњице Секције жена
Књижевно вече
Обележавање 8. марта, Међународног дана жена
Саветовање слепих и слабовидих жена Србије - Бања Ковиљача
21. концерт “Заједно можемо више” Крагујевац
Међународна изложба ручних радова - Ада
Такмичење слепих и слабовидих рецитатора Србије - Београд
Књижевно вече
Обилазак културно-историјских споменика у Војводини
Вредне руке слепих жена
Ђурђевданско песничко посело - Београд
Музички концерт
Излет чланова организације
Рукама до светлости
Књижевно вече
Обилазак чланова ГО слепих смештених у Дому за слепе у Панчеву
Обележаање Дана белог штапа
Такмичење у читању и писању
Трећа музичка смотра - Зрењанин
Обележавање Дана инвалида - Округли сто
Укупно:

Износ у
динарима
10.000,00
3.000,00
10.000,00
5.000,00
25.000,00
9.000,00
9.000,00
6.000,00
3.000,00
4.000,00
25.000,00
20.000,00
6.000,00
30.000,00
25.000,00
6.000,00
4.000,00
8.000,00
9.000,00
20.000,00
5.000,00
8.000,00
250.000,00

5. ... ИЗ КРУГА - ВОЈВОДИНА
Редни
број
1.
2.
3.

НАЗИВ ПРОГРАМА
Уметничке радионице - Оснаживање кроз уметност (18 радионица)
Групе самоподршке: I група за жене са инвалидитетом - идентитет и инвалидност
Групе самоподршке: II група за децу са инвалидитетом узраста од 10 до 14 година
Укупно:

Износ у
динарима
200.000,00
25.000,00
25.000,00
250.000,00

5. mart 2008.
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IV

Средства из тачке II и III овог решења преносиће се
установама и организацијама, на основу месечних захтева, закључком Градоначелника Града Новог Сада.
V
Установе или организације из тачке I овог решења
обавезне су да у року од 30 дана од дана реализовања
Годишњег програма, поднесу Градској управи за културу, извештај о реализацији програма за које су одобрене дотације, са одговарајућом документацијом.
VI
Ово решење објавити у “Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града
Новог Сада за 2008. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/2007) за раздео 09, главу 09.01 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, функцију 160 - Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, са позиције буџета 219, економска класификација 499 - Средства резерве - Текућа резерва, а по
Финансијском плану прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за финансије за 2008. годину, са
позиције 219.01.02, одобравају се средства Градској управи за опште послове у укупном износу од:
18.000.000,00 динара

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-25/2008-II
25. фебруар 2008. године
НОВИ САД
Градоначелник
Маја Гојковић, с.р.

57
На основу члана 32. став 3. Одлуке о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог
Сада", бр. 4/2005, 8/2005 и 43/2005), Градоначелник Града Новог Сада, доноси

РЕШЕЊЕ
I. ЗЛАТА ГОСТОВИЋ, дипломирани правник, поставља се за помоћника шефа Сектора за контакт центар у Служби Градоначелника Града Новог Сада, од
3. марта 2008. године.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 020-2/2008-150-II
29. фебруар 2008. године
НОВИ САД
Градоначелник
Маја Гојковић, с.р.
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На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", бр.
9/2002, 87/2002, 61/2005, 66/2005, 101/2005, 62/2006,
63/2006, 85/2006, и 86/2006) и члана 7. став 2. Одлуке о
буџету Града Новог Сада за 2008. годину ("Службени
лист Града Новог Сада", број: 47/2007), Градоначелник
Града Новог Сада доноси

(осамнаестмилионадинара)
на име обезбеђивања средстава за непланиране
сврхе, за које нису одобрене апропријације из буџета за
2008. годину.
2. Средства из тачке 1. овог решења, намењена
унапређењу стања у области заштите од пожара на територији Града Новог Сада, распоредиће се у оквиру
раздела 16 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ,
глава 16.03 - Фонд за противпожарну заштиту, функција
320 - Услуге противпожарне заштите, на нову позицију буџета 371-1, економска класификација 512 - Машине и опрема.
3. Даје се сагласност да се у складу са овим решењем изврше одговарајуће измене и то:
- Финансијског плана прихода и примања и расхода
и издатака Градске управе за опште послове за 2008.
годину, број: 021-02/2008-12-XV од 9. јануара 2008. године, и
- Финансијског плана прихода и примања и расхода
и издатака Градске управе за финансије за 2008. годину, број: 420-1/2008-19-VIII од 9. јануара 2008. године.
4. За реализацију овог решења задужују се:
- Градска управа за опште послове и
- Градска управа за финансије.
5. Решење доставити:
- Градској управи за опште послове и
- Градској управи за финансије:
- Сектору за трезор,
- Одсеку за буџет.
6. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 401-4/2008-II
25. фебруар 2008. године
НОВИ САД
Градоначелник
Маја Гојковић, с.р.
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На основу члана 25. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије, бр. 39/2002,
43/2003, 55/2004 и 101/2005) и члана 44. тачка 26. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог
Сада", број 11/2002), Градоначелник Града Новог Сада
доноси

На основу члана 25. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије, бр. 39/2002,
43/2003, 55/2004 и 101/2005) и члана 44. тачка 26. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог
Сада", број 11/2002), Градоначелник Града Новог Сада
доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ
НАБАВКУ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ
ПОНУЂАЧА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА
СМЕШТАЈА И ДРЖАЊА ПАСА И МАЧАКА
У ПРИХВАТИЛИШТУ

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА
КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЗА ИЗБОР
НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА ЗА
ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СМЕШТАЈА И ДРЖАЊА
ПАСА И МАЧАКА У ПРИХВАТИЛИШТУ

I. Образује се Комисија за јавну набавку за избор најповољнијег понуђача за пружање услуга смештаја и
држања паса и мачака у прихватилишту.
II. Задатак Комисије је да припреми конкурсну документацију за јавну набавку, спроведе отворени поступак јавне набавке и достави писани извештај наручиоцу
са предлогом за закључивање уговора о јавној набавци
из тачке I. овог решења, у року од 10 дана од истека рока за окончање поступка јавног отварања понуде, у
складу са одредбама Закона о јавним набавкама и Одлуком о покретању поступка број ОПУП-1/08 од 25. фебруара 2008. године, као и да предузима све остале
радње у оквиру своје надлежности у току поступка јавне набавке до момента закључења уговора са најповољнијим понуђачем.
III. Комисија има председника, заменика председника, шест чланова и секретара.
IV. За рад Комисије председнику, заменику председника, члановима и секретару припада накнада:
- председнику и заменику председника Комисије за
сваки састанак Комисије припада накнада у висини од
10% од просечне месечне зараде по запосленом у привреди Републике Србије, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове
статистике,
- члан и секретар, за учешће у раду Комисије, имају
право на накнаду у висини од 5% од просечне месечне
зараде по запосленом у привреди Републике Србије,
према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, за сваки састанак Комисије којем су присуствовали.
V. Административне и стручне послове за потребе
Комисије обавља Градска управа за комуналне послове.
VI. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 352-1/2008-155-II
25. фебруар 2008. године
НОВИ САД
Градоначелник
Маја Гојковић, с.р.

I. У Комисију за јавну набавку за избор најповољнијег
понуђача за пружање услуга смештаја и држања паса и
мачака у прихватилишту, именују се:
- за председника:
ЛИДИЈА ТАДИЋ, члан Градског већа Града Новог
Сада за прописе
- за заменика председника:
ДАНИЦА ВИГЊЕВИЋ, члан Градског већа Града
Новог Сада за комуналне послове
- за чланове:
1. НАДА ГВОКА - Служба за заједничке послове
органа Града,
2. ЗОРА ЂОРЂЕВИЋ, начелник Градске управе за
прописе,
3. ЗЛАТА ГОСТОВИЋ, Градска управа за комуналне
послове,
4. ЕУГЕН КИШ, Министарство пољопривреде, Управа за ветерину - Ветеринарска инспекција за
Јужнобачки округ,
5. ЗОРАН ПЕТЕЈИ, Јавна ветеринарска установа
"Ветеринарска станица Нови Сад",
6. Мр САРА САВИЋ-ЈЕВЂЕНИЋ, Научни институт за
ветеринарство "Нови Сад"
- за секретара:
СЕНКА СЕКУЛИЋ, Градска управа за комуналне
послове
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 352-1/2008-156-II
25. фебруар 2008. године
НОВИ САД
Градоначелник
Маја Гојковић, с.р.

5. mart 2008.
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Градска управа за саобраћај и путеве

61
Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 148. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
("Службени гласник СРС", бр. 53/82 - пречишћен текст,
15/84, 5/86 и 21/90 и "Службени гласник Републике Србије", бр. 28/91, 53/93, 67/93, 48/94, 25/97 и 101/2005),
доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉАЊУ САОБРАЋАЈНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У РАСКРСНИЦИ
БУЛЕВАРА ЈАШЕ ТОМИЋА И КИСАЧКЕ
УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ
I. Одређује се постављање вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације у раскрсници Булевара Јаше Томића и Кисачке улице у Новом Саду.
II. Налаже се Јавном предузећу "Завод за изградњу
Града" у Новом Саду, да изврши постављање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације на локацији одређеној у тачки I. овог решења, у свему према
Пројекту техничког регулисања саобраћаја број 3489 од
13. фебруара 2008. године, који је израдило Јавно предузеће "Завод за изградњу Града" у Новом Саду.
III. Налаже се Јавном предузећу "Завод за изградњу
Града" у Новом Саду, да постављене саобраћајне знаке
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.
IV. Рок за извршење овог решења је 27. март 2008.
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: 34-581/2008-IV
27. фебруар 2008. године
НОВИ САД
Начелник
Владимир Стојковић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве Града Новог
Сада, на основу члана 148. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник СРС", бр.
53/82 - пречишћен текст, 15/84, 5/86 и 21/90 и "Службени
гласник Републике Србије", бр. 28/91, 53/93, 67/93 и
48/94), доноси
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РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА
ЗА ТЕРЕТНА МОТОРНА ВОЗИЛА ПРЕКО
МОСТА СЛОБОДЕ У НОВОМ САДУ
1. Овим решењем утврђује се режим саобраћаја за
теретна моторна возила преко Моста слободе у Новом
Саду.
2. Забрањује се саобраћај за сва теретна моторна
возила преко Моста слободе у Новом Саду, у времену
од 6,00 до 21,00 час.
3. Забрана из тачке 1. овог решења, не односи се на
возила МУП-а, Војске Србије и јавних комуналних и
других јавних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад,
и јавних предузећа чији је оснивач Република Србија.
Јавна комунална и друга јавна предузећа која се изузимају од забране, морају бити видно обележена заштитним грбом предузећа.
4. Изузетно, Градска управа за саобраћај и путеве,
може да одобри кретање теретних моторних возила без
прикључних возила преко Моста слободе у Новом Саду, у времену од 9,00 до 17,00 часова, и то за потребе
рушења, грађења, извођења радова на адаптацији и
одржавању објеката од значаја за Републику Србију,
Аутономну Покрајину Војводину и Град Нови Сад, и у
случају када је технологија изградње таква да је потребно обезбедити континуиран процес изградње.
5. Одобрење за возила из тачке 4. издаје Градска управа за соабраћај и путеве.
6. Налаже се Јавном предузећу "Завод за изградњу
Града" у Новом Саду, да:
- постави саобраћајну сигнализацију у складу са тач.
2. и 3. овог решења
- постављену саобраћајну сигнализацију унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.
7. Рок за извршење овог решења је 5. март 2008. године.
8. Доношењем овог решења престаје да важи Решење о забрани саобраћаја за теретна моторна возила
преко Моста слободе у Новом Саду ("Службени лист
Града Новог Сада", број 38/2006).
9. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: 34-681/2008-IV
3. март 2008. године
НОВИ САД
Начелник
Владимир Стојковић, с.р.
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Агенција за енергетику Града Новог Сада

Градска управа за опште послове

63

—
Град Нови Сад
Служба за заједничке послове
Ул. Жарка Зрењанина бр. 2
Објављује

На основу члана 24. став 1. тачка 6. Статута Агенције
за енергетику Града Новог Сада од 9. августа 2006. године, и тачке 4. Критеријума и мерила за одређивање
висине накнаде која се плаћа за издавање лиценце за
обављање енергетских делатности, од 19. марта 2007.
године, Управни одбор Агенције за енергетику Града
Новог Сада, на 12. седници одржаној 28. фебруара
2008. године, донео је

ОДЛУКУ
О ВРЕДНОСТИ КОЕФИЦИЈЕНТА ЗА
ОБРАЧУН ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА ЛИЦЕНЦЕ
ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕНЕРГЕТСКИХ
ДЕЛАТНОСТИ ЗА 2008. ГОДИНУ
1. Вредност коефицијента за обрачун висине накнаде за лиценце за обављање енергетских делатности за
2008. годину, износи 14.800,00 динара.
2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".
АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
ГРАДА НОВОГ САДА
УПРАВНИ ОДБОР
Број: 020-7/2008-19-II
28. фебруар 2008. године
НОВИ САД
Председник
Драган Игњатовић, дипл.инж. с.р.

ОГЛАС
За попуну радног места
1. Радник у ресторану
1 извршилац
2. Радник у бифеу
1 извршилац
Услови за рад:
под 1. и 2. Основна школа, I степен стручне спреме.
Учесник огласа треба да испуњава услове из члана
6. Закона о радним односима у државним органима
(“Службени гласник Републике Србије”, број 48/91,
66/91, 49/99, 34/2001 и 39/2002), да је лице
- држављанин Републике Србије
- да има општу здравствену способност
- да није осуђивано за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу.
Оглас остаје отворен осам дана од дана објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”.
Пријаву са биографијом и доказом о испуњењу услова огласа доставити на адресу:
Градска управа за опште послове Града Новог Сада,
Жарка Зрењанина бр. 2. или лично у зграду на Тргу слободе бр. 1. шалтер бр. 12. тел. бр. 021/420-299/334.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
Број: 111/2008-06-XV
29. фебруар 2008. године
НОВИ САД

5. mart 2008.
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ГРАД НОВИ САД
Скупштина
47

48
49
49

50

51

52
53
54

55

Одлука о радном времену угоститељских објеката и објеката за приређивање игара за забаву и игара на срећу
Одлука о додели Годишње награде
“Мирослав Антић” за 2007. годину
Одлука о подизању бисте Фехер
Ференцa у Новом Саду
Одлука о изради Плана детаљне регулације Петроварадинске тврђаве у
Новом Саду са Програмом и Решењем
о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације
на животну средину
Одлука о изради Плана детаљне регулације пешачког и инфраструктурног
моста у Новом Саду са Програмом и
Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне
регулације на животну средину
Одлука о утврђивању вредности бода
за одређивање висине накнаде за коришћење грађевинског земљишта за
2008. годину
Одлука о одређивању јавног грађевинског земљишта (К.О. Нови Сад I)
Одлука о одређивању јавног грађевинског земљишта (К.О. Нови Сад II)
Решење о давању сагласности на
Одлуку о изменама Одлуке о утврђивању накнаде за ванредни превоз на
општинским путевима и улицама на
територији Града Новог Сада
Решење о разрешењу заменика
Градског јавног правобраниоца
(Александра Гојковић)

171

57

173
173

58
59

174

182

60

61

62

188

Решење о постављању саобраћајне
сигнализације у раскрсници Булевара
Јаше Томића и Кисачке улице у Новом
Саду
Решење о утврђивању режима саобраћаја за теретна моторна возила
преко Моста слободе у Новом Саду

197
197

198

198

199

199

Агенција за енергетику Града Новог Сада
189

63

190

Одлука о вредности коефицијента
за обрачун висине накнаде за лиценце за обављање енергетских делатности за 2008. годину

Градоначелник

Градска управа за опште послове

56

—

Решење о утврђивању Програма у
области културе и уметности, које
реализују одређене установе или

190

Градска управа за саобраћај и путеве

187
187

организације током целе године, и
Програма у области културе и уметности, које остварују организације
лица са посебним потребама, за
2008. годину
Решење о постављењу помоћника
шефа Сектора за контакт центар у
Служби Градоначелника Града Новог
Сада (Злата Гостовић)
Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве
Решење о образовању Комисије за
јавну набавку за избор најповољнијег
понуђача за пружање услуга смештаја и
држања паса и мачака у прихватилишту
Решење о именовању председника,
заменика председника, чланова и
секретара Комисије за јавну набавку
за избор најповољнијег понуђача за
пружање услуга смештаја и држања
паса и мачака у прихватилишту
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Оглас за попуну радног места
1. Радник у ресторану - 1 извршилац
2. Радник у бифеу - 1 извршилац

200

200

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

