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ГРАД НОВИ САД

и словачка национална мањина по једног представника
у Савету.

Скупштина

Председника, заменика председника и чланове Савета бира Скупштина Града већином гласова присутних
одборника, из реда припадника српског народа и
мађарске, хрватске, русинске и словачке националне
мањине.
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На основу члана 98. Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС”, бр. 129/2007) и члана 31. став
4. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина
Града Новог Сада на XII седници 27. марта 2009.
године, доноси

ОДЛУКУ
О ДЕЛОКРУГУ, САСТАВУ И НАЧИНУ РАДА
САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ
ГРАДА НОВОГ САДА
Опште одредбе

Чланови Савета из реда националних мањина бирају се на предлог националних савета националних
мањина.
Мандат чланова Савета траје пет година.
Члан 4.
Комисија за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања подноси Скупштини Града предлог за избор председника, заменика председника и
чланова Савета.

Делокруг рада Савета
Члан 1.

Овом одлуком уређује се делокруг, састав и начин
рада Савета за међунационалне односе Града Новог
Сада (у даљем тексту: Савет), начин избора чланова
Савета, као и друга питања од значаја за његов рад.
Члан 2.
Савет разматра питања остваривања, заштите и
унапређења националне равноправности у Граду Новом Саду (у даљем тексту: Град), у складу са законом,
одлуком Аутономне Покрајине Војводине и Статутом
Града Новог Сада (у даљем тексту: Статут).
Скупштина Града Новог Сада (у даљем тексту: Скупштина Града), Градско веће Града Новог Сада (у даљем
тексту: Градско веће), и Градоначелник Града Новог Сада (у даљем тексту: Градоначелник) су дужни да предлоге одлука који се тичу националне равноправности
претходно доставе на мишљење Савету.

Избор и мандат чланова Савета
Члан 3.

Члан 5.
Када Савет разматра питања и предлоге одлука и
других аката органа Града који се тичу права националних мањина које немају своје представнике у Савету,
представници тих националних мањина имају право да
учествују у раду Савета, без права одлучивања.
Члан 6.
Савет обавља следеће послове:
1. разматра питања остваривања националне равноправности, заштите и унапређења права националних мањина у области образовања, информисања, службене употребе језика и писама и
културе у Граду;
2. учествује у утврђивању општинских планова и
програма који су од значаја за остваривање националне равноправности;
3. прати и разматра могућности за стицање образовања на језицима националних мањина, нарочито
у предшколским установама, основним и средњим
школама на територији Града;

Представнике у Савету имају припадници српског
народа и мађарске, хрватске, русинске и словачке националне мањине.

4. разматра постојање неопходних услова за неометан развој културе свих националних мањина заступљених на територији Града и питања финансирања културног стваралаштва националних
мањина;

Српски народ има пет представника, мађарска национална мањина два представника, а хрватска, русинска

5. разматра спровођење законских одредби о истицању симбола националних мањина у Граду;

Савет има десет чланова.
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6. предузима активности на подстицању међуетничке и међуверске толеранције, промовише међусобно разумевање и добре односе међу заједницама које живе у Граду; и

Јавност рада се обезбеђује присуством представника средстава јавног информисања седницама Савета,
давањем саопштења, одржавањем конференција за
штампу и на друге одговарајуће начине.

7. обавља и друге послове у вези са заштитом права националних мањина на територији Града.

Завршне одредбе

Члан 7.
Савет има право да пред Уставним судом покрене
поступак за оцену уставности и законитости одлуке или
другог општег акта Скупштине Града ако сматра да су
њиме непосредно повређена права припадника српског
народа и мађарске, хрватске, русинске и словачке националне мањине, и право да под истим условима пред
Врховним судом Србије покрене поступак за оцену сагласности одлуке или другог општег акта Скупштине
Града са Статутом.

Међусобни односи са другим органима
Члан 8.
Приликом разматрања питања из своје надлежности
Савет остварује сарадњу са органима Града који су
дужни да на захтев Савета доставе тражене податке и
информације из своје надлежности.
Савет сарађује и са организацијама које делују у области заштите и унапређења националне равноправности, мултикултуралности и толеранције.
Савет обавештава Скупштину Града о ставовима и
предлозима поводом разматрања питања из свог делокруга рада, која је дужна да се о њима изјасни на првој
наредној седници, а најкасније у року од 30 дана од дана достављања предлога или става Савета.

Начин рада и одлучивање
Члан 9.
Председник и заменик председника Савета не могу
истовремено бити представници српског народа, односно исте националне мањине.
Председник Савета представља Савет, сазива и руководи седницама, потписује акта и врши друге послове у складу са законом, Статутом и овом одлуком.
Председник Савета је дужан да сазове седницу Савета на предлог представника српског народа, односно
националне мањине која има представника у Савету.
Члан 10.
Савет доноси Пословник о раду, којим се уређује начин рада Савета.
Савет доноси закључке, ставове, мишљења и предлоге консенсусом чланова Савета.

Члан 12.
Административно техничке послове за потребе рада
Савета обавља Служба за скупштинске послове.
Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 021-02/2009-936-I
27. март 2009. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.
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На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и
изградњи (“Службени гласник Републике Србије”, бр.
47/2003 и 34/2006) и члана 24. тачка 6. Статута Града
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града
Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на XII седници 27. марта 2009. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА КАЋ
Члан 1.
Приступа се изради плана генералне регулације насеља Каћ (у даљем тексту: план).
Члан 2.
Планом ће се утврдити намена површина у грађевинском рејону и атару који је у обухвату плана, поделиће се грађевински рејон на јавно и остало грађевинско земљиште и утврдиће се правила уређења и правила
грађења.
Члан 3.
Обухват плана је КО Каћ.
Члан 4.
Рок за израду плана је четири месеца од дана ступања на снагу ове одлуке.

Јавност рада
Члан 11.

Члан 5.

Седнице Савета су јавне, сем у случајевима када
чланови Савета одлуче другачије.

Средства за израду плана обезбеђена су Програмом
уређивања грађевинског земљишта за 2008. годину
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(“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 48/2007 и
39/2008).
Члан 6.
Саставни део ове одлуке су Програм за израду плана генералне регулације насеља Каћ и Решење о приступању изради стратешке процене утицаја плана генералне регулације насеља Каћ 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: 35-335/2008-I
27. март 2009. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

ПРОГРАМ
ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА КАЋ
1. УВОДНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
За насеље Каћ и његов атар донет је План генералне регулације насеља Каћ (“Службени лист Града Новог
Сада”, бр. 8/99, 8/2001, 17/2003 и 25/2006) (у даљем тексту: важећи план). Његова концепција заснована је на
решењима Просторног плана Града Новог Сада и Општине Сремски Карловци (“Службени лист општине Нови
Сад”, број 5/74 и “Службени лист Града Новог Сада”,
број 9/95) у даљем тексту: ППГНС). Поводом израде новог просторног плана Града Новог Сада, указала се
потреба за преиспитивањем могућности за формирање
нових радних зона између Каћа и Новог Сада.

2. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА
Правни основ за израду Програма за израду плана
генералне регулације насеља Каћ (у даљем тексту:
Програм) садржан је у члану 45. став 1. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 47/2003 и 34/2006) (у даљем тексту: Закон).
Овом одредбом прописано је да се пре доношења одлуке о изради урбанистичког плана приступа изради
програма за израду плана.

3. ДОКУМЕНТАЦИЈА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАДУ
ПРОГРАМА И ОЦЕНА СТАЊА ПРОСТОРА
Регулациони план насеља Каћ донет је 1999. године
и за обухват је имао целу катастарску општину, а
мењао се и допуњавао 2001. године. Основ за израду
тог планског акта био је Закон о планирању и уређењу
простора и насеља (“Службени гласник Републике Ср-
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бије”, бр. 44/95, 23/96, 16/97 и 46/98). Затим је 2003. године тај плански акт измењен у циљу усаглашавања са
одредбама Закона о планирању и изградњи (“Службени
гласник Републике Србије”, број 47/2003) односно одговорено је на законску обавезу да се у року од шест месеци од дана његовог ступања на снагу донесе одлука
о одређивању делова урбанистичког плана који нису у
супротности са одредбама Закона, чиме је продужена
важност овог планског акта и после 13. новембра 2003.
године. Потом, 2006. године су обрађена поглавља која
су, према одредбама Закона недостајала, унете су
циљане измене и промењен је назив плана у План генералне регулације насеља Каћ.
Катастарска општина Каћ се граничи са следећим
катастарским општинама: Ченеј, Нови Сад III, Ковиљ,
Будисава, Ђурђево, Госпођинци и Бачки Јарак. На
крајњем југу, на удаљености од око 50 m од корита Дунава, катастарска општина се пружа на западу дуж
шумског појаса обухватајући секундарни одбрамбени
насип; на северозападу се пружа дуж зоне заштите археолошког налазишта “Велики Римски шанац”, која одваја Пејићеве салаше и Немановце од пољопривредних
површина испресецаних мрежом мелиорационих канала; на истоку се пружа до границе грађевинског рејона
насеља Будисава. Поменута насеља настала су на оцедитим гредама алувијалне, лесне терасе благо нагнуте
ка југоистоку према старој обали Дунава.
Кроз каћки атар пролазе железничка пруга Нови Сад
- Орловат, индустријска пруга (ка новосадској радној зони “Север IV”), државни путеви I реда - аутопут ХоргошБеоград (М-22 односно Е-75) и Нови Сад-Зрењанин (М7), те државни пут II реда Нови Сад - Тител (Р-110). На
основу Просторног плана подручја инфраструктурног
коридора аутопута Е-75 Суботица - Београд (Батајница)
(“Службени гласник Републике Србије”, број 69/2003),
донет је План детаљне регулације инфраструктурног
коридора ауто-пута Е-75 на административном подручју
Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог Сада”,
број 9/2006) (у даљем тексту: ПДР аутопута). У њему,
задржавајући такозвану Каћку петљу, тј. петљу “Зрењанин” као денивелисано укрштање са путем М-7 преко
којег се Каћ повезује са Новим Садом, дефинисана је
локација за изградњу наплатне станице аутопута непосредно северозападно од планираног натпутњака за
локални, Стари каћки пут. Дуж њега су изграђени инфраструктурни водови за снабдевање Каћа, јер се раније
њиме повезивао са Новим Садом. У ПДР аутопута дефинисано је и укрштање “Нови Сад југ” (на стационажи
119+200 аутопута), у чијој непосредној близини на истоку аутопут пресеца западна граница катастарске општине Каћ (на стационажи 119+850 аутопута), док је источна граница на стационажи 125+000 аутопута. Затим,
планирана нова петља “Ковиљ” такође омогућава везу
са Каћем.
У обухвату ПДР аутопута, за деоницу кроз каћки
атар дужине око 5 km одређене су намене пољопривредног земљишта, локације двају мотела “Минутмајур” са станицама за гориво, положаји постојећих
натпутњака за атарске путеве (једног између потеза
Поповача и Млака, другог на граници са катастарском
општином Ковиљ) и положаји пролаза мелиорационих
канала. Док се дуж аутопута пружају коридори магистралног гасовода и нафтовода, у северном делу је атар
пресечен електроенергетским коридором.
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Северно од пруге се налазе природне депресије са
мелиорационим каналима који су удаљени од насеља.
Међутим, слив мелиорационих канала К-600 простире
се непосредно јужно и југозападно од насеља, где се
налазе остаци влажних ливада Каћког рита, а који су
некада припадали подручју Дунава. Те ливаде и трстици су станишта за птице током миграције; њихово очување обезбеђује функционисање еколошких коридора
дуж канала који гравитирају према Дунаву и наслањају
се на Специјални резерват природе “Ковиљско-петроварадински рит”, чији се мали део површине од око 6,6
ha налази на крајњем јужном делу катастарске општине
Каћ, тако да планска документација мора бити у складу
са Уредбом о заштити специјалног резервата природе
“Ковиљско-петроварадински рит” (“Службени гласник
Републике Србије”, број 27/98). Такође, у ПДР аутопута
задржава се пролаз за дивљач која се креће дуж поменутог шумског појаса уз западну границу атара, што ограничава планирање садржаја у њиховом окружењу.
Северозападно од Старог каћког пута, а између насеља и секундарног одбрамбеног насипа, налазе се остаци старог тока Дунава у виду оаза аутохтоног дрвећа
и чисте воде, у чијем окружењу има делимично сачуваних старих салаша (раније под претходном заштитом) и
нових викенд-кућа и воћњака, уређених рибњака и
мрестилишта. Ту је пецарошки ревир “Црни вир”, а уз
насеље купалиште “Бели вир”. Југоисточно, дуж Строг
каћког пута, делове пашњака је некадашња економија
“Слога” поделила својим радницима у виду плацева, те
су спорадично бесправно изграђене породичне и викенд-куће. Затим, скоро 4 km удаљен од пута за Зрењанин, и још 5 km удаљен од Каћке петље, изграђен је
угоститељски објекат “Салаш 84”.
Каћ је велико приградско подунавско насеље на лесној тераси и једно је од најстаријих у новосадској агломерацији (насталих до краја XVII века). Налазећи се североисточно од Новог Сада, преко Каћке петље
удаљено је око 10 km од центра града, а од његове радне зоне “Север IV” - 4 km. У њему је било пописано
11.593 становника 2002. године, а регистровано 11.242
становника 2003. године, те 12.225 становника 2008. године. Густина настањености континуално изграђеног
подручја је око 22,5 ст/ha. С обзиром да је највеће, насеље Каћ има водећу улогу у источној групи насеља на
административној територији Града Новог Сада. Представљао је изразито имиграционо насеље. Ту улогу му
је предвидео важећи ППГНС као насељу I круга унутар
којег ће се развијати становање “градског типа”. Сагласно томе, пољопривредно становништво је 1953. године
представљало око 80% укупног, а 1991. само 8,2%. Просечна величина домаћинства је још увек већа него у
другим насељима, али је са 3,7 опала на 3,3 члана.
Насеље је задржало карактеристике плански насталог са ортогоналном матрицом и наглашеним главним
правцима дуж регионалног пута и железничке пруге, с
тим што је матрица модификавана немогућношћу равномерног развоја због близине лесног одсека, те изградњом која се у новије време прилагођава наслеђеној
парцелацији. Изграђено је на ивици лесне терасе (са
котом 78 - 82 m н.в.), која се одсеком спушта у алувијалну
раван (кота 75 - 76 m н.в.). Терени на којима је настало
погодни су за изградњу и имају носивост од 2,0 kg/cm2.
Максимални ниво подземне воде износи 78,50 m н.в.,
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при чему је северозападни део насеља угрожен њиховим дејством.
Најстарији део насеља настао је на преласку са одсека лесне терасе у алувијалну раван Дунава. Блокови
према јужној граници су неправилни и најчешће су економским делом парцеле окренути пространој алувијалној равни. Овај положај је само у ретким случајевима
адекватно искоришћен за лоцирање објеката. У језгру
насеља концентрисани су садржаји центра у старим и
новим објектима, а наговештена је тененција његовог
линеарног ширења дуж главне улице. Изградњом “Светосавског дома” са различитим садржајима, створен је
трг који уоквирују црква са портом, споменик, објекти
земљорадничке задруге (угоститељство) и банка, а пресеца га главна улица.
Регистровани су појединачни објекти од значаја за
заштиту градитељског наслеђа, односно који уживају
претходну заштиту Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада на основу чл. 27. став 1. Закона
о културним добрима (“Службени гласник Републике
Србије”, број 71/94). Влада Републике Србије је 18. децембра 2003. године под бројем 633-8403/2003 донела
Одлуку о утврђивању Српске православне цркве Преноса моштију Св. Николе у Каћу (“Службени гласник Републике Србије”, број 128/2003) за споменик културе.
Шире подручје центра препознаје се као амбијентална
целина са наслеђеном физиономијом. Према налазима
Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, у Каћу је заступљен “традиционални модел панонске ендемске архитектуре сеоског или панонског типа”. У
извесној мери је нарушен склад изграђеног, јер је градски тип становања у директном сучељавању са наслеђеним објектима. Изграђени простори северно од
пруге (усамљено “Петрово насеље”, бесправно насеље
Рома на пашњаку), у алувијалној равни (забарени пашњак због проблематично одржаваног, бесправно зацевљеног канала крај пијаце, кланица уз спортски центар, вашариште са дивљом депонијом и стрелиштем) и
према Будисави (спорадично изграђени привредни
објекти), доприносе нефукционалној организацији и
кваре општи утисак о уређености насеља.
Новији део Каћа је са ортогоналном шемом улица,
али без правилности, тако да су у северном делу настали други значајни правци паралелни са пругом - улице
Жарка Јовића, Моше Пијаде и Партизанска, где су концентрисани привредни објекти у функцији пољопривреде и складишта уз пругу. Због тога постоје две линије
јавног превоза путника из Новог Сада, где се једна пружа главном улицом ка Будисави, а друга улицама Симе
Шолаје, Моше Пијаде, Жарка Јовића и Иве Лоле Рибара (са окретницом). Почетком изградње насеља “Куке”
тежиште насеља се помера на запад, ка Новом Саду,
док терени на истоку, према Будисави, на којима је започета изградња привредних објеката, стамбеног комплекса “Сунчани брег” и манастира, доприносе даљем
нерационалном развоју дуж регионалног пута. Забележена је бесправна изградња према Новом Саду и, у
мањем обиму, северно од пруге и јужно од грађевинског
рејона, на потесу Сигет.
Изграђено подручје у насељу заузима 492 ha. Доминантне су намене становање, саобраћајнице, центар и
спортски центар. Површине стамбених парцела су веома неуједначене од 300 m2 до 5000 m2. Број станова
(2.808) је мањи од броја дамаћинстава (2.881), па је тре-
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нутно потреба за становима задовољена. Насеље је
опремљено јавним службама за предшколско (ПУ “Радосно детињство”) и основно образовање (ОШ “Ђура
Јакшић”), здравствену заштиту, делатностима из области културе, спорта, као и комуналним површинама и
објектима (депонија у оквиру циглане, сточно гробље
са депонијом у еколошки неприхватљивом стању,
гробље, пијаца, ватрогасни дом, вашариште са стрелиштем). Поред православног храма и започете изградње
правосланог манастира, присутни су објекти за грађане
евангелистичке, назаренске и реформаторске верске
заједнице. Изузев земљорадничке задруге, циглане, занатских, угоститељских и трговинских делатности, нема
значајнијих привредних објеката у насељу, али је у току
изградња у радној зони на западу (две станице за гориво, предузеће “Унимет” и др.), као и изградња објеката у
функцији пољопривреде на њивама северно од пута М-7,
а у окружењу прикључка летњег пута Каћ - Римски шанчеви.
Због недовољно развијених привредних делатности
у самом насељу, број запослених становника 2002. године износио је 3.514, од којих близу 2.500 је радило изван Каћа, највише у Новом Саду. Потенцијали за будући
развој су близина радних зона Новог Сада, формирање
радних зона у каћком атару дуж пута М-7 и садржаји
који би се могли развијати у окружењу аутопута Е-75.
Односно, требало би искористити приступ на аутопут
преко планиране петље за везу са обилазницом око Новог Сада. У важећем ППГНС планирано је да та обилазница, на продуженом правцу пута М-21, сече каћки атар
од поменуте петље у правцу севера и веже се за постојећу петљу путева М-7 и Р-110 западно од границе
грађевинског рејона Каћа.

4. ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА
Главни циљеви уређења атара треба да буду стварање услова за привредни развој у близини Новог Сада
на улазном правцу из Зрењанина, у окружењу аутопута,
те туристички развој у окружењу Специјалног резервата природе “Ковиљско-Петроварадински рит” и обале
Дунава. Уз заштиту обрадивих пољопривредних површина, влажних станишта птица и аутохтоног шумског
станишта дивљачи, треба стимулисати производњу органске хране и етно-туризам на салашима, рибарство,
лов, риболов и с њима повезан туризам и рекреацију на
делу шумског земљишта и пашњака.
Неопходно је сагледати правце демографског и привредног развоја у наредних 20 година. У складу са њима, у оквиру грађевинског рејона насеља провериће се
постојећи и планирани капацитети за становање, рад,
јавне службе, саобраћај, комунално и инфраструктурно
опремање, а потом кориговати граница грађевинског
рејона насеља. Преиспитаће се оправданост учешћа
враћених пашњака и намене заштитног зеленила у
грађевинском рејону, поново одредити приоритети и
проценити потребна средства за уређење саобраћајница и изградњу јавне комуналне инфраструктуре у
средњорочном периоду, те размотрити захтеви грађана
из протеклог периода.
Провериће се могућност проширења радне зоне
према Новом Саду и предложити услови за саобраћајно и инфрструктурно опремање и изградњу привредних
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објеката. У складу са тим, предложиће се рестриктивни
услови за изградњу објеката у атару, како би се изван
предложених зона сачувало пољопривредно земљиште
и не би угрожавала животна средина и природне вредности. Друштвено-економске промене које су у току
требало би да створе повољније економски амбијент за
бржи развој привреде, пре свега за развој малих и
средњих предузећа, чиме би се повећала укупна запосленост становништва. Бржи привредни развој очекује
се у другој етапи планског периода, након изградње нових привредних капацитета, када ће већи део радно
способног становништва радити у њима, али ће део активног становништва због близине града радити и у Новом Саду.

5. ОБУХВАТ ПЛАНА И ОДРЕЂИВАЊЕ
ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКОГ РЕЈОНА
НАСЕЉА И ЗЕМЉИШТА У АТАРУ
Обухват плана чини катастарска општина Каћ површине 7.486 ha. Унутар обухвата плана, одредиће се
грађевински рејон насеља Каћ од око 601 ha и грађевинско земљиште у атару намењено за радне зоне од
око 247 ha, те за локални пречистач отпадних вода од 3
ha и за зону салаша и рекреације “Црни вир” од 37 ha.
Границе проширења и смањења у важећем плану одређеног грађевинског рејона и земљишта дате су само
на графичком приказу Програма, а предложена граница
грађевинског рејона насеља и предложене границе
грађевинског земљишта у атару текстуално ће се дати
у плану генералне регулације насеља Каћ (у даљем
тексту: план).

6. КОНЦЕПТ УРЕЂЕЊА АТАРА
Предлаже се грађевински рејон насеља, наведено
грађевинско земљиште у атару и следеће основне намене површина у атару: обрадиво земљиште, заштитно
зеленило, пашњаци, трстици, рибњаци, специјални резерват природе, постојеће шуме и шумско земљиште,
планирано земљиште за пошумљавање, одбрамбени
насипи, државни, локални и главни атарски путеви, железничка пруга, мелиорациони канали и црпна станица
мелиорационог система. Остали садржаји биће: на
грађевинском земљишту - железничка станица, станице
за снабдевање горивом, надпутњаци, надвожњаци, бициклистичке стазе, пропусти за канале и дивљач, те инсталације примарног водовода и телекомуникација, на
шумском земљишту - потенцијално каптажно подручје
на делу треће зоне заштите рита, а на пољопривредном земљишту - инфраструктурни коридори (далековода и магистрлних гасовода и нафтовода), археолошки
локалитети и појединачни слаши, фарме и други објекти за примарну пољопривредну производњу.
Веза државних путева I реда (М-7 и М-21) планирана
је у ППГНС. Овим програмом предлаже се нова траса
те обилазнице, на основу које ће се источно од ње одредити граница за проширење грађевинског рејона насеља, а западно од ње границе грађевинског земљишта
у атару, и то за проширење постојеће и формирање нових радних зона.
Предлаже се фазност реализације као и различити
услови изградње у радним зонама. Дефинисаће се ре-
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гулације режијских саобраћајница обострано дуж пута
М-7 и њихове везе са сабирном саобраћајницом која би
се градила јужно, на насутом земљишту садашњег пашњака на потезу Врбовац. То ће омогућити наставак
изградње објеката у функцији секундарних и терцијарних делатности јужно од пута М-7 и постепено проширење привредних активности на улазном правцу из Новог Сада (око 211 ha), али у мањој мери и у насељу, у
оквиру радне зоне према Будисави (око 17 ha). Независно од тога, предлаже се формирање радне зоне уз аутопут, и то источно од планиране петље “Нови Сад југ”
(око 36 ha).
На пољопривредним површинама, у непосредном
окружењу грађевинског рејона, површине би се намениле заштитном зеленилу, каналима са пашњацима, трстицима и рибљаком на делу Сигета. Такође, поред задржавања постојећих салаша, одредиће се подручја на
којима је започета и могућа нова изградња салаша,
фарми и објеката за примарну пољопривредну производњу и прераду, док би изван њих таква изградња била могућа под строжијим условима. Јужно од насеља,
задржаће се планирана локација за изградњу локалног
пречистача отпадних вода, које би се након прераде
упуштале у канал К-600.
Између грађевинског рејона и шумског подручја које
се пружа дуж секундарног одбрамбеног насипа, предлаже се зона салаша и рекреације “Црни вир”, као
грађевинско земљиште у атару.
У окружењу мотела са пумпом “Минут-мајур”, укрштања шумског појаса са аутопутем где је пролаз за
дивљач, те планиране петље “Нови Сад југ” и поменуте
радне зоне, предлаже се туристичко-спортско-рекреативна намена. Такође, за исту сврху било би планирано
шумско земљиште и пашњак источно од црпне станице
“Калиште” и одбрамбеног насипа, који су у непосредном
суседству Специјалног резервата природе “КовиљскоПетроварадински рит”.
Кружном рекреативном бициклистичком стазом по
постојећим путевима могли би се повезати поменути
шумски и рекреативни локалитети у атару са центром
насеља и његовим парковским и спортско-рекреативним комплексима. Та стаза би за прелаз аутопута користила натпутњак планиране петље, а њену наплатну
рампу за приступ туристима у транзиту. С друге стране,
стаза би користила контакт са планираном бициклистичком стазом дуж Старог каћког пут за најбржу везу са
Новим Садом. Огранак рекреативне стазе од Старог
каћког пута у правцу северозапада, по постојећем насипу и по атарском путу дуж границе катастарских општина Каћ и Нови Сад III, омогућио би везу са Немановцима и Пејићевим салашима, па тиме постао сегмент
“зелених стаза” око града.
Предлаже се грађевински рејон насеља Каћ од око
601 ha, тако да се на потезима северно од железничке
пруге Нови Сад - Орловат значајно смањи у важећем
плану дат грађевински рејон, као и да се изврше мање
корекције у другим деловима. С обзиром на средњу густину насељености, близину Новог Сада и имиграциони
карактер насеља, пројекција становништва неће бити
опредељујући фактор у конципирању његовог развоја,
већ планирани капацитет за изградњу стамбених објеката на површини од око 63 ha. При густини од 50 ст/ha,
на тој површини би се могло очекивати нових 3.150 ста-
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новника, што би уз 2008. године регистрованих 12.225
становника, чинило око 15.400 становника у насељу у
крајњој фази планског периода од 20 година.
Концепт предложене организације саобраћаја и “крупне” инфраструктуре којима се предложени грађевински рејон насеља и грађевинско земљиште у атару повезује са Новим Садом, Будисавом и даљим насељима,
те концепт уређења пољопривредног, шумског и водног
земљишта, дати су на графичком приказу “Концепт организације и уређења катастарске општине” у размери
1:20000.

7. КОНЦЕПТ УРБАНИСТИЧКОГ РЕШЕЊА И
ПОДЕЛА ПРЕДВИЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
РЕЈОНА НА ГРАЂЕВИНСКЕ ЦЕЛИНЕ
С обзиром на положај радних зона у атару, на улазу
у Каћ из правца Новог Сада задржао би се комплекс
економије некадашње “Слоге”, који ће постепено мењати намену ка терцијарним делатностима, а на крајњем
западном делу грађевинског рејона предлажу се мање
површине за производно занатство и услуге са становањем, који ће бити прелазна намена ка планираном
становању на потесу Куке. Иста намена предлаже се за
делове простора између пруге и Партизанске улице на
северу, где ће се смењивати са просторима железничке
станице, складиштима у заштитном појасу пруге, те
пословним простором са складиштима изван тог појаса. Ту ће се задржати локације за ватрогасни дом и хитну помоћ. Затим, производно занатство и услуге са становањем се предлажу и на истоку, уз планирану радну
зону према Будисави.
Пошто ће се смеће из насеља односити на градску
депонију удаљену свега 4 km од насеља, за део простора циглане предлаже се рекултивација привремене депоније и позајмишта земље, уз могућност постепеног
успостављања производних активности које би биле у
функцији пољопривредне производње и прераде, или
добијања енергије из биомасе. У том смислу, у контакту
са обрадивим земљиштем атара, на периферији нсеља
се предвиђају мање површине за становање пољопривредног типа (обухватиће махом постојеће салаше) и то
северно од пруге користиће постојеће прелазе, те између пруге и економије на потесу Слога, тј. дуж пута
који се наставља у локални пут Каћ-Бачки Јарак.
Континуално изграђено подручје од око 280 ha задржаће се као постојеће породично становање, при чему ће се ускладити услови за изградњу на веома различитим парцелама, јер се обухватају оне градског типа
(дубине 30-60 m) и оне сеоског типа (дубине 100-130 m),
за које у наредном периоду неће бити рационално пробијање улица у унутрашњост блокова.
Ново породично становање предвиђа се на површинама од око 21 ha и то: уз изграђене улице дуж којих се
постепено граде објекти (Улица Стефана Немање на
потесу Слоге), на којима треба завршити започето пробијање улица у блок (улице Михајла Пупина и Марка
Перичина Камењара) и тамо где велика дубина блока
омогућава, али изградња није реализована до сада (у
источном делу насеља отварањем приступа из улица
Иве Лоле Рибара, Јована Јовановића Змаја, Пролетерске и Добровољачке). У западном делу насеља, да би
се олакшала реализација на потесу Куке, за планирано
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породично становање на површинама од око 23 ha
предвиђа се делимично нове регулације улица, претежно дуж атарских путева и у складу са започетом реализацијом према важећем плану.
На крајњем источном делу насеља, на површини од
око 19 ha, породично становање ће се реализовати у
другој етапи планског периода. То подручје ће обележити већ започета изградња нове православне цркве на
изолованом манастирском комплексу. У суседству, завршетак стамбених низова у комплексу “Сунчани брег”
подразумевао би могућност задржавања ограђеног, затвореног типа насеља са контролисаним приступом.
Социјално становање на комплексу од 0,85 ha предвиђа се на делу пашњака северно од пруге, како би се
омогућило уређење простора групе “расутих”, малих,
ромских кућа.
Као амбијентална целина, одредиће се зона центра
насеља на деоници од око 700 m пута Р-110, односно
дуж улица Светосавске и Краља Петра I, а између улица Светозара Марковића, Војина Палексића, Саве Малешева и Светозара Милетића. Ту ће се одредити површине за становање и пословање у центру, те за
ванстамбене делатности. Ово подразумева већу заузетост парцела, али и ограничење висине и положаја
објеката. Посебна пажња ће се посветити уређењу пешачких површина у окружењу заштићеног културног
добра (српска православна црква са парковски уређеном портом), спомен-обележја народноослободилачкој
борби, наслеђених објеката који су под претходном заштитом и објеката јавних служби. Ту је изграђен објекат
светосавског дома као вишенаменски спортско-пословни објекат, са уређеном пешачком површином у профилу Улице Саве Малешева. Предлаже се повезивање те
површине и тротоара дуж Улице краља Петра I са пешачким површинама у унутрашњости блока, на такав
начин да се омогући доградња постојећег објекта дома
здравља, обезбеди паркинг-простор са приступом из
Улице Војина Палексића и планира изградња новог
објекта за јавне службе у тој улици. Тако концентрисаним јавним садржајима придружио би се планирани
парк са дечијим игралиштима, који би их из унутрашњости блока, преко уређених површина постојећег канала, повезао са планираним спортским центром, постојећим јавним спортским центром (са планираним
проширењем), те планираном парк-шумом и купалиштем “Бели вир” на западу.
Неопходно је обезбедити одмуљавање и проточност
канала у грађевинском рејону, у који се сливају атмосферске воде из насеља, и довођење у функцију зацевљене трасе канала на дужини од 100 m. Ово неће
угрозити функционисање зелене пијаце у суседству, јер
би се паркинг-простор обезбедио на делу парковске
површине између канала и планираног спортског центра.
Омогућиће се проширење постојећег школског комплекса ка западу и доградња неопходних учионичких и
трпезаријских простора, а на углу улица Војина Палексића и Светосавске, на делу парцеле са старим школским објектима, предлажу се ванстамбене делатности.
То подлразумева формирање локације за вишенаменски културно-пословни објекат са подземном гаражом.
Јужни део те парцеле би се наменио становању и пословању у центру.
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У функцији ванстамбених делатности у подцентрима, задржаће се локација пословног објекта на северозападу насеља (угао улица Моше Пијаде и Радничке) и
на североистоку (угао улица Партизанске и Пролетерске), док ће се за неку од јавних служби резервисати локација са објектима земљорадничке задруге (угао улица Жарка Јовића и Војина Палексића) и планирати нова
локација на потесу Куке. Такође, на потесу Куке се предлаже ширење комплекса и изградња новог објекта основне школе удаљене 1.300 m западно од центра, а у
њеном суседству, на углу улица Виноградарске и др
Младена Стојановића, обезбедиће се локација за изградњу нове предшколске установе која је неопходна у
овом тренутку (недостаје смештај за 100 деце). С друге
стране, на удаљености 1.500 m источно од центра,
предлаже се формирање комплекса и изградња нових
објеката основне школе и предшколске установе, који
би се пешачки повезали с Пролетерском улицом. Њихова реализација би се могла очекивати у другој етапи
планског периода, тј. након изградње стамбеног комплекса “Сунчани брег”.
Комуналне површине појавиће се у виду постојећег
вашаришта на југу, гробља са планираним проширењем
и планираних спортских паркова северно од железничке пруге, заштитног зеленила на претежно државном
земљишту уз пругу и уз канал. Већи простор пашњака
око канала предвиђа се за парк-шуме по југозападном
ободу грађевинског рејона, на потесима Сигет и Врбовац. На осталом грађевинском земљишту, зеленило ће
употпуњавати суседство стамбених низова на комплексу
“Сунчани брег”, обод планираног становања на истоку,
ка Будисави, и на западу, на потесу Сигет, где ће породично становање одвајати од интензивне пољопривредне производње.
Грађевинске целине чиниће површине преовлађујуће
намене у блоковима који ће се дефинисати регулацијама
саобраћајница. Концепт предложене поделе на грађевинске целине грађевинског рејона насеља и грађевинског земљишта у атару, дат је на графичком приказу
“Концепт намене површина грађевинског земљишта” у
размери 1:5000.

8. ПОДЕЛА ПРЕДВИЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
РЕЈОНА И ЗЕМЉИШТА НА ЈАВНО И ОСТАЛО
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
За јавно грађевинско земљиште у атару предлажу се
површине планираних саобраћајница у радним зонама
и постројења за пречишћавање отпадних вода. За јавно
грађевинско земљиште у грађевинском рејону насеља
предлажу се следеће површине: постојеће и планиране
саобраћајнице, железничка станица и пруга, пешачке
површине у центру, црпне станице, трансформаторске
станице, мернорегулациона станица, предшколске установе, основне школе, планирани ватрогасни дом, хитна помоћ, разне јавне службе, јавни спортски центар,
спортски парк, парк, парк-шуме, канал и заштитно зеленило. Локације разних јавних служби обезбедиће просторе потребне за градску управу, дом здравља, дом
културе и социјалне установе, а уз њих и сродне ванстамбене садржаје као што су просторије месне заједнице, пошта, ловачки дом и седишта друштвених организација (културних, уметничких, образовних, спортских).
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Остало грађевинско земљиште у грађевинском рејону предлаже се за следеће намене: становање
пољопривредног типа, постојеће породично становање,
планирано породично становање, планирано породично становање условљено израдом ПДР-а, стамбени низови у комплексу, социјално становање у комплексу,
становање и пословање у центру, ванстамбене делатности у центру и подцентрима, светосавски дом, црква
са парковски уређеном портом, манастирски комплекс
са црквом, производно занатство и услуге са становањем, станица за снабдевање горивом, пословни простор и складишта, складишни простори у заштитном
појасу пруге, економија, разноврсне привредне делатности без становања, пијаца са пратећим садржајима,
вашариште са паркингом теретних возила, циглана,
планирани спортски центар, рекреативна зона и зеленило уз становање.
Концепт поделе грађевинског земљишта на јавно и
остало, заједно са концептом положаја постојећих и
програмом предложених траса саобраћајница, водоводне мреже, канализационе мреже и електроенергетске мреже у насељу и радним зонама, дат је на графичком приказу “Концепт поделе грађевинског земљишта
са концептом водне и енергетске инфраструктуре” у
размери 1:5000.

9. ПРЕДВИЂЕНЕ ТРАСЕ САОБРАЋАЈНИЦА
И КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Саобраћајна мрежа
У оквиру ваннасељске путне мреже, предлаже се
траса обилазнице око Новог Сада, тј. саобраћајнице
која би повезала следеће државне путеве I реда: магистрални пут Нови Сад - Рума (М21) са аутопутем Нови
Сад - Београд (Е75) и магистралним путем Нови Сад Зрењанин (М-7).
Дефинисањем укрштања атарских путева са овим
саобраћајницама, одредиће се и мрежа атарских путева (главни, сабирни и приступни атарски путеви), уз могућност реализације савремених коловоза на главним
атарским путевима (минималне ширине коловоза 3 m).
За постојеће и планиране категорисане саобраћајнице ван насеља неопходно је поштовање заштитног
појаса јавног пута, који је дефинисан Законом о јавним
путевима (“Службени гласник Републике Србије”, бр.
101/2005 и 123/2007).
Како се предвиђа да ће у насељу живети 15.400 становника након наредних 20 година, према планираној
мобилности становника (2,5 путовања по становнику на
дан) укупан број путовања износиће око 38.500 у току
дана. Очекује се да ће у Каћу бити регистровано око
3.850 путничких аутомобила (сваки четврти становник
поседоваће аутомобил), чије је учешће у превозу путника око 25%; значи да ће се око 9.600 путовања обавити овим превозним средством. У превозу путника, јавни
приградски и међумесни саобраћај и даље ће имати
најзначајнију улогу. Процењује се да ће се овим видом
превоза у току дана обавити око 12.300 путовања (око
32%), тако да се у оквиру пројекције развоја саобраћајних потреба јавном превозу мора дати приоритет. Постојећа путна мрежа својим капацитетима би требало да
задовољи предвиђене потребе.
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Положај Каћа у односу на саобраћајну мрежу града
неће се изменити. Насеље ће гравитирати магистралном путу Нови Сад - Зрењанин, у мањој мери регионалном путу Нови Сад - Тител, док ће коришћење железничког саобраћаја бити у директној вези са развојем
привреде у Каћу и нивоом услуга који ће железнички саобраћај моћи да пружи.
Анализа стања показује да улична мрежа највећим
делом задовољава садашње потребе, изузев у деловима где су формиране нове улице (у унутрашњости блокова) и местима укрштања путева са железничком пругом. Предвиђа се завршавање нових улица и њихово
повезивање са постојећом уличном мрежом да би се
створили оптимални услови за одвијање саобраћаја,
изградњу комуналне инфрструктуре, а нарочито одводњавање атмосферских вода.
Предвиђа се улица са ширином регулације од 12 до
35 m. Знатна побољшања у оквиру попречних профила
улица предвиђа се каблирањем ваздушне електричне и
телефонске мреже, што је посебно важно у зонама раскрсница. Предвиђа се формирање отворених уличних
јаркова и њихово повезивање у систем за одводњавање, а у попречним профилима улица дефинисаће се
постојећи и планирани садржаји. Обрадиће се и нивелационо решење улица у насељу, као и тачан положај
регулационих линија, које у највећој мери дефинишу
грађевинске линије. Поред тога, утврдиће се коридори
који ће служити за путеве у атар.
Паркирање у насељу Каћ решаваће се у оквиру индивидуалних парцела (изградњом гаража). Уз пословне
и централне садржаје предвиђа се изградња паркинга
уз коловоз у оквиру регулације улице или унутар појединачних комплекса, а на бази норматива и у зависности од садржаја. Паркирање теретних возила се предвиђа уз комплекс вашаришта.
У Светосавској улици, на улазу у насеље, изграђена
је станица за снабдевање горивом моторних возила
(бензинска пумпа), а две станице су изграђене уз пут М7, у оквиру предложених радних зона.
Задржаће се индустријска пруга на западу катастарске општине, железничка пруга Нови Сад - Орловат, као
и железничка станица и станична постројења. Реализација садржаја насеља северно од пруге условиће да се
у оквиру грађевинског рејона планирају пружни прелази
у нивоу на продужецима улица Моше Пијаде и Светозара Милетића, а пружни прелаз у два нивоа на продужетку Улице Светозара Марковића. Постојећи пружни
прелази у атару ће се задржати.
Снабдевање водом
Снабдевање водом у грађевинском рејону обавља
се преко постојеће водоводне мреже у оквиру водоводног система Града Новог Сада. Насеље Каћ повезано је
на градски водоводни систем доводником воде профила Ø 400 mm. Унутар насеља постоји водоводна мрежа
профила Ø 100 mm, која је повезана на њега.
Програмом се предвиђа снабдевање водом у грађевинском рејону преко постојеће водоводне мреже са
предложеним проширењем и реконструкцијом дотрајалих деоница. Изградња секундарне водоводне мреже
профила Ø 100 mm предлаже се у свим планираним
улицама. Предложена мрежа повезала би се на постојећу и чиниле би једну целину, а својим капацитетом
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задовољиле би потребе за санитарном водом будућих
садржаја.
Евентуалне потребе за технолошком водом у радној
зони могуће је решити преко бушених бунара на парцелама корисника.
Снабдевање водом појединачних корисника у атару
могуће је решити изградњом бушених бунара на сопственим парцелама, уз редовну санитарну контролу исправности захваћене воде.
Одвођење отпадних и атмосферских вода
Одвођење отпадних и атмосферских вода у грађевинском рејону делимично је решено. Канализација
отпадних вода у већем делу насеља не постоји. Отпадне воде се одводе у септичке јаме на парцелама корисника. Комплекс “Сунчани брег” једино има изграђен канализациони систем отпадних вода.
Атмосферска канализација изграђена је у већини
постојећих улица. Атмосферске воде се преко отворене
уличне каналске мреже и зацевљене атмосферске канализације одводе према постојећем мелиорационом
каналу јужно од насеља.
Програмом се предлаже сепаратни канализациони
систем.
Програмом се предвиђа изградња пречистача отпадних вода јужно од насеља Каћ. Капацитет пречистача у
првој фази био би 10.000 ЕS, док би у другој, односно
коначној фази, пречистач био капацитета 20.000 ES. На
пречистач би се доводиле и отпадне воде насеља Будисава.
Примарну канализациону мрежу профила Ø 400 mm
и Ø 500 mm могуће је реализаовати у улицама Светосавској и Краља Петра I, с оријентацијом на предложени пречистач отпадних вода. Секундарна канализациона мрежа профила Ø 250 mm изградила би се у свим
постојећим и планираним улицама и задовољила би
потребе за одвођењем отпадних вода будућих садржаја. Постојећа канализациона мрежа комплекса “Сунчани брег” повезала би се на предложену примарну канализациону мрежу у Улици краља Петра I.
Равничарски терен насеља проузрокује знатне дубине укопавања канализационе мреже, те је из тог разлога потребна изградња црпних станица. Програмом је
предложена изградња пет црпних станица за препумпавање отпадних вода.
До изградње предложене канализације, отпадне воде могуће је решавати преко водонепропусних септичких јама на парцелама корисника.
Атмосферске воде могуће је преко постојеће и Програмом предложене канализационе мреже одвести према постојећем мелиорационом каналу јужно од насеља.
Примарна атмосферска канализација била би профила
од Ø 400 mm до Ø 800 mm. Секундарна атмосферска
канализација била би реализована у виду отворених
уличних канала, са могућношћу њиховог делимичног
или потпуног зацевљења у зависности од просторних и
хидрауличких услова. Атмосферска канализација у радној зони била би зацевљена и оријентисала би се на
постојећи мелиорациони канал К-600.
Програмом се предлаже заштитни појас уз мелиорационе канале у ширини од 7 m у грађевинском, односно
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14 m у ванграђевинском рејону. Изузетно, уз мелиорациони канал К-600 јужно од радне зоне, предлаже се
заштитни појас ширине 14 m, а због будућег насипања
терена.
Одвођење отпадних и атмосферских вода појединачних корисника у атару могуће је решити сепаратно.
Отпадне воде могуће је одводити у водонепропусне
септичке јаме на парцелама. Посебно се инсистира на
водонепропусности септичких јама због спречавања загађења подземних водоносних слојева. Атмосферске
воде би се делом упијале у тло, а делом гравитационо
сливале према нижим теренима и мелиорационим каналима.
Подземне воде
Меродавни нивои подземних вода су:
- максимални ниво подземних вода од 76,80 до
79,20 m н.в.,
- минимални ниво подземних вода од 76,70 до
78,20 m н.в.
Правац пада водног огледала просечног нивоа подземних вода је север-југ са смером пада према југу.
Одбрана од поплава
У делу атара јужно од насеља, предлаже се изградња насипа за одбрану од високих вода Дунава вероватноће појаве једном у хиљаду година. Предложени
насип бранио би уже градско подручје Града Новог Сада од плављења високим водама Дунава из залеђине.
Насип би ишао делом трасом већ постојећег насипа
“Каћки” док би део трасе ишао преко постојећег пашњака.
Појас заштите уз предложени насип је 25 m са брањене
и небрањене стране, мерено од ножице насипа.
Снабдевање електричном енергијом
Каћ се снабдева електричном енергијом из јединственог електроенергетског система. Основни објекти за
снабдевање су трансформаторске станице (ТС) 110/20
kV “Римски шанчеви” и ТС 110/20 kV “Нови Сад - Рафинерија”. Од ових ТС полазе два 20 kV далековода до насеља. Ови далеководи снабдевају дистрибутивне и индустријске трансформаторске станице 20/0,4 kV које су
изграђене као монтажно-бетонске, зидане или стубне.
Од ових ТС полази нисконапонска 0,4 kV мрежа до
крајњих потрошача, чиме је обезбеђено поуздано и квалитетно снабдевање електирчном енергијом целокупног насеља.
Како су два постојећа напојна 20 kV вода за Каћ близу максималног оптерећења, да би се обезбедило снабдевање будућих потрошача потребно је изградити још
један 20 kV вод. Овај вод би се прикључио на извод
постојећег 20 kV далековода који пролази јужно од насеља (напојни вод за Будисаву и Ковиљ).
Нове трансформаторске станице и средњенапонска
мрежа градиће се према потребама у новим стамбеним
и радним зонама. Средњенапонска и нисконапонска 20 kV
мрежа ће се градити каблирањем, а постојећу надземну мрежу потребно је каблирати у свим улицама где
има техничких могућности за пролаз подземне инсталације.

230. strana – Broj 10

SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA

Преко атарског подручја од преносне ТС 400/220/110
kV “Нови Сад 3” прелазе два далековода 380 kV и два
далековода 220 kV. У заштитном појасу ових
далековода није дозвољена изградња објеката.

27. mart 2009.

изместили магистрални гасовод и нафтовод који тренутно пролазе уз део аутопута Е-75 од Темеринске до
Каћке петље.
На овом подручју постоји могућност употребе обновљивих и алтернативних извора енергије, па ће се
препоручити што веће искоришћење соларне и геотермалне енергије (за топлу потрошну воду и загревање
објеката), као и енергије биомасе (употребом брикета и
палета у пећима).

Снабдевање топлотном енергијом
Каћ се снабдева топлотном енергијом из гасификационог система и из локалних топлотних извора. Основни објекат за снабдевање гасом је главна мерно-регулациона станица (ГМРС) "Будисава" која је изграђена
1996. године и повезана на систем магистралне гасне
мреже Србије. Ова ГМРС преко гасовода средњег притиска напаја мерно-регулациону станицу (МРС) "Каћ" од
које полази дистрибутивна гасоводна мрежа до највећег дела потрошача у насељу. Мањи део потрошача
још увек користи локалне топлотне изворе, употребљавајући углавном чврсто гориво као енергент (дрво,
угаљ).

Телекомуникације
У Каћу је телефонска мрежа изграђена делом кабловски, а делом надземно. Корисници са овог подручја
прикључени су на телефонску централу у Улици Војина
Палексића. У насељу је делом изграђена и примарна
кабловска оптичка мрежа кабловског дистрибутивног
система, док је дистрибутивна мрежа изграђена надземно.

Будући стамбени објекти ће се снабдевати гасом са
постојеће или планиране дистрибутивне мреже изградњом прикључка и мерно-регулационог сета. Због
проширења радне зоне према Новом Саду, потребно је
повећати капацитете на том подручју изградњом гасоводне мреже средњег притиска. Већи потрошачи ће
имати могућност директног прикључења на мрежу
средњег притиска изградњом сопствене МРС. Остали
потрошачи у радним зонама ће се прикључивати на
нископритисну гасоводну мрежу коју је такође потребно
изградити на овом подручју.

Да би се омогућило прикључење будућих садржаја у
телекомуникациони систем, потребно је до нових објеката изградити подземну мрежу цеви кроз које ће пролазити будућа телефонска инсталација, односно инсталација кабловског дистрибутивног система. Такође је
потребно реконструисати постојећу надземну мрежу и
изградити је каблирањем. Предвидеће се и изградња
две мање централе које ће задовољити све будуће потребе насеља Каћ за телекомуникационим услугама.

10. ПРОЦЕНА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА
УРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА И ИЗГРАДЊУ
ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

У атару постоје значајни објекти термоенергетске
инфраструктуре. Северно и јужно (уз аутопут Е-75) пролазе регионални, "јадрански" нафтовод и магистрални
госоводи. У заштитном појасу ових инсталација није
дозвољена изградња објеката. У наредном периоду је
могуће формирање још једног великог инфраструктурног коридора (ширине 100 m) у западном делу атара,
што ће се дефинисати планом вишег реда. У њега би се

У следећој табели дат је оквирни приказ радова и
трошкова уређења јавног грађевинског земљишта на
простору који је обухваћен Програмом. Процена средстава урађена је по ценама за децембар 2008. године.

Табела - Процена потребних средстава за уређивање саобраћајница и изградњу јавне комуналне инфраструктуре
Редни
број

Опис радова

Јед.
мере

Количина

Цена по јед.
мере у дин.

Укупна цена
(динара)

1

2

3

4

5

6

1.

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

594.642.300

1.1.

Коловоз 1-ТТВ

m2

45.840

6.640

304.377.600

1.2.

Коловоз 2-СТВ

m2

47.230

4.980

235.205.400

1.3.

Тротоари са ивичњацима

m2

11.300

2.905

32.826.500

1.4.

Бициклистичке стазе

m2

6.560

2.905

19.056.800

1.5.

Паркинзи

m2

11.800

3.320

3.176.000

2.

ХИДРОТЕХНИКА

2.1.

Водоводна мрежа Ø 100 mm

2.2.
2.3.
2.4.

1.000.356.000
m

23.350

4.800

112.080.000

Канализациони вод Ø 250 mm

m

Канализациони вод Ø 300 mm

m

52.500

9.680

508.200.000

7.500

11.000

82.500.000

Канализациони вод Ø 400 mm

m

4.900

13.200

64.680.000
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2.5.

Канализациони вод Ø 500 mm

m

4.600

17.600

80.960.000

2.6.

Канализациони вод Ø 600 mm

m

1.450

22.000

31.900.000

2.7.

Канализациони вод Ø 700 mm

m

620

24.200

15.004.000

2.8.

Канализациони вод Ø 800 mm

m

1.800

26.400

47.520.000

2.9.

Канализациони вод Ø 1000 mm

m

260

38.280

9.952.800

2.10.

Канализациони вод Ø 1200 mm

m

400

42.400

16.960.000

2.11.

Црпна станица

ком

5

6.160.000

30.800.000

ком

10

4.000.000

40.000.000

3.

2

5

6

ЕНЕРГЕТИКА

155.840.000

3.1.

Трафостаница 20/0,4 kV/kV

3.2.

Електроенергетска мрежа 20 kV

m

12.500

8.000

100.000.000

3.2.

Гасоводна мрежа

m

3.600

4.400

15.840.000

4.

ПРИПРЕМА ЗЕМЉИШТА

381.342.750

4.1.

Трошкови прибављања земљишта у
радним зонама

m2

33.630

2.175

73.145.250

4.2.

Трошкови прибављања земљишта у
грађевинском рејону

m2

141.700

2.175

308.197.500

5.

УКУПНО

2.132.181.050

11. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

− Завод за заштиту споменика културе Града Новог
Сада;

Законом о заштити животне средине (“Службени
гласник Републике Србије”, број 135/2004) утврђена је
обавеза израде стратешке процене утицаја на животну
средину у области просторног и урбанистичког планирања, с тим да јединица локалне самоуправе, у оквиру
својих права и дужности, одређује врсте планова за
које се израђује стратешка процена утицаја на животну
средину.

− Завод за заштиту природе Србије - Одељење Нови Сад;

Скупштина Града Новог Сада је Одлуком о одређивању врсте планова за који се израђује стратешка процена утицаја на животну средину (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 54/2005 и 18/2006) одредила да се
за планове генералне регулације обавезно ради стратешка процена утицаја плана на животну средину, из
чега је произашла обавеза да се приступи изради стратешке процене утицаја плана генералне регулације насеља Каћ на животну средину. Градска управа за урбанизам и стамбене послове ће донети решење о изради
стратешке процене утицаја плана генералне регулације
насеља Каћ на животну средину. Овим решењем утврдиће се да ће се извршити провера планских решења
на животну средину и предложити мере за спречавање
негативних захвата у природној и створеној животној
средини. Циљ израде ове стратешке процене је да се
анализира стање у простору, идентификују потенцијални загађивачи ваздуха, воде, буке и тла, и утврди намена простора и услова грађења и уређења, који ће негативне утицаје елиминисати или свести на најмању
могућу меру.

12. УСЛОВИ НАДЛЕЖНИХ КОМУНАЛНИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА И ДРУГИХ ИНСТИТУЦИЈА
Услови су тражени од надлежних комуналних организација и других институција:

− ЈКП "Тржница" Нови Сад;
− ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад;
− ЈКП "Лисје" Нови Сад;
− ЈКП "Чистоћа" Нови Сад;
− Министарство одбране, Управа за инфраструктуру, Београд;
− Министарство саобраћаја и веза Републике Србије;
− Дирекција за путеве - Регионални центар север;
− "Војводинапут-Бачкапут" А.Д. Нови Сад;
− ЈГСП "Нови Сад" Нови Сад;
− ЈКП "Пут" Нови Сад;
− Министарство унутрашњих послова, Секретаријат
унутрашњих послова Нови Сад, Одељење противпожарне полиције;
− ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад;
− ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад;
− ЈКП АД "Телеком" Србије, Сектор за развој и инвестиције Нови Сад;
− ДП "Нови Сад-Гас" Нови Сад;
− ЈП "Србијагас" Нови Сад;
− ЕПС ЈП "Електровојводина", Електродистрибуција
"Нови Сад";
− ЕМС ЈП "Електромрежа Србије", Погон преноса
"Нови Сад",
− ЈП "Транснафта" Панчево.
Услове су доставили: Завод за заштиту споменика
културе Града Новог Сада; Завод за заштиту природе
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Србије; ЈКП "Чистоћа" Нови Сад; ЈВП "Воде Војводине"
Нови Сад; ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад; ЈКП
АД "Телеком" Србије; ЈП "Србијагас" Нови Сад; ЕМС ЈП
"Еелектромрежа Србије"; ЈП "Транснафта" Панчево и
ЈП "Путеви Србије" Београд.
Градска управа за урбанизам и стамбене послове,
на основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину ("Службени гласник Републике Србије", број 135/2004) и члана 2. алинеја 5. Одлуке о одређивању врсте планова за које се израђује
стратешка процена утицаја на животну средину ("Службени лист Града Новог Сада", 54/2005 и 18/2006), по
прибављеном мишљењу Градске управе за заштиту животне средине број VI-501-1/2009-33 од 11. фебруара
2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА КАЋ НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ
1. Приступа се изради стратешке процене утицаја
плана генералне регулације насеља Каћ (у даљем тексту: план) на животну средину, којом ће се обухватити
територија насеља Каћ, коју чини подручје катастарске
општине Каћ.
2. Насеље Каћ представља насеље првог круга у
обухвату територије Града Новог Сада, са специфичним положајем и одређеним природним својствима свог
атарског окружења, са одређеним друштвеним и економским капацитетима и могућностима.
Стратешка процена утицаја плана на животну средину засниваће се на критеријумима за одређивање могућих карактеристика значајних утицаја и мерљивим
индикаторима, којима ће се одредити однос према природној и животној средини.
На основу анализе, идентификације и еколошке валоризације обухваћеног простора, утврдиће се постојећи и могући утицаји релевантни за квалитет животне средине.
Израдом стратешке процене утицаја плана на животну средину обезбедиће се инструменти за интегрисање
заштите животне средине у планско решење насеља
Каћ како би се обезбедио висок ниво заштите средине
и здравља људи и осигурали услови за одрживи развој.
3. У оквиру стратешке процене утицаја плана на животну средину разматраће се следећа питања везана
за заштиту животне средине:
- значај плана за животну средину и одрживи развој;
- основни проблеми заштите животне средине на
простору плана, и могућност утицаја плана на делове животне средине, и на природно и урбано
окружење;
- степен утицаја плана на друге планове на различитим хијерархијским нивоима;
- степен којим се планом успоставља оквир за остварење пројеката у погледу локације, природе,
обима и услова функционисања или у вези са
алокацијом ресурса;
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- карактеристике утицаја плана на животну средину, нарочито у погледу вероватноће, интензитета,
сложености, реверзибилности, временске и просторне димензије, кумулативне и синергијске природе утицаја, ризике по људско здравље и средину, деловање на области од природне, културне и
друге важности и деловања на угрожене области
и др.
4. Извештај о стратешкој процени утицаја плана на
животну средину садржаће:
- полазне основе стратешке процене у оквиру којих
ће се утврдити постојеће стање квалитета чинилаца животне средине;
- опште и посебне циљеве стратешке процене и избор индикатора;
- процену могућих утицаја са описом мера предвиђених за смањење негативних утицаја;
- смернице за израду стратешких процена на нижим хијерархијским нивоима и за процене утицаја
пројеката на животну средину;
- програм праћења стања животне средине у току
спровођења плана;
- приказ коришћене методологије и тешкоће у изради стратешке процене;
- приказ начина одлучивања и начина на који су питања животне средине укључена у план, опис
разлога одлучујућих за предложени садржај плана са аспекта разматраних варијантних решења;
- закључке до којих се дошло током израде извештаја о стратешкој процени.
5. Извештај о стратешкој процени утицаја израдиће
Јавно предузеће “Урбанизам” Завод за урбанизам Нови
Сад, који ће дефинисати методологију и састав стручног тима за израду извештаја о стратешкој процени.
Носилац израде извештаја о стратешкој процени дужан је да исти изради у року од 90 дана од дана доношења овог решења.
Средства за израду извештаја о стратешкој процени
утицаја обезбедиће се Програмом уређивања грађевинског зељишта за 2008. годину.
6. У току израде извештаја о стратешкој процени
прибавиће се подаци, мишљења и извршиће се консултације са свим надлежним и заинтересованим органима и организацијама, који располажу подацима или
имају неки интерес који се односи на заштиту животне
средине.
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну
средину биће изложен на јавни увид заједно са Нацртом плана.
7. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Број: 35-335/2008-V
17. фебруар 2009. године
НОВИ САД
Начелник
Златибор Паунов, с.р.
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На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и
изградњи (“Службени гласник Републике Србије”, бр.
47/2003 и 34/2006) и члана 24. тачка 6. Статута Града
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града
Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на XII седници 27. марта 2009. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ДЕЛА СТАМБЕНЕ ЗОНЕ VIII У
ПЕТРОВАРАДИНУ
Члан 1.
Приступа се изради плана детаљне регулације дела
стамбене зоне VIII у Петроварадину (у даљем тексту:
план).
Члан 2.
Планом ће се утврдити намена површина, подела
грађевинског рејона на јавно и остало грађевинско
земљиште, правила уређења и правила грађења и парцелација, 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 осовинска тачка број 722 која се налази на
пресеку осовине улица Прерадовићеве и Вука Исаковича. Од те тачке граница се пружа ка југозападу осовинском линијом Улице Вука Исаковича до осовинске тачке
број 473. На том месту граница се ломи, скреће ка северу осовином Улице Рачког, преко осовинских тачака бр.
563 и 458 од осовинске тачке број 1111. Код осовинске
тачке број 1111 граница се ломи, скреће ка североистоку осовинском линијом до осовинске тачке број 1112,
где се граница ломи, скреће ка југоистоку осовинском
линијом Прерадовићеве улице до осовинске тачке број
722 која је утврђена за почетну тачку описа границе
грађевинског рејона.
Површина која ће се обухватити планом је 5,55 ha.
Члан 4.
Рок за израду плана је 60 дана од дана ступања на
снагу ове одлуке.
Члан 5.
Средства за израду плана обезбеђена су Програмом
уређивања грађевинског земљишта за 2007. годину
("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/2006, 7/2007,
9/2007, 24/2007, 37/2007 и 46/2007).
Члан 6.
Саставни део ове одлуке су Програм за израду плана
детаљне регулације дела стамбене зоне VIII у Петроварадину и Решење о неприступању изради стратешке

процене утицаја плана детаљне регулације дела стамбене зоне VIII у Петроварадину 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: 35-29/2007-I
27. март 2009. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

ПРОГРАМ
ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ДЕЛА СТАМБЕНЕ ЗОНЕ VIII У
ПЕТРОВАРАДИНУ
1. ПРАВНИ ОСНОВ
На основу члана 45. став 1 Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије”, бр.
47/2003 и 34/2006) (у даљем тексту: Закон), приступа се
изради Програма за израду плана детаљне регулације
дела стамбене зоне VIII у Петроварадину (у даљем
тексту: Програм), који је, у складу са одредбом члана
46. став 3. Закона, састави део одлуке о изради плана
детаљне регулације.
Планом ће се обухватити део простора катастарске
општине Петроварадин, површине 5,55 hа, који чине
блокови између постојеће пијаце и улица Прерадовићеве, Вука Исаковича (бивша Трнска) и Рачког, а његовим
средишњим делом се пружа Роков поток.

2. ДОКУМЕНТАЦИЈА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАДУ
ПЛАНА И ОЦЕНА СТАЊА ПРОСТОРА
Према Генералном плану града Новог Сада до 2021.
године - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог
Сада", број 39/2006) (у даљем тексту: Генерални план),
на обухваћеном делу грађевинског рејона простор је
намењен за:
- опште стамбене зоне,
- саобраћајнице.
Према Регулационом плану Петроварадин VIII
("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/97 и 17/2003),
који представља детаљну разраду Генералног урбанистичког плана из 1985. године, простор у овом делу
грађевинског рејона намењен је за:
- индивидуално становање (постепена замена породичних објеката ради формирања низа спратности П+1+Пк са крилима дуж бочних граница
постојећих парцела у Улици Рачког бр. 1 и 5-33);
- колективно становање (потпуна реконструкција
ради изградње планираних стамбено-пословних
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објеката спратности П+4+М на парцелама у Прерадовићевој улици бр. 110 и 118-140, а спратности
Су+П+4 на обједињеној парцели у Прерадовићевој улици бр. 112-116);
- пословање (задаржавање реконструисаних објеката спратности П, П+Пк и П+2 на парцели ДП
"Копродукт" у Улици Рачког бр. 3);
- проток;
- саобраћајнице.
Обухваћени грађевински рејон представља део
стамбене зоне VIII у Петроварадину, који је омеђен са
истока државним путем I реда Нови Сад - Београд
(Прерадовићева улица), а са запада државним путем I
реда Нови Сад - Рума (Улица Рачког). Тим улицама се
одвија интензиван транзитни саобраћај, који знатно
омета живот и рад у непосредној околини.
Преношење вибрација на куће интезивно је поготово
дуж источне стране Улице Рачког, где је, идући од Медулићеве улице ка југу, тротоар све нижи од коловоза, а
у другом правцу пад терена се завршава у Роковом потоку. Западна страна Прерадовићеве улице је повољнија за изградњу пошто је на вишем, оцедитом терену,
а куће су од коловоза раздвојене зеленим појасом ширине 13-22 m (местимично са дуплим дрворедом), те су
заштићеније од буке.
Улицом Вука Исаковича, која је без изграђеног тротоара, требало би да се одвија саобраћај само у правцу
Прерадовићеве улице, али због двосмерног саобраћаја
настаје загушење на уском мосту преко Роковог потока.
Кретање пешака овоим улицом је веома опасно, с обзиром да интензитету саобраћаја доприноси чињеница да
је отежано колско повезивање поменута два магистрална правца (у Медулићевој улици постоји само пешачки мост), а семафор који то омогућава је на северу,
удаљен 550 m од улице Вука Исаковича. Још није изграђена веза ових праваца која је планирана јужно уз
железничку пругу. Затим, планирана је и траса саобраћајнице која би, преко простора садашње пијаце, требало да повеже две градске саобраћајнице из правца
Мишелука на западу са планираном обилазницом и зоном секундарних и терцијарних делатности на истоку
Петроварадина. Према томе, садашња пијаца се налази на привременој, за развој неусловној локацији.
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вог Сада, утврђено је постојање археолошког налазишта из периода средњег и старијег неолита (Старчевачка
културна група) и пуног средњег века (14-15. век) на
парној страни Прерадовићеве улице. Увидом на лицу
места, може се приметити да би извесни објекти могли
имати трајну културну вредност, као што је верско (католичко) обележје "крсног пута" на јавној површини испред објекта у Прерадовићевој улици број 110, те приземни стамбени објекат сачуваних стилских одлика на
фасади у истој улици на броју 120.
Постојећи објекти су претежно типа традиционалних
"дужних" кућа (забати двоводних кровова на регулационој линији, а олуци дуж бочне границе парцеле према
суседу). Приметна је спорадична замена постојећих породичних објеката, и то таква којом се дуж Прерадовићеве улице нелгално граде паркинзи на зеленој површини (контролисани од стране власника кућа),
реконструишу приземни улични објекти у пословне сврхе, а дубље у парцели граде се нови породични објекти.
Дуж Улице Рачког затварају се постојећи локали, за
разлику од супротне стране улице где су у функцији, јер
је могуће паркирање дуж улице и терен је оцедит, више
је оронулих објеката склоних паду, а нови породични
објекти се граде дубље у парцели, при чему се улични
објекти замењују гаражама и високим непрозирним оградама.
Није регистрована заинтересованост инвеститора
да се важећи план реализује у делу изградње објеката
спратности П+4+Пк дуж Прерадовићеве улице, тако да
је чак и на великој парцели јужно од пијаце у току нелегално преграђивање парцеле и хаотична замена делова пословних објеката (вероватно некадашње друштвено власништво) новим пословним или породичним
стамбеним објектима. Наиме, како је "источна страна
Прерадовићеве улице изграђена објектима колективног
становања, па је на исти начин пројектована и западна
страна", то значи да се постојеће планско решење заснива на потпуној реконструкцији простора и изградњи
на грађевинским парцелама које би настале обједињавањем четири до шест парцела са постојећим породичним објектима.

Није изграђена планирана атмосферска канализација дуж дворишних делова парцела за планирану колективну изградњу источно од потока, ни две планиране трансформаторске станице, гасовод дуж Улице
Рачког, и топловод дуж Прерадовићеве улице, ни паркиралишта (дуж улица Прерадовићеве, Медулићеве и
још два уметнута на прекиду планираних низова колективних објеката), нити су попуњени дрвореди дуж магистралних праваца.

Тако, уместо изградње планираног стамбено-пословног објекта спратности Сy+П+4 на грађевинској парцели коју је требало формирати од парцела бр.2257,
2258, 2259 и 2260, задржан је приземни породични објекат на парцели број 2257 (Прерадовићева бр.112), а преостале парцеле после рушења кућа у Прерадовићевој
улици бр. 114 и 116. користи фирма П.Т.П. "Гвожђар". Тај
инвеститор је бесправно подигао стамбено-пословни
објекат (П+1+Пк бруто површине приземља око 239 m2,
нето корисне површине у објекту 606,32 m2, односно
БРГП око 700 m2), чији габарит заузима делове парцела
бр.2258 и 2260; у приземљу је тренутно салон намештаја, на спрату су два стана, а поткровље није познате
намене. При томе, 2000. године је истекао петогодишњи
рок привремене грађевинске дозволе за приземни пословни објекат за снабдевање и услуге, димензија око
10х20 m, који је требало да исти инвеститор изгради
преко катастарских парцела бр.2258 и 2260, уз услов да
садржи склониште и да се уреде зелене површине око
њега. Израду новог плана иницирало је одбијање надлежних институција да га легализују.

У важећем плану и подацима добијеним 2006. године од Завода за заштиту споменика културе Града Но-

Према Катастру блокова Новог Сада, ово подручје
садржи блокове бр.1090, 1091, 1092, 1109 и 1110 у XXXI

Отворени канали за одвођење атмосферских вода
отежавају изградњу паркинга дуж магистралних праваца, а непроточност канала изазива влажење објеката у
Улици Рачког. Роков поток делимично је регулисан бетонираним коритом, али је неодржаван, тако да буични
наноси, смеће и растињем загушени делови водотока
проузрокују влажење објеката непосредно изграђених
уз парцелу потока ширине 18-20 m.
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Месној заједници "Петроварадин", чија је укупна нето
површина 3,09 ha, број становника 222, густина настањености 72, број станова 53 укупне површине од
3.993 m2, што чини просечну површину стана од 75,3 m2,
односно стандард становања од 18 m2/ст. Оно садржи и
пословни простор од 759 m2, остале објекте од 6.053
m2, тако да индекс изграђености нето површине блокова износи 0,42, а степен заузетости 32%, док на бруто
подручју плана индекс изграђености износи 0,19, а степен заузетости 17%. У даљем тексту наведени блокови
се именују на следећи начин:
- блок број 1, између планиране саобраћајнице на
северу подручја, Роковог потока, атмосферског
канала и улица Прерадовићеве и Рачког;
- блок број 2, између Роковог потока, атмосферског
канала и улица Рачког и Медулићеве;
- блок број 3, између Роковог потока и улица Прерадовићеве и Медулићеве;
- блок број 4, између Роковог потока и улица Медулићеве, Прерадовићеве и Вука Исаковича;
- блок број 5, између Роковог потока и улица Медулићеве, Рачког и Вука Исаковича.

3. КОНЦЕПТ ПРОСТОРНОГ РЕШЕЊА
Концептом просторног уређења предвиђа се формирање два низа претежно вишепородичних објеката дуж
улица Прерадовићеве и Рачког, а чије пружање се наглашава локацијски значајним пословним објектом на
северу подручја обухваћеног Програмом. При томе,
потребно је утврдити регулациону линију потока, зону
заштите потока (ширине 7 m, у оквиру које није дозвољена изградња објеката) и зоне изградње планираних објеката, њихов тип и спратност примерену окружењу.
Услове регулације Роковог потока требало би дати у
циљу заштите простора од бујичног плављења и загађења водотока, те предложити озелењавање обала
ради формирања привлачног и приступачног јавног
простора (измајући у виду шетну и бициклистичку стазу), којим би се туристичко-спортско-рекреативна зона
Алибеговца на југозападу повезала са зеленилом на
североистоку, који се Генералним планом задржава дуж
тог потока.
Затим пожељно је предложити локацију за изградњу
и уређење будуће пијаце, пошто је због саобраћајних
услова неопходно изместити постојећу пијацу из непосредног суседства на северу. С тим у вези, на североисточном углу блока број 1 требало би проширити део регулације Прерадовићеве улице да би се обезбедила
шира пешачка стаза и побољшала прегледност раскрснице, као што је пожељно проширити регулацију Улице
Рачког ка истоку, тако да у континуитету износи око 25
m. Обе интервенције би иницирале потпуну реконструкцију на парцелама тог блока, што наводи да се на његову површину измести пијаца.
Дуж Улице Рачког требало би проширењем регулације омогућити паркирање возила, а прикључење нових
објеката прилагодити условима државног пута I реда и
денивелацији простора, те при томе обезбедити услове
одвођења атмосферских вода и садње дрвореда. Повлачење становања од уличне буке било би посебно оп-
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равдано, док би изградња нових објеката на насутом
терену допринела заштити од бујица, а сврсисходно би
постало уређивање зелених платоа и косина око водотока. Такође, требало би искористити могућност изградње режијске саобраћајнице у постојећем профилу
Прерадовићеве улице.
У целини, проширење регулација улица на значајном
саобраћајном чворишту, формирање атрактивног јавног
простора и побољшање комуналне опремљености, с
акцентом на снабдевање топлотном енергијом из градског топлификационог система, требало би искористити
за изградњу вишепородичних објеката умерених спратности Су+П+2+Пк са већом заузетошћу грађевинског
земљишта, како би се оформио прелаз - спона између
зоне великих густина на истоку и зоне малих густина на
југу и западу. На тај начин би се одговорило задатку да
се формира општа стамбена зона тј. зона средњих густина настањености и изграђености. С тим у вези, омогућила би се легализација стамбено-пословног објекта
П.Т.П. "Гвожђар".

4. ПОДЕЛА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
НА ЈАВНО И ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТЕ
У оквиру границе грађевинског рејона потребно је
издвојити јавно од осталог грађевинског земљишта.
Јавним грађевинским земљиштем обухватиће се простори намењени за:
- саобраћајнице,
- шеталиште у заштитном појасу потока;
- водоток (поток и унутарблоковски канал за атмосферске воде);
- трансформаторске станице.
Остало грађевинско земљиште биће у функцији:
- пословања са пијацом;
- вишепородичног становања и пословања.

5. ПОДЕЛА ГРАЂЕВИНСКОГ РЕЈОНА НА
ГРАЂЕВИНСКЕ ЦЕЛИНЕ СА ЊИХОВИМ
КАРАКТЕРИСТИКАМА
Задржава се подела простора на блокове наведене
у поглављу "2. Документација од значаја за израду плана и оцена стања простора". Предлаже се следеће:
1) парцелу Роковог потока, која садржи корито водотока, травнате косине и самониклим шибљем и дрвећем зарасле платое, требало би уредити и одржавати као јавну, репрезентативну површину; да би се зелени рекреативни појас на северу могао продужити ка југу
дуж потока, повезујући Петроварадин са Буковцем,
Алибеговцем, Сунчаном долином и обронцима Фрушке
горе, потребно је да се у заштитном појасу потока од 7
m формира јавно шеталиште са бициклистичком стазом и одмориштима уз декоративно ниско зеленило;
2) да се у оквиру постојеће регулације Прерадовићеве улице предвиди изградња режијске саобраћајнице
са обостраним паркингом (делимично подужним, а делимично под углом) и попуњавање постојећег двоструког дрвореда;
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3) да се прошири регулација улице Рачког за 5 m ради изградње режијске саобраћајнице са подужним паркингом дуж западне границе блока број 5 која је на нижем терену од коловоза транзитне саобраћајнице; дуж
граница блокова бр. 1 и 2 омогућила би се изградња зауставне траке и паркинга под углом;
4) да се прошире регулације улица Медулићеве и Вука Исаковича, како би се омогућило управно паркирање, садња дрвореда и довољно растојање између
фасада вишеспратних објеката; делови насутог
земљишта изнад будућих пропуста потока, могли би се
уредити као озелењена пешачка одморишта, евентуално наткривена, или користити као летње баште оближњих угоститељских садржаја;
5) на северу, у блоку број 1 да се лоцира пијаца у
приземљу вишенаменског пословног објекта спратности Су+П до Су+П+2+Пк или више, што подразумева обавезно спајање три парцеле и рушење постојећих објеката; колски приступ би се обезбедио једносмерном
саобраћајницом само са десним скретањем из Прерадовићеве улице, дуж заштитног појаса потока, до укључења у Улицу Рачког; са те интерне саобраћајнице би
се улазило у обавезну паркинг-гаражу у сутерену (око
75 места); поред претежно трговачких садржаја у приземљу, објекат би на нивоу првог спрата имао отворену
терасу и зеленилом наткривене баште угоститељских
садржаја (потенцијална летња позорница) оријентисане
ка Роковом потоку на југоистоку, а у оквиру спратова
вишенаменски пословни простор са спортско-рекреативним и културно-уметничким садржајима који недостају у Петроварадину; садржао би биоскопску салу са
око 150 места, мању салу за друштвене активности, неопходне помоћне просторије и један атријумски простор за окупљање младих - у виду летње позорнице;
као део значајне раскрснице, окружење католичког обележја "крсног пута" источно од тог објекта уредило би
се као централна тачка укрштања шетне и бициклистичке стазе;
6) у блоку број 3, обавезно спајање парцела бр. 2257,
2259 и мањег дела парцеле број 2258 у једну, северну
грађевинску парцелу, те спајање парцеле број 2260 и
преосталог, већег дела парцеле број 2258 у другу, јужну
грађевинску парцелу; том препарцелацијом би се омогућила легализација објекта П.Т.П. "Гвожђар", а уз његов
северни зид омогућило би се прислањање новог стамбено-пословног објекта, чију изградњу би условило рушење куће у заштитном појасу потока;
7) да се у блоковима бр. 2, 3, 4 и 5 омогући потпуна
реконструкција простора, односно постепено рушење
породичних објеката ради изградње низова претежно
вишепородичних објеката спратности Су+П+2+Пк, уз
услов спајања по две постојеће парцеле (површина од
444-561 m2), тако да би ширина уличног фронта новоформиране грађевинске парцеле била 32-35 m; услов
гаражирања возила би био само у сутерену објеката, а
приступ на рампе претежно са режијских саобраћајница; у дворишним деловима био би забрањен приступ
возилима, а зеленилу омогућен примат, како би се обавезном садњом дрвореда поред шетне стазе повезало
са јавном зеленом површином дуж потока; наиме, дворишна грађевинска линија објеката би се утврдила на
минималном удаљењу 5 m од заштитног појаса потока
(у којем није дозвољено сађење дрвећа), тј. на удаљењу
12 m од парцеле потока; проширење приземља тих ви-
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шеспратних објеката служило би као пословни простор
према улицама, а према дворишту би се користило за
становање, и то у виду тераса и тремова изнад гаража
у сутерену; зона изградње би се дефинисала у модулу
од 5,5 m, тако да би се за гаражирање формирао габарит сутерена ширине 16,5 m, а за становање габарит
спратова ширине 11,0 m, односно са спратним препустима до 13,2 m; у ужим блоковима бр. 2 и 3, објекти би
били претежно без крила, док је у блоковима бр. 4 и 5
могуће на више начина формирати зону изградње, тако
да на новоформираним грађевинским парцелама објекти претежно буду у облику ћириличног слова "Г", чијим
низањем би настали полуатријумски сегменти; они могу
формирати "разиграну", од улице делимично повучену
уличну фасаду, а у дворишним деловима обезбедити
наизменична проширења зеленила дуж потока у средишту овог подручја.
Економска анализа трошкова реализације требало
би да оправда концепт урбанистичког решења са пијацом у спортско-пословном центру у северном блоку и
са вишепородичним објектима у осталим блоковима,
пошто би се капацитет простора повећао четири пута.
Наиме, на укупној нето површини будућих грађевинских
парцела од 2,37 ha (42%), било би могуће изградити
претежно објекте спратности до Су+П+2+Пк, бруто развијене грађевинске површине од око 53.460 m2 (рачунајући без сутерена), са габаритима приземља укупне
површине од око 14.560 m2, тако да просечан индекс изграђености површине грађевинских парцела износи 2,2,
а степен заузетости 61%. Пошто би јавно грађевинско
земљиште износило чак 3,18 ha (58%), на бруто подручју плана индекс изграђености би износио 1, а степен
заузетости 26%. Уколико би пословни простор био бруто површине од око 8.700 m2 (цео објекат у блоку 1, цела површина приземља у блоковима бр. 2 и 3, те трећина површине приземља у блоковима бр. 4 и 5) стамбени
простор би био бруто површине око 44.560 m2 (нето
29.400 m2 тј. око 66% од бруто површине). То би значило
да уз просечну нето површину стана по становнику од
21,6 m2 (очекивани стандард становања 2011. године),
на обухваћеном подручју би се планирало да ће живети
1.360 становника у 504 просечна стана (за просечно домаћинство од 2,7 чланова). Како би изградња сутерена
била обавезна на површини од око 14.270 m2, то би
омогућило изградњу око 480 гаражних паркинг-места
(према оријентационом параметру од 30 m2 по паркингместу), док би се на уличним паркинзима могло обезбедити око 260 места, што би скоро обезбедило потребних 760 места према нормативу за стамбени блок
(паркинг или гаражно место на сваких 70 m2 бруто површине).
Поред графичког приказа број 3. "Концепт просторног решења" у Р 1:1000, Програм садржи и графички
приказ број 3.а. "Концепт просторног уређења - саобраћајно решење" у формату А4, којим се одговара на
проблем гаражирања возила у сутерену објеката.

6. ПРЕДВИЂЕНЕ ТРАСЕ САОБРАЋАЈНИЦА
И КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Саобраћајна мрежа
Програмом обухваћени део грађевинског рејона ограничен је са истока државним путем I реда М-22/1
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(Прерадовићева улица), са запада државним путем I
реда М-21 (Улица Рачког), са југа Улицом Вука Исаковича и са севера планираном саобраћајницом. Улицама
Прерадовићевом и Рачког одвија се интезиван саобраћај у коме је изражено учешће транзитног теретног
саобраћаја, што знатно ремети услове живота и рада у
непосредној околини. Преко поменутих саобраћајница
овај простор непосредно је повезан са градском и ванградском путном мрежом, а овим улицама се одвија и
јавни превоз путника. Те улице повезане су међусобно
улицама Вука Исаковича и Медулићевом, као и планираном саобраћајницом на северу овог подручја.
Предлаже се проширење једног дела Улице Рачког и
изградња саобраћајних трака за сваки саобраћајни прикључак.
Предлаже се изградња једносмерних режијских саобраћајница паралелно са Прерадовићевом улицом, и
једним делом уз Улицу Рачког. У профилима ових саобраћајница предлажу се коси и подужни паркинзи. За
потребе приступа планираној пијаци са гаражом у сутерену, предлаже се изградња интерне једносмерне саобраћајнице.
Предлаже се проширење улица Вука Исаковича и
Медулићеве како би се овим улицама обављао двосмерни саобраћај.
Снабдевање водом
Снабдевање водом решено је преко постојеће водоводне мреже која функционише у оквиру постојећег водоводног система Града Новог Сада. Примарна водоводна мрежа, профила Ø250 mm, реализована је дуж
улица Прерадовићеве и Медулићеве и делом Улицом
Рачког. Секундарна водоводна мрежа, профила Ø100
mm, реализиована је у преосталим улицама и везана је
на примарну водоводну мрежу.
Предлаже се снабдевање водом преко постојеће водоводне мреже са планираним проширењем, а омогућава се и реконструкција постојеће водоводне мреже.
Проширење водоводне мреже профила Ø100 mm предлаже се у улицама Рачког, Медулићевој и Вука Исаковича, као и делом у Прерадовићевој улици.
Одвођење отпадних и атмосферских вода
Одвођење отпадних и атмосферских вода решено је
преко заједничке канализационе мреже. Примарна канализациона мрежа, профила Ø 600 mm, реализована
је дуж Улице Рачког. У осталим улицама реализована је
секундарна канализациона мрежа, профила Ø250 mm и
Ø300 mm.
Предлаже се одвођење отпадних и атмосферских
вода преко постојеће заједничке канализационе мреже
са планираним проширењем, а омогућава се и реконструкција постојеће канализационе мреже. Проширење
канализационе мреже, профила Ø250 mm и Ø300 mm,
предлаже се дуж улица Рачког и Вука Исаковича.
Дуж предметног простора пролази деоница Роковог
потока и из разлога одржавања, ревизије и реконструкције ове деонице, резервише се обострани заштитни
појас уз поток ширине 7,0 m (мерено од постојећих ивица корита потока).
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Снабдевање електричном енергијом
Снабдевање електричном енергијом врши се из јединственог електроенергетског система. Основни
објекти за снабдевање 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, чиме је омогућено квалитетно снабдевање
постојећих садржаја овог подручја.
Постојеће 20 (10) kV и 0,4 мреже су изграђене комбиновано (и каблирањем и надземно), тако да је потребно
целокупну електроенергетску мрежу реконструисати и
изградити каблирањем.
За напајање будућих садржаја електричном енергијом биће потребно изградити нове трансформаторске
станице у зонама будућих пословних и стамбених целина. Због потпуног преласка на двостепени систем
трансформације, извршиће се реконструкција ТС "Петроварадин" која ће постати разводно постројење (РП)
20 kV, а основни објекат за напајање биће ТС 110/20 kV
"Мишелук". Постојећу ТС изграђену у регулацији Прерадовићеве улице потребно је демонтирати.
Све будуће трансформаторске станице повезаће се
на нову 20 kV мрежу, а све постојеће ће се прилагодити
за рад на 20 kV напонском нивоу.
Снабдевање топлотном енергијом
Ово подручје се снабдева топлотном енергијом из
градског гасификационог система, из мерно-регулационе
гасне станице (МРС) "Петроварадин". Од ове станице
полази дистрибутивна гасоводна мрежа до потрошача.
Снабдевање будућих објеката одвијаће се из топлификационог система. Основни објекат за снабдевање
из топлификационог система биће топлана (ТО) "Петроварадин" која се налази у близини овог подручја. Да би
се сви нови објекти снабдели топлотном енергијом,
потребно је до њих изградити вреловодну мрежу и прикључити их у енергетски систем. Као алтернативно решење, оставља се могућност снабдевања из гасификационог система, са постојеће дистрибутивне гасоводне
мреже.
Телекомуникације
На овом подручју постоји изведена телефонска мрежа чији капацитети задовољавају захтеве корисника.
Корисници су прикључени на телефонску централу
"Петроварадин" у Улици Далибора Францистија. Да би
се омогућило прикључење будућих садржаја у телекомуникациони систем, потребно је у појединим улицама
изградити, односно реконструисати телефонску мрежу.
Број нових телефонских прикључака зависиће и од намене будућих садржаја на овом подручју.

7. ПРОЦЕНА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА
УРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА И ИЗГРАДЊУ
ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
У табели је дат оквирни приказ радова и трошкова
уређивања јавног грађевинског земљишта на простору
који је обухваћен Програмом. Процена средстава
урађена је по ценама за март 2008. год.
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Табела: Процена потребних средстава за уређивање саобраћајница и изградњу јавне комуналне инфраструктуре
Ред.
бр.
1.
1.1.

Опис радова

Јед.
мере

Цена по јед.
мере у дин.

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

Укупна цена
55.927.060

Коловоз 1-ТТВ

m2

1.2.

Коловоз 2-СТВ

m2

1.3.

Тротоари са ивичњацима

m2

1.4.

Бициклистичке стазе

m2

1.5.

Паркинзи

m2

2.

Количина

1.359

6.640

9.023.760

4.000

4.980

19.920.000

5.000

2.905

14.525.000

860

2.905

2.498.300

3.000

3.320

9.960.000

ХИДРОТЕХНИКА

5.069.225

2.1.

Канализациони вод Ø 300 mm

m

295

10.375

3.060.625

2.2.

Канализациони вод Ø 250 mm

m

95

9.130

867.350

2.3.

Водоводна мрежа Ø 100 mm

m

250

4.565

1.141.250

2

4.000.000

8.000.000

3.

ЕНЕРГЕТИКА

50.000.000

3.1.

Трафостаница 20/0,4 kV/kV

3.2.

Електроенергетска мрежа 20 kV

m

250

8.000

2.000.000

3.3.

Вреловодна мрежа

m

1.000

40.000

40.000.000

4.
4.1.
5.

ком.

ПРИПРЕМА ЗЕМЉИШТА
Трошкови прибављања земљишта
УКУПНО

8. УСЛОВИ НАДЛЕЖНИХ КОМУНАЛНИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА И ДРУГИХ ИНСТИТУЦИЈА
ОД УТИЦАЈА НА КОНЦЕПТ ПЛАНА
Услови су тражени од следећих организација и институција:
- Министарство одбране, Управа за инфраструктуру - Београд;
- Министарство унутрашњих послова, Сектор за
заштиту и спасавање, Одељење за заштиту и
спасавање у Новом Саду;
- Завод за заштиту споменика културе Града Новог
Сада;
- Завод за заштиту природе Србије, Радна јединица Нови Сад;
- ЈКП “Градско зеленило” Нови Сад;
- ЈКП “Тржница” Нови Сад;
- ЈКП “Чистоћа” Нови Сад;
- ЈП “Путеви Србије” Нови Сад;
- ЈКП “Водовод и канализација” Нови Сад;
- ЈВП “Воде Војводине” Нови Сад;
- “Телеком Србија” Предузеће за телекомуникације
а.д.;
- ДП “Нови Сад - Гас” Нови Сад;
- НИС-ГАС, Нови Сад;
- ЕПС ЈП “Електровојводина” Електродистрибуција
“Нови Сад”;
- ЈКП “Новосадска топлана” Нови Сад.
Посебне услове за израду плана доставили су Министарство одбране, Управа за инфраструктуру; Минис-

34.800.000
m2

16.000

2.175

34.800.000
145.796.285

тарство унутрашњих послова, Сектор за заштиту и спасавање, Одељење за заштиту и спасавање у Новом
Саду; Завод за заштиту споменика културе Града Новог
Сада; Завод за заштиту природе Србије, Радна јединица Нови Сад; ЈКП “Градско зеленило”, Нови Сад, ЈКП
“Тржница” Нови Сад; ЈКП “Чистоћа” Нови Сад; ЈВП “Воде Војводине” Нови Сад; ЈП “Путеви Србије” Нови Сад и
“Телеком Србија” Предузеће за телекомуникације а.д.

Градска управа за урбанизам и стамбене послове,
на основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”,
број 135/2004), по прибављеном мишљењу Градске управе за заштиту животне средине, број VI-501-1/2009-13
од 23. јануара 2009. године доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА СТАМБЕНЕ ЗОНЕ VIII У
ПЕТРОВАРАДИНУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Не приступа се изради стратешке процене утицаја
плана детаљне регулације дела стамбене зоне VIII у
Петроварадину на животну средину, којим ће бити обухваћен простор у границама одређеним одлуком о изради плана детаљне регулације дела стамбене зоне VIII у
Петроварадину, пошто је оцењено да реализација планираних садржаја неће имати значајнији утицај на животну средину.

27. mart 2009.
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Планом детаљне регулације дела стамбене зоне VIII
у Петровардину обухватиће се простор који је Генералним планом Града Новог Сада до 2021. године - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број
39/2006), намењен општестамбеним зонама и саобраћајницама.

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 Град Новог Сада", бр. 54/2005 и
18/2006), утврђено је за које се врсте планова израђује
стратешка процена утицаја на животну средину. Поред
тога прописано је да, у одређеним случајевима, ако се
оцени да не постоји могућност значајнијег утицаја на
животну средину, орган надлежан за припрему плана
може одлучити, по претходно прибављеном мишљењу
органа надлежног за послове заштите животне средине
и других заинтересованих органа и организација, да се
не израђује стратешка процена.
Генералним планом Града Новог Сада простор који
ће бити обухваћен планом намењен је општестамбеним
зонама и саобраћајницама.
Планом ће се обухватити простор који чине блокови
између постојеће пијаце и улица Прерадовићеве, Вука
Исаковича и Рачког, у чијем средишњем делу се налази
Роков поток. Програмом се предвиђа формирање два
низа претежно вишепородичних објеката дуж улица
Прерадовићеве и Рачког чије пружање се наглашава
локацијски значајним пословним објектом на северу
подручја. Потребно је утврдити регулациону линију потока, обострани заштитни појас уз поток ширине 7 m, у
оквиру којег није дозвољена изградња, и зоне изградње
планираних објеката, њихов тип и спратност примерену
окружењу. Услове регулације Роковог потока треба дати у циљу заштите простора од бујичног плављења и
загађења водотока, те се предлаже озелењавње обала
ради формирања привлачног и приступачног јавног
простора. Предлаже се изградња режијске саобраћајнице са обостраним паркингом у оквиру постојеће регулације Прерадовићеве улице, проширење регулације
Улице Рачког за 5 m ради изградње режијске саобраћајнице, као и проширење регулација улица Медулићеве и
Вука Исаковича. Планира се локација за изградњу и
уређење будуће пијаце, на северу предметног подручја,
у блоку број 1, у приземљу спортско- пословног објекта,
пошто је због саобраћајних услова неопходно изместити постојећу пијацу из непосредног суседства. Одвођење отпадних и атмосферских вода се предлаже
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преко постојеће заједничке канализационе мреже са
планираним проширењем дуж улица Рачког и Вука Исаковича, а омогућава се и реконструкција постојеће канализационе мреже. За напајање будућих садржаја
електричном енергијом потребно је изградити нове
трансформаторске станице у зонама будућих пословних и стамбених целина. Извршиће се реконструкција
ТС "Петроварадин" која ће постати разводно постројење "РП) 20 kV, а основни објекат за напајање биће
ТС 110/20 kV "Мишелук".
Иако је за комуналне површине, у које спадају и пијаце, утврђена обавеза израде стратешке процене утицаја
на животну средину, оцењено је да не постоји могућност
значајнијег негативног утицаја планираних садржаја на
животну средину.
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.
Опредељење да се не приступи стратешкој процени
утицаја на животну средину засновано је и на чињеници
да је 2007. године урађена стратешка процена утицаја
Просторног плана Града Новог Сада на животну средину, која је садржински обухватила све елементе од значаја за стратешку процену утицаја планова за подручје
Града Новог Сада. Тим документом дефинисане су мере заштите за спречавање негативних утицаја на животну средину у области саобраћајне инфраструктуре
за цело подручје Града Новог Сада, које се односе и на
простор који ће се обухватити овим планом, као и могући утицаји на животну средину објеката у окружењу.
Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте
који буду реализовани на основу овог плана, услови заштите животне средине, односно потреба покретања
поступка процене утицаја на животну средину биће
утврђени у складу са Законом о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 135/2004) и
Уредбом о утврђивању Листе пројекта за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може
захтевати процена утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 114/2008).
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.
На основу свега наведеног, а по прибављеном
Мишљењу Градске управе за заштиту животне средине,
број VI-501-1/2009-13 од 23. јануара 2009. године, одлучено је као у диспозитиву.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И САТМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-35-29/07
29. јанаур 2009. године
НОВИ САД
Начелник
Златибор Паунов, с.р.
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На основу чл. 7. и 36. став 1. Закона о превозу у
друмском саобраћају (“Службени гласник Републике
Србије”, бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05 и 62/06) и члана
24. тачка 27. Статута Града Новог Сада - пречишћен
текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 43/08),
Скупштина Града Новог Сада на XII седници 27.марта
2009. године, доноси

ОДЛУКУ
О АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређују се организација, начин и ближи услови за обављање ауто-такси превоза путника на
територији Града Новог Сада (у даљем тексту: таксипревоз).
Члан 2.
Градоначелник Града Новог Сада, у складу са законом и саобраћајно-техничким условима доноси годишњи програм којим се дефинише оптимално организовање такси-превоза у текућој за наредну годину, на
предлог Градске управе за саобраћај и путеве (у даљем
тексту: Градска управа).
Саобраћајно-технички услови из става 1. овог члана,
дефинишу се у текућој за наредну годину, а на основу
карактеристика превозних захтева које одређује Јавно
предузеће “Завод за изградњу Града” у Новом Саду, на
основу просторних могућности и расподеле такси-стајалишта.
Члан 3.
Такси-превоз може да обавља предузетник, привредно друштво, односно друго правно лице регистровано за обављање ове делатности, који испуњавају услове прописане законом и овом одлуком (у даљем
тексту: превозник).
Члан 4.
Такси- возач је физичко лице које обавља такси-превоз као предузетник или као запослени у привредном
друштву, односно другом правном лицу, у складу са законом и овом одлуком (у даљем тексту: такси-возач).
Члан 5.
Превозник може да почне са радом, односно да
обавља такси-превоз, када поред законом утврђених
услова, испуни и услове утврђене овом одлуком.

II. УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ-ПРЕВОЗА
A) ПРЕДУЗЕТНИК
Члан 6.
За обављање такси-превоза предузетник, поред услова прописаних законом, мора да испуњава и следеће
услове:

27. mart 2009.

1. да има возачку дозволу “Б” категорије, најмање
пет година;
2. да има најмање трећи степен стручне спреме;
3. да има лекарско уверење о способности за возача
за управљање возилом којим се обавља такси-превоз,
које није старије од годину дана;
4. да је власник такси-возила којим се обавља таксипревоз путника (у даљем тексту: такси-возило), односно да поседује ваљан правни акт којим се утврђује право коришћења такси-возила (уговор о лизингу, уговор о
закупу или други правни акт којим се утврђује право коришћења такси-возила);
5. да има положен испит о познавању прописа који
регулишу такси-превоз и о познавању Града Новог Сада, што се доказује уверењем о положеном испиту;
6. да му није изречена мера забране управљања моторним возилом “Б” категорије, што се доказује уверењем које није старије од шест месеци;
7. да му правоснажном судском одлуком није забрањено обављање одређене делатности, односно да
му правоснажним решењем о прекршају није изречена
заштитна мера забране обављања делатности, док
трају правне последице осуде, односно мере, што се
доказује уверењем које није старије од шест месеци;
8. да је извршио преглед такси-возила код градске
управе надлежне за инспекцијске послове, што се доказује актом саобраћајног инспектора о испуњености услова прописаних законом и чланом 10. став 1, 2. и 5.
ове одлуке.
9. да је измирио пореске обавезе по основу јавних
прихода, што доказује уверењем надлежног органа, а
које није старије од шест месеци.
Предузетник може да обавља такси-превоз само са
једним такси-возилом за које му је одређен евиденциони број и за које је издата такси-легитимација и исто не
може уступити другим превозницима.
Члан 7.
Испит из члана 6. став 1. тачка 5. ове одлуке полаже
се по програму за полагање испита из области познавања прописа који регулишу такси-превоз и области
познавања Града Новог Сада.
Програм из става 1. овог члана доноси Градоначелник Града Новог Сада на предлог Градске управе.
Градоначелник Града Новог Сада образује испитну
комисију и именује њене чланове.

Б) ПРИВРЕДНО ДРУШТВО, ОДНОСНО ДРУГО
ПРАВНО ЛИЦЕ
Члан 8.
За обављање такси-превоза, привредно друштво,
односно друго правно лице регистровано за обављање
ове делатности, поред услова прописаних законом, мора да испуњава и услове из чл. 3. и 6. став 1. тач. 4, 7. 8
и 9. ове одлуке.
Превозник из става 1. овог члана, одговоран је да се
такси-возач, у прописаном року, подвргне редовном
здравственом прегледу и да води евиденцију о тим прегледима.

27. mart 2009.
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В) ТАКСИ-ВОЗАЧ

Члан 11.
Члан 9.

Такси-возач мора да испуњава услове прописане
чланом 6. став 1. тач. 1,2,3,5. и 6. ове одлуке.
Поред услова из става 1. овог члана, такси-возач мора
да има закључен уговор о раду са превозником и пријаву на обавезно социјално осигурање (образац М-1).
Привредно друштво, односно друго правно лице не
може уступити такси-возило за које је издат евиденциони број и за које су издате такси-легитимације, другим
превозницима.

Г) ТАКСИ- ВОЗИЛО
Члан 10.
Такси-возило којим се обавља такси-превоз, поред
услова прописаних законом мора да испуњава и следеће услове:
1. да има уграђен исправан, пломбиран, баждарен и
опремљен са инсталацијама таксиметар, који мора бити постављен тако да износ на таксиметру буде путнику
видљив и да се његовим укључењем, светло на такситабли из тачке 9. овог става искључује;
2. да има исправан суви противпожарни апарат са
важећим роком употребе, на приступачном месту;
3. да има исправно грејање, вентилацију и унутрашње осветљење;
4. да има блок рачуна у којем је сваки лист оверен
печатом;
5. да је чисто, уредно обојено и без унутрашњих и
спољашњих оштећења (естетски изглед);
6. да је важећи ценовник услуга тако постављен у
такси-возилу да је видљив путнику;
7. да има на видном месту истакнуту налепницу, у
складу са чланом 11. став 4. ове одлуке, такси-легитимацију такси-возила и такси-легитимацију такси-возача;
8. да до 31. децембра 2010. године такси-возило испуњава услове прописане нормом “ЕУРО-3” у погледу
издувне емисије, а од 1. јануара 2012. године, прописане нормом “ЕУРО-4”, односно да испуњава услове у
погледу издувних емисија из наведених норми;
9. да на крову возила има такси-таблу, висине од 14
cm до 20 cm, дужине од 40 cm до 60 cm, која је са обе
стране истог изгледа, постављена паралелно са ветробранским стаклом, опремљена уређајем за осветљење
и садржи податке прописане чланом 28. ове одлуке.
Предузетник који није у систему радио везе, поред
ценовника из тачке 6. овог члана, мора да има истакнут
ценовник и на задњем, десном, бочном стаклу.
Образац ценовника из става 1. тачке 6. и става 2.
овог члана прописује Градска управа уз сагласност
Градског већа Града Новог Сада.

Градска управа надлежна за инспекцијске послове саобраћајни инспектор, проверава испуњеност услова
за такси-возило прописаних законом и чланом 10. ове
одлуке, о чему доноси решење и издаје налепницу која
садржи: грб Града, време важења решења, регистарски
број такси-возила и заштитни број обрасца.
Испуњеност услова утврђених законом и чланом 10.
став 1, 2. и 5. и чланом 12. ове одлуке, градска управа
надлежна за инспекцијске послове утврђује прегледом
возила и увидом у следећу документацију: важећу саобраћајно-техничку документацију (саобраћајну дозволу), потврду о стандарду мотора и полису о осигурању
путника и пртљага од последица несрећног случаја у
јавном превозу.
О донетим решењима и издатим налепницама градска управа надлежна за инспекцијске послове води
евиденцију.
Превозник је дужан да налепницу постави у горњи,
десни угао предњег ветробранског стакла са унутрашње стране, након добијања решења из члана 13. став
3. ове одлуке.
Превозник је дужан да једном годишње изврши редован преглед такси-возила у градској управи надлежној за инспекцијске послове, најкасније до истека важења решења о испуњености услова за такси-возило
из става 1. овог члана.
Образац налепнице из става 1. овог члана, прописује
градска управа надлежна за инспекцијске послове, уз
сагласност Градског већа Града Новог Сада.
Члан 12.
Превозник је дужан да приликом регистације таксивозила осигура путнике и пртљаг од последица несрећног случаја у јавном превозу.

III. ЕВИДЕНЦИОНИ БРОЈ И
ТАКСИ-ЛЕГИТИМАЦИЈЕ
Члан 13.
Захтев за издавање евиденционог броја, такси-легитимације такси-возила и такси-легитимације такси-возача, превозник подноси Градској управи.
Уз захтев из става 1. овог члана, превозник је дужан
да приложи решење о регистрацији у регистру привредних субјеката и доказе о испуњености услова из чл. 6,
8. став 1. и 10. став 1. ове одлуке.
Уколико Градска управа, на основу доказа из става 2.
овог члана, утврди да су испуњени услови за обављање
такси-превоза, доноси решење о одређивању евиденционог броја за такси-возило и издаје такси-легитимацију такси-возила и такси-легитимацију такси-возача.

Градско веће Града Новог Сада, доноси решење
којим утврђује боју такси-возила.

За такси-возило којим се обавља такси-превоз може
се одредити само један евиденциони број и издати једна такси-легитимација такси-возила из става 3. овог
члана.

Редован технички преглед такси-возила врши се
сваких шест месеци.

О додељеним евиденционим бројевима и издатим
такси-легитимацијама Градска управа води евиденцију.
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Члан 14.

Образце такси-легитимација из члана 13. став 3. ове
одлуке прописује Градска управа уз сагласност Градског већа Града Новог Сада.
Такси-легитимација такси-возила предузетника садржи следеће податке:
1. редни број регистра,
2. име, презиме предузетника и његов јединствени
матични број,
3. порески идентификациони број (ПИБ),
4. адресу седишта радње и пребивалишта предузетника,
5. регистарску ознаку, марку и тип такси-возила,
6. евиденциони број такси-возила,
7. датум издавања такси-легитимације,
8. заштитни број обрасца и
9. назив такси-удружења, уколико је предузетник
његов члан.
У такси-легитимацију такси-возила привредног друштва, односно другог правног лица, поред података из
става 2. тач. 1,3,5,6,7. и 8. овог члана, уноси се и његов
назив и седиште.
Члан 15.
Такси-легитимација такси-возача садржи следеће
податке:
1. редни број регистра,
2. фотографију возача,
3. име, презиме и јединствени матични број,
4. адресу пребивалишта,
5. датум издавања такси-легитимације и
6. заштитни број обрасца.
Такси-легитимација такси-возача запосленог код
привредног друштва, односно другог правног лица поред података из става 1. овог члана садржи и назив
привредног друштва, односно другог правног лица код
кога је такси-возач запослен.
Члан 16.
Превозник је дужан да:
1. сваку промену података које садрже такси-легитимације и друге исправе у смислу ове одлуке писаним
путем пријави Градској управи, у року од осам дана од
дана настале промене,
2. сваку промену која се односи на такси-возило писаним путем пријави Градској управи, у року од осам
дана од дана настале промене,
3. у случају привременог односно трајног престанка
обављања делатности такси-превоза, писаним путем
обавести Градску управу у року од осам дана од дана
подношења захтева регистру за привредне регистре и
Градској управи врати такси-легитимацију такси-возила,
такси-легитимацију такси-возача и налепницу.

IV. ТАКСИ-СТАЈАЛИШТА
Члан 17.
Такси-стајалишта (у даљем тексту: стајалишта) су
одређене и уређене саобраћајне површине, намењене
за стајање такси-возила у току рада превозника.

27. mart 2009.

Стајалишта из става 1. овог члана одређује Градска
управа.
Члан 18.
Стајалишта могу да буду стална, привремена и повремена.
Стална стајалишта су одређене и уређене саобраћајне површине за организовано обављање таксипревоза, односно за укрцај и искрцај путника и пријем
позива из диспечерског центра.
Привремена стајалишта су одређене саобраћајне
површине које се користе до привођења намени утврђеној урбанистичким планом.
Повремена стајалишта су одређене саобраћајне
површине које се користе за време одржавања сајмова,
пијаца, већих спортских и културних манифестација и
значајних скупова.
На стајалишту се места за стајање такси-возила
обележавају хоризонталном сигнализацијом жуте боје,
а на почетку и на крају стајалишта истом бојом уписује
се ознака “ТАXI”.
Стајалиште се обележава вертикалним саобраћајним знаком:(II-34) “забрањено заустављање и паркирање” и допунском таблом: “осим за ТАXI возила” са исписаним укупним бројем такси-места.
Члан 19.
О постављању вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације на стајалиштима, одржавању постојеће саобраћајне сигнализације и одржавању стајалишта у зимским и летњим условима, стара се Јавно
предузеће “Завод за изградњу Града” у Новом Саду (у
даљем тексту: Предузеће).
Члан 20.
Стајалишта могу да користе само превозници који
имају одређен евиденциони број и такси-легитимације
из члана 13. став 3. ове одлуке и који имају решење за
њихово коришћење.
Решење из става 1. овог члана издаје Градска управа на захтев превозника, у складу са програмом из члана 2. ове одлуке, за годину за коју се програм доноси.
На стајалишту се такси-возила постављају према
редоследу долазака и у границама обележених таксиместа.
За време коришћења стајалишта такси-возач је обавезан да буде у свом такси-возилу.
У случају да је стајалиште попуњено, такси-возач
који обавља такси-превоз не може своје такси-возило
да постави у његовој ближој околини, односно на
удаљености мањој од 100 m.

V. НАЧИН РАДА ТАКСИ-ВОЗАЧА
Члан 21.
За време вршења услуга такси-превоза, такси-возач
код себе мора да има:
1. важећу налепницу,
2. важећу такси-легитимацију такси-возила,
3. важећу такси-легитимацију такси-возача,

27. mart 2009.
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4. решење о испуњености услова такси-возила за
обављање такси-превоза,

Члан 27.

5. решење о коришћењу стајалишта, када се затекне на стајалишту,

Такси-возач је дужан да путника превезе најкраћим
путем до места опредељења или путем који путник одреди, а у складу са важећим режимом саобраћаја.

6. полису осигурања путника и пртљага од последица несрећног случаја у јавном превозу која одговара возилу којим се управља и

VI. ТАКСИ-ТАБЛА

7. доказ о обавезном социјалном осигурању (оверене фотокопије образаца М-2 и М-3 А).
Члан 22.
Такси-возач може такси-превоз да започне са стајалишта, на радио и телефонски позив из диспечерског
центра, или на заустављање путника у складу са законом.
Путник може да користи такси-возило по свом избору, осим када је телефонским позивом диспечерском
центру наручио вожњу.
Члан 23.
Путник може да одбије да уђе у такси-возило наручено путем диспечерског центра, ако основано посумња да је такси-возач под утицајем алкохола или
опојних дрога, ако је неуредан или ако је унутрашњост
возила запрљана.
Члан 24.
Такси-возач је дужан да у слободно такси-возило
прими сваког путника, као и лични пртљаг путника према величини простора за пртљаг и носивости такси-возила.
Такси-возач није дужан да у такси-возило прими лица под утицајем алкохола и опојних дрога или оболела
од заразних болести, лица са изузетно запрљаном
одећом, као и лични пртљаг путника којим би се угрозила безбедност и здравље људи, испрљало или оштетило такси-возило.
Такси-возач не сме да прими у такси-возило децу до
шест година без пратиоца.
Такси-возилом не могу се без пристанка такси-возача превозити кућни љубимци.
Члан 25.
Такси-возач је обавезан да се за време обављања
такси-превоза према путницима опходи са пажњом и
поштовањем.
Такси-возач је обавезан да за време такси-превоза
буде уредан (чист, подшишан, обријан или са негованом брадом и брковима), да му је одећа прикладна (дуге панталоне, кошуља и ципеле), да не пуши у такси-возилу за време вожње, као и да није под утицајем
алкохола или опојне дроге.
Члан 26.
Такси-возач је обавезан да непосредно пре започињања вожње са путником, укључи таксиметар и да га
искључи одмах након завршене вожње.
У случају да такси-возач не укључи таксиметар на
почетку вожње, путник није у обавези да плати цену услуге такси-превоза.

Члан 28.
Такси- табла служи за идентификацију такси-возила
и садржи:
- натпис “ТАXI”,
- евиденциони број,
- грб Града.
Такси-табле возила превозника који су чланови удружења, садрже, поред података из става 1. овог члана и
назив удружења.
Такси-возач је дужан да такси-таблу држи укључену
увек када је возило слободно.
На такси-табли не могу се постављати рекламнопропагандне поруке.
Уколико такси-возач такси-возило користи за сопствене потребе или уколико не обавља делатност таксипревоза, дужан је да такси-таблу привремено скине са
такси-возила.
Члан 29.
Такси-возила могу користити саобраћајне траке намењене за јавни градски и приградски превоз путника
искључиво за кретање.

VII. НАКНАДА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ-ПРЕВОЗА
Члан 30.
Накнада за обављање такси-превоза утврђује се на
основу важећег и истакнутог ценовника услуга, а наплаћује се у износу који покаже таксиметар, на месту
опредељења путника.
У цену такси-превоза урачунат је и превоз личног
пртљага.
Под личним пртљагом подразумевају се и путне торбе и кофери тежине до 30 kg.
Ценовником мора да се предвиди посебна доплата
за лични пртљаг путника тежи од 30 kg.
Са посебном доплатом за пртљаг тежи од 30 kg, путник мора да буде упознат и сагласан пре започињања
такси-превоза, у супротном путник није у обавези да исти доплати.
Члан 31.
Такси-возач је дужан да путнику изда оверен таксирачун о пруженој услузи.
Такси-рачун садржи следеће податке:
1. податке о превознику (назив предузетника, односно пословно име привредног друштва, односно
другог правног лица као и име и презиме таксивозача),
2. регистарски број такси-возила,
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3. редни број рачуна,
4. датум и време издавања,
5. пређене километре,
6. време почетка и краја вожње,
7. цену по таксиметру, доплату и укупну цену, и
8. потпис и печат.
У случају да такси-возач не изда путнику такси-рачун из става 1. овог члана, на крају вожње, путник није у
обавези да плати цену услуге такси-превоза.
Члан 32.
У случају немогућности да заврши започети таксипревоз, такси-возачу припада као накнада половина износа који покаже таксиметар у моменту прекида таксипревоза, осим у случају квара такси-возила, када му не
припада накнада.
У случају квара такси-возила, такси-возач је дужан
да путнику обезбеди наставак започетог такси-превоза
другим такси-возилом.

VIII. ПРЕСТАНАК ОБАВЉАЊА ТАКСИ- ПРЕВОЗА
Члан 33.
Решење из члана 13. став 3. ове одлуке, које је издато предузетнику, престаје да важи, у случају:
1. одјаве из регистра привредних субјеката;
2. ако престане да испуњава неки од услова утврђених законом и чланом 6. ове одлуке и
3. у другим случајевима предвиђеним законом за
престанак рада предузетника.
Привредном друштву односно другом правном лицу
престаје важност решења из члана 13. став 3. ове одлуке, у случају:
1. одјаве из регистра привредних субјеката;
2. да престане да испуњава услове предвиђене законом и чланом 8. ове одлуке и
3. у другим случајевима предвиђеним законом за
престанак рада привредног друштва, односно
другог правног лица.
Члан 34.
У случајевима из члана 33. ове одлуке Градска управа донеће решење о престанку важења решења из члана 13. став 3. ове одлуке.

27. mart 2009.
Члан 36.

Саобраћајни инспектор из члана 35. став 2. ове одлуке, у вршењу послова инспекцијског надзора има дужност и овлашћења утврђена законом којим се уређује
превоз у друмском саобраћају, односно може да:
- искључи такси-возило којим се врши такси-превоз
противно одредбама закона и ове одлуке, одреди
место паркирања и одузме такси-легитимацију
такси-возача, такси-легитимацију такси-возила и
саобраћајну дозволу у трајању од 48 сати, а у случају поновног искључивања такси-возила истог
превозника, у трајању од пет дана,
- привремено одузме такси-возило које је употребљено за извршење прекршаја или привредног
преступа, до правоснажног окончања прекршајног, односно поступка за привредне преступе и
изда потврду о одузимању такси-возила.
Члан 37.
Привремено одузето такси-возило које је употребљено за извршење прекршаја или привредног преступа чува се, до правоснажног окончања прекршајног,
односно поступка за привредне преступе, о трошку превозника.
Чување и поступања са такси-возилом из става 1.
овог члана врши се у складу са актом о начину одузимања, чувања и поступања са такси-возилом који прописује министар надлежан за послове саобраћаја.
Члан 38.
Уколико саобраћајни инспектор, у поступку вршења
инспекцијског надзора уочи повреду прописа из надлежности другог инспекцијског органа, обавестиће одмах о томе, писаним путем, надлежни инспекцијски орган.

X. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 39.
Новчаном казном од 2.500,00 до 250.000,00 динара
казниће се за прекршај предузетник ако:
1. не испуњава услове из члана 6. став 1. тач. 1.-8.
ове одлуке,
2. поступи супротно члану 6. став 2. ове одлуке,
3. не изврши технички преглед такси-возила у року
утврђеном чланом 10. став 3. ове одлуке,

IX. НАДЗОР
Члан 35.
Надзор над спровођењем ове одлуке врши Градска
управа.
Инспекцијски надзор над применом ове одлуке, као
поверене послове, врши градска управа надлежна за
инспекцијске послове - саобраћајни инспектор.
Превозник и такси-возач су дужни да саобраћајном
инспектору омогуће несметано вршење послова, ставе
на увид потребна документа и у року који саобраћајни
инспектор одреди, доставе потребне податке и поступе
по налогу инспектора.

4. обавља делатност такси-превоза путника таксивозилом које не испуњава услове из члана 10. ст.
1. и 2. ове одлуке,
5. не изврши утврђивање испуњености услова прописаних законом и чланом 10. ст. 1, 2. и 5. ове одлуке за такси-возило пре истека важности решења из члана 11. став 1. ове одлуке,
6. не поступи у складу са чланом 11. став 4. ове одлуке,
7. не осигура путнике и пртљаг од последица несрећног случаја у јавном превозу (члан 12.) и
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8. такси-табла такси-возила није у складу са чланом
28. ове одлуке.
Члан 40.
Новчаном казном од 5.000,00 до 500.000,00 динара
казниће се за прекршај привредно друштво, односно
друго правно лице ако:
1. не испуњава услове из члана 8. ове одлуке, осим
члана 6. став 1. тачка 9. ове одлуке,

6. на такси-табли постави рекламно пропагандне
поруке (члан 28. стaв 4.),
7. такси-возило користи за сопствене потребе, а не
скине такси-таблу (члан 28. став 5.),
8. наплати накнаду за обављање такси-превоза супротно члану 30. ове одлуке,
9. путнику не изда, односно изда рачун који не садржи податке из члана 31. ове одлуке,

2. ако поступи супротно члану 9. став 3. ове одлуке,

10. не поступи у складу са чланом 32. ове одлуке и

3. обавља делатност такси-превоза путника таксивозилом које не испуњава услове из члана 10. ст.
1. и 2. ове одлуке,

11. не поступи у складу са чланом 35. став 3. ове одлуке.

4. не изврши технички преглед такси-возила у року
утврђеном чланом 10. став 5. ове одлуке,
5. не изврши утврђивање испуњености услова прописаних законом и чланом 10. ст. 1. и 2. ове одлуке за такси-возило пре истека важности решења
из члана 11. став 1. ове одлуке,
6. не поступи у складу са чланом 11. став 4. ове одлуке,
7. не осигура путнике и пртљаг од последица несрећног случаја у јавном превозу (члан 12.),
8. не обезбеди такси-возачу, документацију прописану чланом 21. ове одлуке, коју за време вршења
услуга такси-превоза такси-возач мора да има
код себе;
9. такси-табла возила није у складу са чланом 28.
ове одлуке и
10. не поступи у складу са чланом 35. став 3. ове одлуке.
Новчаном казном од 250,00 до 25.000,00 динара казниће се одговорно лице у привредном друштву, односно другом правном лицу за прекршај из става 1. овог
члана.
Члан 41.
Новчаном казном од 250,00 до 25.000,00 динара казниће се такси-возач запослен у привредном друштву,
односно другом правном лицу, ако не испуњава услове
из члана 9. ове одлуке.

Новчаном казном од 5.000,00 до 500.000,00 динара
казниће се привредно друштво, односно друго правно
лице за прекршај из става 1. тачка 1. овог члана.
Новчаном казном од 250,00 до 25.000,00 динара казниће се одговорно лице у привредном друштву, односно другом правном лицу за прекршај из става 1. тачка 1.
овог члана.
Члан 43.
Новчаном казном од 250,00 до 25.000,00 динара казниће се за прекршај такси-возач запослен у привредном друштву, односно другом правном лицу ако:
1. не пријави промену података које садрже таксилегитимација такси-возача и такси- легитимација
такси-возила (члан 16.),
2. одбије да прими путника у такси-возило (члан 24.
став 1.),
3. ако у такси-возило прими децу до шест година
без пратиоца (члан 24. став 3.),
4. не поступи у складу са чланом 26. ове одлуке,
5. путника не превезе најкраћим путем (члан 27.),
6. такси-возило користи за сопствене потребе, а не
скине такси-таблу (члан 28. став 5.),
7. наплати накнаду за обављање такси-превоза супротно члану 30. ове одлуке,
8. путнику не изда, односно изда рачун који не садржи податке из члана 31. ове одлуке,
9. не поступи у складу са чланом 32. ове одлуке и
10. не поступи у складу са чланом 35. став 3. ове одлуке.

Члан 42.

Члан 44.

Новчаном казном од 2.500,00 до 250.000,00 динара
казниће се за прекршај предузетник ако:

Новчаном казном од 10.000,00 динара на лицу места
казниће се за прекршај предузетник ако:

1. не пријави промену података које садрже таксилегитимација возача и такси-легитимација возила
(члан 16.),

1. обавља делатност такси-превоза супротно члану
11. став 4. ове одлуке,

2. одбије да прими путника у такси-возило (члан 24.
став 1.),

3. за време вршења услуга такси-превоза код себе
нема документацију прописану чланом 21. ове одлуке,

3. ако у такси-возило прими децу до шест година
без пратиоца (члан 24. став 3.),
4. не поступи у складу са чланом 26. ове одлуке,
5. путника не превезе најкраћим путем (члан 27.),

2. користи стајалиште супротно члану 20. ове одлуке,

4. понашање и изглед нису у складу са одредбом
члана 25. ове одлуке и
5. не осветли такси-таблу када је возило слободно
(члан 28. став 3.).
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Новчаном казном од 5.000,00 динара, на лицу места,
казниће се такси-возач запослен у привредном друштву, односно другом правном лицу за прекршај из става
1. овог члана.
Члан 45.
Новчаном казном од 2.500,00 до 250.000,00 динара
казниће се за прекршај предузетник ако у случају трајног прекида обављања делатности такси-превоза,
Градској управи не врати такси-легитимацију возила и
такси- легитимацију такси-возача (члан 16. тачка 3).
За прекршај из става 1. казниће се такси-возач запослен у привредном друштву, односно другом правном
лицу новчаном казном од 250,00 до 25.000,00 динара у
случају да Градској управи не врати такси-легитимацију
возача.
Члан 46.
Предузеће коме је поверено обављање послова који
су утврђени чланом 19. ове одлуке, казниће се за прекршај новчаном казном од 5.000,00 до 500.000,00 динара, уколико не постави вертикалну и хоризонталну сигнализацију на стајалиштима, не одржава стајалишта у
зимским и летњим условима.
Новчаном казном од 250,00 до 25.000,00 динара казниће се одговорно лице у Предузећу, за прекршај из
става 1. овог члана.

XI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 47.
Превозници који су регистровани за обављање делатности такси-превоза у складу са Одлуком о аутотакси превозу путника (“Службени лист Града Новог Сада”, број 48/2005), дужни су да ускладе своје пословање
са одредбама члана 6. став 1. тач. 3, 4, 5, 8 и 9. чл. 8,
10, 12. и 14. ове одлуке и изврше замену такси-легитимације возача из члана 15. ове одлуке и налепнице из
члана 11. ове одлуке, у року од шест месеци од дана
ступања на снагу ове одлуке.
Уколико превозник не усклади своје пословање у
складу са ставом 1. овог члана, Градска управа, обавестиће регистар привредних субјеката, да нису испуњени услови за обављање такси-превоза.
Члан 48.
Поступак за доделу евиденционог броја и такси-легитимација, који је започет, а по коме није донето решење до дана ступања на снагу ове одлуке, наставиће
се у складу са одредбама ове одлуке.

27. mart 2009.
Члан 49.

До доношења аката из члана 7. ове одлуке, примењиваће се акта донета на основу Одлуке о ауто-такси превозу путника (“Службени лист Града Новог Сада”,
број 48/2005).
Члан 50.
Градска управа израдиће образац такси-легитимације такси-возила, такси-легитимације такси-возача из
чл. 14. и 15. ове одлуке и ценовника из члана 10. ове
одлуке, у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове
одлуке.
Градска управа надлежна за инспекцијске послове
израдиће образац налепнице из члана 11. ове одлуке, у
року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 51.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о ауто-такси превозу путника (“Службени лист Града Новог Сада”, број 48/2005).
Члан 52.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-4258/2008-I
27. март 2009. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.
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На основу члана 24. тачка 23. Статута Града Новог
Сада-пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада, на
XII седници 27. марта 2009. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ
ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА ВОДОВОДА И
КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА 2009. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о Програму изградње објеката водовода и
канализације за 2009. годину (“Службени лист Града
Новог Сада”, број 52/2008), Програм изградње објеката
водовода и канализације за 2009. годину, који је саставни део ове одлуке мења се и гласи:
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"П Р О Г Р А М
ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА 2009. ГОДИНУ
Неутрошена Планирана
средства из средства за
ранијих 2009. годину
година
Група
радова
1

I ВОДОВОД

62.575.328 266.913.340

2

3

1.
1.5.

РАЗВОЈ ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА
Мониторинг подземних вода на извориштима “Штранд",
"Петроварадинска ада" и "Ратно острво"
Наставак реализације уговорених обавеза
Припрема основне документације за потребе развоја
водоводног система
Извориште “Ратно острво” - линијски низ бунара низводно од
БХД 10
а. Истражни радови
б. Идејни пројекат и студија оправданости
в. Анализа утицаја на животну средину
г. Ревизија студије оправданости и идејног пројекта
д. Главни пројекат и техничка контрола
Наставак реализације уговорених обавеза
Извориште “Петроварадинска ада” - Генерални пројекат
проширења изворишта
а. Истражни и претходни радови
б. Генерални пројекат и Претходна студија оправданости са
ревизијом
в. Идејни пројекат и Студија оправданости са ревизијом
г. Главни пројекат са техничком контролом
Хидрогеолошка истраживања и резерве подземних вода на
извориштима
Наставак реализације уговорених обавеза
Изворишта “Штранд", "Петроварадинска ада" и "Ратно острво"
а. Анализа рада изворишта и стања водозахватних објеката
б. Израда истражних бунара
Повезивање ПС “Институт” са доводником за Сремске
Карловце - Инвестиционо-техничка документација
Наставак реализације уговорених обавеза
Идејни пројекат основних објеката водоснабдевања Ковиља
Наставак реализације уговорених обавеза
Идејни пројекат основних објеката водоснабдевања
Степановићева
Доградња линије технолошког процеса прераде воде, на ППДВ
“Штранд"
а. Студија процене утицаја на животну средину
б. Студија оправданости
в. Ревизија студије оправданости и идејног пројекта
Извориште “Ратно острво” - Генерални пројекат проширења
изворишта путем инфилтрационих базена
а. Пројекат хидрогеолошких истраживања са техничком
контролом
б. Истражни радови са израдом Елабората и стручном
контролом
в. Генерални пројекат и претходна студија оправданости
г. Ревизија претходне студије оправданости и генералног
пројекта

1.5.1.
1.11.
1.19.

1.19.1.
1.20.

1.23.
1.23.1.
1.25.

1.29.
1.29.1.
1.32.
1.32.1.
1.33.
1.34.

1.35.

4

6.083.752

5

76.020.000
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2

3

1.36.

Извориште “Ратно острво” - Пројекат санитарне заштите
изворишта

1.37.

Извориште “Петроварадинска ада” - Пројекат санитарне
заштите изворишта

2.
2.1.
2.1.1.

ИЗВОРИШТА
ИЗВОРИШТЕ "РАТНО ОСТРВО"
Санација мерача протока на потисима БХД бунара
(9 бунара)

2.1.1.1.

Наставак реализације уговорених обавеза

2.1.2.

Санација бунара БХД (3 бунара)

2.1.3.

Санација хидромашинске опреме на БХД бунарима са
санацијом утопних пумпи

2.1.3.1.

Наставак реализације уговорених обавеза

2.1.4.

Санација (хидроизолације) бетонског окна БХД бунара
(9 бунара)

2.1.5.

Санација електроенергетске и управљачке опреме постојећих
електроенергетских објеката

2.2.
2.2.1.

ИЗВОРИШТЕ "ШТРАНД"
Санација мерача протока на потисима БХД бунара
(6 бунара)

2.2.1.1.

Наставак реализације уговорених обавеза

2.2.2.

Санација хидромашинске опреме и потисног вода на бунару
БХД-4 и БХД-5

2.2.2.1.
2.2.3.
2.2.3.1.

Наставак реализације уговорених обавеза
Санација пијезометара између бунара БХД-5 и БХД-6
Наставак реализације уговорених обавеза

2.2.4.

Санација бушених бунара 1, 2, 3, 4, 5

2.2.5.

Санација бунара БХД (1 бунар)

2.2.5.1.
2.2.6.

Наставак реализације уговорених обавеза
Хидрогеолошки истражни радови у зони бунара БХД-4

2.2.7.

Санација бунара БХД (3 бунара)

2.2.8.

Санација бунара БХД-3 и БХД-6

2.2.8.1.

Наставак реализације уговорених обавеза

2.2.9.

Санација (хидроизолације) бетонског окна БХД бунара (6
бунара)

2.2.10.

Санација затварача и неповратних клапни на БХД бунарима (6
бунара)

2.2.11.

Изградња нових истражних пијезометара

2.2.12.

Уградња (утискивање) нових дренова на БХД-3

2.3.
2.3.1.

ИЗВОРИШТЕ "ПЕТРОВАРАДИНСКА АДА"
Санација мерача протока на потисима БХД бунара (6 бунара)

2.3.1.1.

Наставак реализације уговорених обавеза

2.3.2.

Санација БХД бунара

2.3.3.

Санација бушених бунара (8 бунара)

2.3.4.

Санација (хидроизолације) бунара (6 бунара)

2.3.5.

Изградња прилазног пута до бунара (друга фаза)

27. mart 2009.

4

15.887.998

5

59.200.000

27. mart 2009.
1

SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA
2

3

2.3.6.

Санација затварача и неповратних клапни на БХД бунарима (6
бунара)

2.3.7.

Санација бушених бунара (2 бунара)

2.3.8.

Санација електроенергетске и управљачке опреме постојећих
електроенергетских објеката

2.3.9.

Изградња прстенастог напајања електричном енергијом (ТС 8
до ТС Роков поток)

2.4.
2.4.1.
2.5.
2.5.1.
2.6.

ИЗВОРИШТЕ "АДИЦЕ"
Санација бунара (13 бунара)
ИЗВОРИШТЕ "КОВИЉ"

3.

ПОГОН ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ
ЛОКАЛИТЕТ “ШТРАНД"
Санација затварача на цевоводу сирове воде у кругу ППДВ

3.1.1.1.

Наставак реализације уговорених обавеза

3.1.3.

Санација ултразвучног мерача протока Ø 600 mm на доводнику
сирове воде на улазу у аератор и на цевоводу чисте воде код
“индекса”

3.1.3.1.
3.1.6.
3.1.6.1.

Наставак реализације уговорених обавеза
Изградња пумпне станице за прање филтера
- аутоматизација прања филтерских поља
Наставак реализације уговорених обавеза

3.1.7.

Набавка опреме за контролу квалитета воде

3.1.9.

Санација регулационог лептир затварача Ø 700 mm и
редуктора, пренос података на ККЦ (на цевоводу чисте воде код
“старог аератора” на Штранду)

3.1.9.1.

Наставак реализације уговорених обавеза

3.1.10.

Реконструкција електроенергетске и управљачке опреме на
локалитету “Штранд"

3.1.12.

Реконструкција трансформаторске станице “ТС-водовод 2"

3.1.12.1.

Наставак реализације уговорених обавеза

3.1.13.

Санација усисног базена ПС Лиман

3.1.16.

Санација дотрајале опреме и инсталација у хлор станици
“Штранд"

3.1.16.1.
3.1.17.

5

Санација бунара (20 бунара)

Санација бунара (2 бунара)

3.1.1.

4

ИЗВОРИШТЕ "КАМЕНИЧКА АДА"

2.6.1.

3.1.

Broj 10 – Strana 249.
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3.3.

ПУМПНА СТАНИЦА “ЛИМАН”, АЕРАТОР, СФС, НФС НА
ЛОКАЛИТЕТУ “ШТРАНД"

3.3.1.

Санација аератора на постројењу за прераду и
дистрибуцију воде “Штранд"

3.3.1.1.

Реконструкција управљања филтерским пољима

3.3.3.

Хидрауличко раздвајање филтерских поља у постројењу
за пречишћавање воде “Штранд"

3.3.4.

Санација доводних цевовода сирове воде у аератор
СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ НАДЗОРА И УПРАВЉАЊА
(СДНУ)

4.7.

Изградња аутоматизације управљања објектима
водоснабдевања Поповице

4.8.

Изградња аутоматизације управљања објектима
сремске стране

4.8.1.
4.9.
5.
5.1.
5.1.1.

ПОДСИСТЕМ СРЕМСКЕ СТРАНЕ

Изградња основних објеката водоснабдевања насеља
Поповица
Санација потисног цевовода на Фрушкогорском путу

5.1.6.3.

Решавање имовинско-правних односа

5.2.4.
6.
6.1.

ПОДСИСТЕМ ДУНАВ
Завршетак објеката водовода у Старим и Новим
Лединцима
Наставак реализације уговорених обавеза
Изградња водоводне мреже у Новим Лединцима
ЛОКАЛИТЕТ КОВИЉ И СТЕПАНОВИЋЕВО
ПОДСИСТЕМ КОВИЉ

6.1.1.

Санација основних објеката водовода Ковиља

6.2.

ПОДСИСТЕМ СТЕПАНОВИЋЕВО

6.2.1.
6.2.1.1.

2.000.000

Наставак реализације уговорених обавеза

5.1.6.2.

5.2.3.1.

3.500.000

Изградња пумпне станице и резервоара “Татарско
брдо” у Ср. Каменици

Наставак реализације уговорених обавеза

5.2.3.

30.500.000

Наставак реализације уговорених обавеза

5.1.6.1.

5.2.

5.752.790

ПОДСИСТЕМ ФРУШКА ГОРА

Изградња пумпне станице “Институт” у Ср. Каменици

5.1.6.

24.000.000

Грађење доводника Институт - Татарско брдо

5.1.2.

5.1.3.1.

60.348

Реализација рефералног КИС-а ЈКП “Водовод и
канализација”

Наставак реализације уговорених обавеза

5.1.3.

5

Наставак реализације уговорених обавеза

5.1.1.1.
5.1.2.1.

4

Наставак реализације уговорених обавеза

3.3.2.

4.

27. mart 2009.

Санација основних објеката водоснабдевања
Степановићева
Наставак реализације уговорених обавеза

27. mart 2009.
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7.
7.3.

7.3.1.
7.4.
8.
8.5.

3

ХЛОРНЕ СТАНИЦЕ

2.800.000

10.090.440

50.693.340

Изградња станица за дохлорисање
ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА
ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ
Реконструкција цевовода у Улици индустријској
(“Келвин”)

8.16.

Пројектна документација за реконструкцију, санацију и
грађење мреже и објеката водовода

8.16.1.

Наставак реализације уговорених обавеза

8.21.

Реконструкција водовода и кућних прикључака у Улици
Антона Урбана у Новом Саду

8.21.1.

Наставак реализације уговорених обавеза

8.32.

Реконструкција водовода у улицама Успенској,
Шафариковој, Јована Суботића и Темеринској (од
Позоришног трга до Алмашке улице)
Наставак реализације уговорених обавеза

8.35.

Санација доводника питке воде Ø 900 mm од
затварачнице код моста "Слобода" до резервоара
"Институт" на деоницама од затварачнице код моста
"Слобода" до мостовског стуба 13 и од стуба 20 до
затварачнице иза тунела

8.57.

Реконструкција водоводне мреже на Булевару Михајла
Пупина (од Улице Јована Ђорђевића до Кеја жртава
рације)

8.57.1.

Наставак реализације уговорених обавеза

8.60.

Изградња водоводне мреже у Петроварадину

8.70.

Изградња водоводне мреже у Ср. Каменици
Реконструкција водоводне мреже Ø 150 mm у Улици
Фрушкогорска у Ср. Каменици (од Улице 23. октобра до
Улице Карађорђеве у дужини од 110 m)

8.71.1.

Наставак реализације уговорених обавеза

8.80.

- Измирење обавеза за изградњу ПС “Штранд-нова"
- Измирење обавеза за изградњу везног цевовода
резервоар-ПС и потисног цевовода ПС “Лиман” - мост
“Слобода”

8.80.1.

200.000

Наставак реализације уговорених обавеза на санацији
хлорне станице Институт

Наставак реализације уговорених обавеза

8.71.

5

Пројектовање, изградња и опремање станица за
дохлорисање на правцима: Ветерник-Футог, Ченеј,
Руменка, Кисач, Каћ, Сремски Карловци, локалитет
Каменички парк и Лединци

8.5.1.

8.32.1.

4

Наставак реализације уговорених обавеза

8.82.

Реконструкција водоводне мреже у Улици Милана
Ракића (Ø 100 mm, L=200 m)

8.83.

Реконструкција водоводне мреже у Улици Облачића
Рада (од улице Миленка Грчића до Улице Руменачке,
Ø 100 mm, L=300 m)

8.84.

Реконструкција водоводне мреже у Улици Бем Лилике,
спајање са Футошком улицом (Ø 100 mm, L=300 m)
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8.85.

Санација дотрајалих затварача и фазонских комада на
водоводној мрежи у Улици Пушкиновој

8.86.

Санација дотрајалих затварача и фазонских комада на
водоводној мрежи у Улици Гогољевој

8.87.

Изградња повезног цевовода Ø 300 mm, од пумпне
станице "Институт" до потисног цевовода Ø 250 mm,
на "Ширинама" у Новом Саду

8.88.

Изградња цевовода од Приморске до петље код
“Родића” у Новом Саду

8.89.

Реконструкција водоводне мреже у Улици Златне греде
(Ø 100 mm, L=300 m)

8.90.

Реконструкција водоводне мреже у Житни трг од
Хиландарске до Краљевића Марка-непарна страна
(Ø 100 mm, L=150 m)

8.92.

Санација дотрајалих затварача и фазонских комада на
водоводној мрежи у насељу Клиса

8.93.

Реконструкција водоводне мреже у Улици Војвођанска
(Ø 100 mm, L=200 m)

8.94.

Реконструкција водоводне мреже у Улици Ласла Гала
код угла са Булеваром ослобођења (Ø 100 mm, L=50 m)

8.95.

Реконструкција водоводне мреже у Улици Хероја
Пинкија спајање са Улицом Ћирила и Методија (Ø 150
mm, L=150 m)

8.96.

Реконструкција водоводне мреже у Улици Цвећарској

8.97.

Реконструкција водоводне мреже у Улици Огњена
Прице (Ø 100 mm, L=50 m)

8.98.

Реконструкција водоводне мреже у Улици Љермонтовој
(Ø 100 mm, L=250 m)

8.99.

Санација дотрајалих затварача и фазонских комада
на водоводној мрежи на углу Футошке и Слободана
Јовановића Ø 200/100 mm и повезивање са Вршачком
улицом (Ø 100 mm, L=50 m)

8.100.

Реконструкција водоводне мреже у Улици Арсе
Теодоровића (Ø 100 mm, L=300 m)

8.101.

Реконструкција водоводне мреже у Улици Јеврејска

8.102.

Реконструкција водоводне мреже у Улици Милутина
Бојића (Ø 100 mm, L=350 m)

8.104.

Санација дотрајалих затварача и фазонских комада на
водоводној мрежи у Улици Качићевој

8.105.

Санација дотрајалих затварача и фазонских комада на
водоводној мрежи у Улици Мажуранићевој

8.106.

Реконструкција водоводне мреже у Улици Београдској
од улице Лисинског до Улице Владимира Надзора
(Ø 100 mm, L=50 m)

8.109.

Реконструкција водоводне мреже у Улици Каменички
пут од резервоара Транџамент до бившег објекта
телевизије (Ø 200 mm, L=800 m)

8.113.

Реконструкција водоводне мреже старог дела
Ветерника и новог дела (преко канала) Улица Исидоре
Секулић, Улица Цетињска, Улица 19. маја, Улица
Радничка (Ø 100 mm, L=200 m)

27. mart 2009.
4

5

27. mart 2009.
1

2

3

4

8.114.

Реконструкција водоводне мреже у Улици војводе
Бојовића и Вука Караџића (Ø 100 mm, L=100 m) у
Ветернику

8.115.

Реконструкција водоводне мреже дуж отвореног
канала у Улици Авалској и повезивање у прстен са
околним улицама (Ø 100 mm, L=750 m) у Ветернику

8.116.

Реконструкција водоводне мреже у Улици цара Лазара
- од Улице хероја Раде Кондића до Улице браће
Бошњак (Ø 100 mm, L=100 m) у Футогу

8.117.

Санација дотрајалих затварача и фазонских комада на
водоводној мрежи у Улици цара Лазара у Футогу

8.118.

Санација дотрајалих затварача и фазонских комада на
водоводној мрежи у Новом Футогу

8.119.

Санација дотрајалих затварача и фазонских комада на
водоводној мрежи у насељу Каћ

Група
радова
1
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9.

Неутрошена
средства из
ранијих
година

Планирана
средства за
2009. годину

II КАНАЛИЗАЦИЈА

25.874.672

161.700.000

3

4

5

РАЗВОЈ КАНАЛИЗАЦИОНОГ СИСТЕМА

9.2.

Основна документација и подлоге развоја
канализационог система

9.5.

Генерални пројекат канализације рубних подручја
града и насељених места

9.5.1.

Наставак реализације уговорених обавеза

9.10.

Генерални пројекат колектора “Коста Шокица"
а. Пројекат геомеханичких истраживања са техничком контролом
б. Извођење геомеханичких и истражних радова
в. Генерални пројекат и претходна студија оправданости
г. Ревизија претходне студије оправданости и генералног пројекта

12.
12.1.

ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
Црпна станица “Роков поток”

12.1.1.

Санација чистача решетке-пројектовање и санација
чистача мале решетке

12.1.2.

Реконструкција хидромашинске и електро-опреме за
препумпавање атмосферских вода

12.1.2.1.
12.4.
12.4.1.
12.4.1.1.

5

Наставак реализације уговорених обавеза
Црпне станице “ГЦ-1” и “ГЦ-2”
Пројектовање и изградња заштитне (сигурносне)
капије на ЦС “ГЦ-1”
Наставак реализације уговорених обавеза

3.000.000

6.994.764

45.700.000
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12.4.2.
12.4.2.1.
12.9.

3

Наставак реализације уговорених обавеза

12.10.

Црпна станица “Дечије село”
Реконструкција чистача решетки
Црпна станица “Ветерник”

12.11.1.

Реконструкција хидромашинске опреме

12.11.2.

Реконструкција базена црпне станице

12.13.
12.13.1.
12.14.

Црпна станица “Главна Клиса” Нови Сад
Реконструкција црпног базена
Црпна станица “Р-7” Футог

12.14.1.

Реконструкција хидромашинске опреме

12.15.

Црпна станица “Р-8” Футог

12.15.1.

Реконструкција хидромашинске опреме

13.

СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ НАДЗОРА И УПРАВЉАЊА
ЦРПНИМ СТАНИЦАМА КАНАЛИЗАЦИЈЕ

13.2.

Пројектовање кишомерних станица (Нови Сад, Ср.
Каменица, Петроварадин)

13.3.

Набавка и монтажа ормана за смештај опреме за
СДНУ

13.3.1.
14.
14.8.

ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА
КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ
Пројектна документација за реконструкцију, санацију
и грађење објеката и мреже канализације
Наставак реализације уговорених обавеза

14.22.

Главни правац канализације дуж улица: Темеринске,
Јована Суботића и Шафарикове (од Улице Јована
Суботића до Улице Павла Папа Ø 1200, 1000 и
800 mm; L=1.015 m)

14.23.

14.23.1.

7.600.000

Наставак реализације уговорених обавеза

14.8.1.

14.22.1.

5

Црпна станица “Поток” Ср. Каменица
Реконструкција чистача решетки

12.11.

4

Пројектовање и изградња заштитне (сигурносне)
капије на ЦС “ГЦ-2”

12.9.1.
12.10.2.

27. mart 2009.

Наставак реализације уговорених обавеза
Магистрални вод канализације дуж Сентандрејског
пута - веза РЦС Клиса I до РЦС Клиса II; L=1.650 m,
Ø 400 mm
Наставак реализације уговорених обавеза

14.24.

Реконструкција Транзитног гравитационог цевовода
канализације отпадних вода између РЦС Клиса II до
РЦС Главна Клиса у Новом Саду

14.25.

Реконструкција канализационе мреже на Булевару
Михајла Пупина (од Улице Јована Ђорђевића до
Улице Соње Маринковић)

14.28.

Реконструкција канализације у сливу Улице
војвођанске (Улица војвођанска, Улица Вере
Павловић и део Улице Пушкинове од Булевара цара
Лазара до Улице војвођанске, L=750 m)

18.879.908

70.400.000

27. mart 2009.
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14.36.

Реконструкција канализације Ø 250 mm у Улици
Алексе Шантића (од Улице Пушкинове до броја 59,
L=300 m)

14.38.

Реконструкција дела канализационе мреже Ø 600 mm
у Улици Футошкој (од Улице цара Душана до
Железничке колоније)

14.80.

Трошкови коришћења зајма од ЕБРД

14.81.

Реконструкција канализације у Улици Ласла Гала

14.82.

Реконструкција канализације у улицама Железничка,
Сремска, Васе Стајића

14.83.

Реконструкција канализације у Улици Милана Ракића

14.84.

Реконструкција канализације у Градићу
(Петроварадин)

14.85.

Реконструкција канализације у улицама Трг царице
Милице и Димитрија Туцовића

14.86.

Реконструкција канализације у Улици Радничкој

14.87.

Реконструкција канализације у Улици Николајевској

14.88.

Реконструкција канализације у Улици Матице српске

14.89.

Реконструкција канализације у Улици Руменачкој-од
пруге до Сајлова

14.90.

Реконструкција канализације у Улици Слободана
Бајића и Захарија Орфелина

17.
17.1.

КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА КАЋ-БУДИСАВА

5

35.000.000

Грађење магистралног колектора фекалне
канализације са ЦС у насељу Каћ
УКУПНО:

88.450.000

428.613.340

Рекапитулација по групама радова
Неутрошена
средства из
ранијих година
(дин)

Група радова

Вредност
радова за 2009.
годину (дин)

I ВОДОВОД

62.575.328

266.913.340

II КАНАЛИЗАЦИЈА

25.874.672

161.700.000

УКУПНО:

88.450.000

428.613.340''

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-651/2009-I
27. март 2009. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.
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176

178

На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008) и члана 16. став 1. тачка 1. Одлуке
о оснивању Јавног комуналног предузећа “Паркинг сервис” Нови Сад (“Службени лист Града Новог Сада”, бр.
29/2005 и 53/2008), Скупштина Града Новог Сада на XII
седници 27. марта 2009. године, доноси

На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008) и члана 13. став 1. тачка 1. Одлуке о
организовању Комуналне радне организације “Водовод
и канализација” у Новом Саду као јавног комуналног предузећа (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 29/2005 пречишћен текст и 53/2008), Скупштина Града Новог Сада на XII седници 27. марта 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
“ПАРКИНГ СЕРВИС” НОВИ САД

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” НОВИ САД

1. Даје се сагласност на Статут Јавног комуналног
предузећа “Паркинг сервис” Нови Сад, који је донео Управни одбор Јавног комуналног предузећа “Паркинг
сервис” Нови Сад на 13. седници одржаној 6. фебруара
2009. године.
2. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-652/2009-I
27. март 2009. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

177
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008) и члана 16. Одлуке о организовању
радне организације “Урбанизам” Завод за урбанизам у
Новом Саду као јавног предузећа (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 29/2005 - пречишћен текст и
53/2008), Скупштина Града Новог Сада, на XII седници
27. марта 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I. Даје се сагласност на Статут Јавног комуналног
предузећа “Водовод и канализација” Нови Сад, који је
донео Управни одбор Јавног комуналног предузећа “Водовод и канализација” Нови Сад на 16. седници одржаној 3. марта 2009. године.
II. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-152/2009-I
27. март 2009. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

179
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008) и члана 13. став 1. тачка 1. Одлуке
о oрганизовању радне организације "Новосадска
топлана" у Новом Саду као јавног предузећа ("Службени
лист Града Новог Сада", бр. 29/2005 - пречишћен текст
и 53/2008), Скупштина Града Новог Сада на XII седници
27. марта 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"НОВОСАДСКА ТОПЛАНА" НОВИ САД

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

I. Даје се сагласност на Статут Јавног комуналног
предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад, који је донео Управни одбор Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад на 215/18 седници одржаној 26. јануара 2009. године.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-14/2009-I
27. март 2009. године
Председник
НОВИ САД
Александар Јовановић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-129/2009-I
27. март 2009. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

1. Даје се сагласност на Статут Јавног предузећа
“Урбанизам” Завод за урбанизам Нови Сад, који је Управни одбор предузећа донео на VII седници од 5.
фебруара 2009. године.

27. mart 2009.
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На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008) и члана 13. став 1. тачка 1. Одлуке о
организовању Јавног комуналног предузећа “Лисје” Нови
Сад (“Службени лист Града Новог Сада”, број 29/2005 пречишћен текст и 53/2008), Скупштина Града Новог Сада, на XII седници 27. марта 2009. године, доноси

На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008) и члана 15. став 1. тачка
1. Одлуке о организовању Јавног предузећа “Информатика” Нови Сад (“Службени лист Града Новог Сада”, бр.
29/2005 - пречишћен текст, 40/2008 и 53/2008), Скупштина Града Новог Сада, на XII седници 27. марта 2009.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
“ЛИСЈЕ” НОВИ САД
1. Даје се сагласност на Статут Јавног комуналног
предузећа “Лисје” Нови Сад, који је донео Управни одбор Јавног комуналног предузећа “Лисје” Нови Сад на
17. седници одржаној 5. фебруара 2009. године.
2. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-133/2009-I
27. март 2009. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

181
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008) и члана 13. став 1. тачка
1. Одлуке о организовању Комуналне радне организације “Градско зеленило” у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа (“Службени лист Града Новог Сада”,
број 29/2005 - пречишћен текст и 53/2008), Скупштина
Града Новог Сада, на XII седници 27. марта 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
“ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО” НОВИ САД

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
“ИНФОРМАТИКА” НОВИ САД
1. Даје се сагласност на Статут Јавног комуналног
предузећа “Информатика” Нови Сад, који је донео Управни одбор Јавног комуналног предузећа “Информатика” Нови Сад на 10. седници одржаној 10. марта 2009.
године.
2. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-85/2009-I
27. март 2009. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

183
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008) и члана 19. став 1. тачка 1. Одлуке о
оснивању Јавног предузећа “Пословни простор” у Новом
Саду (“Службени лист Града Новог Сада”, број 29/2005 пречишћен текст и 53/2008), Скупштина Града Новог Сада, на XII седници 27. марта 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Статут Јавног предузећа “Пословни простор” у Новом Саду, који је Управни одбор
Јавног предузећа “Пословни простор” у Новом Саду донео на 16. седници од 13. марта 2009. године.

1. Даје се сагласност на Статут Јавног комуналног
предузећа “Градско зеленило” Нови Сад, који је донео
Управни одбор Јавног комуналног предузећа “Градско
зеленило” Нови Сад на 20. седници одржаној 30. јануара 2009. године.
2. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.

Ово решење објавити у “Службеном листу Града Новог Сада”

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-389/2009-I
27. март 2009. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-23/2009-I
27. март 2009. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

II
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184

186

На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада, на
XII седници 27. марта 2009. године, доноси

На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на
XII седници 27. марта 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА “СПОРТСКИ И
ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА” НОВИ САД

РЕШЕЊЕ

I. Даје се сагласност на Статут Јавног предузећа
“Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад, који
је Управни одбор Јавног предузећа “Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад донео на 11. седници,
одржаној 26. фебруара 2009. године.
II. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-57/2009-I
27. март 2009. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

185
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008) и члана 11. став 1. тачка 1. Одлуке
о организовању Радне организације “Стан” из Новог Сада, као Јавног предузећа за стамбене услуге (“Службени лист Града Новог Сада”, број 29/2005 - пречишћен
текст и 53/2008), Скупштина Града Новог Сада, на XII
седници 27. марта 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Статут Јавног комуналног предузећа за стамбене услуге “Стан” Нови Сад, који је Управни одбор Јавног комуналног предузећа за стамбене
услуге “Стан” Нови Сад донео на VII седници од 25.
марта 2009. године.

I. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута Градске библиотеке у Новом Саду, Нови
Сад, коју је донео Управни одбор Градске библиотеке у
Новом Саду, Нови Сад, на VI седници одржаној 5. марта 2009. године.
II. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6/2009-44-I
27. март 2009. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

187
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на
XII седници 27. марта 2009. године доноси

РЕШЕЊЕ
I. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута Историјског архива Града Новог Сада,
Петроварадин, коју је донео Управни одбор Историјског
архива Града Новог Сада, Петроварадин, на 8. седници
одржаној 6. марта 2009. године.
II. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6/2009-58-I
27. март 2009. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

II
Ово решење објавити у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-24/2009-I
27. март 2009. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

188
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада, на
XII седници 27. марта 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута Музеја Града Новог Сада, Петроварадин,
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коју је донео Управни одбор Музеја Града Новог Сада,
Петроварадин, на 5. седници одржаној 23. фебруара
2009. године.

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

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6/2009-40-I
27. март 2009. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6/2009-46-I
27. март 2009. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

191
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада, на
XII седници 27. марта 2009. године, доноси

189

РЕШЕЊЕ

На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада, на
XII седници 27. марта 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута Завода за заштиту споменика културе
Града Новог Сада, Нови Сад, коју је донео Управни одбор Завода за заштиту споменика културе Града Новог
Сада, Нови Сад, на V седници одржаној 12. фебруара
2009. године.
2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6/2009-38-I
27. март 2009. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

190
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада, на
XII седници 27. марта 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута Позоришта младих, Нови Сад, коју је донео Управни одбор Позоришта младих, Нови Сад, на VI
седници одржаној 17. фебруара 2009. године.

1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута Стеријиног позорја, Нови Сад, коју је донео Управни одбор Стеријиног позорја, Нови Сад, на 5.
седници одржаној 29. јануара 2009. године.
2. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6/2009-41-I
27. март 2009. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

192
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада, на
XII седници 27. марта 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута “Новосадског позоришта - Újvidèki
Színház" , Нови Сад, коју је донео Управни одбор "Новосадског позоришта - Újvidèki Színház", Нови Сад, на I
седници одржаној 26. фебруара 2009. године.
2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6/2009-49-I
27. март 2009. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.
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195

На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада, на
XII седници 27. марта 2009. године, доноси

На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на
XII седници 27. марта 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута Установе за израду таписерија “Атеље
61”, Петроварадин, коју је донео Управни одбор Установе за израду таписерија “Атеље 61”, Петроварадин, на
III седници одржаној 25. фебруара 2009. године.
2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6/2009-60-I
27. март 2009. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

РЕШЕЊЕ
I. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута Установе за културу, информисање и образовање Културно-информативни центар “Младост”,
Футог, коју је донео Управни одбор Установе за културу,
информисање и образовање Културно-информативни
центар “Младост”, Футог, на IX седници одржаној 13.
марта 2009. године.
II. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6/2009-63-I
27. март 2009. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

194
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на
XII седници 27. марта 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ

196
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада, на
XII седници 27. марта 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута Установе за културу, информисање и образовање Културно-информативни центар “Кисач”, Кисач, коју је донео Управни одбор Установе за културу,
информисање и образовање Културно-информативни
центар “Кисач”, Кисач, на VI седници одржаној 13. марта 2009. године.

I. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута Културног центра Новог Сада, Нови Сад,
коју је донео Управни одбор Културног центра Новог
Сада, Нови Сад, на VII седници одржаној 16. марта
2009. године.

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

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6/2009-62-I
27. март 2009. године
НОВИ САД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6/2009-68-I
27. март 2009. године
НОВИ САД

Председник
Александар Јовановић, с.р.

Председник
Александар Јовановић, с.р.
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197
На основу члана 141. став 2. Закона о здравственој
заштити (“Службени гласник Републике Србије”, број
107/2005) и члана 24. тачка 32. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада, на XII
седници 27. марта 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА ЗАВОДА ЗА
ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА
НОВИ САД
1. Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни
Статута Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад, коју је Управни одбор Завода за здравствену
заштиту студената Нови Сад донео на трећој седници
одржаној 15. октобра 2008. године.
2. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 110-7/2009-I
27. март 2009. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

Градоначелник

198
На основу члана 4. став 1. Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине на територији
Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог Сада”,
бр. 27/2005 и 51/2008), Градоначелник Града Новог Сада
доноси

ПРОГРАМ
ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ ЗА 2009. ГОДИНУ
1. Овим програмом утврђују се планирани приходи и
намена коришћења средстава за активности које се током 2009. године планирају у области заштите и унапређења животне средине.
2. За реализацију Програма планирају се средства
из буџета Града Новог Сада у укупном износу од
59.500.000,00 динара, и то приходи од
- Накнаде за заштиту
животне средине

25.000.000,00 динара;

- Накнаде за загађивање
животне средине

33.000.000,00 динара;
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- Накнаде за супстанце које
оштећују озонски омотач
300.000,00 динара;
- Накнада за емисију SO2, NO2,
прашкастих материја и произведени или одложени отпад 1.200.000,00 динара.
3. Средства из тачке 2. овог програма користиће се за:

I. Подстицајне, превентивне и санационе
програме и пројекте
23.850.000,00 динара
Планира се финансијска и стручна помоћ у реализацији пројеката и програма који се односе на:
- унапређење зеленила на територији Града Новог
Сада (озелењавање дворишта образовних установа и месних заједница, акција “Дрво живота”),
- израду катастра зеленила на територији Града
Новог Сада,
- мере заштите животне средине у ванредним ситуацијама, као и друге потстицајне, превентивне и
санационе програме и пројекте за чијом се реализацијом укаже потреба.
Ови програми и пројекти биће реализовани у складу
са решењима и обавезама проистеклим из Закона о заштити животне средине, и у сарадњи са другим субјектима система заштите животне средине.

II. Програме и пројекте праћења стања животне
средине (мониторинг) на територији Града
Новог Сада
17.000.000,00 динара
У 2009. години планира се реализација следећих
програма и пројеката праћења стања животне средине:
- праћење квалитета ваздуха,
- праћење нивоа комуналне буке,
- праћење квалитета воде јавних купалишта,
- праћење квалитета површинских вода,
- праћење квалитета подземних вода,
- праћење и прогноза аерополена,
- праћење ултраљубичастог (UV) зрачења,
- праћење електромагнетског зрачења,
- праћење квалитета земљишта,
- мерења у ванредним ситуацијама.
За реализацију наведених програма и пројеката закључиће се уговори са овлашћеним стручним и научним организацијама и установама, а у складу са прописима.

III. Програме заштите и развоја заштићених
природних добара на територији Града
Новог Сада
3.000.000,00 динара
Актима Скупштине Града Новог Сада стављени су
под заштиту Парк природе “Бегечка јама” и споменици
природе: “Каменички парк”, “Футошки парк”, “Копривић у
центру Новог Сада”, “Јаворолисни платан у Новом Саду”, “Амерички платан на Сајлову”, “Дуд на Ченејском
салашу”, “Платан у дворишту школе “Милош Црњански”
у Новом Саду” и “Амерички платан у Футогу”.
У 2009. години ће се разматрати програми заштите и
развоја заштићених природних добара и, у складу са
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могућностима, финансирати или суфинансирати реализација приоритетних програмских активности.
Такође ће се разматрати и нови предлози за заштиту
природних добара и, у складу са интересом Града Новог Сада, водити поступак за њихово стављање под заштиту.

IV. Научноистраживачке програме и пројекте
4.000.000,00 динара
На основу конкурса објављеног у средствима јавног
информисања или посебног акта Градоначелника Града
Новог Сада, финансираће се или суфинансирати научноистраживачки пројекти из области животне средине,
за које постоји потреба и интерес да се реализују на територији Града Новог Сада, а који дају применљиве научне резултате у краћем временском периоду, уз конкретна решења која доприносе заштити и унапређењу
животне средине на територији Града Новог Сада.

V. Образовне активности и јачање свести о
потреби заштите животне средине
9.000.000,00 динара
У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести
и популаризације заштите животне средине, Градска
управа за заштиту животне средине (у даљем тексту:
Управа) ће, средствима у укупном износу од 6.000.000,00
динара, самостално или у сарадњи са другим субјектима,
организовати или учествовати у предавањима, семинарима, трибинама, скуповима, манифестацијама из области заштите и унапређења животне средине и обележавању значајних датума и догађаја:
- сајмови заштите животне средине,
- Дан планете Земље,
- Светски дан заштите животне средине,
- Дан Дунава,
- Новосадско пролеће,
- Новосадска јесен,
- Фестивал меда,
- Дани без аутомобила,
- Јелка са бусеном, као и других значајних датума
и догађаја.
Образовне и друге активности које доприносе јачању
свести о потреби заштите животне средине суфинансираће се и средствима у укупном износу од 3.000.000,00
динара, а на основу конкурса објављеног у средствима
јавног информисања.

VI. Информисање и објављивање података о
стању и квалитету животне средине
2.000.000,00 динара
У циљу редовног, благовременог, потпуног и објективног обавештавања јавности о стању животне средине; јавности рада Управе и јачања свести о значају заштите животне средине, наставиће се континуирано
иновирање Интернет презентације Управе. Истовремено ће се радити на обавештавању јавности о стању животне средине путем средстава јавног информисања и
путем израде публикација.
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VII. Трошкове реализације Програма
650.000,00 динара
Средства намењена за трошкове реализације Програма користиће се за обезбеђивање услова за реализацију програмских активности.
4. финансирање, односно суфинансирање активности из тачке 3. овог програма, вршиће се у зависности
од прилива средстава прикупљених у складу са Одлуком о накнади за заштиту и унапређење животне средине на територији Града Новог Сада односно прилива
наменски уступљених средстава у складу са Законом о
заштити животне средине ("Службени гласник Републике Србије", број 135/2004).
5. Када се приходи не остварују у планираном износу Градоначелник Града Новог Сада утврђује приоритетне активности.
6. Реализацију Програма и надзор над извршавањем
уговорних обавеза и реализацију појединачних програма и пројеката спроводи Управа.
7. Овај програм објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 501-2/2009-4-II
24. март 2009. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић, с.р.
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На основу члана 4. став 3. Одлуке о раскопавању
јавних површина (“Службени лист Града Новог Сада”,
бр. 6/2002, 11/2005 и 47/2006), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН
РАСКОПАВАЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА ЗА
2009. ГОДИНУ
I. Даје се сагласност на План раскопавања јавних
површина за 2009. годину, који је усвојио Управни одбор
Јавног предузећа “Завод за изградњу Града” у Новом
Саду, на 18. седници одржаној 27. фебруара 2009. године.
II. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 34-830/2009-II
17. март 2009. године
Градоначелник
НОВИ САД
Игор Павличић, с.р.
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Градска управа за опште послове

—
ГРАД НОВИ САД
- Служба извршних органа Града Новог СадаНови Сад
Трг слободе бр. 1
Објављује

ОГЛАС
за пријем у радни однос радника на неодређено време за радно место:
- оператер
3 извршиоца
Услови за рад:
Средња школа IV степен стручне спреме, шест месеци радног стажа, познавање рада на рачунару и положен испит за рад у органима државне управе.
- Учесник огласа треба да испуњава услове из члана 6. Закона о радним односима у државним органима и то:
- да је држављанин Републике Србије,
- да има општу здравствену способност,
- да није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци или за 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 - Писарница.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
Број: 111/2009-06-XV
27. март 2009. године
НОВИ САД

Агенција за енергетику Града Новог Сада
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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 (“Службени лист
Града Новог Сада”, број 23/2007), Управни одбор Агенције за енергетику Града Новог Сада, на 3. седници одржаној 16. марта 2009. године, донео је

ОДЛУКУ
О ВРЕДНОСТИ КОЕФИЦИЈЕНТА ЗА
ОБРАЧУН ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА ЛИЦЕНЦЕ
ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕНЕРГЕТСКИХ
ДЕЛАТНОСТИ ЗА 2009. ГОДИНУ
1. Вредност коефицијента за обрачун висине накнаде за лиценце за обављање енергетских делатности за
2009. годину износи 16.000,00 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: 020-7/2009-34-II
16. март 2009. године
НОВИ САД
Председник
Проф. др Миладин Бркић, с.р.

Јавно предузеће “Завод за изградњу Града” Нови Сад
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На основу члана 27. став 1. тачка 3. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса (“Службени гласник Републике Србије”, бр.
25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005) и члана 52. тачка
5. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 43/2008), Градско
веће Града Новог Сада, на 50. седници од 24. марта
2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА УСЛУГА И НАКНАДА
КОЈЕ НАПЛАЋУЈЕ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА У НОВОМ
САДУ
I. Даје се сагласност на Одлуку о утврђивању цена
услуга и накнада које наплаћује Јавно предузеће “Завод за изградњу Града” у Новом Саду, коју је Управни
одбор Предузећа донео на 18. седници од 27. фебруара
2009. године.
II. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-562/2009-II
24. март 2009. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић, с.р.
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На основу члана 17. став 1. тачка 11. Одлуке о оснивању Јавног предузећа ”Завод за изградњу Града” у Новом Саду - пречишћени текст (”Службени лист Града
Новог Сада” бр. 29/2005 - пречишћен текст и 53/2008) и
члана 31. став 1. тачка 11. Статута Јавног предузећа
”Завод за изградњу Града” у Новом Саду (од 3. јула
1998. године, 2. септембра 1998. године, 12. јуна 2002.
године, 26. августа 2003. године, 30. децембра 2004. године и 3. јуна 2005.године), Управни одбор Јавног предузећа ”Завод за изградњу Града’’ у Новом Саду на 18.
седници одржаној 27. фебруара 2009. године, донео је
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ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА УСЛУГА И НАКНАДА
КОЈЕ НАПЛАЋУЈЕ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
‘’ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА’’
У НОВОМ САДУ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се цене услуга и износи накнада које наплаћује Јавно предузеће “Завод за изградњу Града” у Новом Саду:

I ЦЕНЕ УСЛУГА *
1. Захтев за обрачун накнаде за уређивање грађевинског земљишта:
- за породично стамбене објекте

2.489,00

- за стамбено – пословне објекте

4.149,00

- за пословне објекте

5.151,00

2. Захтев за иновирање обрачуна на основу неизмењене документације
3. Захтев за покретање поступка давања земљишта у закуп непосредном погодбом

515,00
5.151,00

4. Захтев за издавање одобрења за постављање билборда и других рекламних ознака

515,00

5. Захтев за давање сагласности да пројекат рекламне ознаке на фасади, крову и другим
површинама, видљивим са јавних површина, испуњава услове из урбанистичке и
техничке документације

515,00

6. Информација:
- о висини накнаде за уређивање грађевинског земљишта по м2

515,00

- о предстојећем рушењу објеката

515,00

- о откупу земљишта

515,00

- о слободним локацијама

515,00

- о измиривању накнаде за уређивање грађевинског

земљишта од стране инвеститора

- остале информације
7. Оверена фотокопија документа
8. Потврде, сагласности

515,00
515,00
1.659,00
686,00

9. Припема и одржавање локација за постављање билборда и других рекламних ознака
(по сваком започетом м²- дневно)
- I зона

9,70

- II зона

8,60

- III зона

6,45

10. Сагласност да пројекат рекламне ознаке, која се поставља на фасади, крову и другим
површинама, видљивим са јавних површина, испуњава услове из урбанистичке и техничке документације - годишње
- ознаке површине до 1 м²

4.320,00

- ознаке површине до 2 м²

6.480,00

- ознаке површине од 2 м² до 4 м²

8.640,00

- ознаке површине од 4 м² до 10 м²

10.800,00

- ознаке на разапетом перфорираном синтетичком материјалу, површине
веће од 10 м²

32.400,00

11. За преузимање конкурсне документације у поступку јавне набавке
12.Израда Елабората техничког регулисања саобраћаја за време извођења радова:
а. Градске магистрале

500,00
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- без измене режима

42.590,00

- са изменом режима

69.500,00

б. Главне градске саобраћајнице
- без измене режима

32.523,00

- са изменом режима

58.270,00

в. Сабирне и остале саобраћајнице
- без измене режима

17.184,00

- са изменом режима

34.709,00

13. Давање картографских просторних података Града Новог Сада из информационог
система Јавног предузећа ‘’Завод за изградњу Града’’ у Новом Саду
а. Ортофото план подручја Града Новог Сада, размера 1:5000
б. Ортофото план подручја центра Града Новог Сада 1:1000
в. Дигитални модел терена са изохипсама

432.000,00
64.800,00
432.000,00

г. Подаци са средњим линијама улица – геореференциране у векторском формату
- средње линије улица са сегментима и називима улица
- смер саобраћаја и ограничења са везама сегмента

108.000,00
86.400,00

д. Подаци о подручјима месних заједница – геореференциране границе месних заједница у
векторском формату

27.262,00

ђ. Подаци о подручјима Града – обележени карактеристични делови Града

10.905,00

II НАКНАДЕ *
1. За посебне стубове за телекомуникационе каблове постављене на грађевинском
земљишту годишње (по комаду) - Накнада се формира у зависности од цене земљишта
у одређеним блоковима Града:
I Шангај

597,00

II Клиса

995,00

III Видовданско насеље

1.244,00

IV Ново насеље

1.493,00

V Телеп

1.493,00

VI Лиман III и IV

2.240,00

VII Лиман I и II

2.240,00

VIII Бул.револуције, Бул.цара Лазара

2.240,00

IX Сајам - Детелинара

1.991,00

X Банатић - Футошки парк

2.240,00

XI Детелинара-Авијатичарско насеље

1.742,00

XII Центар

2.489,00

XIII Житни трг

2.489,00

XIV Салајка

1.991,00

XV Стари центар

2.489,00

XVI Подбара

2.240,00

XVII Сремска Каменица
XVIII Петроварадин

995,00
1.244,00

XIX Мишелук

995,00

XX Алибеговац

746,00

XXI Чардак-Староиришки пут-Боцке

746,00

XXIа Боцке

746,00

XXIб Чардак

746,00
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XXIв Парагово

746,00

XXII Буковачки пут

746,00

XXIII Мали Београд- Велики рит

995,00

XXIV Адице-Ветерничка рампа

870,00

XXV Садови

746,00

XXVI Рибњак

1.244,00

XXVII Везирац

622,00

XXVIII Марија Снежна

622,00

XXIX Рибарска ада

622,00

XXX Радна зона Запад
XXXI Север I

1.493,00
995,00

XXXII Север II

1.244,00

XXXIII Север III

1.244,00

XXXIV Север IV

995,00

XXXV Римски шанчеви
XXXVI Запад

995,00
1.493,00

XXXVII Победа

870,00

XXXVIII Каменичка ада - Ратно острво и викенд насеље Камењар I и II

870,00

XXXIX Сајлово
XXXIXа Сајлово - Југовићево

622,00
1.493,00

XL Депонија

622,00

XLI Ветерник

746,00

XLII Футог

746,00

XLIII Каћ

622,00

XLIV Руменка

497,00

XLV Буковац

497,00

XLVI Ковиљ

373,00

XLVII Кисач

497,00

XLVIII Будисава

497,00

XLIX Степановићево

373,00

L Ченеј

373,00

LI Бегеч

373,00

LII Лединци

373,00

LIII Стари Лединци

373,00

LIV Простор ван грађевинског подручја Новог Сада и насељених места на
коме је урбанистичком документацијом предвиђена изградња објеката

322,00

2. За коришћење јавне површине изнад градског грађевинског земљишта за телекомуникационе каблове (по дужном километру у годишњем износу) - Накнада се формира у
зависности од цене земљишта у одређеним блоковима града:
I Шангај

5.975,00

II Клиса

9.960,00

III Видовданско насеље

12.449,00

IV Ново насеље

14.940,00

V Телеп

14.940,00
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VI Лиман III и IV

22.409,00

VII Лиман I и II

22.409,00

VIII Бул.револуције, Бул.цара Лазара

22.409,00

IX Сајам - Детелинара

19.920,00

X Банатић - Футошки парк

22.409,00

XI Детелинара-Авијатичарско насеље

17.429,00

XII Центар

24.900,00

XIII Житни трг

24.900,00

XIV Салајка

19.920,00

XV Стари центар

24.900,00

XVI Подбара

22.409,00

XVII Сремска Каменица
XVIII Петроварадин

9.960,00
12.449,00

XIX Мишелук

9.960,00

XX Алибеговац

7.469,00

XXI Чардак-Староиришки пут-Боцке

7.469,00

XXIа Боцке

7.469,00

XXIб Чардак

7.469,00

XXIв Парагово

7.469,00

XXII Буковачки пут

7.469,00

XXIII Мали Београд- Велики рит

9.960,00

XXIV Адице-Ветерничка рампа

8.714,00

XXV Садови

7.469,00

XXVI Рибњак

12.449,00

XXVII Везирац

6.224,00

XXVIII Марија Снежна

6.224,00

XXIX Рибарска ада

6.224,00

XXX Радна зона Запад

14.940,00

XXXI Север I

9.960,00

XXXII Север II

12.449,00

XXXIII Север III

12.449,00

XXXIV Север IV

9.960,00

XXXV Римски шанчеви

9.960,00

XXXVI Запад

14.940,00

XXXVII Победа

8.714,00

XXXVIII Каменичка ада - Ратно острво и викенд насеље Камењар I и II

8.714,00

XXXIX Сајлово

6.224,00

XXXIXа Сајлово - Југовићево

14.940,00

XL Депонија

6.224,00

XLI Ветерник

7.469,00

XLII Футог

7.469,00

XLIII Каћ

6.224,00
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XLIV Руменка

4.980,00

XLV Буковац

4.980,00

XLVI Ковиљ

3.734,00

XLVII Кисач

4.980,00

XLVIII Будисава

4.980,00

XLIX Степановићево

3.734,00

L Ченеј

3.734,00

LI Бегеч

3.734,00

LII Лединци

3.734,00

LIII Стари Лединци

3.734,00

LIV Простор ван грађевинског подручја Новог Сада и насељених места на
коме је урбанистичком документацијом предвиђена изградња објеката

3.236,00

3. За коришћење постојеће кабловске канализације, у власништву Града Новог Сада, за
телекомуникационе каблове (по дужном километру у годишњем износу)

57.240,00

4. За постављене телекомуникационе каблове у сопственој кабловској канализацији
изграђеној у грађевинском земљишту (по дужном километру у годишњем износу) Накнада се формира у зависности од цене земљишта у одређеним блоковима Града:
I Шангај

5.975,00

II Клиса

9.960,00

III Видовданско насеље

12.449,00

IV Ново насеље

14.940,00

V Телеп

14.940,00

VI Лиман III и IV

22.409,00

VII Лиман I и II

22.409,00

VIII Бул.револуције, Бул.цара Лазара

22.409,00

IX Сајам - Детелинара

19.920,00

X Банатић - Футошки парк

22.409,00

XI Детелинара-Авијатичарско насеље

17.429,00

XII Центар

24.900,00

XIII Житни трг

24.900,00

XIV Салајка

19.920,00

XV Стари центар

24.900,00

XVI Подбара

22.409,00

XVII Сремска Каменица
XVIII Петроварадин

9.960,00
12.449,00

XIX Мишелук

9.960,00

XX Алибеговац

7.469,00

XXI Чардак-Староиришки пут-Боцке

7.469,00

XXIа Боцке

7.469,00

XXIб Чардак

7.469,00

XXIв Парагово

7.469,00

XXII Буковачки пут

7.469,00

XXIII Мали Београд- Велики рит

9.960,00
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XXIV Адице-Ветерничка рампа

8.714,00

XXV Садови

7.469,00

XXVI Рибњак

12.449,00

XXVII Везирац

6.224,00

XXVIII Марија Снежна

6.224,00

XXIX Рибарска ада

6.224,00

XXX Радна зона Запад

14.940,00

XXXI Север I

9.960,00

XXXII Север II

12.449,00

XXXIII Север III

12.449,00

XXXIV Север IV

9.960,00

XXXV Римски шанчеви

9.960,00

XXXVI Запад

14.940,00

XXXVII Победа

8.714,00

XXXVIII Каменичка ада - Ратно острво и викенд насеље Камењар I и II

8.714,00

XXXIX Сајлово

6.224,00

XXXIXа Сајлово - Југовићево

14.940,00

XL Депонија

6.224,00

XLI Ветерник

7.469,00

XLII Футог

7.469,00

XLIII Каћ

6.224,00

XLIV Руменка

4.980,00

XLV Буковац

4.980,00

XLVI Ковиљ

3.734,00

XLVII Кисач

4.980,00

XLVIII Будисава

4.980,00

XLIX Степановићево

3.734,00

L Ченеј

3.734,00

LI Бегеч

3.734,00

LII Лединци

3.734,00

LIII Стари Лединци

3.734,00

LIV Простор ван грађевинског подручја Новог Сада и насељених места на
коме је урбанистичком документацијом предвиђена изградња објеката

3.236,00

5. Коришћење мостова за постављање телекомуникационих каблова (по дужном
километру у годишњем износу)
6. За прикључење привремених корисника јавних површина на слободностојеће ормариће
за јавне прикључке (годишњи износ)
7. За коришћење слободностојећих ормарића за јавне прикључке за нетермичке
потрошаче (осветљење или озвучење) - месечни износ
8. За коришћење слободностојећих ормарића за јавне прикључке за термичке потрошаче
(месечни износ)
* Све цене услуга и накнаде су дате у динарима, без ПДВ

57.240,00
3.617,00
102,00
1.030,00
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Услугу из става 1. тачка 1. алинеја 1. овог члана, не
плаћају власници породичних стамбених зграда изграђених пре 13. новембра 2003. године, без грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу.

НАПОМЕНЕ:
1. За обрачун цене услуге за припрему и одржавање
локација за постављање билборда и других рекламних ознака на јавним површинама примењују
се зоне утврђене Одлуком о локалним комуналним таксама (“Службени лист Града Новог Сада”,
бр. 46/2006) и Одлуком о уређивању Града („Службени лист Града Новог Сада“, број 53/2008).
2. Уколико се елаборат из става 1. тачке 12. односи
на регулисање саобраћаја на више од три раскрснице или се захтева преусмеравање саобраћаја
алтернативним правцима цена елабората се
увећава за 50%.
3. Уколико се елаборат из става 1. тачке 12. односи
на регулисање саобраћаја за време извођења радова на малој површини тротоара или коловоза
(кућни прикључак, хаварија и сл.) цена је 15.011,00
динара, без обзира којој саобраћајници припадају.
4. Елаборат из става 1. тачке 12. израђује се у четири примерка, за сваки наредни примерак цена се
увећава за 1.000,00 динара.
5. Уступање података из тачке 13. не наплаћује се
градским управама Града Новог Сада.
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6. Ажурирање уступљених података из тачке 13.
подтачке г. наплаћује се 20% од основне цене.
7. Ажурирање уступљених података из тачке 13.
подтачке д. и ђ., не наплаћује се’’.
Члан 2.
Цене из члана 1. ове одлуке утврђене су без пореза
на додату вредност.
Члан 3.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању цена услуга и накнада које наплаћује Јавно предузеће ‘’Завод за изградњу Града’’ у
Новом Саду (“Службени лист Града Новог Сада”, број
5/2008).
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”, а
објавиће се по добијању сагласности од Градског већа
Града Новог Сада.
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА”
НОВИ САД
УПРАВНИ ОДБОР
Број: 18-1/У-1466-2009.3
27. фебруар 2009. године
НОВИ САД
Председник
Др Петар Загорчић, с.р.

27. mart 2009.

SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA

Broj 10 – Strana 271.

SADR@AJ
Reg. br. Predmet

Strana

ГРАД НОВИ САД

Reg. br. Predmet
185

Скупштина
171

172

Одлука о делокругу, саставу и начину
рада Савета за међунационалне односе
Града Новог Сада
Одлука о изради плана генералне регулације насеља Каћ, са Програмом и Решењем о приступању изради стратешке
процене утицаја плана на животну средину

186
221
187

222

Одлука о изради плана детаљне регулације дела стамбене зоне VIII у Петроварадину, са Програмом и Решењем о неприступању изради стратешке процене
утицаја плана на животну средину

233

174

Одлука о ауто-такси превозу путника

240

175

Одлука о измени Одлуке о Програму изградње објеката водовода и канализације за 2009. годину, са Програмом

173

176

177

178

179

180

181

182

183

184

Решење о давању сагласности на Статут
Јавног комуналног предузећа “Паркинг
сервис” Нови Сад
Решење о давању сагласности на Статут
Јавног предузећа “Урбанизам” Завод за
урбанизам Нови Сад

189

190
246
191
256
192
256

Решење о давању сагласности на Статут
Јавног комуналног предузећа “Водовод
и канализација” Нови Сад

256

Решење о давању сагласности на Статут
Јавног комуналног предузећа “Новосадска топлана” Нови Сад

256

Решење о давању сагласности на Статут
Јавног комуналног предузећа “Лисје”
Нови Сад

257

Решење о давању сагласности на Статут
Јавног комуналног предузећа “Градско
зеленило” Нови Сад

257

Решење о давању сагласности на Статут
Јавног комуналног предузећа “Информатика” Нови Сад

257

Решење о давању сагласности на Статут
Јавног предузећа “Пословни простор” у
Новом Саду
Решење о давању сагласности на Статут
Јавног предузећа “Спортски и пословни
центар Војводина” Нови Сад

188

193

194

195

196
257
197
258

Strana

Решење о давању сагласности на Статут
Јавног комуналног предузећа за стамбене услуге “Стан” Нови Сад

258

Решење о давању сагласности на Одлуку
о изменама и допунама Статута Градске
библиотеке у Новом Саду

258

Решење о давању сагласности на Одлуку
о изменама и допунама Статута Историјског архива Града Новог Сада, Петроварадин

258

Решење о давању сагласности на Одлуку
о изменама и допунама Статута Музеја
Града Новог Сада, Петроварадин

258

Решење о давању сагласности на Одлуку
о изменама и допунама Статута Завода
за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад

259

Решење о давању сагласности на Одлуку
о изменама и допунама Статута Позоришта младих, Нови Сад

259

Решење о давању сагласности на Одлуку
о изменама и допунама Статута Стеријиног позорја, Нови Сад

259

Решење о давању сагласности на Одлуку
о изменама и допунама Статута “Новосадског позоришта - Újvidèki Színház",
Нови Сад

259

Решење о давању сагласности на Одлуку
о изменама и допунама Статута Установе за израду таписерија “Атеље 61”,
Петроварадин

260

Решење о давању сагласности на Одлуку
о изменама и допунама Статута Установе за културу, информисање и образовање Културно-информативни центар
“Кисач”, Кисач

260

Решење о давању сагласности на Одлуку
о изменама и допунама Статута Установе за културу, информисање и образовање Културно-информативни центар
“Младост”, Футог

260

Решење о давању сагласности на Одлуку
о изменама и допунама Статута Културног центра Новог Сада, Нови Сад

260

Решење о давању сагласности на Одлуку
о измени и допуни Статута Завода за
здравствену заштиту студената Нови Сад

261

272. strana – Broj 10

SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA

Reg. br. Predmet

Strana

199

Програм заштите и унапређења животне
средине за 2009. годину
Решење о давању сагласности на План
раскопавања јавних површина за 2009.
годину

Reg. br. Predmet

200
261

262

Градска управа за опште послове
Оглас за пријем у радни однос радника
на неодређено време за радно место:
- оператер - 3 извршиоца

263

Одлука о вредности коефицијента за
обрачун висине накнаде за лиценце за
обављање енергетских делатности за
2009. годину

263

Јавно предузеће “Завод за изградњу Града” Нови Сад
201

—

Strana

Агенција за енергетику Града Новог Сада

Градоначелник
198

27. mart 2009.

202

Решење о давању сагласности на Одлуку
о утврђивању цена услуга и накнада које
наплаћује јавно предузеће “Завод за изградњу Града у Новом Саду

263

Одлука о утврђивању цена услуга и накнада које наплаћује јавно предузеће
‘Завод за изградњу Града’’ у Новом Саду

264

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

