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ГРАД НОВИ САД

primerak 240,00 dinara

Уговор о поверавању послова техничког прегледа
изграђеног објекта са Организацијом закључује Градоначелник Града Новог Сада, или лице које овласти, у
року од 15 дана, од дана доношења одлуке из става 3.
овог члана.

Скупштина

134
На основу члана 155. став 3. Закона о планирању и
изградњи ("Службени гласник Републике Србије", бр.
72/2009 и 81/2009 – испр.) и члана 24. тачка 7. Статута
Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист
Града Новог Сада", број 43/2008), Скупштина Града
Новог Сада на XXIV седници 26. марта 2010. годинe,
доноси

ОДЛУКУ
О ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ
ИЗГРАЂЕНОГ ОБЈЕКТА
Члан 1.
Овом одлуком уређује се начин и услови поверавања послова техничког прегледа изграђеног објекта
на територији Града Новог Сада (у даљем тексту: Град),
за које је грађевинску дозволу издала надлежна градска
управа, начин обављања тих послова и друга питања
од значаја за технички преглед изграђеног објекта.
Члан 2.
Технички преглед изграђеног објекта из члана 1. ове
одлуке може да обавља привредно друштво односно
друго правно лице које је уписано у одговарајући регистар за обављање тих послова (у даљем тексту: Организација) коме те послове повери Градско веће Града Новог Сада (у даљем тексту: Градско веће).
Члан 3.
Избор организација из члана 2. ове одлуке врши се
сваке две године на основу јавног огласа који расписује
Градско веће и објављује га у дневном листу и на званичном сајту Града.
Уз пријаву на јавни оглас Организација је дужна да
приложи:
- доказ да је уписана у одговарајући регистар за
обављање тих послова,
- доказ да има запослена лица која испуњавају услове прописане законом за одговорног пројектанта, односно одговорног извођача радова за одређену врсту објеката (лиценца).
Одлуку о избору Организације Градско веће доноси
у року од 30 дана од дана истека рока за подношење
пријава.

Члан 4.
У вршењу техничког прегледа изграђеног објекта не
могу да учествују лица запослена у Организацији ако су
учествовала у изради техничке документације и студије
утицаја на животну средину, вршењу стручног надзора
или изградњи објекта који је предмет техничког прегледа.
Организација је дужна да у вршењу техничког прегледа изграђеног објекта у свему поступа према одредбама закона и других прописа којима је уређена ова област као и да примењује и поштује правила струке.
Члан 5.
За технички преглед изграђеног објекта Организација образује Комисију за технички преглед (у даљем
тексту: Комисија), чији се састав одређује зависно од
врсте, намене и сложености изграђеног објекта.
Члан Комисије може да буде лице које испуњава услове прописане законом за одговорног пројектанта, односно одговорног извођача радова за ту врсту објекта.
Ако се врши технички преглед објекта за који је рађена студија о процени утицаја на животну средину, Организација је у обавези да без одлагања обавести надлежни орган који је водио поступак процене утицаја да
именује лице које учествује у раду Комисије, а које мора
да испуњава услове из члана 156. став 2. Закона о планирању и изградњи.
Члан 6.
О заказаном техничком прегледу изграђеног објекта
Организација је дужна да обавести орган надлежан за
издавање употребне дозволе. Представник органа може
да присуствује техничком прегледу изграђеног објекта.
Члан 7.
Организација је дужна да обезбеди да се истовремено са техничким прегледом изграђеног објекта изврши
и технички преглед инсталација, уређаја и опреме, односно прикључака на одговарајућу комуналну инфраструктуру, које у складу са законом обављају јавна комунална и друга јавна предузећа, која су дала услове
под којима се објекат може прикључити на одређену инфраструктуру.
Члан 8.
Комисија води записник о свом раду.
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У записнику се обавезно констатује: број и датум решења о образовању Комисије, имена чланова Комисије,
назив инвеститора и извођача радова и имена њихових
представника који учествују у раду Комисије, као и имена других лица која су учествовала у раду Комисије или
присуствовала њеном раду, место, време и начин рада
Комисије, предмет техничког прегледа, документацију
стављену на располагање Комисије, налаз, мишљење
и предлог Комисије за издавање, односно одбијање издавања употребне дозволе, као и издвојена мишљења
појединих чланова Комисије.
Записник потписују чланови Комисије и лица која су
учествовала у раду Комисије.
Члан 9.
Организација је дужна да у року од 15 дана од дана
пријема захтева изврши технички преглед изграђеног
објекта и да у даљем року од 15 дана од дана завршеног техничког прегледа сачини записник и достави органу надлежном за издавање употребне дозволе.
Уз записник се достављају и сагласности јавних комуналних и других јавних предузећа о усклађености изведеног стања инсталација, уређаја и опреме, односно
изведених прикључака са грађевинском дозволом, односно са пројектима и техничким условима.
Ако је за објекат рађена студија о процени утицаја на
животну средину, уз записник се доставља и записник
или извештај надлежног органа да су испуњени услови
из одлуке о давању сагласности на студију о процени
утицаја на животну средину.
Уколико Организација не изврши технички преглед
изграђеног објекта или га не заврши у року из става 1.
овог члана, дужна је да о томе обавести надлежну
градску управу у року од 15 дана, уз навођење разлога.
Члан 10.
Организацији припада накнада за извршен технички
преглед изграђеног објекта чија се висина утврђује у
складу са нормативима за процену услуга у инвестиционој изградњи које је утврдило републичко струковно
удружење инжењера и техничара.
Инвеститор је дужан да трошкове техничког прегледа изграђеног објекта уплати Организацији одмах по
пријему рачуна, а најкасније до доставе записника о
техничком прегледу органу надлежном за издавање
употребне дозволе.
Члан 11.
Организација је дужна да Градском већу, путем надлежне градске управе, доставља годишњи извештај о
извршеним техничким прегледима изграђених објеката,
до краја фебруара месеца текуће године за претходну
годину.
Градско веће на основу извештаја Организација подноси Скупштини Града Новог Сада годишњи извештај о
обављеним техничким прегледима изграђених објеката.
Члан 12.
Организација је дужна да Градском већу достави
сваку промену података о регистрацији и испуњености
услова за вршење техничког прегледа изграђених објеката, у року од 30 дана од дана настанка промене.

26. mart 2010.
Члан 13.

Организација је дужна да на захтев органа надлежног за издавање употребне дозволе, подноси појединачне информације и извештаје током године.
Члан 14.
Орган надлежан за издавање употребне дозволе
може у циљу контроле, а поводом писаног захтева
грађевинског инспектора или писаног захтева трећег
лица, да наложи другој Организацији да изврши технички преглед већ прегледаног објекта.
Уколико се на основу техничког прегледа из става 1.
овог члана утврди да технички преглед није стручно
обављен, односно да постоје одступања од издате
грађевинске дозволе и техничке документације на основу које се објекат градио, трошкове поновног техничког прегледа сноси Организација која је обавила првобитни технички преглед и истој ће се ускратити даље
обављање ових послова.
Уколико се на основу поновног обављеног техничког
прегледа утврди да не постоје одступања од издате
грађевинске дозволе, трошкови поновног техничког
прегледа покривају се из буџета Града Новог Сада, ако
је поновни технички преглед вршен по пријави грађевинског инспектора, односно на терет трећег лица које
је поднело писмени захтев.
Члан 15.
Нестручно извршен технички преглед и не извршавање обавеза из чл. 9. и 12. ове одлуке су основ за раскид уговора из члана 3. став 4. ове одлуке.
Члан 16.
Градско веће ће у року од 60 дана, од дана ступања
на снагу ове одлуке, расписати јавни оглас из члана 3.
ове одлуке у циљу закључивања уговора о поверавању
послова техничког прегледа изграђеног објекта са изабраним организацијама.
До окончања поступка из става 1. овог члана послове техничког прегледа изграђеног објекта обављаће организације са којима Град Нови Сад има закључене уговоре о поверавању вршења тих послова.
Члан 17.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о техничком прегледу изграђеног објекта
("Службени лист Града Новог Сада", бр. 14/99 и 48/2005).
Члан 18.
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: 35-107/2010-I
26. март 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

26. mart 2010.
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На основу члана 24. тачка 6. и 7. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 43/2008), а у вези са делом V одељак
1.0. пододељак 1.4. Генералног плана Града Новог Сада
до 2021. године – пречишћен текст (“Службени лист
Града Новог Сада”, број 39/2006), Скупштина Града Новог Сада, на XXIV седници 26. марта 2010. године, доноси

ОДЛУКУ
О КОРИШЋЕЊУ ПРОСТОРА ДО
ПРИВОЂЕЊА ПЛАНИРАНОЈ НАМЕНИ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се услови и начин коришћења
неизграђеног и изграђеног грађевинског земљишта до
привођења планираној намени утврђеној Генералним
планом Града Новог Сада до 2021. године (у даљем тексту: Генерални план) и утврђују се услови и поступак за
прибављање претходне сагласности за израду урбанистичких услова за изградњу појединих врста објеката
за које се по закону може издати привремена грађевинска дозвола.

I. НЕИЗГРАЂЕНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
Члан 2.
До привођења планираној намени, неизграђено
грађевинско земљиште може привремено да се користи
за изградњу објеката комуналне инфраструктуре и паркинга привременог карактера или да се уреди као
саставни део коначног решења, под условима и на начин предвиђен овом одлуком.
Члан 3.
За извођење радова из члана 2. ове одлуке, урбанистички услови за локацијску дозволу се израђују по
претходно прибављеној сагласности Комисије за урбанизам (у даљем тексту: Комисија).
Члан 4.
За изградњу објеката за које се по закону може издати привремена грађевинска дозвола, на захтев органа
надлежног за издавање грађевинске дозволе, урбанистички услови за локацијску дозволу израдиће се по
претходно прибављеној сагласности Комисије.
Члан 5.
Комисију образује и њене чланове именује Градоначелник Града Новог Сада (у даљем тексту: Градоначелник).

II. ИЗГРАЂЕНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
Члан 6.
На изграђеним објектима могу да се, до привођења
простора планираној намени, изводе радови ради по-

бољшања услова за коришћење изграђеног објекта под
условима и на начин утврђен овом одлуком.
Услови и начин коришћења изграђеног грађевинског
земљишта до привођења планираној намени утврђују
се за:
- грађевинско земљиште намењено за изградњу
објеката јавних служби,
- комуналних објеката, објеката саобраћајне и друге инфраструктуре,
- грађевинско земљиште постојећег породичног
становања које мења облик становања, и
- друго грађевинско земљиште које мења намену
или начин коришћења.
Члан 7.
На објекту изграђеном на грађевинском земљишту
које је намењено за изградњу објеката јавних служби,
комуналних објеката и објеката саобраћајне и друге инфраструктуре, које је средњорочним програмом уређивања грађевинског земљишта предвиђено за привођење намени, могу да се одобре само радови на
инвестиционом одржавању објекта.
Под инвестиционим одржавањем објекта у смислу
става 1. овог члана подразумева се извођење грађевинско занатских, односно других радова зависно од
врсте објекта у циљу побољшања услова коришћења
објекта у току експлоатације (нпр. малтерисање, подзиђивање зидова ради изолације од влаге, замена
кровног покривача, постављање плитког косог крова
нагиба до 10%, замена олука, замена дотрајале столарије, замена подних облога, кречење и сл.).
Члан 8.
На објекту изграђеном на грађевинском земљишту
које је намењено за изградњу објеката јавних служби,
комуналних објеката и објеката саобраћајне и друге инфраструктуре, које средњорочним програмом уређивања грађевинског земљишта није предвиђено за привођење намени, може се одобрити: доградња купатила
до 6 m2, доградња WC-а и радови унутар објекта којим
се обезбеђују санитарно-хитијенски услови за несметано коришћење постојећег објекта, промена намене
стамбеног у пословни простор и подела стана на нове
стамбене јединице, промена намене пословног у стамбени простор, као и претварање таванског простора у
стамбени или пословни простор.
Када је постојећи објекат склон паду, може да се
одобри његова реконструкција или изградња новог
објекта истог хоризонталног и вертикалног габарита.
Члан 9.
На парцели, односно објекту у подручју постојећег
породичног становања које мења облик и прелази у вишепородично становање, а испуњени су услови за привођење планираној намени, могу да се изводе само радови који су планирани урбанистичким планом.
Сматра се да су испуњени услови за привођење планираној намени када:
- постоји урбанистички план који је основ за реализацију,

212. strana – Broj 11

SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA

26. mart 2010.

- је земљиште комунално опремљено за планирану
намену или је његово опремање обухваћено
средњорочним програмом уређивања грађевинског земљишта,

урбанистичким планом донетим за насеља на територији Града Новог Сада.

- постојећа парцела испуњава услове за изградњу
планираног објекта.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о коришћењу простора до привођења планираној
намени (“Службени лист Града Новог Сада”, број
18/2006).

Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, на парцели у подручју постојећег породичног становања на којој су испуњени услови за привођење планираној намени, може
да се одобри извођење радова унутар објекта ради
обезбеђења санитарно-хигијенских услова за несметано коришћење објекта.
Члан 10.
На објекту изграђеном на простору постојећег породичног становања који мења облик и прелази у вишепородично становање, за који нису испуњени услови за
привођење планираној намени прописани у члану 9.
став 2. ове одлуке, може да се одобри: доградња купатила до 6 m2, доградња WC-а и радови унутар објекта у
циљу обезбеђења санитарно-хигијенских услова за несметано коришћење постојећег објекта, промена намене стамбеног у пословни простор и пословног у стамбени простор и подела стана на нове стамбене јединице,
претварање таванског простора у стамбени или пословни простор.
Када је постојећи објекат склон паду, може да се
одобри његова реконструкција или изградња новог
објекта истог хоризонталног и вертикалног габарита.
Нови објекат из става 1. овог члана може да се изгради и на другом делу парцеле ако то не угрожава постојеће и планирано коришћење парцеле и околног простора.
Члан 11.
За извођење радова из члана 8. став 2. и члана 10.
став 2. ове одлуке урбанистички услови за локацијску
дозволу израђују се на захтев органа надлежног за издавање грађевинске дозволе после извршеног вештачења на објекту на којем ће се изводити радови.
Вештачењем ће се обезбедити потпун технички опис
објекта (стање објекта, његова намена, хоризонтални и
вертикални габарит-кота венца и слемена и сл.) и парцеле на којој се објекат налази и предложити неопходни грађевински радови.
Вештачење врши лице са листе вештака коју
утврђује Градоначелник.

Члан 14.

Члан 15.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-69/2010-I
26. март 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.
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На основу члана 24. тачка 7. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог
Сада", број 43/2008), а у вези са чланом 27. став 1.
Закона о култури ("Службени гласник Републике
Србије", број 72/2009), Скупштина Града Новог Сада, на
XXIV седници 26. марта 2010. године, доноси

ОДЛУКУ
О УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ ЧИЈИ ЈЕ
ОСНИВАЧ ГРАД НОВИ САД
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се установе културе чији је
оснивач Град Нови Сад (у даљем тексту: Град), начин
финансирања и начин остваривања оснивачких права
Града према овим установама.
Члан 2.

Трошкове вештачења сноси лице које је поднело захтев за издавање локацијске дозволе.

Град као оснивач врши оснивачка права према следећим установама културе:

Члан 12.

- Музеју Града Новог Сада, са седиштем у Петроварадину,

На објекту изграђеном на подручју које мења намену, а планирана намена није обухваћена чл. од 7. до 10.
ове одлуке, може да се одобри извођење радова на инвестиционом одржавању објекта из члана 7. и извођење
свих радова из члана 10. ове одлуке.
Члан 13.
Одредбе ове одлуке сходно се примењују на коришћење изграђеног и неизграђеног грађевинског земљишта до привођења намени предвиђеној одговарајућим

- Градској библиотеци у Новом Саду, са седиштем
у Новом Саду,
- Историјском архиву Града Новог Сада, са седиштем у Петроварадину,
- Заводу за заштиту споменика културе Града Новог Сада, са седиштем у Новом Саду,
- "Новосадском позоришту - Újvidéki Színház ", са
седиштем у Новом Саду,
- Позоришту младих, са седиштем у Новом Саду,
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- Стеријином позорју, са седиштем у Новом Саду,

III. ОРГАНИ

- Културном центру Новог Сада, са седиштем у Новом Саду,
- Установи за израду таписерија "Атеље 61", са седиштем у Петроварадину,

Члан 6.
Органи установе из члана 2. ове одлуке су:
- Директор, као орган пословођења

- Установи за културу, информисање и образовање
Културно-информативни центар "Младост", са седиштем у Футогу, и

- Надзорни одбор, као орган надзора.

- Установи за културу, информисање и образовање
Културно-информативни центар "Кисач", са седиштем у Кисачу.

Директор

- Управни одбор, као орган управљања,

Члан 7.

II. ФИНАНСИРАЊЕ
Члан 3.
Град из буџета Града Новог Сада (у даљем тексту:
буџет Града), у целини или већим делом, финансира
рад и програме установа културе из члана 2. ове одлуке.
За установе културе из члана 2. алинеја један до девет ове одлуке, обезбеђују се средства из буџета Града
којима се финансирају стални трошкови, културни програми, инвестиционо одржавање, текуће поправке и одржавање, опрема, плате, додаци, накнаде и друга примања директора, управног одбора и надзорног одбора
и запослених.
За установе културе из члана 2. алинеја 10 и 11,
обезбеђују се средства из буџета Града којима се финансирају стални трошкови, културни програми, инвестиционо одржавање, текуће поправке и одржавање,
опрема, плате, додаци, накнаде и друга примања директора, председника и чланова управног и надзорног
одбора и запослених који раде на пословима реализације програма из области културе.
Члан 4.
Градска управа за културу (у даљем тексту: Градска
управа) утврђује који ће се културни програми, односно
делови програма установа културе из члана 2. ове одлуке, финансирати средствима из буџета Града.
Начелник Градске управе, у складу са Законом, одлучује о висини средстава за финансирање културних
програма и делова програма које установе културе из
члана 2. ове одлуке достављају, као и предрачуна
трошкова потребних за остваривање тих програма.
Градска управа закључује са установама културе из
члана 2. ове одлуке, годишњи уговор о финансирању
одобрених програма и делова програма.
Исплата средстава из буџета Града за установе културе из члана 2. ове одлуке врши се на основу решења
о преносу средстава, а у складу са прописима којима
се уређује буџетски систем.
Члан 5.
Установе културе из члана 2. ове одлуке, дужне су
да, у року од 15 дана по завршетку програма за који су
додељена средства из буџета Града, а најкасније до
краја текуће године, поднесу извештај о реализацији
тих културних програма и доставе доказе о наменском
коришћењу финансијских средстава Градској управи.

Директора установе из члана 2. ове одлуке, изузев
директора Градске библиотеке у Новом Саду, именује
Скупштина Града Новог Сада (у даљем тексту: Скупштина Града), на период од четири године и може бити
поново именован.
Директор се именује на основу претходно спроведеног јавног конкурса који расписује и спроводи Управни
одбор.
Јавни конкурс из става 2. овог члана расписује се
најмање 60 дана пре истека мандата директора.
Управни одбор је дужан да у року од 30 дана од дана
завршетка јавног конкурса изврши избор кандидата и
предлог достави Скупштини Града.
Скупштина Града именује директора на основу предлога управног одбора.
Ако Скупштина Града није прихватила предлог управног одбора сматра се да јавни конкурс није успео.
Члан 8.
Услови за избор кандидата за директора утврђују се
статутом установе из члана 2. ове одлуке.
Кандидат за директора дужан је да предложи програм рада и развоја установе, као саставни део конкурсне документације.
Члан 9.
Ако Скупштина Града не прихвати предлог управног
одбора, односно ако Скупштина Града не именује директора, као и у случају када директору престане дужност пре истека мандата, у складу са одредбама ове
одлуке, Скупштина Града ће именовати вршиоца дужности директора, без претходно спроведеног јавног
конкурса, на време од шест месеци.
Члан 10.
Директор:
- организује и руководи радом установе,
- доноси правилник о организацији и систематизацији послова и друга општа акта у складу са законом, овом одлуком и статутом установе,
- извршава одлуке управног одбора,
- заступа установу,
- стара се о законитости рада установе,
- одговоран је за спровођење програма рада установе,
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- одговоран је за материјално-финансијско пословање установе, и
- врши друге послове утврђене законом, овом одлуком и статутом установе.
Члан 11.
Дужност директора престаје истеком мандата и разрешењем.
Скупштина Града ће разрешити директора пре истека мандата:

26. mart 2010.

Скупштина Града може, до именовања председника
и чланова управног одбора, да именује вршиоце дужности председника и чланова управног одбора.
Скупштина Града може именовати вршица дужности
председника и члана управног одбора и у случају када
председнику, односно члану управног одбора престане
дужност пре истека мандата.
Вршилац дужности председника, односно члана управног одбора може обављати ту функцију најдуже
шест месеци.

- на лични захтев,

Члан 14.

- ако обавља дужност супротно одредбама закона,
ове одлуке или других општих аката,
- наступањем неког од услова за престанак радног
односа у складу са законом,
- ако нестручним, неправилним и несавесним радом проузрокује већу штету установи или занемарује, односно несавесно извршава своје обавезе
тако да су настале или могу настати веће сметње
у раду установе,
- ако је против њега покренут кривични поступак за
дело које га чини недостојним за обављање те
дужности, односно ако је правоснажном судском
одлуком осуђен за кривично дело које га чини недостојним за обављање дужности директора установе, и
- из других разлога утврђених законом или статутом установе.

Председнику и члановима управног одбора припада
накнада за рад, и то: председнику у висини од 10%, а
члановима у висини од 5% од просечне месечне зараде
по запосленом у привреди Републике Србије, према
последњем објављеном податку републичког органа
надлежног за послове статистике.
Накнада из става 1. овог члана се исплаћује под условом да је управни одбор у току месеца одржао седницу, без обзира на број одржаних седница.
Члан 15.
Управни одбор:
- доноси статут,
- доноси друге опште акте установе, предвиђене
законом и статутом,
- утврђује пословну и развојну политику,
- одлучује о пословању установе,

Управни одбор

- доноси програме рада установе, на предлог директора,
Члан 12.

Чланове управног одбора установа из члана 2. ове
одлуке, осим чланова Управног одбора Градске библиотеке у Новом Саду, именује и разрешава Скупштина
Града из реда истакнутих стручњака и познавалаца
културне делатности.
Председника управног одбора именује Скупштина
Града из реда чланова управног одбора.
Чланови управног одбора именују се на период од
четири године и могу бити именовани највише два пута.
Члан 13.
Управни одбор има председника и шест чланова, од
којих се два члана именују из реда запослених у установи.
У установама из члана 2. ове одлуке, чији је број запослених мањи од 15, управни одбор има два члана, од
којих се један именује из реда запослених.
Чланови управног одбора из реда запослених у установи, именују се на предлог репрезентативног синдиката установе, а уколико не постоји репрезентативни
синдикат, на предлог већине запослених.
Најмање једна половина чланова управног одбора
из реда запослених мора да буде из реда носилаца основне, тј. програмске делатности.
Састав управног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 30% представника мање заступљеног пола.

- доноси годишњи финансијски план,
- усваја годишњи обрачун,
- усваја годишњи извештај о раду и пословању,
- даје предлог о статусним променама, у складу са
законом,
- даје предлог оснивачу о кандидату за директора,
- закључује уговор о раду са директором, на одређено време, до истека рока на који је именован,
односно до његовог разрешења, а када је за директора именовано лице које је већ запослено у
истој установи културе на неодређено време, закључује анекс уговора о раду, у складу са Законом о раду, и
- одлучује о другим питањима утврђеним законом и
статутом.

Надзорни одбор
Члан 16.
Чланове надзорног одбора установа из члана 2. ове
одлуке, осим чланова Надзорног одбора Градске библиотеке у Новом Саду, именује Скупштина Града на
прериод од четири године и могу бити именовани највише два пута.
Чланове надзорног одбора може разрешити Скупштина Града и пре истека мандата на који су именовани.
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Председника надзорног одбора именује Скупштина
Града из реда чланова надзорног одбора.
Члан 17.
Надзорни одбор има три члана, од којих се један
именује из реда запослених у установи, на предлог репрезентативног синдиката установе, а уколико не постоји
репрезентативни синдикат, на предлог већине запослених.
Састав надзорног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 30% представника мање заступљеног пола.
Члан 18.
Надзорни одбор:
- обавља надзор над пословањем установе,
- прегледа периодичне обрачуне и утврђује да ли
су сачињени у складу са прописима,
- доноси пословник о свом раду, и
- обавља и друге послове утврђене законом и статутом установе.
О резултатима надзора надзорни одбор подноси извештај Скупштини Града, најмање једанпут годишње.
Скупштина Града може, до именовања председника
и чланова надзорног одбора, да именује вршиоце дужности председника и чланова надзорног одбора.
Скупштина Града може именовати вршиоца дужности председника и члана надзорног одбора и у случају
када председнику, односно члану надзорног одбора
престане дужност пре истека мандата.
Вршилац дужности председника, односно члан надзорног одбора може обављати ту функцију најдуже
шест месеци.
Члан 19.
Председнику и члановима надзорног одбора припада накнада за рад, и то: председнику у висини од 10%,
а члановима у висини од 5% од просечне месечне зараде по запосленом у привреди Републике Србије, према
последњем објављеном податку републичког органа
надлежног за послове статистике.
Накнада из става 1. овог члана се исплаћује под условом да је надзорни одбор у току месеца одржао седницу, без обзира на број одржаних седница.

Члан 21.
Градско веће Града Новог Сада (у даљем тексту:
Градско веће) утврђује смернице за остваривање програмских аката и прати спровођење пословне политике
установа културе из члана 2. ове одлуке и предлаже,
односно предузима мере којима се обезбеђују услови
за њихово несметано функционисање.
Градско веће, на предлог Градоначелника Града Новог Сада (у даљем тексту: Градоначелник), доноси програм инвестиционих активности у области културе.
Ради обезбеђивања заштите општег интереса у установама културе из члана 2. ове одлуке, Градско веће
даје сагласност на располагање (прибављање и
отуђење) имовином установа културе из члана 2. ове
одлуке, веће вредности која је у непосредној функцији
обављања делатности од општег интереса.
Градско веће даје претходну сагласност на:
- одлуку о кредитном задуживању установа културе из члана 2. ове одлуке код пословних банака,
фондова или других финансијских организација
којом се обезбеђују средства за капиталне или
текуће инвестиције,
- уговоре о финансијском, односно оперативном
лизингу,
- преговоре, радње и правне послове са трећим
лицима којима се установе културе из члана 2.
ове одлуке кредитно задужују, оптерећују имовину установа културе или користе друга средства
обезбеђивања потраживања, и
- одлуку о покретању поступка јавне набавке добара, услуга или радова када су за јавну набавку
предвиђена сопствена средства установа културе
из члана 2. ове одлуке.
Члан 22.
Градоначелник даје сагласност на правилник о организацији и систематизацији послова установе из члана
2. ове одлуке.
Члан 23.
На захтев Скупштине Града, Градоначелника, односно Градског већа, а најмање једном годишње установе
културе из члана 2. ове одлуке обавештавају Скупштину, Градоначелника, односно Градско веће о свом раду.

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
IV. ЗАШТИТА ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА
Члан 20.
Ради обезбеђивања заштите општег интереса у установама културе из члана 2. ове одлуке, Скупштина
Града даје сагласност на:
- статут,
- статусне промене,
- програм рада,
- годишњи финансијски план, и
- друге акте у складу са законом.
Скупштина Града разматра и усваја годишњи извештај о раду установа културе из члана 2. ове одлуке и
друге извештаје о реализацији планова и програма.

Члан 24.
Установе из члана 2. ове одлуке дужне су да статут
ускладе са овом одлуком у року од шест месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 25.
Одредбе ове одлуке које се односе на поступак и услове за именовање директора, председника и чланова
управног, односно надзорног одбора установа из члана
2. ове одлуке, примењиваће се од престанка мандата
директора, председника и чланова управног, односно
надзорног одбора установа, именованих у складу са
одредбама Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада",
бр. 20/2003, 21/2003, 27/2005, 4/2007 и 54/2008).
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Члан 26.

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о установама културе чији је оснивач Град
Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", бр.
20/2003, 21/2003, 27/2005, 4/2007 и 54/2008).
Члан 27.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада",
осим одредби које се односе на финансирање накнаде
рада која припада председнику и члановима управног,
односно надзорног одбора установа из члана 2. ове одлуке, а које ће се примењивати од 1. јануара 2011. године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6/2010-67-I
26. март 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

26. mart 2010.

“Комисија подноси Скупштини Града Извештај о свом
раду до краја марта месеца текуће године, за претходну годину”.
Члан 4.
У члану 8. став 2. мења се и гласи:
“Комисија у свом раду примењује одредбе Пословника Скупштине Града Новог Сада”.
Члан 5.
У члану 9. став 1. мења се и гласи:
“Комисија решава стамбену потребу лицима из члана
3. став 2. ове одлуке на основу расположивих станова”.
Члан 6.
У члану 12. став 1. мења се и гласи:
“Образложен предлог за решавање стамбене потребе лица из члана 3. став 2. ове одлуке, са одговарајућом документацијом на основу које се могу утврдити чињенице важне за решавање те потребе, подносе
овлашћени предлагачи:
1. Градоначелник Града Новог Сада, за лица из члана 3. став 2. тачке 3. и 5. ове одлуке;
2. Центар за социјални рад Града Новог Сада, за
штићенике из члана 3. став 2. тачка 2. ове одлуке;
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На основу члана 27. став 3. и члана 28. Закона о становању (“Службени гласник Републике Србије”, број
50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94,
48/94, 44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001 и 101/2005) и
члана 24. тачка 7. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број
43/2008), Скупштина Града Новог Сада на XXIV седници 26. марта 2010. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
РАСПОЛАГАЊУ СРЕДСТВИМА СТАМБЕНОГ
ФОНДА ГРАДА И РЕШАВАЊУ СТАМБЕНИХ
ПОТРЕБА
Члан 1.
У Одлуци о располагању средствима стамбеног
фонда Града и решавању стамбених потреба (“Службени лист Града Новог Сада”, број 13/2000 и 8/2001) у члану 3. став 2. тач. 4. и 6. мењају се и гласе:
“4. лица запослених у градским управама, посебним
организацијама и службама;
6. лица запослених у установама, предузећима и
другим облицима организовања чији је оснивач Град
Нови Сад, а финансирају се из Буџета Града”.
Члан 2.
У члану 5. став 2. речи: “- секретаријат надлежан за
стамбене послове (у даљем тексту: стамбени орган)”
замењују се речима: “за урбанизам и стамбене послове”.
Члан 3.
У члану 7. став 3. мења се и гласи:

3. Градске управе, посебне организације и службе,
за лица из члана 3. став 2. тачка 4. ове одлуке; и
4. Градска управа за социјалну и дечију заштиту, за
лица из члана 3. став 2. тачка 1. ове одлуке.
Члан 7.
Члан 14. мења се и гласи:
“Комисија преноси право давања станова на коришћење у складу са могућностима на:
1. Центар за социјални рад Града Новог Сада за решавање стамбених потреба путем закупа на одређено
време лицима из члана 3. став 2. тачка 2. ове одлуке, а
у складу са критеријумима, односно листом приоритета
утврђеном од стране Центра за социјални рад Града
Новог Сада,
2. Комисију за вредновање значаја радног места, резултата рада и квалитета обављеног посла, ради решавања стамбених потреба запослених лица у органима
Града Новог Сада, градским управама, посебним организацијама и службама, ради давања станова у закуп
лицима из члана 3. став 2. тачка 4. ове одлуке,
3. Установе, јавна комунална и друга јавна предузећа и друге облике организовања чији је оснивач Град
Нови Сад, а која се финансирају из Буџета Града, ради
давања у закуп лицима из члана 3. став 2. тачка 6. ове
одлуке.
Субјекти из става 1. овог члана, дужни су да о извршеној расподели станова обавесте Комисију у року од
15 дана од дана извршене расподеле.”
Члан 8.
У члану 18. став 1. тачка 4. после речи: “висине” додају се речи: “једне половине”.

26. mart 2010.
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Члан 9.

Члан 4.

У члану 27. речи: “- секретаријат надлежан за послове финансија” замењују се речима: “за финансије”.

У члану 11. став 4. у четвртој реченици, речи: “или
друго правно лице”, замењују се речима: “или другог наручиоца”.

Члан 10.
У члану 29. став 1. речи: “стамбени орган” замењују
се речима: “Градска управа за урбанизам и стамбене
послове”.
У ставу 2. речи: “- секретаријат надлежан за имовинско-правне послове” замењују се речима: “за урбанизам
и стамбене послове”.
У ставу 3. речи: “Градска управа – Заједничка служба
органа Града” замењују се речима: “Служба за заједничке послове”.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-194/2009-I
26. март 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.
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На основу члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Србије”, број
129/2007) и члана 60. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број
43/2008), Скупштина Града Новог Сада, на XXIV седници 26. марта 2010. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ГРАДСКИМ УПРАВАМА ГРАДА
НОВОГ САДА
Члан 1.
У Одлуци о градским управама Града Новог Сада
(“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 52/2008 и
55/2009), у члану 8. став 4. у четвртој реченици, речи:
“или друго правно лице” замењују се речима: “или другог наручиоца”.
Члан 2.
У члану 9. став 3. у четвртој реченици, речи: “или
друго правно лице”, замењују се речима: “или другог наручиоца”.
Члан 3.
У члану 10. став 3. у четвртој реченици, речи: “или
друго правно лице”, замењују се речима: “или другог наручиоца”.

Члан 5.
У члану 12. став 3. у четвртој реченици, речи: “или
друго правно лице”, замењују се речима: “или другог наручиоца”.
Члан 6.
У члану 13. став 3. мења се и гласи:
“У Градској управи за финансије образује се:
1. Сектор за буџет
2. Сектор за трезор, и
3. Сектор за јавне набавке.”
После става 3. додаје се нови став 4. који гласи:
“У Сектору за буџет обављају се послови из става 1.
алинеја 1. који се односе на: припрему и израду буџета
Града, учешће у изради завршног рачуна буџета Града,
билансирање јавних прихода и јавних расхода,
састављање упутства за израду нацрта буџета, контролу планова директних корисника, одобравање кварталних и месечних планова и квота преузетих обавеза,
одобравање захтева за промену апропријација и квота,
праћење примања и издатака буџета и старање о наплати средстава из буџета Републике, употребу средстава текуће и сталне резерве и привремену обуставу
извршења буџета, билансирање средстава за градске
општине, као и послови утврђени у алинеји два, који се
односе на припрему нацрта прописа из области изворних јавних прихода у сарадњи са градским управама
(локалне комуналне таксе, градске административне
таксе, боравишна такса, градски самодопринос) и послови утврђени у алинеји четири, који се односе на давање мишљења на нацрте одлука и других општих аката који имају утицаја на буџетска примања и издатке.”
Досадашњи став 4. који постаје став 5. мења се и
гласи:
“У Сектору за трезор обављају се послови из става
1. алинеја 3. и 5. који се односе на старање о финансијској имовини Града, финансијско планирање кроз
праћење прилива на консолидованом рачуну трезора и
захтева за извршавање издатака, управљање готовинским средствима и ликвидношћу на консолидованом
рачуну трезора, консолидовање расхода и одобравање
плаћања на терет буџетских средстава, вођење евиденције о дуговањима и управљање примањима од задуживања, обрачун плата директних корисника буџета
Града, праћење кретања маса зарада у јавним предузећима на нивоу трезора Града и достављање извештаја Министарству финансија, припрему аката о
обављању послова трезора, управљање финансијским
информационим системом и вођење буџетског рачуноводства и извештавање, које обухвата обраду плаћања
и евидентирање прихода и расхода, вођење пословних
књига, финансијско извештавање, припрему свих извештаја и израду завршног рачуна буџета Града, као и израду консолидованог извештаја Града.”
Досадашњи став 5. који постаје став 6. мења се и
гласи:
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“У Сектору за јавне набавке обављају се послови из
става 1. алинеја 6. који се односе на спровођење поступка јавних набавки директних и индиректних корисника буџета Града и корисника субвенција, спровођења
поступака јавних набавки хране и дидактичког материјала за предшколску установу који се финансирају из
буџета Града, изузев спровођења поступка јавних набавки који се односе на Службу за заједничке послове,
Градоначелника, Градско веће и Скупштину Града, и извештавање Градског већа и Градоначелника о спроведеним набавкама.”
У досадашњем ставу 6. који постаје став 7. речи:
“или друго правно лице”, замењују се речима: “или другог наручиоца”.
Досадашњи ставови 7. и 8. постају ставови 8. и 9.
Члан 7.
У члану 15. став 4. у четвртој реченици, речи: “или
друго правно лице”, замењују се речима: “или другог наручиоца”.
Члан 8.
У члану 16. став 3. у четвртој реченици, речи: “или
друго правно лице”, замењују се речима: “или другог наручиоца”.

Члан 13.
У члану 34. после става 4. додају се два нова става
која гласе:
“Изузетно, Сектором за буџет, Сектором за трезор,
Сектором за јавне набавке и Сектором за јавне набавке
Службе руководи шеф Сектора, кога поставља Градоначелник на предлог старешине, а који у погледу права,
обавеза и одговорности из радног односа има положај
начелника градске управе утврђене актима органа Града.
Шеф Сектора из става 5. овог члана, може имати
једног или више помоћника, које поставља Градоначелник на предлог старешине, а који у погледу права, обавеза и одговорности из радног односа имају положај
помоћника начелника градске управе, за обављање
послова из надлежности Сектора.”
Члан 14.
Члан 73. мења се и гласи:
“До распоређивања запослених по новом акту о
унутрашњем уређењу и систематизацији у Градској управи за финансије, послове Сектора за јавне набавке
обављаће директни и индиректни корисници буџета и
корисници субвенција.”

Члан 9.
У члану 17. став 4. у четвртој реченици, речи: “или
друго правно лице”, замењују се речима: “или другог наручиоца”.
Члан 10.
У члану 18. став 3. у четвртој реченици, речи: “или
друго правно лице”, замењују се речима: “или другог наручиоца”.
Члан 11.
У члану 19. став 4. у четвртој реченици, речи: “или
друго правно лице”, замењују се речима: “или другог наручиоца”.
Члан 12.
У члану 27. став 5. мења се и гласи:
“Служба доноси финансијски план и план јавних набавки добара, услуга и радова, доноси одлуке о покретању поступака јавних набавки за која су средства
обезбеђена у буџету, односно у финансијском плану
Службе и одговорна је за реализацију јавних набавки у
оквиру своје надлежности. Служба може за спровођење
поступка јавних набавки да овласти јавно предузеће
или другог наручиоца, уз претходну сагласност Градоначелника, односно Градског већа, или када је то предвиђено актом Скупштине Града, Градског већа и Градоначелника.”
После става 5. додају се два нова става која гласе:
“У саставу Службе образује се Сектор за јавне набавке Службе.
У Сектору за јавне набавке Службе обављају се послови спровођења поступака јавних набавки за која су
средства обезбеђена у буџету, односно у финансијском
плану Скупштине Града, Градоначелника, Градског већа
и Службе.”

26. mart 2010.

Члан 15.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 021-02/2010-290-I
26. март 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.
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На основу члана 77. став 5. и члана 78. став 4. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 47/2003 и 34/2006), а у вези са чланом
220. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 72/2009 и 81/2009 – исправка) и члана 24. тачка 17. Статута Града Новог Сада –
пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”,
број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на XXIV
седници 26. марта 2010. годинe, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању накнаде за коришћење
грађевинског земљишта (“Службени лист Града Новог
Сада”, бр. 4/2004 , 14/2005 и 49/2007), после члана 2.
додаје се нови члана 2а, који гласи:

26. mart 2010.
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“Члан 2а

Накнаду за коришћење грађевинског земљишта
плаћа власник објекта.
Изузетно, накнаду из става 1. овог члана плаћа носилац права коришћења на објекту, односно посебном делу објекта, а ако је објекат, односно посебан део објекта дат у закуп, накнаду плаћа закупац објекта, односно
дела објекта.”
Члан 2.

У алинеји два речи: “од 250 до 25.000 динара” замењују се речима: “од 2.500,00 до 75.000,00 динара”.
У алинеји три речи: “од 2.500 до 250.000 динара” замењују се речима: “од 5.000,00 до 250.000,00 динара”.
У алинеји четири речи: “од 250 до 25.000 динара” замењују се речима: “од 2.500,00 до 75.000,00 динара”.
Члан 8.
У члану 26. речи: “управе за комуналне послове” замењују се речима: “пореске управе”.

Члан 16. мења се и гласи:
“Члан 16.
Висина накнаде утврђује се у месечном износу на
основу збира бодова дванаестине годишње вредности
бода за одређене намене и површине изграђеног простора, односно грађевинске парцеле.
Решење о висини накнаде из става 1. овог члана доноси Градска пореска управа.
У погледу поступања по правним лековима на решење из става 2. овог члана, начина и рокова плаћања
камата, повраћаја накнаде, застарелости наплате и осталог што није посебно регулисано овом одлуком, примењује се закон којим се уређује порески поступак и администрација.”

Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-249/2010-I
26. март 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

Члан 3.
Члан 17. мења се и гласи:
“Члан 17.
Сваку промену у коришћењу грађевинске парцеле,
односно изграђеног простора за који се плаћа накнада,
обвезници накнаде дужни су да пријаве Градској пореској управи.”
Члан 4.
Члан 18. мења се и гласи:
“Члан 18.
“Обвезници накнаде-власници породично стамбених
зграда и власници станова у колективним стамбеним
зградама, носиоци станарског права и закупци станова
плаћају накнаду преко обједињене наплате стамбенокомуналних услуга. Власници, односно корисници пословних просторија плаћају накнаду утврђену решењем
Градске пореске управе.”
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На основу чл. 9. и 13. став 2. Закона о комуналним
делатностима (“Службени гласник Републике Србије”,
бр. 16/97 и 42/98), члана 1. Закона о сахрањивању и
гробљима (“Службени гласник СРС”, бр. 20/77, 24/85 и
6/89 и “Службени гласник Републике Србије”, бр. 53/93,
67/93, 48/94 и 101/2005 – др. закон), члана 2. тачка 18.
Одлуке о одређивању комуналних делатности од локалног интереса и начину поверавања обављања комуналних делатности (“Службени лист Града Новог Сада”,
број 53/2008) и члана 24. тачка 23. Статута Града Новог
Сада – пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада, на
XXIV седници 26. марта 2010. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
УРЕЂИВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ГРОБАЉА
И САХРАЊИВАЊУ

Члан 5.

Члан 1.

У члану 19. после става 1. додаје се нови став 2. који
гласи:

У Одлуци о уређивању и одржавању гробаља и
сахрањивању (“Службени лист Града Новог Сада”, бр.
16/2004, 22/2006 и 47/2006) члан 1. мења се и гласи:

“Престанак коришћења грађевинске парцеле, односно изграђеног простора за који се плаћа накнада, обвезници накнаде дужни су да пријаве ДП “Геоплан”.”
Члан 6.
Члан 22. брише се.
Члан 7.
У члану 25. у алинеји један речи:” од 5.000 до
500.000 динара” замењују се речима: “од 50.000,00 до
1.000.000,00 динара”.

“Члан 1.
Овом одлуком прописује се начин организовања
послова на уређивању и одржавању гробаља и гробних
места, коришћења и одржавања гробаља која су
утврђена за културна добра, као и начин стављања гробаља ван употребе, преузимање, превоз, смештај, чување и сахрањивање умрлих лица и други неопходни
услови за обављање погребне делатности на територији Града Новог Сада.”
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Члан 2.

Члан 8.

У члану 2. реч: “саобраћајница” замењује се речима:
“саобраћајних површина”.

У члану 12. речи: “надлежне установе за заштиту
споменика културе” замењују се речима: “Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада”.

Члан 3.
У члану 3. после става 2. додаје се нови став 3. који
гласи:
“Гробља се одређују и стављају ван употребе одлуком Скупштине Града Новог Сада (у даљем тексту:
Скупштина Града), на предлог Управног одбора Предузећа.”
Члан 4.
Члан 4. мења се и гласи:
“Члан 4.
Уређивање и одржавање гробаља Предузеће обавља у складу са програмом инвестиционог и текућег
одржавања гробаља.
Гробља која су утврђена за културна добра имају
приоритет у реализацији програма из става 1. овог члана.”
Члан 5.
Члан 5. мења се и гласи:
“Члан 5.
Спомен гробна места на гробљима на територији
Града Новог Сада утврђују се посебном одлуком Скупштине Града, на предлог Завода за заштиту споменика
културе Града Новог Сада и на начин утврђен прописима којима се уређују културна добра.
Гробља – споменици културе, спомен гробна места,
спомен гробнице и споменици, који су утврђени за културно добро – споменике културе, уређују се и одржавају на начин утврђен прописима којима се уређују културна добра.”
Члан 6.
У члану 6. после става 3. додаје се нови став 4. који
гласи:
“Гробна места уређују се и одржавају у складу са
пројектом гробља.”
Досадашњи ст. 4. и 5. бришу се.
Досадашњи став 6. постаје став 5.
Члан 7.
После члана 6. додаје се нови члан 6а који гласи:
“Члан 6а
Гробно место не може да буде предмет правног промета између трећих лица.
Закупац гробнице, уређене парцеле и касете за полагање урни може гробницу, уређену парцелу, односно
касету да уступи искључиво Предузећу уз утврђену накнаду.”

Члан 9.
У члану 13. тачка 3. после речи: “одобрења” додају
се речи: “из члана 10. став 1. ове одлуке”.
Тачка 4. мења се и гласи:
“4. грађевински материјал (песак, шљунак и др.) депоније на гробљу само толико времена колико је потребно за извођење радова, и да тиме не омета приступ
и кретање посетилаца гробаља, а у случају прекида
или завшетка радова дужан је да преостали материјал
уклони, и место извођења радова без одлагања доведе
у првобитно стање.”
У тачки 5. речи: “путеве и стазе” замењују се речима:
“саобраћајне површине”.
Члан 10.
У члану 15. тачка 14. речи: “стазама, путевима” замењују се речју: “саобраћајним”.
Члан 11.
Члан 19. мења се и гласи:
“Члан 19.
Сахрањивање се врши на гробљима у:
1. Новом Саду – на Градском гробљу, православном
Алмашком, православном Успенском, римокатоличком гробљу са Реформаторским и Евангелистичким, Јеврејском гробљу, Русинском, Назаренском, Реформаторско-евангелистичком гробљу и
Авијатичарском (војном) гробљу,
2. Петроварадину – на гробљу у Новом Мајуру и на
делу гробља на Транџаменту,
3. Сремској Каменици,
4. Футогу – на Горњем старом, Доњем новом, Доњем
старом, Горњем немачком, Доњем немачком
гробљу и Новом гробљу,
5. Ветернику, и
6. насељеним местима Бегеч, Будисава, Буковац,
Каћ, Кисач, Ковиљ, Лединци, Стари Лединци, Руменка, Степановићево и Ченеј.”
Члан 12.
Члан 20. мења се и гласи:
“Члан 20.
На православном Алмашком, православном Успенском, римокатоличком гробљу са Реформаторским и
Евангелистичким, Јеврејском гробљу, Русинском, Назаренском, Реформаторско-евангелистичком гробљу и
Авијатичарском (војном) гробљу у Новом Саду, као и на
Евангелистичком гробљу у Каћу, Старом-српском православном гробљу у Руменки и Горњем старом, Доњем
новом, Доњем старом, Горњем немачком и Доњем немачком гробљу у Футогу, у постојећа гробна места могу
да се сахрањују само посмртни остаци сродника умрлих лица која почивају на овим гробљима, и о којима
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постоје подаци у евиденцији цркава и верских заједница или предузећа, у складу са овом одлуком.
На гробљима из става 1. овог члана могу да се
сахрањују и у гробна места која немају видљиво надгробно обележје, посмрни остаци сродника умрлих лица која почивају на овим гробљима, до попуне гробних
места.
Сродницима, у смислу ст. 1. и 2. овог члана, сматрају
се: брачни друг умрлог лица, сродници по крви у правој
линији, сродници у побочној линији закључно са четвртим степеном сродства и брачни другови тих лица.

Члан 18.
У члану 48. став 2. мења се и гласи:
“Кад градска управа прими обавештење из става 1.
овог члана дужна је да без одлагања о томе обавести
Градско веће и предложи мере за отклањање насталих
последица и друге потребне мере неопходне за несметано обављање делатности.”
Члан 19.
У члану 50. став 3. додаје се нова тачка 1. која гласи:

Захтев за сахрањивање, полагање урни и пренос
посмртних остатака умрлог, после истека обавезног рока почивања на другом гробљу, подносе Предузећу
сродници умрлих лица која почивају на гробљима из
става 1. овог члана.”

“1. изрекне мандатну казну за прекршаје предвиђене
овом одлуком.”

Члан 13.

У члану 51. став 1. бр: “1, 2. и 3.” замењују се бр: “2, 3.
и 4.”.

После члана 29. додаје се нови члан 29а који гласи:
“Члан 29а
Износ накнаде за коришћење гробног места, закупнине уређене парцеле, гробнице и касете за смештај
урне, као и цену услуге сахрањивања и кремирања и
других услуга које пружа Предузеће у вршењу претежне
делатности утврђује Управни одбор Предузећа, уз
претходну сагласност Градског већа Града Новог Сада
(у даљем тексту: Градско веће).”
Члан 14.
Члан 30. мења се и гласи:
“Члан 30.
Лица из члана 25. ове одлуке имају право да, по истеку рока од 10 година, односно 30 година, продуже рок
почивања под условима утврђеним уговором, закљученим са Предузећем из члана 26. ове одлуке.
Одредбе овог члана не односе се на гробна места
на Спомен гробљу на Градском гробљу у Новом Саду и
гробна места у којима су сахрањени народни хероји.”
Члан 15.
У члану 38. став 2. број: “5.” замењује се бројем: “3.”.
Члан 16.
После члана 46. додаје се нови члан 46а који гласи:
“Члан 46а
Градско веће утврђује оперативне и друге мере у
случају поремећаја или прекида у обављању делатности, као и у случају штрајка запослених у Предузећу, које
спроводи Предузеће ради обезбеђивања услова за несметани рад и пословање Предузећа и обављање делатности, у складу са законом и одлуком Скупштине
Града.”
Члан 17.
У члану 47. реч: “штрајка” брише се.

Досадашње тач. 1-4. постају тач. 2-5.
Члан 20.

Члан 21.
После члана 51. додаје се нови члан 51а који гласи:
“Члан 51а
Комунално-полицијске послове обавља комунални
полицајац.
Комунални полицајац у обављању комунално-полицијских послова, поред законом утврђених овлашћења,
изриче мандатну казну и подноси захтев за вођење
прекршајног поступка за прекршаје прописане овом одлуком.
Уколико комунални полицајац, у обављању комунално-полицијских послова, уочи повреду прописа из надлежности другог органа, обавестиће одмах о томе, писаним путем, надлежни орган.”
Члан 22.
У члану 52. став 1. речи: “од 5.000 до 500.000 динара” замењују се речима: “од 50.000,00 до 1.000.000,00
динара”.
У ставу 2. речи: “од 250 до 25.000 динара” замењују
се речима: “од 2.500,00 до 75.000,00 динара”.
Члан 23.
Члан 53. мења се и гласи:
“Члан 53.
Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај Предузеће ако:
1. уређивање и одржавање гробаља и гробних места
не обавља у складу са програмом инвестиционог и текућег одржавања гробаља (члан 4.),
2. не обавести комуналног инспектора о извођењу
радова без одобрења (члан 10. став 3.),
3. не обезбеди ред, мир и чистоћу на гробљима из
члана 3. став 1. ове одлуке и на улазу у гробље не истакне општи акт којим се ближе уређује одржавање реда на гробљу и време обављања погребне делатности
(члан 16.),
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4. по утврђеној смрти, посмртне остатке умрлог у установама и ван установа не преузме, превезе и смести
у грдску мртвачницу (члан 21. став 2.),
5. посмртне остатке умрлог не преноси у ПВЦ
здравствено обдукционој врећи и посмртне остатке
умрлог до сахране не чува у расхладном уређају (члан
21. ст. 4. и 5.),
6. посмртне остатке умрлог у предвиђено време за
сахрану не смести у просторију одређену за испраћај
посмртних остатака умрлог, односно капелу на гробљу
(члан 22.),
7. по завршетку погребне свечаности не затвори
гробно место у складу са чланом 34. став 2. ове одлуке,
8. не обезбеди одговарајућу одећу за лица која
обављају сахрањивање (члан 35.),
9. сахрањивање неидентификованих умрлих лица не
изврши у складу са чланом 36. ове одлуке,
10. не обезбеди одговарајуће санитарно-техничке
мере у циљу заштите животне средине (члан 37. став
3.),
11. пепео кремираних посмртних остатака не стави
одмах по кремирању у урну и податке о лицима чији је
пепео расут не уреже на посебној плочи (члан 39. ст. 1.
и 7.),
12. приликом одређивања дана кремације не поступи у складу са чланом 40. ове одлуке,
13. не поступи у складу са чланом 41. ове одлуке,
14. пепео кремираних посмртних остатака уступи
противно члану 42. ове одлуке,
15. не води евиденције из чл. 44. и 46. ове одлуке,
16. не пружи услуге преузимања, превоза, смештаја
и чувања посмртних остатака умрлих у прописано време (члан 45.),
17. не предузме потребне мере на отклањању узрока
поремећаја или прекида у обављању послова на уређивању и одржавању гробаља и сахрањивању (чл. 47, 48,
став 1. и члан 49. ове одлуке).
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у Предузећу новчаном казном од 2.500,00
до 75.000,00 динара.”
Члан 24.
У члану 54. речи: “од 5.000 до 500.000 динара” замењују се речима: “од 50.000,00 до 1.000.000,00”, а речи: “од 2.500 до 250.000 динара” замењују се речима:
“од 5.000,00 до 250.000,00 динара”.
Члан 25.
У члану 55. речи: “од 5.000 до 500.000 динара” замењују
се речима: “од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара”.
Члан 26.
Члан 56. мења се и гласи:
“Члан 56.
Новчаном казном од 5.000,00 до 250.000,00 динара
казниће се за прекршај извођач занатских радова-предузетник ако:
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1. не изводи радове у складу са пројектом гробља и
не изводи радове у складу са одобрењем издатим од
стране Предузећа (члан 10. став 1.),
2. не изводи радове у радне дане, у време које одреди Предузеће (члан 13. став 1. тачка 2.),
3. не поступи по налогу овлашћеног лица Предузећа,
не отклони уочене недостатке и у датом року радове не
услагласи са нацртом-скицом надгробног споменика и
других спомен обележја, која чини саставни део одобрења и техничким нормативима (члан 13. став 1. тачка
3.),
4. грађевински материјал (песак, шљунак и др.) депонује дуже од времена у којем се изводе радови и то тако
да омета приступ и кретање посетилаца гробаља, а у случају прекида и после завршетка радова не уклони вишак
материјала и не доведе место извођења радова без одлагања у првобитно стање (члан 13. став 1. тачка 4.),
5. за превоз материјала потребног за извођење занатских радова на гробљима не користи саобраћајне
површине које одреди Предузеће (члан 13. став 1. тачка 5.),
6. приликом извођења радова пронађе делове сандука, кости и слично и одмах не обустави радове и о томе без одлагања не обавести Предузеће (члан 13. став
1. тачка 6.),
7. приликом извођења радова нађе предмете од
вредности и без одлагања их не преда Предузећу (члан
13. став 1. тачка 7.),
8. чесме после употребе не затвори и алат пере на
чесми (члан 13. став 1. тачка 8.).
Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај извођач занатских радоваправно лице за прекршаје из става 1. овог члана.
Члан 27.
У члану 57. речи: “од 250 до 25.000 динара” замењују
се речима: “од 2.500,00 до 75.000,00 динара”.
Члан 28.
Члан 58. мења се и гласи:
“Члан 58.
Мандатна казна за физичко лице и одговорно лице у
правном лицу износи 5.000,00 динара, а за правна лица
и предузетнике износи 20.000,00 динара.
Мандатном казном казниће се физичко лице и одговорно лице ако:
1. наноси штету надгробним споменицима и другим
спомен обележјима на гробним местима (члан 15. став
1. тачка 3.),
2. оштећује гробове, гробнице, уређене парцеле, касете за смештај урни и објекте који служе за одржавање
и коришћење гробља (члан 15. став 1. тачка 4.),
3. нарушава мир на гробљу (члан 15. став 1. тачка
5.),
4. изводи додатне грађевинске радове у розаријуму
и колумбаријуму (импровизоване жардињере, камене
плоче са сликама, кандила и др.) и сади биљке око касета розаријума (члан 15. став 1. тачка 6.),
5. монтира жардињере, клупе, кандила, кућишта за
свеће, ограде и др. на патосу гроба, односно гробнице,
уколико то није предвиђено нацртом – скицом споменика (члан 15. став 1. тачка 8.),
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6. сади око гробова и гробница све дрвенасте врсте
лишћара, четинара, шибља и другог растиња без одобрења Предузећа (члан 15. став 1. тачка 9.),
7. прескаче ограду, гази зелене површине, ломи дрвеће, кида цвеће и друге засаде (члан 15. став 1. тачка
10.),
8. гази, прља и скрнави гробна места (члан 15. став
1. тачка 11.),
9. уводи животиње (члан 15. став 1. тачка 12.),
10. вози бицикл, мотоцикл и друго моторно возило,
уколико за то није издато посебно одобрење Предузећа
(члан 15. став 1. тачка 13.),
11. ствара нечистоћу на саобраћајним и зеленим
површинама, баца увело цвеће и друге предмете (члан
15. став 1. тачка 14.),
12. фотографише у виду заната без одобрења Предузећа (члан 15. став 1. тачка 15.),
13. продаје робу (члан 15. став 1. тачка 16.),
14. улази у капелу ван времена одређеног за сахрану (члан 15. став 1. тачка 17.),
15. врши недозвољене радње које су утврђене општим актом Предузећа (члан 15. став 1. тачка 18.).”
Члан 29.
Акт из члана 5. став 1. ове одлуке донеће се у року
од годину дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
члан 30.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-2702/2009-I
26. март 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.
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На основу члана 13. став 1. Закона о комуналним делатностима (“Службени гласник Републике Србије”, бр.
16/97 и 42/98) и члана 24. тачка 23. Статута Града Новог
Сада – пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на
XXIV седници 26. марта 2010. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОРГАНИЗОВАЊА
ПОСЛОВА У ВРШЕЊУ КОМУНАЛНИХ
ДЕЛАТНОСТИ ИСПОРУКЕ И
ОДВОЂЕЊА ВОДА
Члан 1.
У Одлуци о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке и одвођења вода (“Службени лист Града Новог Сада”, бр.

13/98, 8/2000, 13/2000, 10/2001, 23/2001, 25/2002,
47/2006 и 38/2009) у члану 1. став 1. алинеја пет мења
се и гласи:
“- начин поступања и овлашћења органа Града Новог
Сада у случају прекида у испоруци воде или одвођењу
вода, у случају непредвиђених околности (хаварија и
др.) или штрајка, спровођење опретивних мера, које
утврди Градско веће Града Новог Сада, од стране предузећа које обавља испоруку воде и одвођење вода у
тим случајевима.”
Став 2. мења се и гласи:
“Овом одлуком ближе се утврђује у којим случајевима и под којим условима се корисницима може ускратити испорука воде, односно одвођење вода, начин и поступак давања налога надлежне инспекције за
искључење корисника прикљученог на комунални објекат, противно одредбама Закона, као и овлашћења комуналног полицајца.”
Члан 2.
У члану 3. реч: “грађани” замењује се речима: “физичка лица”.
Члан 3.
У члану 9. став 1. реч: “техничке” замењује се речју:
“пројектне”.
Члан 4.
У члану 15. реч: “штрајка” брише се.
Члан 5.
У члану 17. ст. 2. и 3. речи: “у објектима колективног,
односно индивидуалног становања” замењују се речима: “у објектима вишепородичног, односно породичног
становања”.
Члан 6.
У члану 24. алинеја четири, зарез после заграде брише се и додају се речи: “и испуштање садржаја из септичких јама.”
Члан 7.
У члану 40. став 2. мења се и гласи:
“Када Градска управа прими обавештење из става 1.
овог члана, дужна је да без одлагања обавести Градско
веће и предложи мере за отклањање насталих последица, као и друге потребне мере за обављање комуналне делатности.”
Члан 8.
У члану 43. став 1. тачка 6. мења се и гласи:
“6. када корисник испушта у јавну канализацију отпадних вода атмосферску воду сакупљену са сливних
површина (крова, дворишта, стаза, бетонских и других
површина), као и садржај из септичких јама.”
Члан 9.
Члан 52. мења се и гласи.
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“Члан 52.

Послове инспекцијског надзора над применом ове
одлуке и прописа донетих на основу ове одлуке,
обавља комунални инспектор.
Комунално-полицијске послове обавља комунални
полицајац.”
Члан 10.
У члану 53. став 1. речи: “од 5.000,00 до 500.000,00
динара” замењују се речима: “од 50.000,00 до
1.000.000,00 динара”.
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У ставу 3. речи: “од 2.500,00 до 250.000,00 динара”
замењују се речима: “од 5.000,00 до 250.000,00 динара”.
Став 4. мења се и гласи: “За прекршај из става 1.
овог члана казниће се физичко лице новчаном казном
од 2.500,00 до 75.000,00 динара”.
Члан 15.
У члану 58. став 1. речи: “од 5.000,00 до 500.000,00
динара” замењују се речима: “од 50.000,00 до
1.000.000,00 динара”.
У ставу 2. речи: “од 250,00 до 25.000,00 динара” замењују се речима: “од 2.500,00 до 75.000,00 динара”.

У ставу 2. речи: “од 250,00 до 25.000,00 динара” замењују се речима: “од 2.500,00 до 75.000,00 динара”.

У ставу 3. речи: “од 2.500,00 до 250.000,00 динара”
замењују се речима: “од 5.000,00 до 250.000,00 динара”.

Члан 11.

Став 4. мења се и гласи: “За прекршај из става 1.
овог члана казниће се физичко лице новчаном казном
од 2.500,00 до 75.000,00 динара”.

У члану 54. став 1. речи: “од 5.000,00 до 500.000,00
динара” замењују се речима: “од 50.000,00 до
1.000.000,00 динара”.
У тачки 2. реч: “штрајк” брише се.
У ставу 2. речи: “од 250,00 до 25.000,00 динара” замењују се речима: “од 2.500,00 до 75.000,00 динара”.
Члан 12.
У члану 55. став 1. речи: “од 5.000,00 до 500.000,00
динара” замењују се речим: “од 50.000,00 до
1.000.000,00 динара”.
У ставу 2. речи: “од 250,00 до 25.000,00 динара” замењују се речима: “од 2.500,00 до 75.000,00 динара”.
Члан 13.
У члану 56. став 1. речи: “од 5.000,00 до 500.000,00
динара” замењују се речима: “од 50.000,00 до
1.000.000,00 динара”.
Тачка 4. мења се и гласи:
“4. јавну канализацију отпадних вода користи за одвођење атмосферских вода са сливних површина (кровова, дворишта, стаза и других бетонских површина и
сл.) и испуштање садржаја из септичких јама (члан 24.
алинеја 4.)”.
У ставу 2. речи: “од 250,00 до 25.000,00 динара” замењују се речима: “од 2.500,00 до 75.000,00 динара”.
У ставу 3. речи: “од 2.500,00 до 250.000,00 динара”
замењују се речима: “од 5.000,00 до 250.000,00 динара”.
Став 4. мења се и гласи: “За прекршај из става 1.
овог члана казниће се физичко лице новчаном казном
од 2.500,00 до 75.000,00 динара”.
Члан 14.
У члану 57. став 1. речи: “од 5.000,00 до 500.000,00
динара” замењују се речима: “од 50.000,00 до
1.000.000,00 динара”.
У ставу 2. речи: “од 250,00 до 25.000,00 динара” замењују се речима: “од 2.500,00 до 75.000,00 динара”.

Члан 16.
После члана 58. додају се три нова члана 58а, 58б и
58в која гласе:
“Члан 58а
За прекршаје прописане овом одлуком комунални
инспектор може да изрекне мандатну казну кориснику,
физичком лицу, правном лицу, одговорном лицу у правном лицу и предузетнику.
Члан 58б
Комунални полицајац у обављању комунално-полицијских послова, поред законом утврђених овлашћења,
изриче мандатну казну и подноси захтев за вођење
прекршајног поступка за прекршаје прописане овом одлуком.
Уколико комунални полицајац, у обављању комунално-полицијских послова, уочи повреду пописа из надлежности другог органа, обавестиће одмах о томе, писаним путем, надлежни орган.
Члан 58в
Мандатна казна за корисника, физичко лице и одговорно лице у правном лицу износи 5.000,00 динара, а
за правна лица и предузетнике износи 20.000,00 динара.”
Члан 17.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-2728/2010-I
26. март 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

26. mart 2010.
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Члан 1.

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
XXIV седници 26. марта 2010. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА” НОВИ САД И ТЕКУЋЕГ
ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДА И
КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА 2010. ГОДИНУ

У Одлуци о Програму инвестиционих активности
Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација"
Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације
за 2010. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр.
54/2009 и 4/2010), у Програму инвестиционих активности
Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација"
Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2010. годину, који је саставни део ове одлуке,
табела: " ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ” мења се и гласи:

‘’ ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ
Планирана
средства за
2010. годину
Група
радова

I ВОДОВОД

1.

РАЗВОЈ ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА

1.5.

Мониторинг подземних вода на извориштима “Штранд”, “Петроварадинска ада” и
“Ратно острво”

1.5.1.

- Наставак реализације уговорених обавеза

1.11.

Припрема основне документације за потребе развоја водоводног система

1.11.1.

- Наставак реализације уговорених обавеза

1.19.

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

1.19.1

- Наставак реализације уговорених обавеза

1.20.

Извориште “Петроварадинска ада” Генерални пројекат проширења изворишта
а. Истражни и претходни радови
б. Генерални пројекат и Предходна студија оправданости, са ревизијом
в.Идејни пројекат и Студија оправданости, са ревизијом
г. Главни пројекат са техничком контролом

1.20.1

- Наставак реализације уговорених обавеза

1.25.

Изворишта “Штранд”, ‘’Петроварадинска ада’’ и “Ратно острво”
а. Анализа рада изворишта и стања водозахватних објеката
б. Израда истражних бунара

1.25.1

- Наставак реализације уговорених обавеза

1.34.

Доградња линије технолошког процеса прераде воде, на ППДВ “Штранд”
а. Решавање имовинско-правних односа
б. Студија процене утицаја на животну средину
в. Студија оправданости
г. Ревизија Студије оправданости и Идејног пројекта

247.000.000
29.500.000
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1.35.

Извориште “Ратно острво”
а. Пројекат хидрогеолошких истраживања са техничком контролом за потребе
Идејног пројекта
б. Истражни радови са израдом Елабората и стручном контролом, за потребе
Идејног пројекта
в. Генерални пројекат и Претходна студија оправданости
г. Ревизија Претходне студије оправданости и Генералног пројекта
д. Идејни пројекат проширења изворишта “Ратно острво” путем инфилтрационих
базена са Студијом оправданости
ђ. Ревизија Идејног пројекта и Студије оправданости

1.35.1

- Наставак реализације уговорених обавеза

1.36.

Елаборат санитарне заштите изворишта “Ратно острво”

1.37.

Елаборат санитарне заштите изворишта “Петроварадинска ада”

1.38.

Елаборат санитарне заштите изворишта и комплекса прераде воде
‘’Штранд’’ - иновација

2.

ИЗВОРИШТА

2.1.

ИЗВОРИШТЕ “РАТНО ОСТРВО”

2.1.2.

Санација бунара БХД

2.1.2.1

- Наставак реализације уговорених обавеза

2.1.3.

Санација хидромашинске опреме на БХД бунарима са санацијом утопних пумпи

2.1.3.1

- Наставак реализације уговорених обавеза

2.2.

ИЗВОРИШТЕ “ШТРАНД”

2.2.2.

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

2.2.2.1.

- Наставак реализације уговорених обавеза

2.2.7.

Санација бунара БХД

2.2.7.1.

- Наставак реализације уговорених обавеза

2.2.13.

Геолошки истражни радови шире зоне санитарне заштите изворишта „Штранд“

2.3.

ИЗВОРИШТЕ “ПЕТРОВАРАДИНСКА АДА”

2.3.1.

Санација мерача протока на потисима БХД бунара (6 бунара)

2.3.1.1.

- Наставак реализације уговорених обавеза

2.3.2.

Санација БХД бунара

2.3.2.1.

- Наставак реализације уговорених обавеза

2.3.3.

Санација бушених бунара (6 бунара)

2.3.3.1.

- Наставак реализације уговорених обавеза

2.3.7.

Санација бушених бунара (2 бунара)

2.3.7.1.

- Наставак реализације уговорених обавеза

2.3.10.

Уградња (утискивање) нових дренова на БХД бунарима

3.

ПОГОН ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ

3.1.

ЛОКАЛИТЕТ “ШТРАНД”

3.1.10.

Реконструкција електроенергетске и управљачке опреме на локалитету “Штранд”

26. mart 2010.

24.675.273

24.776.486

26. mart 2010.
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3.1.12.

Реконструкција трансформаторске станице ‘’ТС-водовод 2’

3.1.12.1.

- Наставак реализације уговорених обавеза

3.1.18.

Адаптација транспортних путева и дизалице хлорне станице на локалитету „Штранд“

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.

- Наставак реализације уговорених обавеза

3.3.2.

Санација управљања филтерским пољима

3.3.2.1.

- Наставак реализације уговорених обавеза

3.3.3.

Адаптација филтерских поља у постројењу за пречишћавање воде ‘’Штранд’’хидрауличко раздвајање поља

3.3.3.1.

- Наставак реализације уговорених обавеза

3.3.5.

Санација филтерских поља

4.

СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ НАДЗОРА И УПРАВЉАЊА (СДНУ)

4.7.

Изградња аутоматизације управљања објектима водоснабдевања Поповице

4.7.1.

- Наставак реализације уговорених обавеза

4.9.

Реализација рефералног КИС-а ЈКП “Водовод и канализација”

4.9.1.

- Наставак реализације уговорених обавеза

4.10.

Видео надзор на извориштима

5.

ПОДСИСТЕМ СРЕМСКЕ СТРАНЕ

5.1.

ПОДСИСТЕМ ФРУШКА ГОРА

5.1.1.

Грађење доводника Институт - Татарско брдо

5.1.2.

Изградња пумпне станице “Институт” у Ср. Каменици

5.1.3.

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

5.1.6.

Изградња основних објеката водоснабдевања насеља Поповица

5.1.6.1.

- Наставак реализације уговорених обавеза

5.1.6.3.

- Решавање имовинско правних послова (I125л. 23 - прегов. пост.)

5.1.6.3.1.

- Наставак реализације уговорених обавеза

5.2.

ПОДСИСТЕМ ДУНАВ

5.2.3.

Завршетак објеката водовода у Старим и Новим Лединцима

5.2.4.

Изградња водоводне мреже у Новим Лединцима

7.

ХЛОРНЕ СТАНИЦЕ

7.3.

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

7.3.1.

Наставак реализације уговорених обавеза

8.

ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ

8.16.

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

8.16.1.

Наставак реализације уговорених обавеза

12.550.000

29.350.000

1.500.000

124.648.241
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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

8.60.

Изградња водоводне мреже у Петроварадину

8.70.

Изградња водоводне мреже у Ср. Каменици

8.82.

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

8.83.

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

8.84.

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

8.89.

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

8.93.

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

8.95.

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

8.99.

Санација дотрајалих затварача и фазонских комада на водоводној мрежи на углу
Футошке и Слободана Јовановића Ф200/100мм и повезивање са Вршачком улицом
(Ø 100 mm, L =50 m)

8.110.

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)

8.121.

Реконструкција водовода Ø 500 mm – деоница од моста ‘’Варадинска дуга’’ до Улице
Марка Миљанова

8.121.1.

Наставак реализације уговорених обавеза

8.122.

Реконструкција доводника сирове воде са изворишта ‘’Петроварадинска ада’’
- деоница од моста ‘’Дуга’’ до бушених бунара изворишта ‘’Штранд’’
- деоница од моста ‘’Варадинска дуга’’ до друмско железничког моста

8.122.1.

Наставак реализације уговорених обавеза

8.123.

Набавка водоводног материјала
УКУПНО ВОДОВОД:

Група
радова

26. mart 2010.

247.000.000

II КАНАЛИЗАЦИЈА

9.

РАЗВОЈ КАНАЛИЗАЦИОНОГ СИСТЕМА

9.2.

Основна документација и подлоге развоја канализационог система

9.9.

Слив Боцке - Лединци
- геотехничко испитивање терена на локацији постројења за пречишћавање
отпадних вода Лединаца

9.9.1.

- Наставак реализације уговорених обавеза

9.11.

Идејни пројекат канализације градског подручја Подбара и Салајка

12.

ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

12.1.

Црпна станица “Роков поток”

12.1.1.

Санација чистача решетке и санација чистача мале решетке

12.1.1.1.

Наставак реализације уговорених обавеза

141.000.000
3.500.000

3.961.188

26. mart 2010.
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12.4.

Црпне станицa ‘’ГЦ-1’’ и “ГЦ-2”

12.4.1.

Пројектовање и изградња заштитне (сигурносне) капије ЦС”ГЦ-1”

12.4.1.1

Наставак реализације уговорених обавеза

12.4.2.2. Санација чистача решетке (пројектовање)
12.9.

ЦРПНА СТАНИЦА “ПОТОК” Ср. Каменица

12.9.1.

Реконструкција чистача решетки

12.9.1.1

Наставак реализације уговорених обавеза

12.10.

ЦРПНА СТАНИЦА “ДЕЧЈЕ СЕЛО” Ср. Каменица

12.10.2.

Реконструкција чистача решетки

12.10.2.1 Наставак реализације уговорених обавеза
12.11.

ЦС ‘’ВЕТЕРНИК’’ Ветерник

12.11.1.

Реконструкција базена црпне станице са реконструкцијом хидромашинске опреме
ЦС”Ветерник”

12.11.1.1

Наставак реализације уговорених обавеза

13.

СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ НАДЗОРА И УПРАВЉАЊА ЦРПНИМ СТАНИЦАМА
КАНАЛИЗАЦИЈЕ

13.2.

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

13.2.1.

Наставак реализације уговорених обавеза

13.3.

Набавка и монтажа типских ормана за смештај опреме за СДНУ

13.3.1.

Наставак реализације уговорених обавеза

14.

ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

14.8.

Пројектна документација за грађење, реконструкцију, адаптацију и санацију објеката
и мреже канализације

14.8.1.

Наставак реализације уговорених обавеза

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)

14.38.

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

14.38.1.

Наставак реализације уговорених обавеза

14.83.

Реконструкција канализационе мреже у Улици Милана Ракића

14.90.

Реконструкција канализације у Улици Слободана Бајића и Захарија Орфелина

14.90.1.

Наставак реализације уговорених обавеза

14.91.

Набавка канализационог материјала

17.

КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА КАЋ-БУДИСАВА

17.1.

Грађење магистралног колектора фекалне канализације са ЦС у насељу Каћ
– друга фаза

17.1.1.

Наставак реализације уговорених обавеза

8.000.000

85.038.812

40.500.000

I

ВОДОВОД

247.000.000

II

КАНАЛИЗАЦИЈА

141.000.000

УКУПНО I+II:

388.000.000’’
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Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “ Службеном листу Грaда Новог Сада “.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-640/2010-I
26. март 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

На основу члана 24. тачка 33. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог
Сада", број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада, на
XXIV седници 26. марта 2010. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА "СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ
ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА" НОВИ САД
ЗА 2010. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о Програму инвестиционих активности
Јавног предузећа “Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад за 2010. годину (“Службени лист Града
Новог Сада”, број 54/2009), Програм инвестиционих активности Јавног предузећа “Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад за 2010. годину, који је саставни део ове одлуке, мења се и гласи:

“ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ‘’СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР
ВОЈВОДИНА’’ НОВИ САД ЗА 2010. ГОДИНУ
Број
позиције

ИНВЕСТИЦИОНА АКТИВНОСТ

1.

2.

Капиталне субвенције
из буџета Града Новог
Сада за 2010. годину
3.

I. РАДОВИ И ОПРЕМА
1.

3.

РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ СПОРТСКОГ ЦЕНТРА “САЈМИШТЕ”
Доградња спрата постојеће куглане
НАБАВКА ОПРЕМЕ НА ОБЈЕКТУ “СПОРТСКОГ И ПОСЛОВНОГ ЦЕНТРА
ВОЈВОДИНА”
Мобилна опрема за озвучење
Мобилна опрема за сценску расвету
ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ “СПОРТСКОГ И
ПОСЛОВНОГ ЦЕНТРА ВОЈВОДИНА
Радови на хидроизолацији крова I фаза

4.

Радови на уређењу санитарних чворова на базенима I фаза

5.

Радови на замени подне облоге приземља (III фаза)

8.000.000,00

6.

Радови на КГХ СИСТЕМУ (климатизација, грејање и хлађење)

6.000.000,00

2.
2.1.
2.2.

УКУПНО I

10.000.000,00

2.500.000,00
2.500.000,00

500.000,00
500.000,00

30.000.000,00

II ЗАВРШЕТАК РАДОВА ИЗ 2009. ГОДИНЕ
1.

4.

Радови на замени плафонске облоге приземља (II фаза)
Замена носача регала високонапонског развода и цевовода у подземним
каналима
Радови на замени пнеуматских, управљачких и извршних органа на
филтерима
Радови на вентилацији подбазенског простора

5.

Радови на замени вентила хладне и топле воде

6.

Израда Мастер плана за базенски комплекс

2.
3.

УКУПНО II

3.349.099,60
2.500.000,00
940.477,20
230.423,20
480.000,00
7.500.000,00
15.000.000,00”
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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: 6-83/2010-I
26. март 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.
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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 18. став 1. тачка
1. Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Завод за
изградњу Града" у Новом Саду ("Службени лист Града
Новог Сада", бр. 29/2005 – пречишћен текст, 53/2008 и
4/2010), Скупштина Града Новог Сада на XXIV седници
26. марта 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА "ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ
ГРАДА" У НОВОМ САДУ
I. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног предузећа "Завод за изградњу
Града" у Новом Саду, коју је донео Управни одбор Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" у Новом Саду
на 45. седници одржаној 16. марта 2010. године.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-610/2010-I
26. март 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.
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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 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, 53/2008, 55/2009 и 4/2010),
Скупштина Града Новог Сада на XXIV седници 26.
марта 2010. године, доноси
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РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ИНФОРМАТИКА" НОВИ САД
I. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута Јавног комуналног предузећа "Информатика" Нови Сад, коју је донео Управни одбор Јавног комуналног предузећа "Информатика" Нови Сад на 22.
седници одржаној 12. марта 2010. године.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-611/2010-I
26. март 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.
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На основу члана 13. став 1. тачка 6. Одлуке о организовању Радне организације “Новосадска топлана” у Новом Саду, као јавног предузећа (“Службени лист Града
Новог Сада”, бр. 29/2005 - пречишћен текст и 53/2008) и
члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број
43/2008), Скупштина Града Новог Сада, на XXIV седници 26. марта 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
“НОВОСАДСКА ТОПЛАНА” НОВИ САД
ЗА 2010. ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа “Новосадска топлана” Нови Сад за 2010. годину, коју је Управни
одбор Јавног комуналног предузећа “Новосадска топлана” Нови Сад донео на 235/38 редовној седници одржаној 19. марта 2010. године.
2. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-725/2010-I
26. март 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.
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На основу члана 13. став 1. тачка 6. 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) и члана 24. тачка 12. Статута
Града Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист
Града Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог
Сада на XXIV седници 26. марта 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” НОВИ САД
ЗА 2010. ГОДИНУ
I. Даје се сагласност на Одлуку о изменама
Програма пословања Јавног комуналног предузећа
"Водовод и канализација" Нови Сад за 2010. годину, коју
је Управни одбор Јавног комуналног предузећа
"Водовод и канализација" Нови Сад донео на 28.
редовној седници, одржаној 11. марта 2010. године.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-693/2010-I
26. март 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.
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На основу члана 16. тачка 6. Одлуке о оснивању
Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Нови
Сад, ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 29/2005 пречишћен текст и 53/2008 и 38/2009)) и члана 24. тачка
12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст
("Службени лист Града Новог Сада", број 43/2008),
Скупштина Града Новог Сада на XXIV седници 26.
марта 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА "ПАРКИНГ СЕРВИС"
НОВИ САД ЗА 2010. ГОДИНУ
I. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис" Нови Сад за 2010. годину, коју је
Управни одбор Јавног комуналног предузећа "Паркинг
сервис" Нови Сад донео на 34. седници, одржаној 11.
марта 2010. године.

26. mart 2010.

II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-1300/2010-I
26. март 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.
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На основу члана 16. став 1. тачка 6. Одлуке о организовању Радне организације Спортски и пословни центар “Војводина” у оснивању као јавног предузећа
(“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 29/2005 - пречишћен текст и 53/2008) и члана 24. тачка 12. Статута
Града Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист
Града Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада, на XXIV седници 26. марта 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА “СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ
ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА” НОВИ САД
ЗА 2010. ГОДИНУ
I. Даје се сагласност на Одлуку о измени Програма
пословања Јавног предузећа “Спортски и пословни
центар Војводина” Нови Сад за 2010. годину, коју је донео Управни одбор Јавног предузећа “Спортски и пословни центар Војводина” Нови Сад на 8. ванредној седници одржаној 18. марта 2010. године.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-84/2010-I
26. март 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.
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На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Фонда за противпожарну заштиту Града Новог Сада,
(“Службени лист Града Новог Сада”, број 8/95) и члана
24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен
текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 43/2008),
Скупштина Града Новог Сада на XXIV седници 26. марта 2010. године, доноси

26. mart 2010.
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РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА СА
ПРОГРАМОМ РАДА ФОНДА ЗА
ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ ГРАДА
НОВОГ САДА ЗА 2010. ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Финансијског плана са Програмом рада Фонда за противпожарну
заштиту Града Новог Сада за 2010. годину, коју је Управни одбор Фонда за противпожарну заштиту Града
Новог Сада донео на XXX седници, одржаној 15. марта
2010. године.
2. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-710/2010-I
26. март 2010. 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 Репбулике Србије", бр.
72/2009 и 81/2009 – испр.) и члана 24. тачка 6. Статута
Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист
Града Новог Сада", број 43/2008), Скупштина Града
Новог Сада, на XXIV седници 26. марта 2010. године,
доноси

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ НА
ДРЖАВНОМ ПУТУ I РЕДА РУМА – НОВИ
САД (М-21) У ПЕТРОВАРАДИНУ
Члан 1.
На основу ове одлуке израдиће се план детаљне регулације станице за снабдевање горивом на државном
путу I реда Рума – Нови Сад (М-21) у Петроварадину (у
даљем тексту: план).
Члан 2.
Циљ доношења плана је да се утврди намена
земљишта и правила уређења и правила грађења, у
складу са генералном наменом површина и правилима
утврђеним Генералним планом града Новог Сада до
2021. године – пречишћен текст ("Службени лист Града
Новог Сада", број 39/2006).
Члан 3.
Подручје које ће се обухватити планом налази се у
Катастарској општини Петроварадин, унутар описане
границе.

За почетну тачку описа границе грађевинског подручја утврђена је тачка на тромеђи парцела бр. 4293/3,
4294/3 и 6659/2 (државни пут I реда Рума – Нови Сад).
Од ове тачке у правцу северозапада граница пресеца
парцелу број 6659/2 и долази до северне регулационе
линије поменутог пута, односно до тромеђе парцела бр.
6659/2, 4294/2 и 4293/2. Даље граница скреће ка југозападу, прати северну границу парцеле број 6659/2, затим
скреће ка северозападу, прати источну планирану регулациону линију петље до пресека са границом парцела
бр. 4329/1 и 4328/1, затим скреће ка југозападу до тромеђе парцела бр. 4330/1, 4330/2 и 4331/2. Од ове тачке
у правцу југоистока граница прати западну регулациону
линију петље и јужну границу парцела бр. 4309/1, 6659/2
и 4306/2 до тромеђе парцела бр. 4306/1, 4306/2 и
4306/3. Од ове тачке граница скреће у правцу североистока, прати источну границу парцела бр. 4306/2,
4307/2 и 4308/2 и долази до тромеђе парцела бр. 4308/1,
4310/3 и 4310/1, затим обухвата парцеле бр. 4310/1,
4311/1 и 4312/1 и долази до тромеђе парцела бр. 4312/1,
4293/1 и 4293/3. Од ове тачке граница прати источну и
северну границу парцеле број 4293/3 и долази до тачке
која је утврђена за почетну тачку описа границе грађевинског подручја.
Површина која ће се обухватити планом је 2,31 ha.
Члан 4.
План ће садржати нарочито: границу плана и обухват грађевинског подручја; поделу простора на посебне
целине и зоне; намену земљишта; регулационе линије
улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози; нивелационе коте улица и јавних површина; трасе, коридоре
и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и
другу инфраструктуру; правила уређења и правила
грађења по целинама и зонама; економску анализу и
процену улагања из јавног сектора, и графички део у
којем ће се приказати планирана намена земљишта,
регулација и нивелација и инфраструктурни системи.
Члан 5.
Рок израде плана је 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 6.
Средства за израду плана обезбедио је инвеститор
"BETA MOTORS" DOO за трговину и услуге Нови Сад.
Члан 7.
Неприступање изради стратешке процене утицаја на
животну средину утврђено је Решењем о неприступању
изради стратешке процене утицаја плана детаљне регулације станице за снабдевање горивом на државном
путу I реда Рума – Нови Сад (М-21) у Петроварадину на
животну средину, које је саставни део ове одлуке.
Члан 8.
Нацрт плана детаљне регулације станице за снабдевање горивом на државном путу I реда Рума – Нови
Сад (М-21) у Петроварадину биће изложен на јавни
увид у просторији број 2, у приземљу пословне зграде
Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Но-
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ви Сад, Булевар цара Лазара 3, и Месној заједници
"Петроварадин", Чајковског 1а.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-808/2008-I
26. март 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

Градска управа за урбанизам и стамбене послове,
на основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину (“Службени гласник Републике Србије”, број 135/2004), по прибављеном
Мишљењу Градске управе за заштиту животне средине,
број VI-501-1/2009-347 од 9. децембра 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ
ГОРИВОМ НА ДРЖАВНОМ ПУТУ I РЕДА
РУМА-НОВИ САД (М-21) У ПЕТРОВАРАДИНУ
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Не приступа се изради стратешке процене утицаја
на животну средину плана детаљне регулације станице
за снабдевање горивом на државном путу I реда РумаНови Сад (М-21) у Петроварадину, којим ће бити обухваћен простор у границама одређеним одлуком о изради плана детаљне регулације станице за снабдевање
горивом на државном путу I реда Рума – Нови Сад (М21) у Петроварадину, пошто је оцењено да реализација
планираних садржаја, уз примену мера заштите, неће
имати значајнији утицај на животну средину.
Планом детаљне регулације станице за снабдевање
горивом на државном путу I реда Рума-Нови Сад (М-21)
у Петроварадину обухватиће се простор који је Генералним планом града Новог Сада до 2021. године –
пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”,
број 39/2006), намењен за туристичко-спортско-рекреативне површине, саобраћајне и инфраструктурне коридоре.

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 ур-

26. mart 2010.

банистичког планирања. Одлуку о изради стратешке
процене доноси орган надлежан за припрему плана по
претходно прибављеном мишљењу органа надлежног
за послове заштите животне средине и других заинтересованих органа и организација. Одлука о изради
стратешке процене утицаја на животну средину саставни је део одлуке о припреми плана и објављује се.
Одлуком о одређивању врсте планова за које се израђује стратешка процена утицаја на животну средину
(“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 54/2005 и
18/2006), утврђено је за које се врсте планова израђује
стратешка процена утицаја на животну средину. Поред
тога прописано је да, у одређеним случајевима, ако се
оцени да не постоји могућност значајнијег утицаја на
животну средину, орган надлежан за припрему плана
може одлучити, по претходно прибављеном мишљењу
органа надлежног за послове заштите животне средине
и других заинтересованих органа и организација, да се
не израђује стратешка процена.
Основна намена простора који ће бити обухваћен
планом је туристичко-спортско-рекреативне површине,
саобраћајни и инфраструктурни коридори. Генералним
планом града Новог Сада до 2021. године дефинисана
је могућност изградње станица за снабдевање горивом
уз улазне правце у град.
Планско подручје се налази непосредно уз државни
пут I реда Рума – Нови Сад (М-21) у Петроварадину.
Предметни простор до сада није детаљније урбанистички разрађиван. Доношењем плана створиће се услови за реализацију станице за снабдевање горивом моторних возила, која ће омогућити подизање нивоа
услуга на државном путу, док ће нова организација
унапредити функцију простора и обликовање улазног
правца у град.
Опредељење да се не приступи изради стратешке
процене утицаја на животну средину засновано је на
чињеници да се ради о специфичном објекту, за који ће
се планом разрадити мере заштите животне средине у
складу са посебним условима које ће дати овлашћени
органи и да ће се у реализацији плана условити израда
процене утицаја пројекта на животну средину у складу
са Законом о процени утицаја на животну средину
(“Службени гласник Републике Србије”, бр. 135/2004 и
36/2009) и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за
које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за
које се може захтевати процена утицаја на животну
средину (“Службени гласник Републике Србије”, број
114/2008). Наведена процена ће, с обзиром на пројектно-техничку документацију и све посебне услове, моћи
детаљније да сагледа све елементе заштите животне
средине за конкретан објекат на простору који је обухваћен планом.
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.
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.

26. mart 2010.
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На основу свега наведеног, а по прибављеном
Мишљењу Градске управе за заштиту животне средине,
број VI-501-1/2009-347 од 9. децембра 2009. године. одлучено је као у диспозитиву.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-35-808/2008
14. децембар 2009. године
НОВИ САД
Начелник
Златибор Паунов, с.р.
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На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и
изградњи (“Службени гласник Републике Србије”, бр.
72/2009 и 81/2009 – испр.) и члана 24. тачка 6. Статута
Града Новог Сада – пречишћен текст (“Службени лист
Града Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог
Сада на XXIV седници 26. марта 2010. годинe, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
БЛОКА ПРАВОСУДНИХ ОРГАНА
У НОВОМ САДУ
Члан 1.
На основу ове одлуке израдиће се план детаљне регулације блока правосудних органа у Новом Саду (у
даљем тексту: план).
Члан 2.
Циљ доношења плана је да се утврде намена
земљишта, правила уређења и правила грађења, у
складу са наменом површина и правилима утврђеним
Генералним планом града Новог Сада до 2021. године –
пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”,
број 39/2006).
Члан 3.
Подручје које ће се обухватити планом налази се у
Катастарској општини Нови Сад II, унутар описане границе.
За почетну тачку описа границе планског подручја
утврђена је тачка на пресеку осовине Сутјеске улице и
јужне границе парцеле број 881 (Сутјеска улица). Од
ове тачке границе скреће у правцу североистока, прати
северну регулациону линију Радничке улице до пресека
са продуженим правцем западне границе парцеле број
878, затим скреће у правцу југа, прати претходно описани продужени правац до пресека са осовином Радничке
улице. Даље, граница скреће у правцу североистока,
прати осовину Радничке улице до пресека са осовином
Стражиловске улице, затим скреће у правцу северозапада, прати осовину Стражиловске улице до пресека са

осовином Улице Максима Горког. Од ове тачке граница
скреће у правцу југозапада, прати осовину Улице Максима Горког до пресека са осовином Сутјеске улице, затим скреће у правцу југоистока, прати осовину Сутјеске
улице и долази до тачке која је утврђена за почетну тачку описа границе планског подручја.
Површина која ће се обухватити планом је 2,69 ha.
Члан 4.
План ће садржати нарочито: границу плана и обухват грађевинског подручја; поделу простора на посебне
целине и зоне; намену земљишта; регулационе линије
улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози; нивелационе коте улица и јавних површина; трасе, коридоре
и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и
другу инфраструктуру; правила уређења и правила
грађења по целинама и зонам; економску анализу и
процену улагања из јавног сектора, и графички део у
којем ће се приказати планирана намена земљишта,
регулација и нивелација, инфраструктурни системи и
заштита културних добара.
Члан 5.
Рок израде плана је 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 6.
Средства за израду плана обезбеђена су на основу
Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта
за 2009. годину (“Службени лист Града Новог Сада”, бр.
51/2008, 4/2009 – испр. 22/2009 – испр. 30/2009 и
38/2009).
Члан 7.
Неприступање изради стратешке процене утицаја на
животну средину утврђено је Решењем о неприступању
изради стратешке процене утицаја плана детаљне регулације блока правосудних органа у Новом Саду на
животну средину, које је саставни део ове одлуке.
Члан 8.
Нацрт плана детаљне регулације блока правосудних
органа у Новом Саду биће изложен на јавни увид у просторији број 2, у приземљу пословне зграде Јавног предузећа “Урбанизам” Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у просторијама Месне заједнице
“Прва војвођанска бригада”, Народних хероја 5.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-133/2009-I
26. март 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.
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Градска управа за урбанизам и стамбене послове,
на основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину (“Службени гласник Републике Србије”, број 135/2004), по прибављеном Мишљењу Градске управа за заштиту животне средине, број
VI-501-1/2010-111 од 16. фебруара 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ПРАВОСУДНИХ
ОРГАНА У НОВОМ САДУ НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Не приступа се изради стратешке процене утицаја
плана детаљне регулације блока правосудних органа у
Новом Саду на животну средину, којим ће бити обухваћен простор у границама одређеним Одлуком и изради плана детаљне регулације блока правосудних органа у Новом Саду, који је Генералним планом Града
Новог Сада до 2021. године – пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 39/2006) намењен за
општеградски центар и вишепородично становање.

26. mart 2010.

штите животне средине, односно потреба покретања
поступка процене утицаја на животну средину биће
утврђени у складу са Законом о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник Републике Србије”,
број 135/2004 и 36/2009) и Уредбом о утврђивању Листе
пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на
животну средину (“Службени гласник Републике Србије”, број 114/2008).
На основу свега наведеног, а по прибављеном
Мишљењу Градске управе за заштиту животне средине,
број VI-501-1/2010-111 од 16. фебруара 2010. године, одлучено је као у диспозитиву.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-35-133/2009
24. фебруар 2010. године
НОВИ САД
Начелник
Златибор Паунов, с.р.

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 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 објављује се.
Одлуком о одређивању врсте планских докумената
за које се израђује стратешка процена утицаја на животну средину (“Службени лист Града Новог Сада”, број
48/2009), утврђено је за које се врсте планских докумената израђује стратешка процена утицаја на животну
средину.
Генералним планом Града Новог Сада западни део
подручја које ће бити обухваћено планом и појас уз
Стражиловску улицу намењени су општеградском центру, док је средишњи део намењен вишепородичном становању. Важећи план за предметни простор је Детаљни
урбанистички план блока правосудних органа у Новом
Саду (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 11/88 и
17/2003) који је израђен у складу са тада утврђеним
потребама првенствено судова и тужилаштва. Планом
детаљне регулације преиспитаће се концепт и решења
важећег плана ради усклађивања планиране намене
са садашњим потребама корисника и реорганизацијом
судова и тужилаштва које је у току. Такође, планом ће
се утврдити намена земљишта, подела простора на посебне целине и зоне, правила уређења и правила
грађења у складу са наменом и правилима утврђеним
Генералним планом.
Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте
који буду реализовани на основу овог плана, услови за-
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На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и
изградњи (“Службени гласник Републике Србије”, бр.
72/2009 и 81/2009 – испр.) и члана 24. тачка 6. Статута
Града Новог Сада – пречишћен текст (“Службени лист
Града Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог
Сада на XXIV седници 26. марта 2010. годинe, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА
ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА (М-21) НА
АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОДРУЧЈУ
ГРАДА НОВОГ САДА
Члан 1.
На основу ове одлуке израдиће се план детаљне регулације инфраструктурног коридора државног пута I
реда (М-21) на административном подручју Града Новог
Сада (у даљем тексту: план).
Члан 2.
Циљ доношења плана је да се утврде намена
земљишта, правила уређења и правила грађења, у
складу са Просторним планом Града Новог Сада и Општине Сремски Карловци (“Службени лист општине Нови Сад”, број 5/74 и “Службени лист Града Новог Сада”,
број 9/95), Генералним планом града Новог Сада до
2021. године – пречишћен текст (“Службени лист Града
Новог Сада”, број 39/2006) и Планом генералне регулације насеља Каћ (“Службени лист Града Новог Сада”,
бр. 8/99, 8/2001, 17/2003 и 25/2006), што ће омогућити
изградњу државног пута I реда (М-21) на територији
Града Новог Сада.

26. mart 2010.
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Члан 3.

Подручје које ће се обухватити планом налази се у
Катастарској општини (у даљем тексту: КО) Каћ, КО Нови Сад III, КО Петроварадин и КО Сремска Каменица,
унутар описане границе.
За почетну тачку описа границе планског подручја
утврђена је тачка на тромеђи парцела бр. 6511 (пут М7), 6532 (пут Бачки Јарак-Каћ) и 4185/17 у КО Каћ. Од
ове тачке граница скреће ка североистоку, прати северну границу парцеле број 6511 до преломне тачке на граници парцела бр. 6511 и 4185/17, затим скреће ка југоистоку, пресеца парцелу број 6511 и долази до преломне
тачке на граници парцела бр. 6511 и 405/6. Даље, граница скреће ка југозападу, прати јужну границу парцела
бр. 6511, 6507 (пруга) и 6512 (пут М-7) до пресека са источном планираном регулационом линијом државног
пута М-21, затим прати источну планирану регулациону
линију државног пута М-21, у правцу југоистока прати
северну планирану регулациону линију државног пута
М-21 до пресека са продуженим правцем источне границе парцеле број 6685 (пут Каћ-Римски Шанчеви). Од
ове тачке граница скреће ка југу, прати продужени правац источне границе парцеле број 6685 и источну границу парцеле број 6685, скреће ка западу, прати јужну
границу парцеле број 6685 до пресека са источном планираном регулаицоном линијом државног пута М-21.
Даље, граница прати источну планирану регулациону
линију држаног пута М-21, прелази у КО Нови Сад III, у
правцу југозапада прати источну планирану регулациону линију државног пута М-21, прелази Дунав и долази
у КО Петроварадин. У КО Петроварадин у правцу југозапада граница прати источну планирану регулациону
линију државног пута М-21 и долази до источне регулационе линије Карловачког друма коју прати до пресека
са јужном границом парцеле број 3504. Даље граница
скреће ка југозападу, пресеца Карловачки друм, скреће
ка северозападу прати западну планирану регулациону
линију Карловачког друма, скреће ка југозападу, прати
јужну и источну планирану регулаицону линију државног пута М-21 до пресека са северном планираном регулационом линијом Буковачког пута. Од ове тачке граница скреће ка југоистоку, прати северну планирану
регулациону линију Буковачког пута до пресека са продуженим правцем јужне границе парцеле број 3660, затим скреће ка југозападу, прати претходно описани правац, затим јужну границу парцеле број 3660 до тромеђе
парцела бр. 3660, 3661 и 6636/1 (пут). Даље граница
пресеца парцелу број 6636/1 до преломне тачке на граници парцела бр. 6636/1 и 6659/1, затим скреће ка југозападу, прати источну планирану регулациону линију
државног пута М-21 и долази до тромеђе парцела бр.
4293/3, 4293/1 и 4312/1. Од ове тачке граница обухвата
парцеле бр. 4312/1, 4311/1 и 4310/1 и долази до тромеђе
парцела бр. 4310/1, 4308/1 и 4308/2, затим прати источну границу парцела бр. 4308/2, 4307/2, 4306/2, 4306/3,
4304/2, 4370/2, 4371/3, 4371/4 и 6659 (пут) и долази до
границе КО Петроварадин и КО Сремска Каменица.
Даље граница прелази у КО Сремска Каменица, прати
источну границу парцеле број 5809 (пут) до тромеђе
парцела бр. 668, 665/2 и 5809, затим прати источну планирану регулациону линију државног пута М-21 до пресека са јужном границом парцеле број 3060, затим
обухвата целе парцеле бр. 3058, 3057, 3056, 3055 и
3506 и долази до тачке на пресеку јужне границе парце-
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ле број 3056 и источне планиране регулационе линије
потока. Од ове тачке граница скреће ка југозападу, прати источну планирану регулациону линију потока, затим
источну постојећу регулациону линију потока до тромеђе парцела бр. 3050/4, 3050/5 и 4014/3 (поток Сковина јама), затим скреће ка западу, пресеца поток до пресека са источном планираном регулационом линијом
државног пута М-21. Даље граница скреће ка југозападу, прати источну планирану регулациону линију државног пута М-21 до пресека са западном постојећом регулационом линијом потока, затим скреће ка истоку,
пресеца поток и долази до пресека постојеће и планиране регулационе линије. Од ове тачке граница скреће
ка југу, наизменично прати источну планирану и постојећу регулациону линију потока до тромеђе парцела
бр. 4014/3, 4003 (пут) и 3965/1. Даље граница прати источну границу парцела број 4003(пут) до границе КО
Сремска Каменица и Општине Ириг, затим скреће ка западу, прати поменуту границу катастарских општина до
пресека са западном линијом планираног тунела
“Иришки венац”. Даље, граница прелази у КО Сремска
Каменица, у правцу северозапада прати западну линију
планираног тунела до пресека са јужном границом парцеле број 3998 (пут), затим скреће ка југозападу и ка северу, прати јужну и западну границу парцеле број 3998
до пресека са западном планираном регулационом линијом државног пута М-21, прати западну планирану регулациону линију државног пута М-21, затим поново
прати западну границу парцеле број 3998 до тромеђе
парцела бр. 3998, 2968 и 2969/1. Од ове тачке граница
обухвата парцеле бр. 2969/1, 2969/2, 2970/2, 2970/1 и
2971, и долази до тромеђе парцела бр. 3998, 2973 и
2971, затим наставља да прати западну границу парцеле бр. 3998 и 4014/3 (Новоселски поток) до пресека са
продуженим правцем северне границе парцеле број
3034/3. Даље граница скреће ка истоку, пресеца поток,
прати северну границу парцеле број 3034/3 до пресека
са западном планираном регулационом линијом државног пута М-21, затим скреће ка северу, прати западну
планирану регулациону линију државног пута М-21 до
пресека са јужном границом парцела бр. 4014/3 и 3017.
Од ове тачке граница скреће ка западу, пресеца парцелу број 4014/3 и долази до преломне тачке на граници
парцела бр. 4014/3 и 3013, затим скреће ка северу, прати западну границу парцеле број 4014/3 до пресека са
западном планираном регулационом линијом потока.
Даље граница прати западну планирану регулациону
линију потока до пресека са западном границом парцеле број 4014/3, затим прати западну границу парцеле
број 4014/3, пресеца парцелу број 4014/3 и долази до
пресека источне границе парцеле број 4014/3 и западне
планиране регулационе линије државног пута М-21. Од
ове тачке граница прати западну планирану регулациону линију државног пута М-21 до тромеђе парцела бр.
1427, 1429/1 и 1429/2. Од ове тачке граница скреће ка
североистоку до тромеђе парцела бр. 1382/1, 1382/2 и
1381, затим прати северну регулациону линију петље
“Парагово” и у правцу севера прати западну планирану
регулациону линију државног пута М-21. Даље граница
прелази у КО Петроварадин, прати западну планирану
регулациону линију државног пута М-21, обухвата парцелу број 5203/3, прати западну планирану регулациону
линију државног пута М-21, затим прати западну границу парцеле број 6659/2 до парцеле број 3647 и наставља да прати западну планирану регулациону ли-
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нију државног пута М-21 до пресека са осовином
железничке пруге Петроварадин-Беочин. Од ове тачке
граница пресеца парцелу број 2928/1 (пруга) и у правцу
истока прати осовину железничке пруге до пресека са
источном планираном регулационом линијом државног
пута М-21. Даље граница скреће ка југу, пресеца парцелу број 2927 (пруга), прати источну регулациону линију
државног пута М-21, затим у правцу североистока прати
западну планирану регулациону линију државног пута
М-21 и прелази у КО Нови Сад III. На подручју КО Нови
Сад III граница прати западну планирану регулациону
линију државног пута М-21, јужну планирану регулациону линију продужетка Улице Паје Радосављевића, западну планирану регулациону линију прикључка на аутопут Е-75 и прелази у КО Каћ. На подручју КО Каћ
граница прати западну планирану регулациону линију
државног пута М-21 до пресека са јужном границом
парцеле број 6685 (пут Каћ-Римски Шанчеви), пресеца
парцелу број 6685 до тромеђе парцела бр. 6685, 4742/1
и 4742/2. Даље граница скреће ка западу, прати јужну
границу парцеле бр. 6514 (пут Нови Сад-Тител) и 6512
(пут М-7) до преломне тачке на граници парцела бр.
6512 и 4726, затим ка северозападу пресеца парцеле
бр. 6512, 6621 (пут) до тромеђе парцела бр. 6621, 4386 и
6622 (пут). Од ове тачке граница прати западну границу
парцеле број 6622 до пресека са северном планираном
регулационом линијом саобраћајнице, затим скреће ка
североистоку, прати северну планирану регулациону
линију саобраћајнице и долази до тромеђе парцела бр.
4282, 4281 и 6618 (пут). Даље граница прати северну
границу парцеле број 6618 до пресека са северном планираном регулационом линијом прикључка на пут М-7
коју прати до пресека са границом парцеле број 6618,
затим наставља да прати северну границу парцеле број
6618 до тромеђе парцела бр. 6618, 6512 и 6507 (пруга
Нови Сад-Орловат). Од ове тачке граница прати границу парцеле број 6507, пресеца пругу до тромеђе парцела бр. 6507, 6511 (пут М-7) и 4248, затим прати северну
границу парцеле број 6511 и долази до тачке која је
утврђена за почетну тачку описа границе планског подручја.
Површина која ће се обухватити планом је 244,04 ha.
Члан 4.
План ће садржати нарочито: границу плана и обухват грађевинског подручја; намену земљишта; регулационе и грађевинске линије саобраћајнице и јавне површине са елементима за обележавање на геодетској
подлози; нивелационе коте, трасу, коридоре и капацитете и правила грађења; економску анализу и процену
улагања из јавног сектора и графички део у којем ће се
приказати планиране намене земљишта, регулација и
нивелација и инфраструктурни системи.
Члан 5.
Рок израде плана је 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 6.
Средства за израду плана обезбеђена су на основу
Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта
за 2009. годину (“Службени лист Града Новог Сада”, бр.
51/2008, 4/2009 – испр. 22/2009 – испр. 30/2009 и
38/2009).
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Члан 7.

Неприступање изради стратешке процене утицаја на
животну средину утврђено је Решењем о неприступању
изради стратешке процене утицаја плана детаљне регулације инфраструктурног коридора државног пута I
реда (М-21) на административном подручју Града Новог
Сада на животну средину, које је саставни део ове одлуке.
Члан 8.
Нацрт плана детаљне регулације инфраструктурног
коридора државног пута I реда (М-21) на административном подручју Града Новог Сада биће изложен на јавни увид у просторији број 2, у приземљу пословне зграде Јавног предузећа “Урбанизам” Завод за урбанизам
Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у просторијама
месних заједница “Сремска Каменица”, Сремска Каменица, Улица Марка Орешковића бб, “Петроварадин”,
Петроварадин, Улица Чајковског 1/а, и “Шангај”, Нови
Сад, VIII улица 8 и “Каћ”, Каћ, Улица краља Петра I број 8.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-739/2009-I
26. март 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

Градска управа за урбанизам и стамбене послове, на
основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (“Службени гласник Републике
Србије”, број 135/2004), по прибављеном Мишљењу
Градске управа за заштиту животне средине, број VI-5011/2010-62 од 28. јануара 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ
КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА (М-21)
НА АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОДРУЧЈУ
ГРАДА НОВОГ САДА НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Не приступа се изради стратешке процене утицаја
плана детаљне регулације инфраструктурног коридора
државног пута I реда (М-21) на административном подручју Града Новог Сада на животну средину, којим ће
бити обухваћен простор у границама одређеним Одлуком о изради плана детаљне регулације инфраструктурног коридора државног пута I реда (М-21) на административном подручју Града Новог Сада.
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Планом детаљне регулације инфраструктурног коридора државног пута I реда (М-21) на административном
подручју Града Новог Сада обухватиће се простор који
је Просторним планом Града Новог Сада и Општине
Сремски Карловци (“Службени лист Општине Нови
Сад”, број 5/74 и “Службени лист Града Новог Сада”,
број 9/2005), Генералним планом града Новог Сада до
2021. године – пречишћен текст (“Службени лист Града
Новог Сада”, број 39/2006) и Планом генералне регулације насеља Каћ (“Службени лист Града Новог Сада”,
бр. 8/99, 8/2001, 17/2003 и 25/2006) намењен за трасу
коридора државног пута I реда (М-21).

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 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 објављује се.
Одлуком о одређивању врсте планских докумената
за које се израђује стратешка процена утицаја на животну средину (“Службени лист Града Новог Сада”, број
48/2009), утврђено је за које се врсте планских докумената 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.
Просторним планом Града Новог сада и Општине
Сремски Карловци, Генералним планом Града Новог
Сада и Планом генералне регулације насеља Каћ постојећи коридор државног пута I реда (М-21) задржава
трасу од Иришког венца до раскрснице са локалним путем Петроварадин-Буковац, одакле се планира продужење до државног пута I реда М-22/1 Нови СадБеоград. Такође, планира се премошћавање Дунава и
укрштање са аутопутем Е-75 Суботица-Нови СадБеоград и даље продужавање до државног пута I реда
М-7 Нови Сад-Зрењанин код Каћа. Планом ће се сагледати просторни и соабраћајни аспекти дефинисања
једне модерне саобраћајнице, којом ће се омогућити
ефикасно и безбедно одвијање саобраћаја. С обзиром
да се траса коридора пружа кроз грађевинско подручје,
утврдиће се, поред профила на отвореној деоници,
профил са свим садржајима (коловози, бициклистичке
и пешачке стазе, режијске саобраћајнице, зеленило, инфраструктура), као и типови раскрсница. На територији
Града Новог Сада, постојећи део трасе пружа се од границе са општином Ириг до раскрснице са локалним путем Петроварадин-Буковац, док се други део, у складу
са Генералним планом, планира од наведене раскрснице до раскрснице са државним путем I реда М-7 Нови
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Сад – Зрењанин код Каћа. Циљ доношења плана је да
се сагледају релевантни параметри од утицаја на дефинисање коначног коридора пре свега са аспекта урбанистичко-планских параметара, као и постизање континуираног система, који ће задовољавати све критеријуме
за овај ранг пута, у погледу техничко-експлоатационих
карактеристика, а и у погледу безбедности, заштите
животне средине и других параметара савремених саобраћајница.
Простор обухваћен овим планом налази се у заштитној зони Националног парка Фрушка Гора, па ће се планом испоштовати сви посебни услови постављени у вези са заштитом овог простора.
Опредељење да се не приступи стратешкој процени
утицаја на животну средину засновано је на чињеници
да је Републичка агенција за просторно планирање донела Одлуку о изради стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда бр. 21 Нови Сад
– Рума – Шабац и државног пута I реда бр. 19 Шабац –
Лозница на животну средину (“Службени гласник Републике Србије”, број 17/2009), која стратешка процена
ће се радити за целу трасу инфраструктурног коридора
државног пута I реда бр. 21 Нови Сад – Рума – Шабац,
па самим тим и за део на административном подручју
Града Новог Сада за које се овај план доноси, тако да
ће наведеном стратешком проценом бити обухваћене
целе катастарске општине Нови Сад III, Каћ, Сремска
Каменица, Буковац и Петроварадин.
Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте
који буду реализовани на основу овог плана, услови заштите животне средине, односно потреба покретања
поступка процене утицаја на животну средину биће
утврђени у складу са Законом о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник Републике Србије”,
број 135/2004 и 36/2009) и Уредбом о утврђивању Листе
пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на
животну средину (“Службени гласник Републике Србије”, број 114/2008).
У складу са чланом 11. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину тражено је и добијено позитивно мишљење Завода за заштиту природе Србије,
Радна јединица у Новом Саду.
На основу свега наведеног, а по прибављеном
Мишљењу Градске управе за заштиту животне средине,
број VI-501-1/2010-62 од 28. јануара 2010. године, одлучено је као у диспозитиву.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-35-739/2009
4. фебруар 2010. године
НОВИ САД
Начелник
Златибор Паунов, с.р.
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На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије”, бр.
72/2009 и 81/2009 – испр.) и члана 24. тачка 6. Статута
Града Новог Сада – пречишћен текст (“Службени лист
Града Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог
Сада на XXIV седници 26. марта 2010. годинe, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЛИНИЈСКОГ ЦЕНТРА ДУЖ УЛИЦЕ ЦАРА
ЛАЗАРА У ФУТОГУ
Члан 1.
На основу ове одлуке израдиће се план детаљне регулације линијског центра дуж Улице цара Лазара у Футогу (у даљем тексту: план).
Члан 2.
Циљ доношења плана је да се утврде намена
земљишта, правила уређења и правила грађења, у
складу са наменом и правилима утврђеним Генералним
планом Футога (“Службени лист Града Новог Сада”, бр.
18/2003 и 26/2007) за линијске центре.
Члан 3.
Подручје које ће се обухватити планом налази се у
Катастарској општини Футог, унутар описане границе.
За почетну тачку описа границе планског подручја
утврђена је тачка на пресеку осовине улица Рада Кондића и Железничке. Од ове тачке граница у правцу североистока, прати осовину Улице Рада Кондића до пресека са продуженим правцем западне границе парцеле
број 5617/3, затим скреће ка југу, прати претходно описани правац и западну границу парцела бр. 5617/3,
5613/2, 5613/1 и 5611 и долази до тромеђе парцела бр.
5611, 5607 и 5618. Даље, граница скреће ка истоку, прати јужну границу парцела бр. 5611 и 5610 и продуженим
правцем јужне границе парцеле број 5610 пресеца парцелу број 6847 (Његошева улица) и долази до источне
границе парцеле број 6847. Од ове тачке граница скреће
ка југу, прати источне границе парцеле број 6847 до
тромеђе парцела бр. 6847, 5305 и 5306, затим скреће ка
истоку, прати северну границу парцела бр. 5306, 5308,
5309, 5312, 5313, 5318, 5320, 5324/1, 5324/2, 5326, 5330,
5331 и 5336 и долази до тромеђе парцела бр. 5336,
5335 и 5338 (Улица Уроша Предића). Даље, граница
скреће ка северу, прати западну границу парцеле број
5338, затим у правцу истока прати северну границу парцела бр. 5338 и 5344, у правцу југа прати источну границу парцеле број 5344, у правцу истока прати северну
границу парцела бр. 5351 и 6849 (Пионирска улица) и
долази до пресека са управним правцем повученим из
тромеђе парцела бр. 6849, 5467 и 5468. Од ове тачке
граница скреће ка југу, пресеца парцелу број 6849 и
претходно описаним управним правцем долази до тромеђе парцела бр. 6849, 5467 и 5468, затим прати источну границу парцеле број 5468, скреће ка истоку, прати
северну границу парцела бр. 5466, 5465, 5462 и 5461,
пресеца парцелу број 5459 (Улица Петра Драпшина) и
долази до тромеђе парцела бр. 5459, 5458 и 5456.
Даље, граница прати јужну границу парцела бр. 5458,
5453 и 5448, пресеца парцелу број 5445 (Ратарска ули-
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ца) до тромеђе парцела бр. 5445, 5443 и 5444, затим
прати јужну границу парцела бр. 5443 и 5438 и из тромеђе парцела бр. 5438, 5436 и 5434 (Сремска улица)
пресеца парцелу број 5434 и управним правцем долази
на источну границу парцеле број 5434. Од ове тачке
граница скреће ка југу, прати источну границу парцеле
број 5434 до тромеђе парцела бр. 5434, 5431 и 5433, затим скреће ка истоку, прати јужну границу парцела бр.
5431 и 5418, пресеца парцелу број 6850 (Улица Бранка
Радичевића) и долази до тромеђе парцела бр. 6850,
5413 и 5412. Даље, граница скреће ка северу, прати западну границу парцеле број 5412, у правцу истока, прати северну границу парцела бр. 5412 и 5411, у правцу југа, прати источну границу парцеле број 5411, у правцу
истока прати јужну границу парцела бр. 5403 и 5402,
пресеца парцелу број 5387 (Партизанска улица) и долази до тромеђе парцела бр. 5387, 5016 и 5015. Од ове
тачке граница прати јужну границу парцела бр. 5016 и
5017, продуженим правцем јужне границе парцеле број
5017 пресеца парцелу број 5010 (Војвођанска улица),
скреће ка северу, прати западну границу парцеле број
5010, скреће ка истоку, прати јужну границу парцела бр.
5007 и 4994/2, пресеца парцелу број 4992 (Радничка
улица) и долази до тромеђе парцела бр. 4992, 4987 и
4991. Даље, граница прати јужну границу парцела бр.
4989 и 4973, скреће ка југу, прати источну границу парцеле број 4972, скреће ка истоку, пресеца парцелу број
4968 (Ловачка улица) и долази до тромеђе парцела бр.
4968, 4965 и 4967, затим прати јужну границу парцела
бр. 4965, 4964, 4944 и 4942/3 и продуженим правцем
јужне границе парцеле број 4942/3 пресеца парцелу
број 4941 и долази до источне границе парцеле број
4941 (Индустријска улица). Од ове тачке у правцу севера, граница прати западну границу парцеле број 4940, у
правцу истока прати јужну границу парцеле број 4953
(Индустријска улица), у правцу југа прати западну границу парцеле број 4921 (Улица Светозара Милетића) и
продуженим правцем пресеца парцелу број 6738 (Улица цара Лазара) и долази на северну границу парцеле
број 6377. Даље, граница скреће у правцу истока, прати
северну границу парцела бр. 6377 и 6380/1, у правцу југа прати источну границу парцеле број 6380/1, у правцу
запада прати јужну границу парцеле број 6380/1, у правцу југа, прати источну границу парцеле број 6377, у
правцу запада, прати јужну границу парцела бр. 6377 и
6375, пресеца парцелу број 6374 и долази до тромеђе
парцела бр. 6374, 6370 и 6371. Од ове тачке граница
прати северну границу парцеле број 6371, скреће у
правцу севера, прати источну границу парцеле број
6368, у правцу запада прати северну границу парцеле
број 6368 и њеним продуженим правцем пресеца парцелу број 6367 (Индустријска улица) и долази на западну границу парцеле број 6367. Даље, граница скреће ка
југу, прати западну границу парцеле број 6367, у правцу
запада прати јужну границу парцеле број 6366, у правцу
југа, прати источну границу парцеле број 6361 (Улица
Ђуре Јакшића) до пресека са продуженим правцем северне границе парцеле број 6358. Од ове тачке граница
скреће ка западу, пресеца парцелу број 6361 претходно
описаним правцем, прати северну границу парцеле број
6358, затим у правцу југа, прати западну границу парцеле број 6358, у правцу запада, прати јужну границу парцеле број 6353 и долази до тромеђе парцела бр. 6353,
6354 и 6350 (Ловачка улица). Даље, граница пресеца
парцелу број 6350, прати јужну границу парцела бр.
6344/2 и 6343, пресеца парцелу број 6342 (Радничка
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улица), прати северну границу парцела бр. 6334 и 6335,
затим у правцу севера прати источну границу парцеле
број 6329 (Војвођанска улица), до пресека са продуженим правцем јужне границе парцеле број 6311. Од ове
тачке граница скреће ка западу, пресеца парцелу број
6329, прати северну границу парцела бр. 6312 и 6314,
пресеца парцелу број 6305 (Партизанска улица) и долази до тромеђе парцела бр. 6305, 6297 и 6299, затим
скреће у правцу севера, прати западну границу парцеле број 6305, у правцу запада, прати северну границу
парцела бр. 6299, 6281 и 6276 и долази до тромеђе парцела бр. 6276, 6274 и 6273 (Улица Бранка Радичевића).
Даље, граница пресеца парцелу број 6273 продуженим
правцем северне границе парцеле број 6276 и долази
до западне границе парцеле број 6273, затим скреће у
правцу севера, прати западну границу парцеле број
6373 и долази до тромеђе парцела бр. 6373, 6271 и
6272. Од ове тачке граница скреће у правцу запада,
прати северну границу парцела бр. 6272 и 6266, у правцу севера прати источну границу парцеле број 6257
(Сремска улица) до пресека са продуженим правцем
северне границе парцела број 6252, затим пресеца парцелу број 6257 претходно описаним правцем и у правцу
запада прати северну границу парцеле број 6252, у
правцу југа прати западну границу парцеле број 6252, у
правцу запада, прати северну границу парцеле број
6245 до тромеђе парцела бр. 6247, 6245 и 6242 (Ратарска улица). Даље, граница пресеца парцелу број 6242 до
тромеђе парцела бр. 6242, 6237 и 6240, затим прати северну границу парцела бр. 6240 и 6231, пресеца парцелу број 6227 (Улица Петра Драпшина), прати северну
границу парцеле број 5489, скреће ка југу, прати источну границу парцеле број 5481 до тромеђе парцела бр.
5481, 5488 и 5490. Од ове тачке граница скреће ка западу, прати јужну границу парцела бр. 5481, 5479, 5478,
5476, 5473, 5472, 5502, 5504 и 5509, продуженим правцем јужне границе парцеле број 5509 пресеца парцелу
број 5510 (Улица Уроша Предића) и долази до западне
границе парцеле број 5510. Даље, граница скреће ка
северу, прати источну границу парцеле број 5510, затим
скреће ка западу, прати јужну границу парцела бр.
5511/1 5511/2, 5537, 5539, 5544/1, 5544/2, 5547, 5553,
5555, 5561, 5563, 5572, 5575, 5580, 5581/1, 5582, 5602,
5603, 5604 и продуженим правцем јужне границе парцеле број 5604 пресеца парцелу број 6860 (Фрушкогорска улица) и долази на западну границу парцеле број
6860. Од ове тачке граница скреће ка северу, прати западну границу парцеле број 6860 до североисточне
преломне тачке на граници парцела бр. 6860 и 6720 (канал), затим пресеца парцелу број 6860 и долази до осовинске тачке број 33 на осовини Улице царице Милице.
Даље, граница скреће ка истоку, прати осовину Улице
царице Милице до пресека са осовином Железничке
улице, затим скреће ка северу, прати осовину Железничке улице и долази до тачке која је утврђена за почетну тачку описа границе планског подручја.
Површина која ће се обухватити планом је 18,42 ha.
Члан 4.
План ће садржати нарочито: границу плана и обухват грађевинског подручја; поделу простора на посебне
целине и зоне; намену земљишта; регулационе линије
улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози; нивелационе коте улица и јавних површина; трасе, коридоре

и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и
другу инфраструктуру; правила уређења и правила
грађења по целинама и зонама; економску анализу и
процену улагања из јавног сектора, и графички део у
којем ће се приказати планирана намена земљишта,
регулација и нивелација и инфраструктурни системи и
заштита културних добара.
Члан 5.
Рок израде плана је 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 6.
Средства за израду плана обезбеђена су на основу
Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта
за 2009. годину (“Службени лист Града Новог Сада”, бр.
51/2008, 4/2009-испр, 22/2009–испр, 30/2009 и 38/2009.).
Члан 7.
Неприступање изради стратешке процене утицаја на
животну средину утврђено је Решењем о неприступању
изради стратешке процене утицаја плана детаљне регулације линијског центра дуж Улице цара Лазара у Футогу
на животну средину, које је саставни део ове одлуке.
Члан 8.
Нацрт плана детаљне регулације линијског центра
дуж Улице цара Лазара у Футогу биће изложен на јавни
увид у просторији број 2, у приземљу пословне зграде
Јавног предузећа “Урбанизам” Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у просторијама Месне
заједнице “Футог” , Улица цара Лазара 42.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-781/2009-I
26. март 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

Градска управа за урбанизам и стамбене послове, на
основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (“Службени гласник Републике
Србије”, број 135/2004), по прибављеном Мишљењу
Градске управа за заштиту животне средине, број VI-5011/2010-26 од 25. јануара 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ЛИНИЈСКОГ ЦЕНТРА ДУЖ
УЛИЦЕ ЦАРА ЛАЗАРА У ФУТОГУ НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

242. strana – Broj 11

SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA

Не приступа се изради стратешке процене утицаја
плана детаљне регулације линијског центра дуж Улице
цара Лазара у Футогу на животну средину, којим ће бити обухваћен простор у границама одређеним Одлуком
о изради плана детаљне регулације линијског центра
дуж Улице цара Лазара у Фугогу, који је Генералним
планом Футога (“Службени лист Града Новог Сада”, бр.
18/2003 и 26/2007) намењен за линијски центар.

Образложење
Законом о стратешкој процени утицаја на животну
средину (“Службени гласник Републике Србије”, број
135/2004) утврђено је да се стратешка процена врши за
планове, програме и основе у области просторног и урбанистичког планирања. Одлуку о изради стратешке
процене доноси орган надлежан за припрему плана 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 објављује се.
Одлуком о одређивању врсте планских докумената
за које се израђује стратешка процена утицаја на животну средину (“Службени лист Града Новог Сада”, број
48/2009), утврђено је за које се врсте планских докумената израђује стратешка процена утицаја на животну
средину.
Генералним планом Футога простор дуж Улице цара
Лазара, од улице Фрушкогорске до Улице Светозара
Милетића, намењен је за линијски центар, где су планирани пословно-стамбени објекти спратности од П+1+Пк
до П+2+Пк уз препоруку пословних садржаја у приземљу. Основ за реализацију предметних садржаја је
план детаљне регулације којим ће се утврдити намена
земљишта, правила уређења и правила грађења за
предметни простор.
Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте
који буду реализовани на основу овог плана, услови заштите животне средине, односно потреба покретања
поступка процене утицаја на животну средину биће
утврђени у складу са Законом о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник Републике Србије”,
број 135/2004 и 36/2009) и Уредбом о утврђивању Листе
пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на
животну средину (“Службени гласник Републике Србије”, број 114/2008).
На основу свега наведеног, а по прибављеном
Мишљењу Градске управе за заштиту животне средине,
број VI-501-1/2010-26 од 25. јануара 2010. године, одлучено је као у диспозитиву.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-35-781/2009
28. јануар 2010. године
НОВИ САД
Начелник
Златибор Паунов, с.р.
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На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије”, бр.
72/2009 и 81/2009 – испр.) и члана 24. тачка 6. Статута
Града Новог Сада – пречишћен текст (“Службени лист
Града Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог
Сада на XXIV седници 26. марта 2010. годинe, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЛИНИЈСКОГ ЦЕНТРА ДУЖ УЛИЦЕ ЦАРИЦЕ
МИЛИЦЕ У ФУТОГУ
Члан 1.
На основу ове одлуке израдиће се план детаљне регулације линијског центра дуж Улице царице Милице у
Футогу (у даљем тексту: план).
Члан 2.
Циљ доношења плана је да се утврде намена
земљишта, правила уређења и правила грађења, у
складу са наменом и правилима утврђеним Генералним
планом Футога (“Службени лист Града Новог Сада”, бр.
18/2003 и 26/2007) за линијске центре и породично становање.
Члан 3.
Подручје које ће се обухватити планом налази се у
Катастарској општини Футог, унутар описане границе.
За почетну тачку описа границе планског подручја
утврђена је тачка на тромеђи парцела бр. 2686, 2687 и
802 (Козарачка улица). Од ове тачке граница у правцу
истока прати северну границу парцела бр. 2687, 2691,
2692/1, 2694, 2697, 2698/1, 2698/2, 2700, 2702, 2704,
2705, 2708, 2710, 2712, 2668 и 2667 и долази до тромеђе
парцела бр. 2665, 2667 и 6799 (Улица Соње Маринковић). Даље, граница пресеца парцелу број 6799до тромеђе парцела бр. 6799, 2718 и 2756, затим прати северну границу парцела бр. 2718, 2719, 2720, 2722, 2724,
2726, 2727, 2728, 2731, 2730, 2732, 2733, 2735, 2736/1,
2741 и 2740 и долази до тромеђе парцела бр. 2740, 2742
и 6819 (Омладинска улица). Од ове тачке продуженим
правцем северне границе парцеле број 2740 граница
долази до осовине Омладинске улице, затим скреће ка
југу, прати осовину Омладинске улице до пресека са
продуженим правцем северне границе парцеле број
2988. Даље, граница скреће ка истоку, прати продужени
правац северне границе парцеле број 2988 и северне
границе парцела бр. 2988, 2900, 2993/1, 2993/2, 2996,
2998, 3000, 3001, 3004, 3005, 3007 и 3008 и продуженим
правцем северне границе парцеле број 3008 долази до
источне границе парцеле број 6804 (Улица Симе Шолаје). Од ове тачке граница скреће ка југу, прати источну границу парцеле број 6804 и долази до тромеђе парцела бр. 6804, 1954 и 6743 (Улица царице Милице),
затим скреће ка истоку, прати северну границу парцеле
број 6743 до пресека са продуженим правцем осовине
Пролетерске улице. Даље, граница скреће ка југу, прати
продужени правац и осовину Пролетерске улице до
пресека са управним правцем повученим из тромеђе
парцела бр. 6021, 6022 и 6861 (Пролетерска улица), затим скреће ка западу и долази до тромеђе парцела бр.
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6021, 6022 и 6861. Од ове тачке граница прати јужну
границу парцела бр. 6021, 6020, 3018, 6016, 6011, 6009,
5998 и 5996/2, прати ограду на парцели број 5992 и продуженим правцем ограде пресеца парцелу број 5990,
затим наставља да прати јужну границу парцела бр.
5987, 5985, 5982 и 5981 и долази до тромеђе парцела
бр. 5981, 5980 и 6862 (Дунавска улица) и продуженим
правцем јужне границе парцеле број 5981 долази до
осовине Дунавске улице. Даље, граница скреће ка југу,
прати осовину Дунавске улице до пресека са продуженим правцем јужне границе парцеле број 5804, затим
скреће ка западу, прати претходно описани правац и
јужну границу парцела бр. 5804, 5853 (Улица Марка Перичина Камењара), 5739/14 и 5739/1 и правцем паралелним са осовином Улице Марка Перичина Камењара
долази до западне границе парцеле број 5733/2. Од ове
тачке граница скреће ка северу, прати западну границу
парцела бр. 5733/2 и 5734 и продуженим правцем западне границе парцеле број 5734 долази до осовине
Улице царице Милице, затим скреће ка истоку, прати
осовину Улице царице Милице до пресека са осовином
Козарачке улице. Даље, граница скреће ка северу, прати осовину Козарачке улице до пресека са продуженим
правцем јужне границе парцеле број 2685, затим скреће
ка истоку, прати претходно описани правац и долази до
тачке која је утврђена за почетну тачку описа границе
планског подручја.
Површина која ће се обухватити планом је 20,06 ha.
Члан 4.
План ће садржати нарочито: границу плана и обухват грађевинског подручја; поделу простора на посебне
целине и зоне; намену земљишта; регулационе линије
улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози; нивелационе коте улица и јавних површина; трасе, коридоре
и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и
другу инфраструктуру; правила уређења и правила
грађења по целинама и зонама; економску анализу и
процену улагања из јавног сектора, и графички део у
којем ће се приказати планирана намена земљишта,
регулација и нивелација и инфраструктурни системи и
заштита културних добара.
Члан 5.
Рок израде плана је 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 6.
Средства за израду плана обезбеђена су на основу
Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта
за 2009. годину (“Службени лист Града Новог Сада”, бр.
51/2008, 4/2009-испр, 22/2009–испр, 30/2009 и 38/2009.).
Члан 7.
Неприступање изради стратешке процене утицаја на
животну средину утврђено је Решењем о неприступању
изради стратешке процене утицаја плана детаљне регулације линијског центра дуж Улице царице Милице у
Футогу на животну средину, које је саставни део ове одлуке.

Члан 8.
Нацрт плана детаљне регулације линијског центра
дуж Улице царице Милице у Футогу биће изложен на
јавни увид у просторији број 2, у приземљу пословне
зграде Јавног предузећа “Урбанизам” Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у просторијама
Месне заједнице “Футог” , Улица цара Лазара 42.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-792/2009-I
26. март 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

Градска управа за урбанизам и стамбене послове, на
основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (“Службени гласник Републике
Србије”, број 135/2004), по прибављеном Мишљењу
Градске управа за заштиту животне средине, број VI-5011/2010-21 од 25. јануара 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ЛИНИЈСКОГ ЦЕНТРА ДУЖ
УЛИЦЕ ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ У ФУТОГУ НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Не приступа се изради стратешке процене утицаја
плана детаљне регулације линијског центра дуж Улице
царице Милице у Футогу на животну средину, којим ће
бити обухваћен простор у границама одређеним Одлуком о изради плана детаљне регулације линијског центра дуж Улице царице Милице у Фугогу, који је Генералним планом Футога (“Службени лист Града Новог Сада”,
бр. 18/2003 и 26/2007) намењен за линијски центар и породично становање.

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 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 објављује се.
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Одлуком о одређивању врсте планских докумената
за које се израђује стратешка процена утицаја на животну средину (“Службени лист Града Новог Сада”, број
48/2009), утврђено је за које се врсте планских докумената израђује стратешка процена утицаја на животну
средину.
Планско подручје обухвата простор дуж Улице царице Милице, од Пролетерске до Козарачке улице, који је
Генералним планом Футога намењен за линијски центар, и простор северно од Улице Марка Перичина Камењара, је намењен породичном становању. Услов за
реализацију садржаја на овом подручју је доношење
плана детаљне регулације којим ће се утврдити намена
земљишта, правила уређења и правила грађења у
складу са предметним наменама.
Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте
који буду реализовани на основу овог плана, услови заштите животне средине, односно потреба покретања
поступка процене утицаја на животну средину биће
утврђени у складу са Законом о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник Републике Србије”,
број 135/2004 и 36/2009) и Уредбом о утврђивању Листе
пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на
животну средину (“Службени гласник Републике Србије”, број 114/2008).
На основу свега наведеног, а по прибављеном
Мишљењу Градске управе за заштиту животне средине,
број VI-501-1/2010-21 од 25. јануара 2010. године, одлучено је као у диспозитиву.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-35-792/2009
28. јануар 2010. године
НОВИ САД
Начелник
Златибор Паунов, с.р.

156
На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије”, бр.
72/2009 и 81/2009 – испр.) и члана 24. тачка 6. Статута
Града Новог Сада – пречишћен текст (“Службени лист
Града Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог
Сада на XXIV седници 26. марта 2010. годинe, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗОНЕ ПОСЛОВАЊА УЗ ПУТ Е-75
У НОВОМ САДУ
Члан 1.
На основу ове одлуке израдиће се план детаљне регулације зоне пословања уз пут Е-75 у Новом Саду (у
даљем тексту: план).

26. mart 2010.
Члан 2.

Циљ доношења плана је да се утврде намена
земљишта, правила уређења и правила грађења, у
складу са наменом и правилима утврђеним Генералним
планом града Новог Сада до 2021. године – пречишћен
текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 39/2006),
што ће омогућити изградњу и уређење овог подручја.
Члан 3.
Подручје које ће се обухватити планом налази се у
Катастарској општини Нови Сад III, унутар описане границе.
За почетну тачку описа границе планског подручја
утврђена је најзападнија тачка простора која је на тромеђи парцела бр. 3126/2, 287/2 и 287/27. Из ове тачке
граница скреће на исток, прати северну границу парцела бр. 287/27 и 287/16, затим прати северозападну границу парцела бр. 190/2, 190/3 и 190/5 до тромеђе парцела бр. 190/4, 190/5 и 3296/1. Одавде граница иде јужном
границом парцеле број 3296/1 (парцела аутопута) до
тачке на пресеку са правцем постојећег далековода. Из
ове тачке граница скреће на југ, прати правац постојећег далековода до пресека са јужном регулационом
линијом планиране саобраћајнице. Из ове тачке граница скреће на запад, прати јужну регулациону линију
планиране саобраћајнице до пресека са западном границом парцеле број 190/1, затим по њој скреће на север
и долази до тромеђе парцела бр. 287/1, 287/16 и 190/2.
Одавде граница скреће на запад по јужној граници парцела бр. 287/16 и 287/27, затим скреће на север по западној граници парцеле број 287/27, и долази до почетне тачке описа границе планског подручја.
Површина која ће се обухватити планом је 19,18 ha.
Члан 4.
План ће садржати нарочито: границу плана и обухват грађевинског подручја; поделу простора на посебне
целине и зоне; намену земљишта; регулационе линије
улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози; нивелационе коте улица и јавних површина; трасе, коридоре
и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и
другу инфраструктуру; правила уређења и правила
грађења по целинама и зонама; економску анализу и
процену улагања из јавног сектора, и графички део у
којем ће се приказати планирана намена земљишта,
регулација и нивелација и инфраструктурни системи.
Члан 5.
Рок израде плана је 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 6.
Средства за израду плана обезбеђена су на основу
Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта
за 2009. годину (“Службени лист Града Новог Сада”, бр.
51/2008, 4/2009 – испр. 22/2009 – испр. 30/2009 и
38/2009).
Члан 7.
Неприступање изради стратешке процене утицаја на
животну средину утврђено је Решењем о неприступању
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изради стратешке процене утицаја плана детаљне регулације зоне пословања уз пут Е-75 у Новом Саду на
животну средину, које је саставни део ове одлуке.
Члан 8.
Нацрт плана детаљне регулације зоне пословања уз
пут Е-75 у Новом Саду биће изложен на јавни увид у
просторији број 2, у приземљу пословне зграде Јавног
предузећа “Урбанизам” Завод за урбанизам Нови Сад,
Булевар цара Лазара 3, и у просторијама Месне заједнице “Клиса”, Улица Савска 27.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-82/2009-I
26. март 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

Градска управа за урбанизам и стамбене послове,
на основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину (“Службени гласник Републике Србије”, број 135/2004), по прибављеном
Мишљењу Градске управа за заштиту животне средине,
број VI-501-1/2009-307 од 12. новембра 2009. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗОНЕ ПОСЛОВАЊА УЗ ПУТ Е75 У НОВОМ САДУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Не приступа се изради стратешке процене утицаја
плана детаљне регулације зоне пословања уз пут Е-75
у Новом Саду на животну средину, којим ће бити обухваћен простор у границама одређеним Одлуком о изради плана детаљне регулације зоне пословања уз пут Е75 у Новом Саду, пошто је оцењено да реализација
планираних садржаја неће имати значајнији утицај на
животну средину.
Планом детаљне регулације зоне пословања уз пут
Е-75 у Новом Саду обухватиће се простор који је Генералним планом Града Новог Сада до 2021. године –
пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”,
број 39/2006 намењен за пословање на улазним правцима.

Образложење
Законом о стратешкој процени утицаја на животну
средину (“Службени гласник Републике Србије”, број
135/2004) утврђено је да се стратешка процена врши за
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планове, програме и основе у области просторног и урбанистичког планирања. Одлуку о изради стратешке
процене доноси орган надлежан за припрему плана по
претходно прибављеном мишљењу органа надлежног
за послове заштите животне средине и других заинтересованих органа и организација. Одлука о изради
стратешке процене утицаја на животну средину саставни је део одлуке о припреми плана и објављује се.
Одлуком о одређивању врсте планова за које се израђује стратешка процена утицаја на животну средину
(“Службени лист Града Новог Сада”, број 54/2005 и
18/2006), утврђено је за које се врсте планова израђује
стратешка процена утицаја на животну средину. Поред
тога прописано је да, у одређеним случајевима, ако се
оцени да не постоји могућност значајнијег утицаја на
животну средину, орган надлежан за припрему плана
може одлучити, по претходно прибављеном мишљењу
органа надлежног за послове заштите животне средине
и других заинтересованих органа и организација, да се
не израђује стратешка процена.
Генералним планом Града Новог Сада подручје које
ће се обухватити планом намењено је за пословање на
улазним правцима. Простори на улазним правцима намењени су терцијарном сектору, односно делатностима
из области трговине, угоститељства, услужног занатства, саобраћаја и комуналних делатности. Важећим
планом детаљне регулације простора за пословање уз
пут Е-75 у Новом Саду (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 1/2004) предметно подручје намењено је за
терцијарне делатности, односно трговини, угоститељству, туризму, складишним површинама са сепцијализованом продајом, грађевинском центру и аутосервису са
станицом за снабдевање возила горивом. Након доношења важећег плана, коридор аутопута дефинисан је
Планом детаљне регулације инфраструктурног коридора аутопута Е-75 на административном подручју Града
Новог Сада (“Службени лист Града Новог Сада, број
9/2006) који је у делу обухватио и предметни простор.
Због сложености реализације на овом простору и неопходног усаглашавања планске документације, приступило се изради новог плана.
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 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 Републике Србије”,
број 135/2004 и 36/2009) и Уредбом о утврђивању Листе
пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на
животну средину (“Службени гласник Републике Србије”, број 114/2008).
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На основу свега наведеног, а по прибављеном
Мишљењу Градске управе за заштиту животне средине,
број VI-501-1/2009-307 од 12. новембра 2009. године,
одлучено је као у диспозитиву.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-35-82/2009
18. новембар 2009. године
НОВИ САД
Начелник
Златибор Паунов, с.р.

157
На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и
изградњи (“Службени гласник Републике Србије”, бр.
72/2009 и 81/2009 – испр.) и члана 24. тачка 6. Статута
Града Новог Сада – пречишћен текст (“Службени лист
Града Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог
Сада на XXIV седници 26. марта 2010. годинe, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
НОВЕ СТАМБЕНЕ ЗОНЕ “ШИРИНЕ I”
У ПЕТРОВАРАДИНУ
Члан 1.
На основу ове одлуке израдиће се план детаљне регулације нове стамбене зоне “Ширине I” у Петроварадину (у даљем тексту: план).
Члан 2.
Циљ доношења плана је да се утврде намена
земљишта, правила уређења и правила грађења, у
складу са генералном наменом површина и правилима
утврђеним Генералним планом града Новог Сада до
2021. године – пречишћен текст (“Службени лист Града
Новог Сада”, број 39/2006), што ће омогућити изградњу
објеката и уређење простора нове стамбене зоне.

26. mart 2010.

тем I реда М-22/1. Даље, граница скреће у правцу запада, прати северну регулациону линију планиране саобраћајнице и продуженим правцем долази до пресека са
осовином Буковачког пута, затим граница скреће у
правцу севера, прати осовину Буковачког пута до пресека са продуженим правцем границе парцела бр.
4953/2 и 4952. Од ове тачке граница скреће у правцу истока, прати претходно описани продужени правац и северну границу парцела бр. 4953/2 и 4954 до тромеђе
парцела бр. 4953/1, 4949 и 4954. Даље, граница скреће
у правцу севера, прати западну границу парцела бр.
4949, 4948, 4944, 4942, 4936/3, 4936/2, 4936/1, 4934,
4930 и 4929, скреће у правцу истока пратећи северну
границу парцеле број 4929, наставља у правцу севера,
прати западну границу парцела бр. 4927/2, 4873, 4867,
4866 и 4864/2 и долази до тромеђе парцела бр. 4864/2,
4863 и 4861/2. Од ове тачке граница скреће у правцу запада, прати јужну границу парцеле број 4861/2, затим
скреће у правцу северозапада, прати западну границу
парцела бр.4861/2, 4860/2, 4859/2 и 4855/12 и долази до
тромеђе парцела бр. 4855/12, 4855/13 и 4855/11. Даље,
граница скреће у правцу истока, прати границу парцела
бр. 4855/11 и 4855/12 до пресека са правцем који је паралелан осовини Буковачког пута на растојању од 65 m,
затим скреће у правцу севера, прати претходно описани правац до пресека са границом парцела бр. 4849/5 и
4849/1. Од ове тачке граница скреће у правцу запада,
прати јужну границу парцела бр. 4849/1, 4849/4 и 4849/9
и продуженим правцем долази до осовине Буковачког
пута, затим скреће у правцу севера, прати осовину Буковачког пута до пресека са управним правцем повученим из тачке на планираној источној регулационој линији Буковачког пута, на 165 m од почетка пута. Од ове
тачке граница скреће у правцу истока, прати претходно
описани управни правац, затим у правцу севера прати
источну регулациону линију Буковачког пута до пресека
са правцем који је паралелан са западном границом
парцеле број 3599/1 и повучен из северозападне преломне тачке објекта на парцели број 3618/1. Даље, граница скреће у правцу југоистока, прати претходно описани правац и северну линију поменутог објекта и
њеним продуженим правцем долази до западне границе парцеле број 3599/1, затим прати западну и јужну
границу парцеле број 3599/1, јужну границу парцела бр.
3598/1 и 3597/1 и долази до тачке која је утврђена за почетну тачку описа границе планског подручја.
Површина која ће се обухватити планом је 50,25 ha.

Члан 3.

Члан 4.

Подручје које ће се обухватити планом налази се у
Катастарској општини Петроварадин, унутар описане
границе.
За почетну тачку описа границе планског подручја
утврђена је тачка на тромеђи парцела бр. 6633/5, 3597/1
и 3596/2. Од ове тачке граница скреће у правцу југоистока, прати планирану и постојећу регулациону линију
Улице Томе Маретића до тачке на тромеђи парцела бр.
6632, 4890/1 и 4890/2, затим пресеца парцелу број 6632,
и долази до тромеђе парцела бр. 4905, 4906 и 6632.
Даље, граница прати источну границу парцеле број
4906 до тромеђе парцела бр. 4906, 4907 и 6632, затим
пресеца парцелу број 6632, и долази до осовинске тачке број 1968. Од ове тачке граница прати осовину планиране саобраћајнице до пресека са северном регулационом линијом планиране саобраћајнице која повезује
државни пут I реда М-21 на Мишелуку са државним пу-

План ће садржати нарочито: границу плана и обухват грађевинског подручја; поделу простора на посебне
целине и зоне; намену земљишта; регулационе линије
улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози; нивелационе коте улица и јавних површина; трасе, коридоре
и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и
другу инфраструктуру; правила уређења и правила
грађења по целинама и зонам; економску анализу и
процену улагања из јавног сектора, и графички део у
којем ће се приказати планирана намена земљишта,
регулација и нивелација и инфраструктурни системи.
Члан 5.
Рок израде плана је 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
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Члан 6.

Средства за израду плана обезбеђена су на основу
Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта
за 2008. годину (“Службени лист Града Новог Сада”, бр.
48/2007-испр, 3/2008– испр. 39/2008 и 46/2008–испр.).
Члан 7.
Неприступање изради стратешке процене утицаја на
животну средину утврђено је Решењем о неприступању
изради стратешке процене утицаја плана детаљне регулације нове стамбене зоне “Ширине I” у Петроварадину на животну средину, које је саставни део ове одлуке.
Члан 8.
Нацрт плана детаљне регулације нове стембене зоне “Ширине I” у Петроварадину биће изложен на јавни
увид у просторији број 2, у приземљу пословне зграде
Јавног предузећа “Урбанизам” Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у Месној заједници
“Петроварадин”, Улица Чајковског 1/а.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-907/2008-I
26. март 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

Градска управа за урбанизам и стамбене послове, на
основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину (“Службени гласник Републике Србије”, број 135/2004), по прибављеном Мишљењу Градске управа за заштиту животне средине, број
VI-501-1/2009-359 од 24. децембра 2009. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ НОВЕ СТАМБЕНЕ ЗОНЕ
“ШИРИНЕ I” У ПЕТРОВАРАДИНУ НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Не приступа се изради стратешке процене утицаја
плана детаљне регулације нове стамбене зоне “Ширине I” у Петроварадину на животну средину, којим ће бити обухваћен простор у границама одређеним Одлуком
о изради плана детаљне регулације нове стамбене зоне “Ширине I” у Петроварадину, који је Генералним планом Града Новог Сада до 2021. године – пречишћен
текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 39/2006)
намењен за мешовиту намену у оквиру породичног становања и породично становање.

Образложење
Законом о стратешкој процени утицаја на животну
средину (“Службени гласник Републике Србије”, број
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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 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 објављује се.
Одлуком о одређивању врсте планских докумената
за које се израђује стратешка процена утицаја на животну средину (“Службени лист Града Новог Сада”, број
48/2009), утврђено је за које се врсте планова израђује
стратешка процена утицаја на животну средину.
Генералним планом Града Новог Сада простор који
ће бити обухваћен планом намењен је за мешовиту намену у оквиру породичног становања и породично становање. Планско подручје се налази уз Буковачки пут, у
југоисточном делу грађевинског подручја Града Новог
Сада и до сада није био предмет детаљне урбанистичке разраде, обзиром да је до измена и допуна Генералног плана 2006. године био намењен за експлоатационо подручје циглане и заштитно зеленило. Са западне,
северне и источне стране окружен је локалитетима са
затеченим породичним становањем, који су у режиму
санације и реконструкције бесправне изградње. Доношење плана детаљне регулације за предметни простор
је обавеза која проистиче из Генералног плана.
Простор обухваћен овим планом налази се у заштитној зони Националног парка Фрушка гора, али је оцењено да програми и пројекти, чије остваривање предвиђа
овај план, неће негативно утицати на услове заштите и
унапређења Националног парка Фрушка гора.
Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте
који буду реализовани на основу овог плана, услови заштите животне средине, односно потреба покретања
поступка процене утицаја на животну средину биће
утврђени у складу са Законом о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник Републике Србије”,
број 135/2004) и Уредбом о утврђивању Листе пројеката
за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката
за које се може захтевати процена утицаја на животну
средину (“Службени гласник Републике Србије”, број
114/2008).
У складу са чланом 11. Закон о стратешкој процени
утицаја на животну средину тражено је и добијено позитивно мишљење Завода за заштиту природе Србије,
Радна јединица у Новом Саду.
На основу свега наведеног, а по прибављеном
Мишљењу Градске управе за заштиту животне средине,
број VI-501-1/2009-359 од 24. децембра 2009. године,
одлучено је као у диспозитиву.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-35-907/2008
28. децембар 2009. године
НОВИ САД
Начелник
Златибор Паунов, с.р.
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26. mart 2010.
Члан 5.

На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије”, бр.
72/2009 и 81/2009 – испр.) и члана 24. тачка 6. Статута
Града Новог Сада – пречишћен текст (“Службени лист
Града Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог
Сада на XXIV седници 26. марта 2010. годинe, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
КОМПЛЕКСА ЕПАРХИЈЕ БАЧКЕ НА
САЈЛОВУ У НОВОМ САДУ
Члан 1.
На основу ове одлуке израдиће се план детаљне регулације комплекса Епархије бачке на Сајлову у Новом
Саду (у даљем тексту: план).

Рок израде плана је 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 6.
Средства за израду плана обезбеђена су на основу
Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта
за 2008. годину (“Службени лист Града Новог Сада”, бр.
48/2007-испр, 3/2008- испр, 39/2008 и 46/2008–испр.).
Члан 7.
Неприступање изради стратешке процене утицаја на
животну средину утврђено је Решењем о неприступању
изради процене утицаја плана детаљне регулације комплекса Епархије бачке на Сајлову у Новом Саду на животну средину, које је саставни део ове одлуке.
Члан 8.

Циљ доношења плана је да се утврде намена
земљишта, правила уређења и правила грађења, у
складу са Генералним планом града Новог Сада до
2021. године – пречишћен текст (“Службени лист Града
Новог Сада”, број 39/2006).

Нацрт плана детаљне регулације комплекса Епархије бачке на Сајлову у Новом Саду биће изложен на
јавни увид у просторији број 2, у приземљу пословне
зграде Јавног предузећа “Урбанизам” Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у просторијама
Месне заједнице “Раднички” Нови Сад, Улица браће Могин 2.

Члан 3.

Члан 9.

Члан 2.

Подручје које ће се обухватити планом налази се у
Катастарској општини (у даљем тексту КО) Нови Сад I и
КО Нови Сад IV, унутар описане границе.
За почетну тачку описа границе грађевинског подручја утврђена је тачка на пресеку планиране источне
регулационе линије градске магистрале и западне регулационе линије канала, парцела број 3387 у КО Нови
Сад I. Од ове тачке у правцу севера граница прати источну регулациону линију градске магистрале, продуженим правцем прелази у КО Нови Сад IV и долази до
осовине пута Нови Сад – Руменка. Даље граница
скреће у правцу југоистока, пати осовину пута Нови Сад
– Руменка, прелази у КО Нови Сад I до пресека са управним правцем повученим из тромеђе парцела бр.
10445/3, 3387 и 3381. Од ове тачке граница скреће у
правцу југозапада, прати претходно описани управни
правац и западну регулациону линију канала и долази
до тачке која је утврђена за почетну тачку описа границе грађевинског подручја.
Површина је обухваћена планом је 7,75 ha.
Члан 4.
План ће садржати нарочито: границу плана и обухват грађевинског подручја; поделу простора на посебне
целине и зоне; намену земљишта; регулационе линије
улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози; нивелационе коте улица и јавних површина; трасе, коридоре
и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и
другу инфраструктуру; правила уређења и правила
грађења по целинама и зонама; економску анализу и
процену улагања из јавног сектора, и графички део у
којем ће се приказати планирана намена земљишта,
регулација и нивелација и инфраструктурни системи.

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: 35-698/2008-I
26. март 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

Градска управа за урбанизам и стамбене послове,
на основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину (“Службени гласник Републике Србије”, број 135/2004), по прибављеном Мишљењу Градске управа за заштиту животне средине, број
VI-501-1/2010-171 од 11. марта 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ЕПАРХИЈЕ
БАЧКЕ НА САЈЛОВУ У НОВОМ САДУ НА
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Не приступа се изради стратешке процене утицаја
плана детаљне регулације комплекса Епархије бачке
на Сајлову у Новом Саду на животну средину, којим ће
бити обухваћен простор у границама одређеним Одлуком о изради плана детаљне регулације комплекса
Епархије бачке на Сајлову у Новом Саду, који је Гене-
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ралним планом града Новог Сада до 2021. године –
пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”,
број 39/2006) намењен за комплекс Српске православне цркве.

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 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 објављује се.
Одлуком о одређивању врсте планских докумената
за које се израђује стратешка процена утицаја на животну средину (“Службени лист Града Новог Сада”, број
48/2009), утврђено је за које се врсте планских докумената израђује стратешка процена утицаја на животну
средину.
Генералним планом Града Новог Сада подручје које
ће бити обухваћено планом намењено је за комплекс
Српске православне цркве. Важећи план за овај простор је Детаљни урбанистички план Епарије – Сајлово
(“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 15/92 и 12/2003)
којим је планирана ревитализација постојећих објеката,
као и изградња, у мањем обиму, објеката пратећих садржаја. Акценат планског решења је на проширењу и
уређењу постојеће запуштене парковске површине. У
међувремену, из Српске православне цркве покренута
је иницијатива да се преиспита урбанистичко решење и
омогући изградња нових садржаја како би се квалитетније и потпуније задовољиле њихове потребе, што захтева израду плана детаљне регулације којим ће се, такође, утврдити намена земљишта, правила уређења и
правила грађења у складу са Генералним планом.
Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте
који буду реализовани на основу овог плана, услови заштите животне средине, односно потреба покретања
поступка процене утицаја на животну средину биће
утврђени у складу са Законом о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник Републике Србије”,
број 135/2004 и 36/2009) и Уредбом о утврђивању Листе
пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на
животну средину (“Службени гласник Републике Србије”, број 114/2008).
На основу свега наведеног, а по прибављеном
Мишљењу Градске управе за заштиту животне средине,
број VI-501-1/2010-171 од 11. марта 2010. године, одлучено је као у диспозитиву.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-35-698/2008
16. март 2010. године
НОВИ САД
Начелник
Златибор Паунов, с.р.
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На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије”, бр.
72/2009 и 81/2009 – испр.) и члана 24. тачка 6. Статута
Града Новог Сада – пречишћен текст (“Службени лист
Града Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на XXIV седници 26. марта 2010. годинe, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
НОВОСАДСКОГ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЧВОРА
У НОВОМ САДУ
Члан 1.
На основу ове одлуке израдиће се план детаљне регулације новосадског железничког чвора у Новом Саду
(у даљем тексту: план).
Члан 2.
Циљ израде плана је да се утврде намена земљишта, правила уређења и правила грађења, у складу са
Генералним планом града Новог Сада до 2021. године –
пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”,
број 39/2006), што ће омогућити завршетак изградње и
уређења простора саобраћајне инфраструктуре од значаја за Град Нови Сад.
Члан 3.
Подручје које ће се обухватити планом налази се у
Катастарској општини (у даљем тексту: КО) Нови Сад I
и КО Нови Сад IV, унутар описане границе.
За почетну тачку описа границе планског подручја
утврђена је најзападнија тачка простора на граници КО
Нови Сад IV и КО Руменка на јужној граници парцеле
број 2401. Одавде граница креће на север границом КО
Нови Сад IV до међе парцела бр. 2395 и 2398 одакле
најпре северном, а затим североисточном међом парцеле број 2398, долази до тромеђе парцела бр. 2398,
2366 и 2402. Из ове тачке граница се у правцу истока
поклапа са северном међом парцеле број 2402 и у истом правцу пресеца парцелу број 2365 и долази до источне међе парцеле број 2365, затим по њој скреће на
југ и долази до северне међе парцеле број 460/1. Даље
граница, у правцу југоистока, скреће по североисточним границама парцела бр. 460/1, 460/3, 461, 844/8,
484/2 и 484/1 и у том правцу прелази у КО Нови Сад I, и
по североисточним границама парцела бр. 2246/1,
3377/2, 10597/3, 10602/2 и 10605/4 долази до осовине
Улице Корнелија Станковића и по њеној осовини скреће
на југозапад до јужне границе парцеле број 10592/3 и
по тој граници, у правцу северозапада, долази до тромеђе парцела бр. 10592/3, 3847 и 3848/1. Из ове тачке
граница се пружа у правцу северозапада, по граници
парцела бр. 10592/3 и 3847, долази до детаљне тачке
која је од претходне тромеђе удаљена око 128 m, из које
у истом правцу пресеца парцелу број 10592/3 и долази
до најисточније тачке парцеле број 3401. Даље граница
се пружа у истом правцу по југозападној граници парцеле број 10592/3 и долази до границе КО Нови Сад I и
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прелази у КО Нови Сад IV и по југозападној граници
парцеле број 895, а затим по јужној граници парцеле
број 2401 долази до почетне тачке описа границе планског подручја.
Површина која ће се обухватити планом је 96,85 ha.
Члан 4.
План ће садржати нарочито: границу плана и обухват грађевинског подручја; поделу простора на посебне
целине; намену земљишта; регулационе линије улица и
јавних површина и грађевинске линије са елементима
за обележавање на геодетској подлози; нивелационе
коте улица и јавних површина; трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу
инфраструктуру; правила уређења и правила грађења
по целинама; економску анализу и процену улагања из
јавног сектора, и графички део у којем ће се приказати
планирана намена земљишта, регулација и нивелација
и инфраструктурни системи.

26. mart 2010.

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), по прибављеном Мишљењу
Градске управа за заштиту животне средине, број
VI-501-1/2010-152 од 4. марта 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
НОВОСАДСКОГ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЧВОРА У
НОВОМ САДУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Приступа се изради стратешке процене утицаја плана детаљне регулације новосадског железничког чвора
у Новом Саду на животну средину, којим ће бити обухваћен простор у границама одређеним Одлуком о изради плана детаљне регулације новосадског железничког
чвора у Новом Саду.

Члан 5.
Рок израде плана је два месеца од дана ступања на
снагу ове одлуке.
Члан 6.
Средства за израду плана обезбеђена су на основу
Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта
за 2009. годину (“Службени лист Града Новог Сада”, бр.
51/2008, 4/2009 – испр. 22/2009 – испр. 30/2009, 38/2009
и 53/2009).
Члан 7.
Обавеза израде стратешке процене утицаја на животну средину утврђена је Решењем о приступању изради стратешке процене утицаја плана детаљне регулације новосадског железничког чвора у Новом Саду на
животну средину, које је саставни део ове одлуке.
Члан 8.
Нацрт плана детаљне регулације новосадског железничког чвора у Новом Саду биће изложен на јавни
увид у просторији број 2, у приземљу пословне зграде
Јавног предузећа “Урбанизам” Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у просторијама Месне
заједнице “Раднички”, Улица браће Могин 2.

Образложење
Законом о стратешкој процени утицаја на животну
средину (“Службени гласник Републике Србије”, број
135/2004) у члану 9. став 1. прописује да орган надлежан за припрему плана и програма, по претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за послове заштите животне средине и других заинтересованих
органа и организација доноси Одлуку о изради стратешке процене. У ставу 2. истог члана прописано је да
Одлука о изради стратешке процене садржи податке о
разлозима за вршење стратешке процене, приказ
стања и проблема везаних за животну средину који ће
бити разматрани у оквиру стратешке процене, разлоге
за изостављање појединих питања и проблема везаних
за животну средину у плану и програму, елементе извештаја о стратешкој процени, избор и обавезе носиоца
израде извештаја о стратешкој процени, начин учешћа
заинтересованих органа и организација и јавности у
поступку израде и разматрања извештаја о стратешкој
процени, и друге податке од значаја за израду статешке
процене.
Постојећи железнички чвор у Новом Саду није оспособљен за дугорочније рационално и несметано функционисање јер недостају погонски објекти и постројења
локомоторног депоа техничко-путничке станице.

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

Планирани локомоторни депо техничко-путничке
станице (групе за намирење и колске радионице) треба
да се реализује у већ изграђеном делу железничког
чвора.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-309/2009-I
26. март 2010. године
НОВИ САД

У оквиру локације железничког чвора, планирани локомоторни депо техничко-путничке станице треба да
буде у складу са технолошким процесом, при чему колосечни капацитети треба да су добро дефинисани, а
везе колосека унутар комплекса добро постављене.
Потребне неопходне везе овог комплекса са путничком
и ранжирном станицом треба да су у складу са природним условима за изградњу ових објеката.

Члан 9.

Председник
Александар Јовановић, с.р.

Ранжирна станица Нови Сад, локомоторни депо, техничка путничка станица, колска радионица и група за
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намиривање представљају са становишта противпожарне заштите јединствен противпожарни комплекс.
Стратешка процена утицаја на животну средину ранжирне станице Нови Сад, локомоторни депо техничкопутничке станице (групе за намирење и колске радионице) треба да утврди могуће утицаје плана на животну
средину изградњом планираних објеката, да садржи
све неопходне податке, и предвиди све мере заштите
животне средине како би се негативни утицаји спречили.
Мере заштите животне средине којима би се негативни утицаји спречили треба да се односе на планиране објекте и постројења која обухватају:
1. Депо,
2. Колску радионицу,
3. водени отпорник,
4. Групу за намирење-канали за дневни преглед,
сервисирање и намирење моторних возила, електролокомотива и дизел локомотива,
5. Објекат за пречишћавање отпадних вода.
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- основни проблеми заштите животне средине плана
и могућности утицаја плана на бројне области и делове
животне средине, природног и урбаног окружења;
- степен утицаја плана на друге планове на различитим хијерархијским нивоима;
- степен којим се планом успоставља оквир за остварење пројеката у погледу локације;
- карактеристике утицаја плана на животну средину,
нарочито у смислу вероватноће, интензитета, сложености, реверзибилности, временске и просторне димензије, кумулативне и синергијске природе утицаја, ризике
по људско здравље и средину и др.
Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину садржаће следеће:
- полазне основе стратешке процене у оквиру којих
ће се утврдити постојеће стање квалитета чиниоца животне средине;
- опште и посебне циљеве стратешке процене и избор индикатора;
- процену могућих утицаја са описом мера предвиђених за смањење негативних утицаја;

6. Зграду вуче,

- програм праћења стања животне средине у току
спровођења плана;

7. Пумпну станицу,

- приказ коришћене методологије и тешкоће у изради
стратешке процене;

8. Пескару,
9. Резервоаре за воду,
10. Резервоаре за гориво.
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 животној средини.
На основу анализе, индентификације и еколошке валоризације подручја, обухваћеног плана, утврдиће се
постојећи и могући утицаји релевантни за квалитет животне средине.
Стратешка процена утицаја плана на животну средину обухватиће уводно образложење, методологију израде, циљеве заштите животне средине, идентификацију и оцену стања животне средине са аспекта
природних услова, урбаних карактеристика, мониторинга животне средине као и идентификацију приоритетних
проблема у животној средини и мере заштите.
Стратешка процена утицаја плана на животну средину врши се ради провере планских решења на животну
средину. Стратешка процена утицаја указаће и превентивно спречити негативне захвате у природној и животној средини.
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;

- приказ начина одлучивања и начина на који су питања животне средине укључена у план, опис разлога
одлучујућих за изабрани садржај плана са аспекта разматраних варијантних решења;
- закључке до којих се дошло током израде исвештаја о стратешкој процени.
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, када је питању предметни простор.
Стратешком проценом утицаја плана на животну
средину обезбедиће се провера планских решења на
животну средину и превентивно спречити негативни захвати у природној и животној средини.
Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину биће изложен на јавни увид заједно са
излагањем на јавни увид нацрта плана детаљне регулације новосадског железничког чвора у Новом Саду.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-35-309/2009
16. март 2010. године
НОВИ САД
Начелник
Златибор Паунов, с.р.
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На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије”, бр.
72/2009 и 81/2009 – испр.) и члана 24. тачка 6. Статута
Града Новог Сада – пречишћен текст (“Службени лист
Града Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог
Сада на XXIV седници 26. марта 2010. годинe, доноси

26. mart 2010.

другу инфраструктуру; правила уређења и правила
грађења по целинама и зонама; економску анализу и
процену улагања из јавног сектора, и графички део у
којем ће се приказати планирана намена земљишта,
регулација и нивелација, инфраструктурни системи и
заштита културних добара.
Члан 5.

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТСКОГ ПАРКА У НОВОМ САДУ

Рок израде плана је 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 1.

Средства за израду плана обезбеђена су на основу
Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта
за 2009. годину (“Службени лист Града Новог Сада”, бр.
51/2008, 4/2009 – испр. 22/2009 – испр. 30/2009, 38/2009
и 53/2009).

На основу ове одлуке израдиће се план детаљне регулације Универзитетског парка у Новом Саду (у даљем
тексту: план).
Члан 2.
Циљ доношења плана је да се утврде намене
земљишта, правила уређења и правила грађења, у
складу са наменом површина и правилима утврђеним
Генералним планом града Новог Сада до 2021. године –
пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”,
број 39/2006), што ће омогућити реализацију и уређење
Универзитетског парка, као и других садржаја у оквиру
Универзитетског парка.
Члан 3.
Подручје које ће се обухватити планом налази се у
Катастарској општини Нови Сад II, унутар описане границе.
За почетну тачку описа границе планског подручја
утврђена је тачка на пресеку источне границе парцеле
број 3660/3 (Улица Зорана Ђинђића) и јужне регулационе линије планираног прикључка на мост. Од ове тачке
граница скреће ка истоку, прати јужну регулациону линију планираног прикључка на мост до преломне тачке
на граници парцела бр. 3660/3 и 7847/2 (насип), затим
пресеца парцелу 7847/2 до пресека са источном линијом ножице насипа. Даље граница скреће ка југу, прати источну линију ножице насипа до пресека са управним правцем повученим на основу насипа из тромеђе
парцела бр. 3660/1, 3660/4 и 7847/2, затим скреће ка западу, прати претходно описани управни правац, пресеца парцелу број 7847/2 и долази до тромеђе парцела
бр. 3660/1, 3660/4 и 7847/2. Даље, граница скреће у
правцу севера, прати источну границу парцеле број
3660/1 и долази до тачке која је утврђена за почетну
тачку описа границе планског подручја.
Одступање од описане границе планског подручја из
става 2. овог члана, могуће је у складу са будућим саобраћајним решењем прилаза мосту на траси бившег
моста Франц Јозефа у Новом Саду.
Члан 4.
План ће садржати нарочито: границу плана и обухват грађевинског подручја; поделу простора на посебне
целине и зоне; намену земљишта; регулационе линије
улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози; нивелационе коте улица и јавних површина; трасе, коридоре
и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и

Члан 6.

Члан 7.
Неприступање изради стратешке процене утицаја на
животну средину утврђено је Решењем о неприступању
изради стратешке процене утицаја плана детаљне регулације Универзитетског парка у Новом Саду на животну средину, које је саставни део ове одлуке.
Члан 8.
Нацрт плана детаљне регулације Универзитетског
парка у Новом Саду биће изложен на јавни увид у просторији број 2. у приземљу пословне зграде Јавног предузећа “Урбанизам” Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у просторијама Месне заједнице
“Лиман”, Улица Драге Спасић 1.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-778/2009-I
26. март 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

Градска управа за урбанизам и стамбене послове,
на основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину (“Службени гласник Републике Србије”, број 135/2004), по прибављеном Мишљењу Градске управа за заштиту животне средине, број
VI-501-1/2010-52 од 27. јануара 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТСКОГ ПАРКА У
НОВОМ САДУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
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Не приступа се изради стратешке процене утицаја
плана детаљне регулације Универзитетског парка у Новом Саду на животну средину, којим ће бити обухваћен
простор у границама одређеним Одлуком о изради плана детаљне регулације Универзитетског парка у Новом
Саду, пошто је оцењено да реализација планираних
садржаја неће имати значајнији утицај на животну средину.
Планом детаљне регулације Универзитетског парка
у Новом Саду обухватиће се простор који је Генералним
планом града Новог Сада до 2021. године – пречишћен
текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 39/2006)
намењен за зонски парк.

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 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 објављује се.
Одлуком о одређивању врсте планских докумената
за које се израђује стратешка процена утицаја на животну средину (“Службени лист Града Новог Сада”, број
48/2009), утврђено је за које се врсте планских докумената израђује стратешка процена утицаја на животну
средину. Поред тога прописано је да, у одређеним случајевима, ако се оцени да не постоји могућност значајнијег утицаја на животну средину, орган надлежан за
припрему плана може одлучити, по претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за послове заштите животне средине и других заинтересованих органа и организација, да се не израђује стратешка процена.
Генералним планом града Новог Сада до 2021. године, простор који ће се обухватити планом намењен је за
зонски парк. Универзитетски парк представља сегмент
зелене мреже града који повезује подунавске шире комплексе вегетације (Шодрош, Рибарско оствро, Штранд,
Кеј) са средишњим деловима града преко Универзитетког центра, градског спортског центра и линеарног зеленила саобраћајница. На подручју парка засађене су
тополе чиме је, осим санације терена, образована ветрозаштитна парк шума. На овом простору, такође, су
евидентирана и старија стабла беле тополе и млађа
стабла врбе и липе, док приземну флору чине ливадске
траве. Постојеће стазе су земљане, нису обрађене и
формиране су према кретањима посетилаца. Паркинг
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простори распоређени су целом дужином западне стране парка и у функцији су Универзитетског комплекса.
Како предметно подручје до сада није било предмет
детаљније урбанистичке разраде, планом детаљне регулације утврдиће се намена земљишта, правила
уређења и правила грађења, у складу са наменом површина и правилима утврђеним Генералним планом,
што ће омогућити реализацију и уређење Универзитетског парка, као и других садржаја у оквиру парка. На
планско решење утицаће планирана саобраћајна петља моста на траси бившег моста Франц Јозефа, специфични захтеви одбране од високих вода, захтеви
објекта библиотеке и ректората, постојећи вегетациони
фонд, као и транзитна пешачка кретања.
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 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 Републике Србије”,
број 135/2004 и 36/2009) и Уредбом о утврђивању Листе
пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на
животну средину (“Службени гласник Републике Србије”, број 114/2008).
На основу свега наведеног, а по прибављеном
Мишљењу Градске управе за заштиту животне средине,
број VI-501-1/2010-52 од 27. јануара 2010. године, одлучено је као у диспозитиву.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-35-778/2009
2. фебруар 2010. године
НОВИ САД
Начелник
Златибор Паунов, с.р.
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