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ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
МРЕЖИ ДЕЧИЈИХ ВРТИЋА И ОСНОВНИХ
ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
НОВОГ САДА

Скупштина
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На основу члана 32. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник Републике Србије” бр. 62/2003, 64/2003, 58/2004, 62/2004
и 101/2005), и члана 24. тачка 29. и 30. Статута Града
Новог Сада-пречишћен текст ("Службени лист Града
Новог Сада", број 43/2008), Скупштина Града Новог
Сада на XIII седници 24. априла 2009. године, доноси

Члан 1.
У Одлуци о мрежи дечијих вртића и основних школа
на територији Града Новог Сада ("Службени лист Града
Новог Сада", бр.14/2006 и 3/2009) у делу "Број, просторни
распоред и капацитет објеката Предшколске установе,"
која је саставни део Oдлуке табела се мења и гласи:

"БРОЈ, ПРОСТОРНИ РАСПОРЕД И КАПАЦИТЕТ ОБЈЕКАТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
Ред.
бр.
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ЛОКАЦИЈА ОБЈЕКТА
2

Саве Ковачевића 14
Карађорђева 55
Гагаринова 10
Булевар Јаше Томића 3
Каћ, Саве Малешева бб
Будисава, Школска 8
Ковиљ, Војвођанских бригада 14
Ченејска 50
Висарионова 4А
Саве Ковачевића
Шангај, VIII улица бр. 6
Београдски кеј 37
Алмашка 24
Видовданско насеље, Јана Хуса 15
Бранимира Ћосића 40
Јанка Чмелика бб
Калмана Ланга 2
Мародићева 4а
Трг мајке Јевросиме 2
Степановићево, Војводе Степе Степановића 116
Кисач, Железничка бб
Руменка, Петефи Шандора 25
Браће Дроњак, бб
Стевана Христића 15
Антона Урбана 2

Површина
затвореног
простора (m2)

Површина
отвореног
простора (m2)

3

4

790,68
534,00
325,35
1.416,00
1.934,24
503,00
1.300,00
1.513,10
1.180,40
1.310,10
1.464,00
249,00
186,00
870,71
2.045,00
790,68
315,00
524,00
521,00
180,00
1.090,00
983,00
2.065,39
790,68
628,75

1.904,00
903,00
у згради
1.300,00
5.965,76
2.186,00
3.250,00
6.874,00
2.282,00
3.080,00
4.969,00
у згради
169,00
1.000,00
3.900,00
1.967,00
2.885,00
3.593,00
2.271,00
1.511,00
3.860,00
1.212,00
1.490,00
3.240,00
3.500,00

Број
деце
5

167
115
117
317
396
104
223
470
234
269
59
40
48
145
493
232
108
154
201
88
244
240
514
201
177
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3

4

5

494,00
205,00
96,72
111,30
113,25
280,00
1.097,00
3.124,28
1.538,77
1.225,00
1.362,30
1.388,21
2.071,53
1.028,00
372,96
89,00
212,00
494,00
1.380,49
327,80
1.330,61
790,68
1.395,90
784,00
378,00
591,00
418,96
575,00
1.231,78
160,00
666,35
1.410,80
704,80
980,00
326,44
32,00
167,50
1.750,00
505,00
874,00
177,00
650,00
856,00
4.250,00

1.048,00
272,00
у згради
у згради
у згради
393,11
7.700,00
6.533,00
4.980,00
5.443,00
4.690,00
5.376,00
1.760,00
921,00
2.884,50
609,00
у згради
844,00
4.296,50
687,00
5.827,00
1.764,00
2.164,00
938,00
219,00
1.302,00
1.462,00
2.547,00
311,00
486,00
100,00
2.594,00
1.220,00
2.505,00
2.642,00
у згради МЗ
6.001,00
5.139,00
2.692,00
у згради
120,00
3.027,00
8.001,00

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Вршачка 23
Браће Кркљуш 15
Сељачких буна 51
Сељачких буна 63
Сељачких буна 65
Николе Тесле 4
Стојана Новаковића
Народног фронта 42
Ћирила и Методија 69
Футог, Пролетерска 2
Футог, Војводе Мишића бб
Адице, Симе Шолаје бб
Народног фронта 45
Алексе Шантића 32
Јернеја Копитара 1
Хероја Пинкија 25
Пушкинова 19
Бегеч, Краља Петра I, 45
Ветерник, Краља Александра 62
Трг Коменског 9
Палмотићева 1
Јоже Влаховића бб
Сремски Карловци, Железничка бб
Буковац, Видовданска 8
Лазе Костића 5
Милетићева 22
Златне Греде 6
Војвођанских бригада 14
Соњe Маринковић 1
Пап Павла 9
Др Илије Ђуричића 2
Јиречекова 9
Драгише Брашована
Сремска Каменица, Змајевац 2
Стари Лединци, Вука Караџића 63
Нови Лединци, Ђурђевданска 1
Сремска Каменица, Булевар 23. октобра 2
Лиман IV, Бановић Страхиње бб
Ченеј, Партизанска 3
Сремска Каменица, Владимира Назора бб
Ликовна радионица, Радничка 47
Управна зграда, Павла Симића 9
Детелинара, Јанка Чмелика бб
Ново Насеље, Бате Бркића бб

70

Централна кухиња, Ул. војвођанских бригада 14

390,00

-

71

Кухиња у Ул. Полгара Андраша 28

350,00

-

62.267,51

162.809,87 m2

УКУПНО

113
58
40
18
25
52
166
572
280
332
315
196
297
180
92
22
44
104
373
88
288
163
246
163
93
108
69
238
44
107
308
148
351
44
22
53
368
59
133
40
202
588
5000
оброка
дневно
4,500
оброка
дневно
12.558”
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Члан 2.
У делу “Број и просторни распоред и разредност основних школа и школских објеката, који је саставни део
Одлуке у тачки 3. Школа за основно музичко образовање и васпитање, шифра школе 02044 у делу “Издвојено одељење у месту” додаје се реч: “Футог”.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”, а
објавиће се по добијању сагласности Извршног већа
Аутономне Покрајине Војводине на мрежу основних
школа.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 192/2009-I
24. април 2009. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

На основу члана 32. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник Републике Србије” бр. 62/2003, 64/2003-исправка, 58/2004,
62/2004-исправка, 79/2005- др. закон. 81/2005-исправка
др. закона 83/2005-исправка др. закона и 101/2005-др.
закон), и члана 24. тачка 29. и 30. Статута Града Новог
Сада-пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на
XIV седници 9. јуна 2009. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О МРЕЖИ ДЕЧИЈИХ
ВРТИЋА И ОСНОВНИХ ШКОЛА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
Члан 1.
У Одлуци о мрежи дечијих вртића и основних школа
на територији Града Новог Сада (“Службени лист Града
Новог Сада”, број 14/2006 и 3/2009) у делу “Број, просторни распоред и разредност основних школа и школских објеката”, који је саставни део Oдлуке, тачка 1.
мења се и гласи:

"1. Основне школе и основне школе са издвојеним одељењима

Ред.бр.
школе

Седиште школе у месту

Назив школе

Издвојено
одељење у месту

Разредност

2

3

4

5

1

1.

Нови Сад, Футошки пут 25а

“Никола Тесла”

I-VIII

2.

Нови Сад, Сељачких буна бб

“Прва војвођанска бригада”

I-VIII

3.

Нови Сад, Јанка Чмелика 89

“Светозар Марковић Тоза”

I-VIII

4.

Нови Сад, Максима Горког 54

“Ђорђе Натошевић”

I-VIII

5.

Нови Сад, Раваничка 2

“Јован Поповић”

I-VIII

6.

Нови Сад, Скојевска 2

“Коста Трифковић”

I-VIII

7.

Нови Сад, Радоја Домановића 24

“Вук Караџић”

I-VIII

8.

Нови Сад, Андрије Ранковића 2

“Милош Црњански”

I-VIII

9.

Нови Сад, Футошка 5

“Бранко Радичевић”

I-VIII

10.

Нови Сад, Боре Продановића 15а

“Петефи Шандор

I-VIII

11.

Нови Сад, Булевар деспота Стефана 8

“Жарко Зрењанин”

I-VIII

12.

Нови Сад, Ченејска 61

“Душан Радовић”

I-VIII

13.

Нови Сад, Војводе Книћанина 12б

“Васа Стајић”

I-VIII

14.

Нови Сад, Пушкинова 28

“Соња Маринковић”

I-VIII

15.

Нови Сад, Душана Васиљева 19

“Ђура Даничић”

I-VIII

16.

Нови Сад, Шарпланинска бб

“Јожеф Атила”

I-VIII

17.

Нови Сад, Филипа Филиповића 3

“Доситеј Обрадовић”

I-VIII

18.

Нови Сад, Краљевића Марка 2а

“Иво Лола Рибар”

I-VIII

19.

Нови Сад, Гундулићева 9

“Иван Гундулић”

Ченеј

I-VIII

20

Шангај, Улица VIII

“Вељко Влаховић”

I-VIII

21.

Петроварадин, Прерадовићева 6

“Јован Дучић”

I-VIII

22.

Сремска Каменица, Школска 3

“Јован Јовановић Змај”

Нови Лединци

I-VIII
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3

Бегеч, Краља Петра I 36

“Вељко Петровић”
“Михаило Пупин”

4

5

I-VIII

24.

Ветерник, Краља Александра 38

25.

Ковиљ, Лазе Костића 42

I-VIII

26.

Футог, Царице Милице 1

“Десанка Максимовић”

I-VIII

27.

Футог, Рада Кончара 2

“Мирослав Антић”

I-VIII

I-VIII

28.

Будисава, Школска 3

“Иво Андрић”

I-VIII

29.

Руменка, Јована Јовановића Змаја 24

“Свети Сава”

I-VIII

30.

Степановићево, Војводе Путника 6

“Алекса Шантић”

I-VIII

31.

Каћ, Краља Петра Првог 9

“Ђура Јакшић”

I-VIII

32.

Буковац, Трг жртава геноцида 1

“22 август”

I-VIII

33.

Кисач, Железничка 3

“Људовит Штур”

I-VIII

34.

Ветерник, Паунова 14

“Марија Трандафил”

I-VIII

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”, а
објавиће се по добијању сагласности Извршног већа
Аутономне Покрајине Војводине.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 271-1/2009-I
9. јун 2009. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.
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На основу члана 31. став 1. Закона о основама
система образовања и васпитања ("Службени гласник
Републике Србије", бр. 62/2003 64/2003 - исправка,
58/2004, 62/2004 - исправка, 79/2005 - др. закон, 81/2005
- исправка др. закона, 83/2005 - исправка др. закона и
101/2005 - др. закон) и члана 24. тачка 29. Статута Града
Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града
Новог Сада", број 43/2008), Скупштина Града Новог
Сада на XIV седници 9. јуна 2009. године, доноси

ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
"МАРИЈА ТРАНДАФИЛ" У ВЕТЕРНИКУ
Члан 1.
Оснива се Основна школа "Марија Трандафил" у Ветернику (у даљем тексту: Основна школа) за обављање
делатности основног образовања и васпитања.
Члан 2.
Назив Основне школе је: Основна школа "Марија
Трандафил" Ветерник.

Седиште Основне школе је у Ветернику, Паунова
број 14.
Члан 3.
Основна школа има својство правног лица.
Основна школа у правном промету иступа у своје
име и за свој рачун и за своје обавезе одговара целокупном својом имовином.
Члан 4.
Делатност Основне школе је основно образовање и
васпитање.
Основна школа може обављати и другу делатност
која је у функцији образовања и васпитања под условом да се њоме не омета обављање делатности из става 1. овог члана.
Одлуку о проширењу делатности доноси Школски
одбор уз сагласност надлежног органа Аутономне Покрајине Војводине.
Члан 5.
Основна школа ће остваривати наставни план и програм и школски програм за први циклус основног образовања и васпитања, од првог до четвртог разреда основне школе и наставни план и програм и школски
програм за други циклус основног образовања и васпитања, од петог до осмог разреда основне школе, почев
од 2009/2010. године.
Наставни план и програм и школски програм из става 1. овог члана остварује се на српском језику.
Члан 6.
Основна школа може да врши статусне промене,
промену назива или седишта.
Одлуку о статусној промени Основне школе доноси
Школски одбор, уз сагласност Скупштине Града Новог
Сада (у даљем тексту: Скупштина Града).
Одлуку о промени назива или седишта Основне школе доноси Школски одбор, уз сагласност надлежног органа Аутономне Покрајине Војводине.
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Члан 7.

Средства за оснивање и за рад Основне школе су у
државној својини.
Средства за финансирање делатности Основне школе обезбеђују се из буџета Републике Србије и буџета
Града Новог Сада, у складу са законом.
Основна школа може да оствари и сопствени приход
по основу донација, спонзорства, школарине, уговора и
других послова, у складу са законом.
Члан 8.
Органи Основне школе су:
- Школски одбор,
- Савет родитеља, и
- директор.
Члан 9.
Школски одбор има девет чланова, укључујући и
председника.
Школски одбор чине по три представника запослених, родитеља, ученика и Града Новог Сада.
Члан 10.
Чланове Школског одбора именује Скупштина Града
на период од четири године, на предлог овлашћеног
предлагача, а председника Школског одбора бирају
чланови већином гласова од укупног броја чланова
Школског одбора.
Члан 11.
Школски одбор Основне школе:
- доноси Статут, правила понашања и друга општа
акта у складу са законом,
- доноси школски програм, развојни план, годишњи
програм рада и усваја извештај о њиховом остварењу,
- доноси финансијски план Основне школе,
- усваја извештај о пословању и годишњи обрачун
и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи,
- расписује јавни конкурс за избор директора и бира директора, и
- обавља и друге послове у складу са законом и
Статутом Основне школе.
Члан 12.
Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика сваког одељења.
Савет родитеља:
- предлаже представнике родитеља ученика у
Школски одбор,
- предлаже мере за осигурање квалитета и унапређења образовно-васпитног рада,
- разматра услове за рад Основне школе,
- даје сагласност на програм и организовање екскурзија, односно програме наставе у природи и
разматра извештај о њиховом остваривању, и
- разматра и друга питања утврђена законом и Статутом Основне школе.

Начин избора Савета родитеља уређује се Статутом
Основне школе.
Члан 13.
Директор Основне школе бира се на период од четири године, на основу јавног конкурса који расписује
Школски одбор, по прибављеном мишљењу наставничког већа.
Одлука Школског одбора о избору директора се
сматра донетом када на њу сагласност да надлежни
орган Аутономне Покрајине Војводине.
Члан 14.
Ако директору престане дужност, а није расписан
конкурс или Школски одбор није донео одлуку о избору
или је надлежни орган Аутономне Покрајине Војводине
донео акт којим је одбијено давање сагласности на одлуку Школског одбора. Школски одбор ће поставити вршиоца дужности директора.
Члан 15.
Директор Основне школе:
- руководи радом Основне школе,
- планира и организује остваривање програма основног образовања и васпитања,
- представља и заступа Основну школу,
- одговоран је за законитост рада и за успешно
обављање делатности Основне школе,
- подноси извештај Школском одбору о свом раду, и
- обавља и друге послове у складу са законом и
Статутом Основне школе.
Члан 16.
Основна школа може имати помоћника директора
који организује, руководи и одговоран је за педагошки
рад Основне школе, координира рад Основне школе,
координира рад стручних актива и других стручних органа основне школе и обавља и друге послове у складу
са Статутом Основне школе.
Решењем директора на послове помоћника директора распоређује се наставник или стручни сарадник у
највишем звању у Основној школи, за сваку школску годину.
Члан 17.
Стручни органи Основне школе су: наставничко
веће, одељенско веће, стручно веће за области предмета, стручни активи за развојно планирање и за развој
школског програма и други стручни активи у складу са
Статутом Основне школе.
Члан 18.
Именовање чланова стручних органа из члана 17.
ове одлуке врши се у складу са законом, а њихова надлежност, начин рада и одговорност уређују се Статутом
Основне школе.
Члан 19.
Управне, нормативно-правне и друге правне послове у Основној школи обавља секретар.
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Члан 20.

Члан 26.

Основно образовање и васпитање остварује се на
основу школског програма.

Даном почетка рада, Основна школа ће преузети
потребан број запослених од Основне школе "Михајло
Пупин" у Ветернику.

Школски програм припремају стручни органи Основе
школе, а доноси га Школски одбор, по прибављеној сагласности Скупштине Града на планирана материјална
средства за његово остваривање.
Члан 21.
До конституисања Школског одбора у складу са законом и овом одлуком, послове Школског одбора ће
обављати Привремени школски одбор у саставу:
1. ЉУБОМИР МАЗАЛИЦА
2. ЉИЉАНА МАМУЛА
3. БИЉАНА РАДОВАНОВ
4. МИЛЕНКО ЉУБИЧИЋ
5. МИЛАН ВУКОБРАТ
6. СВЕТЛАНА СМИЉАНИЋ
7. ГОРАН ДРАГОСАВЉЕВИЋ

Члан 27.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада", а
објавиће се по добијању сагласности надлежног органа
Аутономне Покрајине Војводине на Одлуку о измени
Одлуке о мрежи дечијих вртића и основних школа на
територији Града Новог Сада.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 295/2009-I
9. јун 2009. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

8. ЖИВОЈИН ПАНТИЋ
9. ЗОРАН РАСТОВИЋ
Члан 22.
Привремени школски одбор из члана 21. ове одлуке:
- доноси Статут Основне школе у року од 30 дана
од дана ступања на снагу ове одлуке,
- доноси школски програм за школску 2009/2010.
годину и годишњи програм рада Основне школе
за школску 2009/2010. годину,
- у поступку одлучивања о избору наставника и
стручних сарадника даје мишљење директору, и
- обавља и друге послове из надлежности Школског одбора утврђене законом и овом одлуком.
Привремени школски одбор престаје са радом када
Скупштина Града именује Школски одбор у складу са
законом и овом одлуком.
Члан 23.
Општи акти Основне школе донеће се у року од 30
дана од дана доношења Статута Основне школе.
Члан 24.
До избора директора у складу са законом и овом одлуком, послове директора ће обављати и вршити његова овлашћења вршилац дужности директора Граховац
Проле Милијана.
Члан 25.
Ученици који су уписани, односно започели основно
образовање и васпитање у Основној школи "Михајло
Пупин" у Ветернику, Основној школи "Милош Црњански"
у Новом Саду и Основној школи "Јожеф Атила" у Новом
Саду, а који имају пребивалиште на подручју за упис у
издвојеном одељењу Фештер Основне школе "Михајло
Пупин" у Ветернику, наставиће стицање основног образовања и васпитања у Основној школи, почев од школске 2009/2010. године.
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На основу члана 54. став 1. Закона о планирању и
изградњи (‘’Службени гласник Републике Србије’’, бр.
47/2003 и 34/2006) и члана 24. тачка 6. Статута Града
Новог Сада – пречишћен текст (‘’Службени лист Града
Новог Сада’’, број 43/2008), Скупштина Града Новог
Сада на XIV седници 9. јуна 2009. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКОВА ИЗМЕЂУ
УЛИЦА РАДНИЧКЕ, СТРАЖИЛОВСКЕ И
БУЛЕВАРА ЦАРА ЛАЗАРА У НОВОМ САДУ
Члан 1.
Овом одлуком врше се измене и допуне ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКОВА ИЗМЕЂУ УЛИЦА
РАДНИЧКЕ, СТРАЖИЛОВСКЕ И БУЛЕВАРА ЦАРА ЛАЗАРА У НОВОМ САДУ ("Службени лист Града Новог
Сада", број 15/2007) (у даљем тексту: План).
Члан 2.
У Плану oдељак ''4. ЈАВНО И ОСТАЛО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ'' мења се и гласи:
''Планом je извршена подела на јавно о остало
грађевинско земљиште. Од целих и делова постојећих
парцела образоваће се парцеле јавног грађевинског
земљишта, према графичком приказу.
Јавно грађевинско земљиште:
- cаобраћајнице, целе парцеле бр. 741/5, 741/6, 758,
761/3, 765/2, 768, 769/2, 770/2, 773/8, 774/4, 774/5, 774/6
и делови парцела бр. 741/4, 741/7, 742, 743, 746, 757,
759/1, 759/4, 760/1, 761/1, 763, 764, 766, 767, 769/1, 771,
772/1, 772/2, 775, 7758/1, 7815, 7857;
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- заједничка блоковска површина, делови парцела
бр. 761/1, 772/1, 772/3, 773/7, целе парцеле бр. 773/1,
773/6;
- Завод за заштиту природе Србије, део парцеле
број 772/2;
- парковска површина, целе парцеле бр. 744, 745, 748
и делови парцела бр. 741/7, 742, 743, 753, 756, 757, 759,
759/1, 760/1, 761/1, 773/7, 7754/1;
- дечија установа, цела парцела број 772/4 и део
парцеле број 772/1;
- црпна станица, део парцеле број 746;
- трансформаторске станице, целе парцеле бр. 773/3,
772/1, 765, 741/4.
У случају неусаглашености бројева наведених парцела и бројева парцела на графичком приказу "План
поделе на јавно и остало грађевинско земљиште са условима за формирање грађевинских парцела" у Р
1:1000, важи графички приказ.''
У одељку ‘’5. РЕГУЛАЦИЈА МРЕЖЕ ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА’’ пододељак ‘’5.2.Хидротехника’’
део ‘’Снабдевање водом:’’ у ставу 2. прва реченица
мења се и гласи:
‘’Планира се изградња секундарног водовода на делу Радничке улице, Улице Стевана Мусића, као и у новопланираној улици, профила ∅ 100 mm. ''
У ставу 4. реч: ''планских'' замењује се речју: ''планираних''.
Део ''Одвођење отпадних и атмосферских вода’’
мења се и гласи:
‘’Одвођење отпадних и атмосферских вода биће решено преко постојећег заједничког канализационог система Града Новог Сада, са планираним проширењем.
У оквиру простора налази се главна црпна станица
ГЦ1, са капацитетом од око 10,0 m3/s.
Главна црпна станица прихвата и потискује у Дунав,
отпадне и атмосферске воде, прихваћене из два колектора. Један долази из правца Булевара цара Лазара,
профила ∅ 320/170 cm, а други из Улице Соње Маринковић, профила ∅ 250/150 cm.
Примарна канализациона мрежа профила од ∅ 400
до ∅ 900 mm реализована је дуж дела Радничке улице
и дела Булевара цара Лазара.
Секундарна канализациона мрежа изграђена је у
Стражиловској улици, профила ∅ 300 mm, као и у Улици Стевана Мусића.
Планира се одвођење отпадних и атмосферских вода преко постојеће канализационе мреже, заједничког
типа, са предложеним проширењем и реконструкцијом
дотрајалих деоница.
Планира се и измештање постојеће канализације на
деловима где је захваћена габаритом планираних објеката.
На простору постојеће црпне станице ГЦ1 омогућава
се реконструкција и уређење које ће у потпуности елиминисати било какве негативне утицаје у њеном најужем окружењу.
Реализацијом колектора ∅ 3000 mm, дуж Београдског кеја, односно, повезивањем ГЦ1 и ГЦ2 престаће
потреба егзистенције ГЦ1 у садашњем функционалном
облику.
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Постојећа и планирана канализациона мрежа у потпуности ће задовољити потребе одвођења укупних вода.
Положај постојећих и планираних инсталација канализационе мреже дат је на графичком приказу "План
водне инфраструктуре" у размери 1:1000.''
У пододељку ''5.3. Енергетика'' у делу ''Снабдевање
електричном енергијом'' у ставу 2. после прве реченице додаје се реченица која гласи:
''Планирана ТС може се изградити и на погоднијој
локацији уз сагласност Електродистрибуције "Нови
Сад".''
Досадашње друга и трећа реченица постају трећа и
четврта реченица.
У одељку ''6. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА
ГРАЂЕЊА'' пододељак ''6.1. Правила уређења и правила грађења за јавне објекте и површине'' подтачка
''6.1.3. Заједничке блоковске површине'' став 3. прва
реченица, текст у загради мења се и гласи:
''простор изнад сутеренске гараже и простор између
парцела намењених вишепородичном становању и отвореног паркинга.''
У пододељку ''6.2. Правила уређења и правила
грађења за остало грађевинско земљиште'' подтачка
''6.2.2. Пословни објекти'' став 3. брише се.
Досадашњи став 4. постаје став 3.
Подтачка ''6.2.4. Вишепородично становање'' део
''Реализовано вишепородично становање'' у ставу 2.
друга реченица мења се и гласи:
'' Hа углу улица Радничке и Стражиловске изграђен
је полутоворени стамбени блок, спратности П+М+4+Пк,
на углу улица Радничке и Стевана Мусића изграђен је
стамбени објекат спратности П+Г+5+Пк, а у Улици Стевана Мусића бр. 12-16, спратности П+Г+5+Пк.''
У делу ''Планирано вишепородично становање''
став 2. брише се.
Досадашњи став 3. постаје став 2.
Досадашњи став 4. који постаје став 3. мења се и
гласи:
''Замена постојећих породичних објеката вишепородичним стамбеним објектима планира се у Улици Стевана Мусића. Уместо постојећих објеката породичног
становања у Улици Стевана Мусића бр. 12-16, који су
срушени, изграђен је стамбени објекат спратности
П+Г+5+Пк, који са постојећим објектом на углу улица
Радничке и Стевана Мусића са једне стране, и планираним стамбеним објектима у Улици Стевана Мусића
18-20 са друге стране чини низ. Планирани стамбени
објекти ће се реализовати обавезним обједињавањем
делова парцела бр. 764 и 762, и обавезним обједињавањем делова парцела бр. 762, 763 и 761/1. Планом се
даје могућност обједињавања ове две нове грађевинске
парцеле. Положај и обликовање ових стамбених објеката као и висина кровног назитка стамбеног објекта је
условљено просторним повезивањем и усклађивањем
са постојећим и планираним стамбеним објектима са
којима чини низ, али и постојећим стамбеним и пословним објектима са супротне стране Улице Стевана Мусића.
Дубина габарита стамбених објеката је приближно
14,00 m, и уз Улицу Стевана Мусића и у делу стамбеног
објекта који је оријентисан према Булевару цара Лазара. Грађевинска линија ових стамбених објеката покла-
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па се са регулационом линијом Улице Стевана Мусића
и са регулационом линијом заједничке блоковске површине са јужне стране, а увучена је у односу на регулациону линију заједничке блоковске површине са западне стране. Приземне етаже у објекту се пројектују са
повећаном спратном висином, и то оном која према
улицама Стевана Мусића и Булевару цара Лазара омогућава формирање галерије у оквиру пословног простора. Приликом пројектовања могуће је, на фасадама које
су оријентисане према Улици Стевана Мусића и Булевару цара Лазара, предвидети препусте. Препусти се
могу планирати и на западној фасади која је од регулационе линије заједничке блоковске површине удаљена
2,50 m. Препусти се не могу планирати на дворишној
фасади објекта, који се планира на деловима парцела
762, 763 и 761/1. Сутерен се, с обзиром на то да денивелација терена већ постоји, планира испод габарита
објекта и испод парцеле, како је приказано у графичком
приказу "План намене површина, саобраћаја, нивелације и регулације" у Р 1:1000, и обавезно се намењује за
следеће садржаје: за гаражирање возила, а остатак за
помоћне и техничке просторије.''
Подтачка ''6.2.5. Предшколаска установа'' мења
се и гласи:
''6.2.5. Предшколаска установа
У блоку 1, са јужне стране објеката који се задржавају у Радничкој улици број 20, за рушење се планирају
сви остали објекти као што су хале, магацини, привремени пословни простори и стари фабрички димњак. На
том простору, на парцели број 772/4, која је оријентисана према парковској површини планира се изградња
објекта предшколске установе спратности П и Су+П+1.
Примарни садржаји објекта (просторије за боравак деце) планирају се у приземљу и на првом спрату, док се
сутеренске етаже намењују за техничке и помоћне просторије. На графичком приказу “План намене површина,
саобраћаја, регулације и нивелације” у Р 1:1000 дата је
максимална зона изградње предшколске установе. Недостатак веће површине отвореног простора у оквиру
парцеле надокнађује се функционалном организацијом
објекта, тако да се у оквиру зоне изградње планира
формирање полифункционалних сала за боравак деце,
као и обавезно уређење кровне терасе изнад приземног дела. Кров изнад осталих делова објекта може бити
раван или плитак коси кров. Приликом пројектовања
могуће је на фасадама орјентисаним ка заједничкој
блоковској површини планирати препусте у складу са
општим условима који су наведени у подтачки 6.2.1.
Објекат треба да својом формом и материјализацијом
буде веза између прошлости и будућности, када је у питању урбанистички развој блока. Објекат треба да актуелизује савремено промишљање типологије предшколских установа у Новом Саду. Капацитет предшколске
установе је 290-оро деце. ‘’

приземља могу да заузимају 50% зоне изградње. У
складу са тим, оквирни капацитети, изражени у бруто
површинама, које је могуће остварити у оквиру зоне
изградње новог пословног центра су: 22.350 m2 за
пословање и 5.580 m2 (или 20% од укупне бруто
развијене површине) за становање. Спратност објеката
може да буде до П+4, али је приликом обликовања
могуће предвидети објекат веће спратности (до П+8 )
који би имао улогу просторног репера и давао просторни
акценат. Примарни садржај објеката треба да буду
пословни простори (канцеларијски, услужни, продајни,
друштвени, културни и сл.). С обзиром на то да се у
непосредној близини налази Основна школа "Ђорђе
Натошевић", приликом планирања пратећих садржаја у
оквиру пословног центра, потребно је водити рачуна да
садржаји у приземљу буду у складу са потребама млађег
узраста (у смислу избегавања садржаја као што су
кладионице, коцкарнице, компијутерске играонице и сл.).
У склопу пословног центра може да се налази и хотел,
како је важећим планом планирано, који би својим
садржајима (ресторанима, конгресном салом, посластичарницом и сл.) допринео развоју и атрактивности
пословног центра. Приликом обликовања треба афирмисати традиционалне вредности градитељства, уз коришћење савремених материјала. Паркирање се планира
у оквиру парцеле или у сутерену.''
У ставу 5. после треће реченице додаје се реченица
која гласи:
''У случају да будуће решење новог друмског моста
захтева изградњу петље у зони парка где се налази
објекат бивше чуварнице пруге, овај објекат је могуће
уклонити, а Алеју Мике Антића прилагодити новом решењу. У случају изградње петље новог друмског моста
у зони парка у блоку 2, њена реализација мора да се
усагласи са ограничењима које условљава постојећи
колектор Ø 400/240 cm и у том смислу стубна места, односно ослонци дела петље морају се лоцирати ван зоне
утицаја у односу на постојећи колектор.''
Досадашња четврта реченица постаје пета реченица.

Одељак ''7. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ'' мења се и
гласи:
‘’
Површина грађевинског рејона бруто

8.94 ha

Површина грађевинског рејона нето
Блок 1

3.29 ha

Блок 2

У пододељку ‘’6.3. Локација планирана за даљу
разраду, спровођење урбанистичко-архитектонског
конкурса’’ став 4.мења се и гласи:
‘’Пословни центар може бити компактне структуре
или формиран од неколико различитих структура који
би својим обликом, функцијом и дијалогом чиниле целину. Максимални степен заузетости износи 75% (за
спратност По+П), а индекс изграђености 2,5 (бруто развијена површина 27.930 m2). Спратни сегменти изнад
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3.67 ha
Укупно

6.96 ha

Површина јавног грађевинског земљишта
Саобраћајнице

2.00 ha

Инфраструктурни објекти (ТС)

0.02 ha

Завод за заштиту природе Србије

0.29 ha
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Укупна развијена површина – бруто

Парковска површина
- парковска површина у блоку 1
- парковска површина у блоку 2 - површина
за коју се условљава даља разрада,
израда урбанистичко - архитектонског
конкурса
- укупно

2,28 ha

Заједничке блоковске површине

0,91 ha

Предшколска установа

0,34 ha

Главна црпна станица - површина за
коју се условљава даља разрада,
израда урбанистичко - архитектонског
конкурса

0,20 hа

0,76 ha
1,52 ha

Укупно:

5,94 hа

Површина осталог грађевинског земљишта
Вишепородично становање
- постојеће
- планирано
- укупно:

1,30 ha
0,49 ha
1,74 ha

Пословна намена
- постојећа
- планирана
- површина за коју се условљава даља
разрада, израда урбанистичко - архитектонског конкурса
- укупно

0,12 ha
0,03 ha
1,11 ha

Вишепородични стамбени
објекти
- постојећи
- планирани
укупно
Пословни објекти
- постојећи

3.600,00 m2

Стамбено – пословни
(пословно – стамбени објекти)
- постојећи

1040,00 m2

Завод за заштиту природе
Србије

2.792,00 m2

Објекти од значаја за
градитељско наслеђе

3.825,00 m2

Предшколска установа

2.530,00 m2

Гараже
- постојеће (на парцели)
- планиране (на парцели)
укупно

600,00 m2
180,00 m2
780,00 m2

Инфраструктурни објекти (ТС)

196,00 m2

Укупно
Пословни центар у блоку 2

1.26 ha

Укупно:

34.912,00 m2
18.617,00 m2
53.529,00 m2

68.292,00 m2
дефинисаће се
конкурсом
максимално
планирано-27.930 m2

3,00 ha
Урбанистички показатељи по блоковима

Укупна површина под објектима – бруто
Вишепородични стамбени
објекти
- постојећи
- планирани
укупно
Пословни објекти
- постојећи
Стамбено – пословни
(пословно – стамбени објекти)
- постојећи

Блок број 1.
5.011,00 m2
2.736,00 m2
7.747,00 m2

1.134,00 m2

137,00 m2

Завод за заштиту природе Србије

1.009,00 m2

Објекти од значаја за
градитељско наслеђе

1.196,00 m2

Предшколска установа

1.370,00 m2

Гараже
- постојеће (на парцели)
- планиране (на парцели)
укупно

600,00 m2
180,00 m2
780,00 m2

Инфраструктурни објекти (ТС)

196,00 m2

Укупно
Пословни центар у блоку 2

13.569,00 m2
дефинисаће се
конкурсом
максимално
планирано 8.350 m2

Сз

32 %

Ии

1,5

Број станова
- постојећи
- планирани
укупно

112
184
296

Број становника

888

Нето густина становања

270 ст/ha

Блок број 2.
Сз

32 %

Ии

1,4

Број станова
- постојећи
- планирани
укупно

159
50
209

Број становника

627

Нето густина становања

170ст/ha

Напомена: за дефинисање степена заузетости и индекса изграђености у блоку 2 узете су максимално дозвољене
вредности за пословни центар, за који је предвиђена даља
разрада, израда урбанистичко-архитектонског конкурса.
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УКУПНО:
Број станова
Број становника
Нето густина становања

потребама и садржајима пословног центра, и мора бити
максимално задовољен.''

505
1515
218 ст/ha

У одељку ''8. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ОСТАЛО
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ'' део ''Блок 1'' став 3.
мења се и гласи:

Просторни размештај мирујућег саобраћаја
Блок број 1.
Број паркинг места уз улицу

100

Број паркинг места на заједничкој
блоковској површини

137

Број паркинг места у оквиру парцеле

132

Укупан број паркинг места

469

Потребан број паркинг места

510

Остварен број паркинг места

91%

Број паркинг места на заједничкој
блоковској површини

''Нови стамбени објекти у Улици Стевана Мусића реализоваће се уз услов спајања делова парцела бр. 764
и 762 у нову грађевинску парцелу, затим уз услов
спајања делова парцела бр. 763, 762 и 761/1. Планом се
даје могућност спајања ове две новоформиране грађевинске парцеле. За ново вишепородично становање уз
Улицу Стевана Мусића и реализовано вишепородично
становање на парцели број 769/1 у блоку 1, осим планиране парцелације, предлаже се спајање парцела, али
би се у том случају нове парцеле формирале под објектима, а остатак парцела би се спојио у заједничку блоковску површину.’’
У ставу 4. друга реченица брише се.
Став 5. мења се и гласи:
‘’Парцела број 773/6 се припаја парцели број 773/1, у
оквиру заједничке блоковске површине.’’
У делу ‘’Блок 2’’ став 2. брише се.

Блок број 2.
Број паркинг места уз улицу
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124
-

Број паркинг места у оквиру парцеле

275

Укупан број паркинг места

399

Потребан број паркинг места

443

Остварен број паркинг места

90%

Досадашњи став 3. постаје став 2.
После става 5. додаје се став 6. који гласи:
‘’За планирану предшколску установу парцела се
формира спајањем парцеле број 772/4 и дела парцеле
број 772/1.’’
Одељак ‘’10. УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНИРАНИХ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА’’ пододељак
‘’10.1. Услови за грађење саобраћајних површина’’ у
ставу 2. скраћеница: ‘’ЈУС’’ замењује се скраћеницом: ‘’
СРПС’’.
У ставу 5. у првој реченици скраћеница: ‘’ЈУС’’ замењује се скраћеницом: ‘’СРПС’’.

Напомена: Потребан број паркинг места је исказан у
односу на број корисника пословних и стамбених простора у случају истовременог коришћења. За дефинисање броја паркинг места у оквиру пословног центра,
који ће детаљније бити дефинисан након урбанистичкоархитектонског конкурса , узета је вредност од 200 паркинг места, а за дефинисање потребног броја паркинг
места узета је вредност од 230 паркинг места. Максималан капацитет простора, када је у питању решавање
паркинг места на парцели, односно у сутеренској гаражи је 270. Број паркинг места решаваће се у складу са

У четвртој реченици скраћеница: ‘’ЈУС’’ замењује се
скраћеницом: ‘’СРПС’’.
Одељак ‘’11. МЕРЕ И УСЛОВИ ОЧУВАЊА КУЛТУРНИХ ДОБАРА’’ у делу ‘’Радничка улица број 20’’ став
1. последња реченица брише се.
У одељку ‘’14. СРЕДЊОРОЧНИ ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ЈАВНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА’’ Табела
‘’Потребна средства за радове на уређењу саобраћајница и изградњи јавне комуналне инфраструктуре’’
мења се и гласи:
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‘’
Редни
брoj
1.

Oпис радова

Јед.
мере

Количина

Цена по јед.
мере у дин.

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

1.1.

Коловоз 3-TТВ

2.

ХИДРОТЕХНИКА

Укупна
цена
12.555.000

m

2.250

2

5.580

12.555.000
6.324.000

2.1.

Канализациони вод Ø 400 mm

m

50

13.950

697.500

2.2.

Канализациони вод Ø 250 mm

m

165

10.230

1.687.950

2.3.

Водоводна мрежа Ø 100 mm

m

770

5.115

3.938.550

3.

ЕНЕРГЕТИКА

4.400.000

3.1.

Трафостаница 20/0,4 kV / kV

3.2.

Електроенергeтска мрежа 20 кV

4.

kom.

1

4.000.000

m

50

8.000

УКУПНО

4.000.000
400.000
23.279.000

Процена средстава дата је по ценама за фебруар 2009. године.''
Члан 3.
Саставни део ове одлуке су следећи графички прикази:
1.

Извод из Генералног плана града Новог
Сада до 2021. године, са означеним
предметним простором ..................................... А4

2.

Катастарска подлога са границом грађевинског рејона обухваћеног планом ...........1:1000

3.

План намене површина, саобраћаја,
нивелације и регулације ............................. 1:1000

4.

План поделе на јавно и остало грађевинско земљиште са условима за
формирање грађевинских парцела............ 1:1000

5.

План водне инфраструктуре .......................1:1000

6.

План енергетске инфраструктуре ..............1:1000

7.

План зеленила ............................................. 1:1000

8.

Попречни профили саобраћајница ............. 1:100

9.

3 D приказ.

Одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације блокова између улица Радничке, Стражиловске и Булевара цара Лазара у Новом Саду израђена је у
четири примерка у аналогном и у пет примерака у дигиталном облику, који ће се, после потписивања и овере,
чувати у Скупштини Града Новог Сада, Градској управи
за урбанизам и стамбене послове, министарству надлежном за послове урбанизма и у Јавном предузећу
"Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-93/2009-I
9. јун 2009. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

480
На основу члана 54. став 1. Закона о планирању и
изградњи (“Службени гласник Републике Србије”, бр.
47/2003 и 34/2006) и члана 24. тачка 6. Статута Града
Новог Сада – пречишћен текст (“Службени лист Града
Новог Сада”, број 43/2008), Скупштина Града Новог Сада на XIV седници 9. јуна 2009. године, доноси

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ДЕЛА ТРАНЏАМЕНТА У ПЕТРОВАРАДИНУ
1. УВОД
План детаљне регулације дела Транџамента у Петроварадину (у даљем тексту: план) израђен је на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације дела
Транџамента у Петроварадину, коју је донела Скупштина Града Новог Сада на XXXII седници од 8. октобра
2007. године (“Службени лист Града Новог Сада”, број
39/2007).
Плански основ за израду плана је Генерални план
града Новог Сада до 2021. године – пречишћен текст
(‘’Службени лист Града Новог Сада’’, број 39/2006) (у
даљем тексту: Генерални план), који је утврдио смернице и критеријуме за уређење просторних целина и зона.
Према Генералном плану, обухваћени простор намењен је општим стамбеним зонама и општеградском
центру .
Планом је обухвaћен простор између Каменичког пута и железничке пруге Петроварадин – Беочин. На североистоку граница подручја је траса планиране примарне саобраћајнице, а на југозападу северни део
Мишелучке петље.
Општеградски центри планирају се уз Каменички пут,
а преостали део простора намењен је општим стамбеним зонама.
У југоистoчном делу простора налази се комплекс
Телевизије Нови Сад, са разореним објектима које је
неопходно уклонити, на коме се планира изградња и
уређење комплекса мешовите намене.
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На простору, који се налази у граници плана, евидентиране су зоне бесправно изграђених породичних стамбених објеката, као и слободни, неизграђени простори.
Усклађивањем постојећих са планираним саобраћајницама, уз поштовање постојећих граница парцела, формирана је саобраћајна мрежа којом су дефинисани
грађевински блокови.
Бруто површина грађевинског рејона обухваћеног
планом износи 26,75 ha.

2. OБУХВАТ ПЛАНА СА ОПИСОМ ГРАНИЦЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ РЕЈОНА
Простор обухваћен планом налази се у КО Петроварадин унутар описане границе.
За почетну тачку описа границе грађевинског рејона
утврђена је најзападнија тачка простора у осовинској
тачки број 774. Из ове тачке граница се, у правцу североистока, поклапа са планираном осовином Каменичког
пута до пресека са осовином планиране саобраћајнице,
затим скреће у правцу југоистока пратећи је до пресека
са осовином железничке пруге. Овде граница скреће
осовином железничке пруге у правцу југозапада и поклапа се са њом до пресека са осовином северне прикључне саобраћајнице на Мишелучкој петљи, у којој,
осовином поменуте саобраћајнице, скреће на северозапад и долази до почетне тачке описа границе грађевинског рејона.
Површина обухваћена планом је 26,76 ha.

3. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ПОТЦЕЛИНЕ
У зависности од намене простора, услова за изградњу и начина коришћења, издвајају се следеће просторне целине:
-

општеградски центри,
зона вишепородичног становања,
зона породичног становања,
комплекси мешовите намене,
заштитно зеленило.

Ради лакше оријентације у простору и прецизнијег
дефинисања услова за реализацију планираних садржаја, простор је додатно подељен на 13 потцелина (у
даљем тексту: блокови) које представљају појединачне
грађевинске блокове, или више њих, и чине компактну
просторну целину. Блокови су означени на графичком
приказу "План намене површина, саобраћаја, нивелације и регулације" у размери 1:1000.
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Јавно грађевинско земљиште:
- улице: целе парцеле у КО Петроварадин: бр.
2588/2, 2588/6, 2658, 2662, 2843/2, 2844/1, 2845/5,
2846/3 и делови парцеле у КО Петроварадин: бр. 2117,
2118/1, 2118/2, 2119, 2120, 2573, 2576, 2577, 2579, 2580,
2581/1, 2581/2, 2582, 2583, 2584, 2586/1, 2586/2, 2588,
2588/3, 2588/4, 2588/5, 2588/8, 2589, 2590, 2657, 2659,
2660, 2661, 2663, 2664, 2666, 2667, 2670, 2671, 2672,
2673, 2674, 2676, 2677, 2678/1, 2678/2, 2680, 2681/2,
2682, 2683, 2684/1, 2684/2, 2685, 2687/1, 2687/2, 2688,
2689, 2690, 2692/1, 2692/3, 2701, 2833, 2834/2, 2835/1,
2835/4, 2837, 2838/2, 2840/1, 2840/2, 2841/1, 2843/1,
2844/2, 2845/3, 2847/1, 2847/2, 2847/4, 2848/1, 2848/2,
2848/3, 2848/4, 2855/1, 2856/1, 2856/2, 3004, 4846,
2121/1;
- трансформаторске станице: делови парцела у КО
Петроварадин: бр. 2701, 2117;
- топлана: цела парцела у КО Петроварадин: број
2692/1, и део парцеле у КО Петроварадин: број 2701.
Грађевинско земљиште које је намењено општеградском центру, становању, зеленилу и мешовитој намени
је остало грађевинско земљиште.
У случају неусаглашености бројева наведених парцела и бројева парцела на графичком приказу "План
поделе на јавно и остало грађевинско земљиште са условима за формирање грађевинских парцела" у размери 1:1000, важи графички приказ.
На осталом грађевинском земљишту, граница која
раздваја различите намене најчешће се поклапа са
постојећом границом парцеле или је дата као планирана граница парцеле.
Планиране регулационе линије утврђене су у односу
на осовине саобраћајница или у односу на постојеће
границе парцела. Осовине саобраћајница дефинисане
су координатама осовинских тачака чији је списак дат
на графичком приказу.

5. МРЕЖА ИНФРАСТРУКТУРЕ
5.1. Мрежа саобраћајне инфраструктуре
Подручје унутар грађевинског рејона ограничено је:
- са северозапада Каменичким путем;
- са истока планираном саобраћајницом;
- са југоистока пругом Петроварадин- Беочин и
- са југозапада постојећом саобраћајницом која је
део Мишелучке петље.
Подручје обухваћено планом повезано је са градском уличном мрежом Каменичким путем (Државни пут I
реда Р-107) преко Моста слободе и Варадинског моста .

4. ПЛАН ПОДЕЛЕ НА ЈАВНО И ОСТАЛО
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ

Трасе планираних инфраструктурних коридора пресецају подручје Транџамента, што је утицало на планирање појединих улица.

Планом je јавно грађевинско земљиште разграничено од осталог грађевинског земљишта. Од делова постојећих парцела образоваће се парцеле јавног грађевинског земљишта према графичком приказу "План
поделе на јавно и остало грађевинско земљиште са условима за формирање грађевинских парцела" у размери 1:1000.

Планира се проширење регулације Каменичког пута
у оквиру које ће се налазити коловоз са четири саобраћајне траке са разделним острвом, бициклистичка
стаза, зелене површине и тротоар. Уз источну границу
подручја планира се саобраћајница која ће, надвожњаком преко пруге Петроварадин-Беочин, повезивати Мишелук I и Мишелук II са Транџаментом, односно Каме-
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ничким путем, а њихово укрштање планира се кружном
раскрсницом у нивоу.
Планиране сабирне саобраћајнице, ширине регулације од 6 до 20 m, највећим делом се ослањају на постојеће атарске путеве.
Возила ЈГПП-а саобраћају Каменичким путем. Унутар регулације саобраћајница планира се и изградња
аутобуских ниша (према графичком приказу “План намене површина, саобраћаја, нивелације и регулације” у
размери 1:1000).
У оквиру регулација улица, у зони општеградских
центара и вишепородичног становања, планира се изградња управних паркинга.

5.2.

Водна инфраструктура

Снабдевање водом
Снабдевање водом биће преко планиране водоводне
мреже у склопу водоводног система Града Новог Сада.
Појединачне потребе за водом решавају се преко бушених бунара на парцели корисника.
На Каменичком путу постоји примарни доводник воде за Сремску Каменицу, профила Ø 400 mm.
Планира се изградња секундарне водоводне мреже
профила Ø 100 mm. Секундарна водоводна мрежа изградиће се у свим постoјећим и планираним улицама.
Постојећи примарни доводник воде Ø 400 mm на Каменичком путу изградиће се у регулацији планиране
саобраћајнице.
Планирана мрежа ће својим капацитетом задовољити потребе за водом планираних садржаја.
Положај постојеће и планиране мреже дат је на графичком приказу ‘’План водне инфраструктуре’’ у размери 1:1000.
Одвођење отпадних и атмосферских вода
Одвођење отпадних и атмосферских вода биће преко планиране канализационе мреже сепаратног типа у
склопу канализационог система Града Новог Сада.
Атмосферске воде се делом упијају у земљиште, а
делом гравитационо сливају према нижим теренима.
У јужном делу овог простора постоји примарна канализациона мрежа профила Ø 400 mm, која одводи отпадне воде из Сремске Каменице према Петроварадину.
Отпадне воде ће се преко планиране канализационе
мреже одвести до канализационог система у Петроварадину. Планира се мрежа профила Ø 250 и
Ø
300 mm, која ће задовољити потребе за одвођењем отпадних вода планираних садржаја.
До изградње планиране секундарне канализационе
мреже, отпадне воде ће се одводити у водонепропусне
септичке јаме на парцелама корисника.
Атмосферске воде ће се затвореном канализационом мрежом одвести до Петроварадина, односно Роковог потока. Планирана секундарна канализација биће
профила од Ø 250 до Ø 400 mm, док ће примарна мрежа бити профила од Ø 500 до
Ø 900 mm.
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Планирана сепаратна канализациона мрежа омогућиће несметано одвођење отпадних и атмосферских
вода.
У циљу заштите постојећих инсталација атмосферске и фекалне канализације, на осталом грађевинском
земљишту дефинише се заштитни појас који обухвата
простор између постојећих инсталација и појас ширине
један метар мерено од постојећих инсталација.
Положај постојеће и планиране мреже дат је на графичком приказу ‘’План водне инфраструктуре’’ у размери 1:1000.

5.3. Енергетска инфраструктура
Снабдевање електричном енергијом
Снабдевање електричном енергијом биће из јединственог електроенергетског система. Основни објекат за
снабдевање биће трансформаторска станица (ТС)
110/20 kV ‘’Нови Сад 6-Мишелук’’. Од ове ТС до подручја обухваћеног планом полазиће 20 kV водови на
које ће се повезати дистрибутивне трансформаторске
станице 20/0,4 kV. Дистрибутивне ТС ће преко дистрибутивне нисконапонске мреже снабдевати електричном
енергијом све постојеће и планиране кориснике.
У односу на планирану изградњу, потребно је изградити две дистрибутивнe ТС монтажно-бетонског типа у
зонама планираног вишепородичног становања. ТС могу
се градити и на другим парцелама намењеним вишепородичном становању, у зависности од динамике изградње планираних објеката. Трансформаторске станице могу се градити и у оквиру планираних пословних и
стамбено-пословних објеката, у приземљу објеката, као
и на комплексу мешовите намене. За пролаз електроенергетских каблова и прилаз трансформаторским станицама потребно је обезбедити право службености пролаза кроз пасаж, као и одговарајућу ширину и висину
пасажа (3,5 x 4 m). Постојећи надземни мешовити (20 kV
и 0,4 kV) вод потребно је демонтирати и изградити га
каблирањем у регулацији саобраћајница.
Све будуће трансформаторске станице повезаће се
на планирану 20 kV мрежу, која ће се градити у профилима улица како је планом одређено. Планирана 20 kV
мрежа градиће се каблирањем, док се дистрибутивна
мрежа може градити и надземно (у зони породичног
становања) и каблирањем.
Снабдевање топлотном енергијом
Ово подручје ће се снабдевати топлотном енергијом
из гасификационог и топлификационог система, и коришћењем локалних топлотних извора.
Из гасификационог система будући потрошачи снабдеваће се преко Главне мерно--регулационе станице
(ГМРС) ‘’Мишелук’’ која се налази јужно од пута Нови
Сад-Рума. Од ове ГМРС изграђен је гасовод средњег
притиска до топлане која се налази у југоисточном делу
овог подручја. На простору одређеном за топлану може
се изградити мерно-регулациона станица (МРС) од које
ће полазити дистрибутивна гасоводна мрежа до објеката
породичног становања. До изградње МРС, снабдевање
гасом биће са постојеће гасоводне мреже Петроварадина. Овакав вид снабдевања топлотном енергијом (гаси-
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фикациони) алтернативно се може користити и за објекте вишепородичног становања.
Снабдевање из топлификационог система је могуће
из постојеће топлане која је служила за снабдевање
топлотном енергијом објекта Телевизије Нови Сад. Из
ове топлане снабдеваће се објекти вишепородичног
становања, пословни објекти и комплекс мешовите намене.
Објекти који не буду у могућности да се прикључе на
гасификациони или топлификациони систем, снабдеваће се топлотном енергијом коришћењем локалних
топлотних извора (лож-уље, дрво, мазут итд.) и алтернативних извора енергије (енергија сунца, енергија биомасе итд.).
Планирана термоенергетска и електроенергетска
мрежа приказане су на графичком приказу ‘’План енергетске инфраструктуре’’, у размери 1:1000.

5.4. Телекомуникације
Ово подручје биће комплетно прикључено на телекомуникациони систем града. Корисници са овог простора биће прикључени на нову аутоматску телефонску
централу, која ће се градити на овом подручју или на
подручју Мишелука. Да би се то омогућило, потребно је
до нових објеката изградити подземну мрежу цеви кроз
које ће пролазити будућа телефонска инсталација, односно инсталација кабловског дистрибутивног система.
У попречним профилима улица резервисани су независни коридори за инсталације телекомуникационог
система.

6. УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА
6.1. Правила грађења и уређења простора
Постојећи објекти
На простору који се налази у обухвату плана евидентиране су зоне, односно блокови бесправно изграђених
породичних стамбених објеката. Сви објекти се задржавају изузев оних који су изграђени у регулацијама саобраћајница.
Постојећи објекти породичног становања, који се налазе у оквиру других планираних намена, могу се задржати, с тим да је могућа њихова замена или промена
намене, али према условима дефинисаним планом за
одговарајућу намену.
Постојећи објекти који својим габаритом улазе у регулацију планиране улице до 1,0 m, а удаљени су од
планираних коловоза на растојању минимално 1,5 m се
задржавају.

Породично становање
На свакој парцели планира се један стамбени објекат, са највише четири стана у објекту.
Објекти се могу градити као слободностојећи или
двојни, на међусобној удаљености према одредбама
Правилника о општим условима о парцелацији и изградњи и садржини, условима и поступку издавања акта
о урбанистичким условима за објекте за које одобрење
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за изградњу издаје општинска, односно градска управа
("Службени гласник РС", број 75/2003).
У зависности од површине парцеле, могу се градити
гараже, помоћни објекти или пословни (који не угрожавају становање).
Пословни објекти и гараже могу се градити као слободностојећи или у саставу стамбеног објекта.
Грађевинска линија породичних објеката је на минималној удаљености 3 m од регулационе линије. Положај објекта прилагођава се конфигурацији терена и суседним изграђеним објектима.
Спратност стамбених објеката је максимално
П+1+Пк, односно три корисне етаже, са максималном
висином 9 m до слемена објеката.
Степен заузетости парцела је до 40 %.
Помоћни и други објекти на парцели су приземни.
Паркирање или гаражирање возила обезбеђује се на
парцели, према нормативу да се за један стан обезбеди једно паркинг - место.
Постојећи објекти могу се доградити или надоградити, уз поштовање степена заузетости и коефицијента
изграђености дефинисаних планом.
Грађевинске парцеле могу се оградити пуном оградом до висине 0,90 m или транспарентном оградом до
висине 1,40 m.
Поред стандардног типа изградње стамбених објеката на парцелама, на овом простору је могуће градити
и стамбене комплексе. Под појмом ''стамбени комплекс'' подразумева се изградња више стамбених објеката (породичних или вишепородичних) на јединственом комплексу, тако да се формирају парцеле под
објектима, а остатак парцеле је у заједничком власништву свих власника станова на њој. Посебни услови
за изградњу стамбених комплекса породичног становања дефинисани су у пододељку 11.2.
Вишепородично становање
Вишепородично становање планира се у средишњем
делу простора обухваћеног планом, како је дефинисано
на графичком приказу “План намене површина, саобраћаја, нивелације и регулације” , у размери1:1000.
Објекти се могу градити као слободностојећи или
двојни.
Планирана спратност је П+2+Пк, без назитка.
Максимални нагиб кровних равни је 30º.
Степен заузетости је до 40%.
Растојање између грађевинске и регулационе линије
је минимално 3 m.
Грађевинске парцеле се могу ограђивати транспарентном или живом зеленом оградом висине до 1,40 m
рачунајући од коте тротоара.
Паркирање се решава на парцели, на паркинзима
или у гаражама. Препоручује се изградња гаража у подруму или приземљу објекта.
Поред стандардног типа изградње стамбених објеката на парцелама, на овом простору могуће је градити
и стамбене комплексе. Посебни услови за изградњу
стамбених комплекса вишепородичног становања дефинисани су у одељку 11.2.
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Општеградски центри
Линијски центар се планира дуж Каменичког пута.
Планирано учешће пословних садржаја је од 30 до
100%, уз услов да је пословање обавезан садржај приземља, а планирано учешће стамбених садржаја је 30
до 70%.
Планирају се објекти спратности П+2 и повучен
трећи спрат. Трећи спрат се повлачи за најмање 1,5 m
од равни фасаде. Кос кров се поставља изнад основе
трећег спрата, без назитка. Простор испод крова се може искључиво функционално повезати са четвртoм етажом и не може се користити као засебна етажа.
Максимални нагиб кровних равни је 30º.
Степен заузетости је до 40%.
Објекти су слободностојећи или двојни.
Растојање између грађевинске и регулационе линије
је минимално 3 m.
Грађевинске парцеле се могу ограђивати транспарентном или живом зеленом оградом висине до 1,40 m
рачунајући од коте тротоара.
Паркирање се решава на парцели, на паркинзима
или у гаражама.
Комплекси мешовите намене
Просторна целина у оквиру које се налази објекат
Телевизије Нови Сад реконструише се у потпуности.
Планиране садржаје могуће је реализовати на два начина, у зависности од потреба будућих корисника.
У обе варијанте максимална спратност планираних
објеката је П+3 или апсолутна висина 18 m за блок број
12, и П+2, или апсолутна висина 14 m за блок број 13. Апсолутна висина дефинише се због могућих различитих
техничко-технолошких захтева конкретних програма.
За ове комплексе обавезна је израда урбанистичког
пројекта. Максимални степен заузетости је 50%. Архитектонски израз би требало да одражава савремене токове у промишљеном, хармоничном односу изграђеног
и неизграђеног, односу пуно-празно и примени материјала.
У оквиру ове целине првенствено се планирају пословни, административни, угоститељски и културни садржаји, а дозвољава се и учешће становања максимално 30%.
Предлаже се да сва приземља објеката буду јавног
карактера, повезана у складну целину пешачким комуникацијама.
Површина блокова бр. 12 и 13 дели се на више целина (парцела). Простор где се налази разрушен објекат
телевизије, односно парцелу број 2701 обавезно третирати као јединствену целину. Минимална површина
парцеле је 2.000 m².
Због значаја локације, у циљу бољег сагледавања
веза и односа планираних садржаја, обавезна је
претходна израда урбанистичког пројекта за сваки
блок. Израда урбанистичког пројекта за блок број 12 је
могућа у тренутку када буду познати конкретни садржаји на бар 50% расположивог простора.
У случају да је за реализацију конкретне намене неопходна већа површина, даје се могућност да се блокови бр. 12 и 13 третирају као јединствене целине, с тим
да могу бити функционално повезани.
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Због значаја и атрактивности локације, условљава
се претходна израда урбанистичког пројекта (појединачно по блоковима или за целину). Потребно је дефинисати структуру и просторни склоп објеката унутар
комплекса, али и партерно уређење како би се формирали што квалитетнији микроамбијенти, унутрашњи тргови, улице и пешачке везе са околином.

6.2. Посебна правила грађења која се примењују
у поступку прибављања накнадног одобрења
за бесправно изграђене објекте или изведене
друге грађевинске радове унутар грађевинског рејона
Посебна правила грађења утврђена овим планом
примењују се за легализацију бесправно изграђених
стамбених, помоћних и других објеката, односно изведених других грађевинских радова на постојећим објектима, без грађевинске дозволе, у подручју обухвата
плана, а који су:
- пријављени органу градске управе Града Новог
Сада надлежном за издавање одобрења за изградњу објеката,
- пописани до 13. маја 2003. године по службеној
дужности од стране Комисије за утврђивање објеката изграђених без грађевинске, односно употребне дозволе,
- пописани до 13. маја 2003. године по појединачној
пријави власника објекта изграђеног без грађевинске дозволе, поднетој Комисији за утврђивање
објеката изграђених без грађевинске, односно
употребне дозволе.
Овим посебним правилима утврђују се могућа одступања од правила грађења утврђених овим планом за
нову изградњу или извођење других радова на постојећим објектима (реконструкција, доградња, надзиђивање, промена намене, затварање тераса, лођа и сл.),
која се односе на:
- план парцелације,
- проценат изграђености парцеле,
- планирану спратност објекта.
Када је објекат изграђен на парцели која, по свом облику и површини, одступа од планиране, прихватиће се
постојећа парцелација, тј. фактичко стање на терену,
осим ако би се тиме угрозиле јавне градске функције
(изградња саобраћајне и комуналне инфраструктуре,
објеката јавне намене и сл.).
Када изграђеност парцеле прелази планом дозвољени проценат, прихватиће се одступање до 50% у
односу на планирани проценат изграђености парцеле,
под условом да није угрожено функционисање планираног капацитета инфраструктуре и других јавних градских функција.
Одступање од спратности објекта прихватиће се за
једну етажу у односу на планирану спратност.
Други мањи радови на постојећим објектима омогућиће се у сваком случају уколико се по намени и архитектури могу уклопити у припадајући суседни простор.
Посебна правила се не могу применити на објекте
изграђене у коридорима постојеће или планиране саобраћајне и друге комуналне инфраструктуре, као и на
површине планом намењене за друго јавно грађевинско
земљиште.
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7. ПЛАН УРЕЂЕЊА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
Планом уређења зелених површина обухваћене су
јавне зелене површине и парцеле вишепородичног и
породичног становања. На дефинисање концепта
уређења и избор биљних врста битно утиче конфигурација терена.
Зеленило породичног становања
Предбашта, декоративни кућни врт и евентуално
мања биобашта са поврћем и цвећем, основни су елементи за планирање садржаја и зеленила око породичних кућа на парцели. Организацију простора, врсте вегетације, стилске карактеристике усагласити са
архитектонским елементима обликовања кућа и начином коришћења.
За планиране ограде користити зимзелене живице и
пузавице.
Зеленило вишепородичног становања
Садња високе вегетације планира се на потесима уз
јужне и западне фасаде објеката.Уређење унутар блоковског простора подразумева формирање мањих вртова који ће, заједно, чинити јединствену уређену зелену површину.Овај вид озелењавања заснива се на
формирању травног партера са декоративном вегетацијом, местом за одмор и мањим садржајима за игру
деце. Проценат зеленила у блоковима вишепородичног
становања треба да износи минимум 40% високе и ниске вегетације.
Зеленило нестамбених намена
Хортикултурно уређење слободних површина у намени општеградског центра треба да се заснива на поставци декоративне листопадне и четинарске вегетације
како на слободним травним, тако и на поплочаним површинама. Поставку зеленила ускладити са концептом
уређења приземља и стилским карактеристикама архитектуре објеката. Солитерно декоративно дрвеће и озелењене цветне жардинијере биће укомпоноване са еле-
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ментима партерне архитектуре (клупе, фонтане,
скулптуре и сл.) на поплочаним платоима, трговима и
пјацетама.
Паркинг - просторе треба покрити широким крошњама листопадног дрвећа, а простор за дрво оставити иза
сваког четвртог паркинг - места.
У комплексима мешовите намене биће заступљена
декоративна вегетација са одговарајућим партерним
уређењем и урбаним мобилијаром. На површинама где
није могућа садња дрвећа, планира се поставка озелењених и цветних жардинијера.
Формиране видиковце и природна узвишења такође
треба употпунити елементима партерне архитектуре.
Обрадити их партерном вегетацијом на правцима визура.
Линеарно зеленило
Линеарно зеленило улица утврђује се према ширини
попречног профила саобраћајница. Планира се следећа вегетациона структура: дрвореди листопадних
садница, низови шибља и травне траке. У зависности
од ширине саобраћајнице, формираће се једноструки
или двоструки дрвореди. Важно је ускладити поставку
дрвореда са колским прилазима објектима. Уређење
уличног простора оплемениће се поставком жардинијера, озелењавањем подзида и мањих скверова и разним
видовима вертикалног озелењавања.
Заштитно зеленило
Заштитно зеленило планира се у функцији заштите
земљишта на најстрмијим теренима. На овим теренима
планира се висока и средње висока вегетација. Висока
вегетација биће заступљена на око 50% површине, и
треба је формирати од отпорних врста лишћара и четинара. Потребно је водити рачуна о обезбеђивању прегледности кретања саобраћаја.
Заштитно зеленило уз пругу, због конфигурације и
нестабилности терена, треба да има снажан коренов
систем. Осим функције заштите од ерозије, овако формирани зелени појас има и улогу тампон - зоне у односу
на околне намене.

8. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ
Табела: Нумерички показатељи
Укупна бруто површина грађевинског рејона обухваћеног планом
Нето површина грађевинског рејона
Општеградски центри
Комплекс мешовите намене
Заштитно зеленило
Становање:
вишепородично
породично
Број становника
Нето густина
Бруто густина
У оквиру побројаних садржаја јавне површине заузимају
следеће површине:
саобраћајнице
топлана
трансформаторске станице

26,75 ha
24,68 ha
22203.84 m2
55451,00 m2
16484,86 m2
15431,73 m2
75331,46 m2
2450
100 ст/ha
92 ст/ha

77552,31 m2
4776,63 m2
268,17 m2
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9. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ОСТАЛО
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
Породично становање
На графичком приказу ''План поделе на јавно и остало грађевинско земљиште са условима за формирање
грађевинских парцела'' у размери 1 : 1000 дефинисани
су услови за формирање парцела.
Постојећа парцелација се поштује где је то могуће и
послужила је као основ за утврђивање услова за образовање грађевинских парцела.
Грађевинске парцеле формираће се препарцелацијом постојећих катастарских парцела.
Све делове постојећих парцела и делове парцела
које по издвајању јавних површина, својим обликом и
димензијама, не могу бити самосталне грађевинске
парцеле припојити некој од суседних парцела, у складу
са условима датим планом.
Минимална ширина уличног фронта је 12 m, а оптимална 15 m.
Минимална површина парцеле је 300 m2.
За парцеле које не испуњавају минималне услове
обавезно је припајање суседним.
Препоручује се да у поступку парцелације и препарцелације грађевинског земљишта површина парцеле не
буде мања од 450 m2, а ширина уличног фронта не
мања од 15 m.
Степен заузетости је до 40%.
Од ових правила изузимају се парцеле које због конфигурације терена или других објективних околности
прелазе површину од 600 m2:
- ако је површина парцеле већа од 600 m2, степен
заузетости је до 30%,
- ако је површина парцеле већа од 1.000 m2, максимална површина габарита свих објеката на парцели је 350 m²,
- остатак парцеле може се користити за разне врсте засада, који ће оплеменити непосредну околину и пејзаж у целини.
Приликом формирања грађевинских парцела, на основу дефинисаних правила, дозвољава се одступање
од минималне површине парцеле до 10%.
Вишепородично становање и општеградски центар
Минимална ширина уличног фронта је 15 m, а оптимална 20 m.
Минимална површина парцеле је 600 m².
Степен заузетости је до 40%.
За парцеле преко 1.000 m² максимална површина габарита свих објеката на парцели је 500 m².
За парцеле чија је површина преко 1.500 m² препоручује се парцелација на парцеле до оптималне површине од 600 до 1.000 m².
Приликом формирања грађевинских парцела, на основу дефинисаних правила, дозвољава се одступање
од минималне површине парцеле до 10%.
Комплекс мешовите намене
Простор намењен комплексима мешовите намене
могуће је уређивати, у зависности од потреба конкрет-
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ног корисника, као јединствену целину или као више засебних целина, при чему њихова површина не може бити мања од 2.000 m².
Максималан степен заузетости је 50%.
У случају да се комплекс дели на више парцела, оне
се не могу ограђивати.
Парцела број 2701 не може се делити.
У делу комплекса где се налази постојећа трафостаница неопходно је утврдити право службености пролаза за потребе коришћења трафостанице. Део земљишта који ће се одредити за приступ дефинисаће се у току
реализације комплекса, и то тако да ангажује најмању
неопходну површину и да не омета коришћење комплекса.
Приликом формирања грађевинских парцела, на основу дефинисаних правила, дозвољава се одступање
од минималне површине парцеле до 10%.

10. ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ
Коте терена крећу се од 130,80 до 141 m н.в. Најнижи
терен је на северозападном делу простора уз Каменички пут и расте према јужном делу, успоном око 1,3%.
Планом нивелације условљени су минимални земљани
радови. Након детаљнијих снимања терена, при пројектовању саобраћајница могућа су одређена одступања, тако да нивелациони план представља само основу за пројектовање. Остало земљиште уредити након
реализације саобраћајница.

11. УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНИРАНИХ
НАМЕНА
11.1. Разрада простора урбанистичким
пројектом
Комплекс мешовите намене - могућа је реализација простора у фазама, уз неопходно претходно сагледавање целине урбанистичким пројектом, према условима дефинисаним планом и захтевима корисника.
Затворени стамбени комплекси – услов за реализацију је израда урбанистичког пројекта комплекса на
основу плана и конкретних захтева инвеститора.

11. 2. Посебни услови за формирање
стамбених комплекса
На подручјима породичног и вишепородичног становања, у оквиру осталог грађевинског земљишта, могуће
је формирати комплексе породичног или вишепородичног становања, под одређеним условима.
Породично становање:
- минимално је четири објекта (три за једноструки
низ),
- минимални фронт за двоструки низ је 50 m (за
једноструки 30 m),
- минимална површина је 1.600 m2 (1.200 m2),
- степен заузетости је до 40%,
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- спратност је П до П+1,
- сваки објекат може имати један стан,
- увећавањем броја јединица, површина се увећава
пропорционално, фронт и заузетост се задржавају.
Вишепородично становање:
- минимално је три објекта,
- минимални фронт је 60 m,
- минимална површина је 2.400 m2,
- степен заузетости је 30%,
- спратност је П+2,
- максимално је шест станова у објекту (око 100 m2
бруто по стану),
- увећавањем броја јединица, површина се увећава
пропорционално, фронт и заузетост се задржавају.
Комплекси се могу ограђивати, према важећем правилнику који утврђује опште услове за парцелацију и
изградњу, и могу имати контролисан улаз.
За реализацију ових комплекса неопходна је разрада урбанистичким пројектом. При изради урбанистичког
пројекта, осим дефинисаних услова за реализацију, неопходно је посебну пажњу посветити уређењу слободних површина и њиховом озелењавању. Препоручује се
да половина слободног простора буде озелењена.

11.3. Услови за несметано кретање лица
са посебним потребама
Приликом израде урбанистичких услова за изградњу
, нарочито објеката јавних служби, стамбених објеката
и саобраћајница, примењује се Правилник о условима
за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица (''Службени гласник Републике Србије'',
број 18/97).

11.4. Услови за грађење саобраћајних површина
Геометријски елементи саобраћајних површина дефинисани су попречним профилима улица, који су
саставни део плана.
Прикључење објеката на уличну саобраћајну мрежу
планира се једним колским прилазом по једној катастарској парцели. Колски прилази морају бити минималне ширине 3 m.
Тротоаре и паркинге градити од монтажних бетонских елемената или плоча, који могу бити и у боји, што је
у функцији вођења, раздвајања и обележавања различитих намена саобраћајних површина. Ово, поред обликовног и визуелног ефекта, има и практичну сврху
при изградњи и реконструкцији комуналних водова (инсталација).
Саобраћајне површине, на којима се не налазе коловози, тротоари и паркинзи, обавезно озеленити.
Ширина коловоза у уличној мрежи насеља износи од
5 до 6 m, а у једносмерним улицама 3,5 m. Ширина бициклистичке стазе износи 2 m. Радиjуси кривина на рас-
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крсницама путева преко којих се одвија саобраћај не
могу бити мањи од 6 m, а на местима где то услови
дозвољавају, препоручује се 8 m. На раскрсницама преко којих саобраћају аутобуси, препоручују се радиjуси
од 12 m, а минимално 8 m.
Највећи уздужни нагиб саобраћајнице износи 12%, а
најмања ширина тротоара 1,6 m. Ширина паркинг - простора за управно паркирање износи 2,30 m, а дужина
од 4,60 до 5 m. У оквиру паркиралишта потребно је резервисати простор за дрвореде по моделу да се на четири паркинг - места планира по једно дрво.
На графичком приказу "План намене површина саобраћаја, нивелације и регулације" у размери 1:1000 приказани су сви технички елементи који дефинишу саобраћајне објекте у простору, а самим тим и услови и
начини за прикључење нових објеката на постојећу и
планирану мрежу саобраћајница.

11.5. Услови за прикључење на комуналну
инфраструктуру
11.5.1. Прикључење на водоводну
и канализациону мрежу
Услови за прикључења на водоводну мрежу
Услови за прикључење на водоводну мрежу су следећи:
- прикључење објеката на уличну водоводну мрежу
планира се једним прикључком;
- уколико је објекат са више заједничких улаза, односно засебних технолошких целина, може имати
независне прикључке водовода;
- за мање објекте, у којима није могуће обезбедити
адекватну просторију, може се поставити водомер у одговарајући шахт;
- водомерни шахт извести на удаљености највише
0,5 m од регулационе линије.
Одређена одступања од наведених услова могућа
су уз сагласност ЈКП ''Водовод и канализација'' Нови
Сад.
Услови за прикључење на канализациону мрежу
Услови за прикључење на канализациону мрежу су
следећи:
- прикључење објеката на уличну канализацију
планира се једним прикључком;
- прикључни канализациони шахт предвидети на
парцели корисника, на удаљености највише 0,5 m
од регулационе линије;
- канализациони прикључак извести са гравитационим прикључењем;
- прикључење сутеренских и подрумских просторија је могуће ако се обезбеди аутономни систем
за препумпавање;
- септичку јаму поставити минимум 3 m од границе
парцеле.
Одређена одступања од наведених услова могућа
су уз сагласност ЈКП ‘’Водовод и канализација’’ Нови
Сад.
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11.5.2. Услови за прикључење на
електроенергетску мрежу
Oбјекти породичнoг становања
Снабдевање електричном енергијом објеката породичнoг становања решити прикључењем на постојећу
или планирану електроенергетску мрежу. Прикључак
извести преко кабловске прикључне кутије. Положај
прикључног ормара прилагодити условима Електродистрибуције “Нови Сад”, тако да буде на фасади објекта,
или, у специјалним случајевима, на другим местима.
Пословни и стамбено-пословни објекти
Прикључење пословних и стамбено-пословних објеката или комплекса извести на постојећу или планирану
електроенергетску мрежу сопственом трансформаторском станицом, или директно на дистрибутивну електроенергетску мрежу, у зависности од потреба. Прикључак извести у складу са електроенергетским условима
Електродистрибуције “Нови Сад”.
Oбјекти вишепородичнoг становања
Прикључење објеката вишепородичнoг становања
на електроенергетску мрежу решити повезивањем на
постојећу или планирану дистрибутивну трансформаторску станицу. Прикључак извести кабловским нисконапонским водом преко кабловске прикључне кутије, у
складу са електроенергетским условима Електродистрибуције “Нови Сад”.

11.5.3. Услови за прикључење на гасоводну
мрежу
Снабдевање објеката топлотном енергијом решити
прикључењем на постојећу или планирану дистрибутивну гасоводну мрежу. Прикључак и положај мернорегулационог сета пројектовати и градити према условима ДП “Нови Сад-Гас”.

11.5.4. Услови за прикључење на топловодну
мрежу
Да би се објекти прикључили на топловодну мрежу,
потребно је на погодном месту у подруму (сутерену)
или приземљу објекта изградити топлотну подстаницу.
Такође је потребно омогућити изградњу вреловодног
прикључка од планираног вреловода до подстанице,
све у складу са условима ЈКП “Новосадска топлана”.

11.5.5. Услови за прикључење на
телекомуникациону мрежу
Прикључак на телекомуникациону мрежу извести
преко типског ТТ прикључка на приступачном месту на
фасади објекта. Прикључак на кабловски дистрибутивни
систем извести према условима локалног дистрибутера.

12. МЕРЕ И УСЛОВИ ОЧУВАЊА ПРИРОДНИХ
И КУЛТУРНИХ ДОБАРА
На простору обухваћеном планом нема заштићених
природних добара.

Broj 27 – Strana 737.

Надлежне институције не поседују податке о постојању старијих остатака материјалне културе. Међутим, таква ситуација не искључује могућности постојања потенцијалног археолошког налазишта на овом
простору. Извођач радова је обавезан да, ако у току
грађевинских и других радова наиђе на археолошко налазиште или предмете, у свему поступи према чл. 109.
и 110. Закона о културним добрима ("Службени гласник
Републике Србије", број 71/94).

13. МЕРЕ И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ И
УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Специфичност обале Дунава1, очување дендрофлоре и осталих врста флоре, као и унапређивање флорних и осталих пејзажних вредности овог простора,
обезбеђено је планираном наменом површина.
Ради очувања еколошких карактеристика, приликом
озелењавања простора неопходно је примењивати ограничење коришћења инвазивних врста. Приликом озелењавања простора, посебно траса саобраћајница, ради смањења утицаја аерозагађења од саобраћаја и
побољшања екоклиме зелених површина, на граничним
линијама треба подизати заштитне појасеве од више
редова дрвенастих и жбунастих врста.
Неопходно је имати у виду обавезу извођача радова
да је, уколико се у току радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког или минералошкопетрографског порекла (за које се претпоставља да
има својство природног споменика), дужан да о томе
обавести Завод за заштиту природе Србије и да предузме све мере како се природно добро не би оштетило
до доласка овлашћеног лица.
Ради обезбеђивања задовољавајућег квалитета ваздуха, планира се примена неконвенционалних извора
енергије у интегрисаном систему топлотних извора и
мреже.
Изградњом затвореног система за одвођење отпадних вода спречаваће се загађивање земљишта и подземља.
При изградњи објеката и планиране инфраструктуре
посебну пажњу треба посветити заштити простора око
објеката.
Због утврђеног степена сеизмичности, не препоручује се фундирање објеката у више нивоа, а повољно је
градити објекте ниже спратности и са еластичним конструктивним системима. Препоручује се изградња зграда скелетног, крупно-панелног и монтажног типа и објеката симетричних у односу на осовину. Дубина укопавања
комуналне подземне мреже треба да буде већа од уобичајене, а саме цеви треба да буду еластичне.
Посебна пажња посветиће се изградњи саобраћајница и паркинг-простора и њиховом озелењавању.
У погледу побољшања хигијенских услова и заштите
животне средине за објекте вишепородичног становања и намене нестамбеног садржаја, разрадом планског документа, на основу густине становања, броја пражњења посуда и запремине сабирних посуда, потребно
је обезбедити просторе за контејнере за комунални отпад.
1

Подручје обухваћено планом налази се у непосредној близини
еколошког коридора – реке Дунав и представља станиште
природних реткости.

738. strana – Broj 27

SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA

Прилазни путеви до места за држање посуда за чување и сакупљање отпада треба да буду двосмерни за
саобраћај специјалних возила за одвоз отпада, максималног оптерећења до 10 t, ширине до 2,5 m и дужине
до 12 m. За сваки контејнер потребно је обезбедити 3
m2 глатке носиве подлоге у нивоу прилазног пута, са
одвођењем атмосферских и оцедних вода, на растојању не већем од 2 m од прилазног пута специјалног
возила за одвоз смећа. За типску канту, зависно од величине, потребно је обезбедити до 0,5 m2 једнако опремљене површине. Ови простори морају испуњавати
све хигијенске услове у погледу чишћења, одржавања,
дезинфекције и неометаног приступа возилима и радницима комуналног предузећа задуженог за одношење
смећа.

примењују опште мере заштите планирањем одговарајуће канализационе мреже.
Заштита од пожара
Ради заштите од пожара, нови објекти морају бити
изграђени према одговарајућим техничким противпожарним прописима, стандардима и нормативима.
Заштита од ратних разарања
Мере заштите становништва од ратних разарања
подразумевају планирање склоништа на следећи начин:
- за планиране пословне објекте обавезно је изградити склоништа за 1/5 броја запослених у највећој
смени; уколико је капацитет до 25 особа, градити
склоништа допунске заштите, отпорности 50–100 kPa,
а за капацитет преко 25 особа, склоништа основне заштите, отпорности 100 – 200 kPa,

14. МЕРЕ И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ТЕХНИЧКИХ НЕЗГОДА
И УСЛОВИ БЕЗБЕДНОСТИ ЗА ЗАШТИТУ
СТАНОВНИШТВА И МАТЕРИЈАЛНИХ ДОБАРА
Заштита од потреса
Приликом пројектовања нових објеката неопходно је
применити Правилник о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима (“Службени лист СФРЈ”, бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88
и 52/90) ради обезбеђења заштите од максималног очекиваног удара 8° MCS.
Заштита од поплава
Простор обухваћен планом није директно угрожен
од поплава површинским и подземним водама, па се
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- за вишепородично становање, за објекте са до 20
станова, изградити склоништа допунске заштите,
отпорности 50 – 100 kPa, а за објекте са преко 20
станова изградити склоништа основне заштите,
отпорности 100 – 200 kPa,
- у објектима породичног становања планирају се
склоништа допунске заштите, отпорности 30 kPa,
за најмање три лица.
Пожељно је да се склоништа користе двонаменски,
најбоље као гараже или складишни простор.

15. СРЕДЊОРОЧНИ ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ЈАВНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Табела: Потребна средства за приоритетне радове на уређивању саобраћајница и изградњи комуналне инфраструктуре
Редни
брoj
1.

Oпис радова

Јед.
мере

Количина

Цена по јед.
мере у дин.

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

Укупна
цена
95.499.000

1.1.

Коловоз 2-СТВ

m

11.750

4.860

57.105.000

1.2.

Тротоари са ивичњацима

m2

6.000

2.835

17.010.000

1.3.

Паркинзи

m

2

6.600

3.240

21.384.000

m

175

32.400

5.670.000

2.

2

ХИДРОТЕХНИКА

41.856.750

2.1.

Канализациони вод Ø 900 mm

2.2.

Канализациони вод Ø 700 mm

m

170

20.250

3.442.500

2.3.

Канализациони вод Ø 600 mm

m

90

20.250

1.822.500

2.4.

Канализациони вод Ø 500 mm

m

115

16.200

1.863.000

2.5.

Канализациони вод Ø 400 mm

m

655

12.150

7.958.250

2.6.

Канализациони вод Ø 300 mm

m

500

10.125

5.062.500

2.7.

Канализациони вод Ø 250 mm

m

1.800

8.910

16.038.000

1

3.500.000

3.500.000

200

8.000

3.

ЕНЕРГЕТИКА

3.1.

Трафостаница 20/0,4 kV / kV

3.2.

Електроенергeтска мрежа 20 кV

4.

5.100.000
kom.
m

УКУПНО

Процена средстава урађена по ценама на дан 23. 04. 2007. године.

1.600.000
142.455.750
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Финансирање планираних радова на уређивању јавног грађевинског земљишта обезбедиће се из следећих
извора:
- накнаде за уређивање грађевинског земљишта,
- закупнине за грађевинско земљиште,
- накнаде за коришћење грађевинског земљишта,
- других извора у складу са Законом.

16. ПРИМЕНА ПЛАНА
Доношењем овог плана омогућено је издавање извода из плана који садржи правила уређења и правила
грађења, осим за просторе за које је утврђена обавеза
израде урбанистичких пројеката.
Саставни део плана су следећи графички прикази:
Размера
1.

Извод из Генералног плана града Новог
Сада до 2021. године ........................................А-4

2.

Катастарска подлога са границом грађевинског рејона обухваћеног планом .......... 1:1000

3.

План намене површина, саобраћаја,
нивелације и регулације ...............................1:1000

4.

План поделе на јавно и остало грађевинско земљиште са условима за
формирање грађевинских парцела.............1:1000

5.

План водне инфраструктуре ........................1:1000

6.

План енергетике ............................................1:1000

7.

Попречни профили улица .............................1:100.

План детаљне регулације дела Транџамента у Петроварадину израђен је у четири примерка у аналогном
и у пет примерака у дигиталном облику, који ће се, после потписивања и овере, чувати у Скупштини Града Новог Сада, Градској управи за урбанизам и стамбене
послове, министарству надлежном за послове урбанизма и у Јавном предузећу “Урбанизам” Завод за урбанизам Нови Сад.
План 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: 35-883/2007-I
9. јун 2009. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.
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ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗАВОДА
ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ НОВИ
САД ЗА 2009. ГОДИНУ
1. Овим програмом утврђују се инвестиционе активности Завода за хитну медицинску помоћ Нови Сад (у
даљем тексту: Завод) за 2009. годину.
2. За реализацију овог програма планирана су средства у буџету Града Новог Сада за 2009. годину, у укупном износу од 20.800.000,00 динара, за трансфере осталим нивоима власти - капиталне трансфере.
3. Средства из тачке 2. овог програма, распоређују
се за набавку:
1) медицинске опреме и апарата, у износу од
7.740.000,00 динара, и то:
- бифазичног дефибрилатора са монитором, два
апарата,
- ЕКГ апарата троканалног, два апарата,
- респиратора, осам апарата,
- тренажера са симулацијом ритма, један комад,
- боце за кисеоник са регулатором 10 литара, пет
комада;
2) возила, у износу од 13.060.000,00 динара, и то:
- санитетског возила за ургентну екипу, два возила,
- санитетског возила за превоз пацијената (санитетски транспорт), једно возило,
- скутера (мопеда), два комада;
4. За реализацију активности из тачке 3. овог програма, Завод може преузимати обавезе у складу са динамиком утврђеном планом извршења буџета Града Новог Сада, а највише до износа средстава планираних
овим програмом.
5. Захтев за пренос средстава из тачке 2. овог програма, уз приложену документацију, Завод доставља
Градској управи за здравство, а пренос средстава на
рачун Завода врши се на основу захтева за пренос који
припрема Градска управа за здравство, у складу са
прописима.
6. Завод се обавезује да ће активности из тач. 3.
овог програма, бити изведене у складу са законом и
стандардима и нормативима који важе за ову врсту опреме и возила.
7. Надзор над спровођењем овог програма обављаће
Градска управа за здравство.
8. Завод подноси Градском већу Града Новог Сада
годишњи извештај о реализацији овог програма, са исказаним физичким и финансисјким показатељима о извршеним активнсотима и утрошку средстава

Градско веће

9. Овај програм објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.

481

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 51-35/2009- II
17. јун 2009. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

На основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о здравственој заштити (“Службени гласник Републике Србије”,
број 107/2005) и члана 52. тачка 24. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 43/2008) на предлог Градоначелника
Града Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада, на
64. седници одржаној 17. јуна 2009. године, доноси
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На основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о здравственој заштити (“Службени гласник Републике Србије”,
број 107/2005) и члана 52. тачка 24. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 43/2008) на предлог Градоначелника
Града Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада, на
64. седници, одржаној 17. јуна 2009. године, доноси

ПРОГРАМ
ИНВЕСИТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И
ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ЗАВОДА ЗА
ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА
НОВИ САД ЗА 2009. ГОДИНУ
1. Овим програмом утврђују се инвестиционе активности и текуће одржавање Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад (у даљем тексту: Завод) за
2009. годину.
2. За реализацију овог програма планирана су средства у буџету Града Новог Сада за 2009. годину, у укупном износу од 5.390.000,00 динара, за трансфере осталим нивоима власти, и то за:
- капиталне трансфере, у износу од 3.720.000,00
динара, и
- текуће трансфере, у износу од 1.670.000,00 динара.
3. Средства из тачке 2. алинеја један овог програма,
у износу од 3.720.000,00 динара, распоређују се за инвестиционе активности, и то за:
- замену дуплих улазних врата са ветробраном,
- постављање видео надзора у објекту,
- реконструкцију и замену инсталација, санитарија
и плочица у тоалетима,
- замену намештаја у ординацијама и набавку фрижидера за чување вакцина,
- замену тракастих завеса.
4. Средства из тачке 2. алинеја два овог програма, у
износу од 1.670.000,00 динара, распоређују се за:
- поправку врата са заменом брава и заштитне оплате,
- поправку, хобловање и лакирање паркета,
- фарбање спољнег светларника, ограде на степеништу у унутрашњости објекта и застакљене металне галантерије на кров тераси.
5. За реализацију активности из тачке 3. овог програма, пренос средстава вршиће се путем капиталних
трансфера, а за активности из тачке 4. овог програма,
путем текућих трансфера, и то до износа средстава
планираних овим програмом за капиталне, односно текуће трансфере..
6. Захтев за пренос средстава из тачке 2. овог програма, уз приложену документацију, Завод доставља
Градској управи за здравство, а пренос средстава на
рачун Завода врши се на основу захтева за пренос који
припрема Градска управа за здравство, у складу са
прописима.
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7. Завод се обавезује да ће активности из тач. 3. и 4.
овог програма, бити изведене стручно и квалитетно, у
складу са законом и стандардима и нормативима који
важе за ову врсту радова.
8. Надзор над спровођењем овог програма обављаће
Градска управа за здравство.
9. Завод подноси Градском већу Града Новог Сада
годишњи извештај о реализацији овог програма, са исказаним физичким и финансијским показатељима о извршеним активностима и утрошку средстава.
10. Овај програм објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 51-37/2009- II
17. јун 2009. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

483
На основу члана 12. Одлуке о уређењу Града (“Службени лист Града Новог Сада”, број 53/2008) Градско
веће Града Новог Сада, на 64. седници од 17. јуна 2009.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ
МЕСТА И УСЛОВА ЗА ПРИВРЕМЕНО
ПОСТАВЉАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ ОБЈЕКАТА И
УРЕЂАЈА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА КОЈЕ
СУ У ЗОНИ ЗАШТИТЕ
1. У Решењу о одређивању места и услова за привремено постављање одређених објеката и уређаја на
јавним површинама које су у зони заштите (“Службени
лист Града Новог Сада”, бр. 28/2007, 13/2008 и 7/2009) у
тачки II. подтачка 2) алинеја три мења се и гласи:
“- Улица краља Александра испред ТЦ “Сад Нови
Базаар”, према оси улице”.
2. Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1392/2009- II
17. јун 2009. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

24. jun 2009.
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Градоначелник

484
На основу члана 47. став 1. тачка 15. Статута Града
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града
Новог Сада”, број 43/2008) и члана 17. алинеја 14. Одлуке о заштити од елементарних и других већих непогода
(“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 13/2000 и
47/2006), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ
ШТЕТЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА НОВОГ САДА, ЗБОГ СУШЕ И ДРУГИХ
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА
I
Образује се Комисија за процену штете у пољопривреди на територији Града Новог Сада, због суше и других елементарних непогода (у даљем тексту: Комисија),
као радно тело Градоначелника Града Новог Сада (у
даљем тексту: Градоначелник).
II
Задатак Комисије је да изврши свеобухватну процену штете у пољопривреди на територији Града Новог
Сада, насталу због суше и других елементарних непогода, сачини извештај и достави Градоначелнику.
III
Комисија има председника, заменика председника и
шест чланова, које именује Градоначелник.
IV
За рад у Комисији председнику, заменику председника и члановима Комисије припада накнада.
Председнику Комисије, заменику председника и члановима Комисије, који нису чланови Градског већа или
запослени у Градској управи, за рад у Комисији припада
накнада: председнику и заменику председника у висини од 10%, а члнаовима 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 се исплаћује месечно, под условом да је
Комисија одржала седницу, без обзира на број одржаних седница.
V
Стручне и административне послове за потребе Комисије обавља Градска управа за привреду.
VI
Ово решење објавити у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-103/2009- II
16. јун 2009. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

На основу члана 47. став 1. тачка 15. Статута Града
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града
Новог Сада”, број 43/2008) и члана 17. алинеја 14. Одлуке о заштити од елементарних и других већих непогода
(“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 13/2000 и
47/2006), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА
ПРОЦЕНУ ШТЕТЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА, ЗБОГ
СУШЕ И ДРУГИХ ЕЛЕМЕНТАРНИХ
НЕПОГОДА
I
У Комисију за процену штете у пољопривреди на територији Града Новог Сада, због суше и других елементарних непогода, именују се:
За председника:
1. Мр МАРКО НАРАНЧИЋ, члан Градског већа Града
Новог Сада
За заменика председника:
1. ИВАНКА ЧУБРИЛО, начелник Градске управе за
привреду
За чланове:
1. Проф. др ЗОРАН КЕСЕРОВИЋ, Пољопривредни
факултет, Департман за воћарство, виноградарство, хортикултуру и пејзажну архитектуру Нови
Сад
2. Др НИКОЛА ХРИСТОВ, Институт за ратарство и
повртарство Нови Сад
3. Др ЈАНКО ЧЕРВЕНСКИ, Институт за ратарство и
повртарство Нови Сад
4. МИЛЕКО БОЈИЋ, Пољопривредна станица Нови
Сад
5. ТАТОМИР СРЂАНОВ, Пољопривредна станица
Нови Сад
6. МИЛЕНКО ДРАЖИЋ, Градска управа за привреду
II
Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-104/2009- II
17. јун 2009. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић, с.р.
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На основу члана 30. став 1. Правилника о начину и
поступку остваривања права на доделу средстава из
буџета Града Новог Сада за програме-пројекте из области културе (“Службени лист Града Новог Сада”, број
18/2009), Градоначелник Града Новог Сада доноси

На основу члана 12. став 1. Правилника о начину и
поступку остваривања права на доделу средстава из
буџета Града Новог Сада за програме - пројекте из области културе (“Службени лист Града Новог Сада”, број
18/2009), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА
НОВОГ САДА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА КОЈИ
ПРЕДСТАВЉАЈУ ЗНАЧАЈНА ОСТВАРЕЊА
У ОБЛАСТИ ИЗДАВАЊА КЊИГА И
ЧАСОПИСА

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О
ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА ЈАВНОГ КОНКУРСА, ЗА ИЗБОР
ПРОЈЕКАТА КОЈИ СВОЈИМ КВАЛИТЕТОМ
ДОПРИНОСЕ АФИРМАЦИЈИ УМЕТНИЧКОГ И
КУЛТУРНОГ СТВАРАЛАШТВА

I. Образује се Комисија за спровођење јавног конкурса за доделу средстава из буџета Града Новог Сада, за
суфинансирање реализације пројеката који представљају значајна остварења у области издавања књига и часописа (у даљем тексту: Комисија).
II. Задатак Комисије је да спроводи поступак јавног
конкурса за доделу средстава из буџета Града Новог
Сада, за суфинансирање реализације пројеката који
представљају значајна остварења у области издавања
књига и часописа, и подноси Градској управи за културу
Извештај о спроведеном поступку јавног конкурса, са
предлогом пројеката за чију реализацију би се одобрила средстава из буџета Града Новог Сада и износом
средстава за суфинансирање сваког појединачног пројекта, у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријаве на конкурс.
III. Комисија има председника, заменика председника, два члана и два заменика.
IV. Председнику, заменику председника, члановима
и заменицима чланова Комисије, који нису чланови
Градског већа Града Новог Сада или запослени у градској управи, за рад у Комисији припада накнада: председнику и заменику председника у висини од 10%, а
члановима и заменицима чланова 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 се исплаћује под условом да је Комисија у
току месеца одржала седницу, без обзира на број одржаних седница.
V. Административне и стручне послове за потребе
Комисије обављаће Градска управа за културу.
VI. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-1/2009-33- II
19. јун 2009. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

I. У Решењу о образовању Комисије за спровођење
поступка јавног конкурса, за избор пројеката који својим
квалитетом доприносе афирмацији уметничког и културног стваралаштва (“Службени лист Града Новог Сада”, број 3/2008), после тачке III. додаје се нова тачка
IIIa која гласи:
“IIIа
Председнику, заменику председника, члановима и
заменицима чланова Комисије, који нису чланови Градског већа Града Новог Сада или запослени у Градској
управи, за рад у Комисији припада накнада и то: председнику и заменику председника у висини од 10%, а
члановима и заменицима чланова у висини од 5% од
просечне месечне зараде по запосленим у привреди
Републике Србије, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике.
Накнада се исплаћује под условом да је Комисија у
току месеца одржала седницу, без обзира на број одржаних седница.
II. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 6-1/2009-30-II/1
19. јун 2009. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

488
На основу члана 47. став 1. тачка 4. Статута Града
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града
Новог “Сада”, број 43/2008), Градоначелник Града Новог
Сада доноси

РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на члан 6. Правилника о организацији и систематизацији послова Туристичке организа-
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ције Града Новог Сада, број: 04/04/2009, коју је донео
вршилац дужности директора Туристичке организације
Града Новог Сада, 27. маја 2009. године.

ких едукација у основним и средњим школама, у циљу
развијања здравог начина живота, адекватног информисања и едукације о болестима зависности.

II

II. Мрежу превенције кроз самосталан рад појединаца и тимова 180.000,00 динара

Ово решење објавити у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-99/2009- II
29. мај 2009. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

489
На основу члана 8. Правилника о начину и поступку
доделе средстава из буџета Града Новог Сада за област здравства (“Службени лист Града Новог Сада”,
број 15/2004), Градоначелник Града Новог Сада доноси

ПРОГРАМ
ПРЕВЕНЦИЈЕ ЗАВИСНОСТИ
ОД ПСИХОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИ
ЗА 2009. ГОДИНУ

Самостални пројекти појединаца и тимова у основним и средњим школама спроводе се путем едукације
учитеља, наставника и професора за вођење психолошких радионица, активности са ученицима, организовања тематских изложби, трибина, анкета, истраживања и других креативних активности којима се
доприноси превенцији зависности од психоактивних
супстаци.
III. Реализацију активности Центра за превенцију
наркоманије “ЕМПРОНА” 352.700,00 динара
Центар за превенцију наркоманије ЕМПРОНА покренут је 2001. године у оквиру Градског одбора за превенцију зависности од психоактивних супстаци, са циљем
вршњачке едукације млади-младима и формирања теле-апел службе. Током 2009. године Центар ЕМПРОНА
наставља континуираи рад на превенцији наркоманије.
Основни циљ рада Центра “ЕМПРОНА” је примарна
превенција наркоманије. Активности у области превенције наркоманије спроводе се путем:
- теле-апел телефонске линије,
- едукације путем интернета,
- организовања и координирања рада Центра ЕМПРОНА,
- материјални трошкови.
IV. Саветовалиште за проблеме употребе психоактивних супстанци 663.100,00 динара

за:

Организацијом Саветовалишта за проблеме употребе психоактивних супстанци пружа се адекватнија, ефикаснија и потпунија помоћ родитељима, члановима породице и самим зависницима у решавању проблема
болести зависности од психоактивних супстанци. Формирањем и координацијом тима стручњака и едукативних саветника Саветовалишта, као и јачањем сарадње,
путем Саветовалишта, између институција које су највише ангажоване на пољу превенције зависности у Граду Новом Саду, грађанима који се јављају за помоћ
омогућава се бољи систематичан приступ и квалитетнија помоћ у решавању проблема зависности.

I. Пројекте превенције зависности од психоактивних супстанци 1.034.200,00 динара

3. Надзор над спровођењем Програма обављаће
Градска управа за здравство.

1. Овим програмом утврђују се активности Градског
одбора за превенцију зависности од психоактивних
супстанци (у даљем тексту: Одбор), и врши распоред
средстава за реализацију тих активности у 2009. години, планираних Одлуком о буџету Града Новог Сада за
2009. годину (“Службени лист Града Новог Сада”, број
51/2008) и Финансијским планом прихода и примања и
расхода и издатака Градске управе за здравство за
2009. годину, у укупном износу од 2.230.000,00 динара.
2. Средства из тачке 1. овог програма користиће се

- “Здраво одрастање”
- Тематски родитељска састанци
- “Школа за вршњачке едукаторе из области превенције употребе психоактивних супстанци”
- Едукације путем вршњачких група
- Обележавање значајних датума и штампање информативних и едукативних материјала
Пројекти ће се реализовати у циљу унапређења менталног здравља младих и континуиране превенције болести зависности на територији Града Новог Сада, кроз
систематско обучавање васпитача, учитеља, наставника, професора, стручних сарадника и родитеља деце и
ученика, у објектима Предшколске установе “Радосно
детињство”, у основним и средњим школама, и кроз
обучавање вршњака едукатора и спровођење вршњач-

4. Одбор подноси Градоначелнику Града Новог Сада
годишњи Извештај о реализацији Програма, најкасније
до марта 2010. године.
5. Овај програм објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 51-34/2009- II
1. јун 2009. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве
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Градска управа за саобраћај и путеве на основу члана 7. Одлуке о јавним паркиралиштима (“Службени лист
Града Новог Сада”, бр. 7/2004 и 5/2006), доноси

Градска управа за саобраћај и путеве на основу члана 7. Одлуке о јавним паркиралиштима (“Службени лист
Града Новог Сада”, бр. 7/2004 и 5/2006), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПОВРЕМЕНИХ
ПАРКИРАЛИШТА ЗА ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА
МАНИФЕСТАЦИЈЕ “EXIT” У НОВОМ САДУ
I.
Одређују се повремена паркиралишта за путничке аутомобиле за време одржавања манифестације
“EXIT”
- у Улици проте Михалџића и деловима улица Лисинског и Владимира Назора, од Улице проте Михалџића до Београдске улице, капацитета 79 паркинг-места,
- на Тргу владике Николаја, капацитета 47 паркингместа,
- на платоу између Кеја скојеваца и навоза на друмско-железнички мост, капацитета 503 паркингместа,
- на платоу код ресторана “Траг”, капацитета 76
паркинг-места, и
- дуж Кеја скојеваца, од Трга владике Николаја до
навоза на друмско-железнички мост, капацитета
109 паркинг-места.
За коришћење паркиралишта из става 1. ове тачке
не врши се наплата накнаде.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу “Паркинг сервис” Нови Сад, да:
- паркиралишта из тачке I. овог решења, уреди, опреми и обележи одговарајућом саобраћајном сигнализацијом, према Саобраћајно-технолошким
скицама паркиралишта за EXIT 09 од 15. јуна
2009. годсине, и Сигнализацији за навођење на
паркиралишта од 15. јуна 2009. године,
- путем средстава јавног информисања обавести
грађане и друге кориснике о коришћењу паркиралишта.
III. Ово решење важи од 9. јула 2009. године до 12.
јула 2009. године.
IV. Рок за извршење овог решења је 1. јул 2009. године.
V. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: 34-1957/2009-IV
15. јун 2009. године
НОВИ САД
Начелник
Радивој Павлов, с.р.

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПОВРЕМЕНОГ
ПАРКИРАЛИШТА НА ТЕМЕРИНСКОМ
ПУТУ 31-33 У НОВОМ САДУ
I. Одређује се повремено пакриралиште за путничке
аутомобиле на Темеринском путу, на простору наспрам
кућних бројева 31-33 у Новом Саду, на катастарској
парцели број 1424/3 К.О. Нови Сад I, до привођења парцеле намени утврђеној урбанистичким планом.
Паркиралиште из става 1. ове тачке је капацитета
144 паркинг-места.
II. Паркиралиште из тачке I. може се користити као
посебно паркиралиште само недељом, у времену од
6,00 до 14,00 часова, почев од 14. јуна 2009. године.
III. Наплата накнаде за коришћење паркиралишта из
тачке I овог решења вршиће се у складу са Одлуком о
утврђивању цена паркирања и уклањања моторних возила (“Службени лист Града Новог Сада”, број 19/2009).
Наплату накнаде за коришћење паркиралишта
обавља Јавно комунално предузеће “Паркинг сервис”
Нови Сад путем мобилне телефоније и паркинг-карте
купљене код дистрибутера.
IV. Налаже се Јавном комуналном предузећу “Паркинг сервис” Нови Сад, да:
- паркиралиште из тачке I. овог решења уреди, опреми и постави саобраћајну сигнализацију у складу са Пројектом техничког регулисања саобраћаја, број 4292 од 9. јуна 2009. године, који је
израдило Јавно предузеће “Завод за изградњу
Града” у Новом Саду - Служба за развој и управљање саобраћајем,
- да након истека рока важности овог решења, са
паркиралишта уклони сву саобраћајну сигнализацију.
V. Надзор над извођењем радова из тачке IV. овог
решења врши Јавно предузеће “Завод за изградњу Града” у Новом Саду.
VI. Рок за извршење овог решења је 13. јун 2009. године.
VII. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: 34-1945/2009-IV
11. јун 2009. године
НОВИ САД
Начелник
Радивој Павлов, с.р.

24. jun 2009.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 7. Одлуке о јавним паркиралиштима (“Службени лист
Града Новог Сада”, бр. 7/2004 и 5/2006), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ОПШТЕГ ПАРКИРАЛИШТА
У УЛИЦИ МИРОСЛАВА АНТИЋА
У НОВОМ САДУ
I. Одређује се опште паркиралиште за путничке аутомобиле у Улици Мирослава Антића, преко пута кућних бројева 2-4 у Новом Саду, капацитета четири паркинг-места.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу "Паркинг сервис" Нови Сад, да паркиралиште из тачке I. овог
решења уреди, опреми и постави саобраћајну сигнализацију према Пројекту техничког регулисања саобраћаја, број 1510 од 21. априла 2003. године, који је израдило Јавно предузеће "Завод за изградњу Града" у
Новом Саду.
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број 2336 од 6. септембра 2005. године, који је израдило
Јавно предузеће “Завод за изградњу Града” у Новом Саду.
III. Налаже се Јавном предузећу “Завод за изградњу
Града” у Новом Саду, да постављене саобраћајне знаке
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.
IV. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог
решења, врши Јавно предузеће “Завод за изградњу
Града” у Новом Саду.
V. Рок за извршење овог решења је 10. јун 2009. године.
VI. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: 34-1870/2009-IV
4. јун 2009. године
НОВИ САД
Начелник
Радивој Павлов, с.р.

III. Налаже се Јавном предузећу "Завод за изградњу
Града" у Новом Саду, да постављене саобраћајне знаке
унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.
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IV. Надзор над извођењем радова из тачке II. овог
решења, врши Јавно предузеће "Завод за изградњу
Града" у Новом Саду.

Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 7. Одлуке о јавним паркиралиштима (“Службени лист
Града Новог Сада”, бр. 7/2004 и 5/2006), доноси

V. Рок за извршење овог решења је 10. јун 2009. године.
VI. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: 34-1869/2009-IV
4. јун 2009. године
НОВИ САД
Начелник
Радивој Павлов, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 7. Одлуке о јавним паркиралиштима (“Службени лист
Града Новог Сада”, бр. 7/2004 и 5/2006), доноси

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ОПШТЕГ ПАРКИРАЛИШТА
У СУТЈЕСКОЈ УЛИЦИ У НОВОМ САДУ
I. Одређује се опште паркиралиште за путничке аутомобиле у Сутјеској улици у Новом Саду испред зграде
правосудних органа, капацитета четири паркинг-места.
II. Налаже се Јавном комуналном предузећу “Паркинг
сервис” Нови Сад, да паркиралиште из тачке I. овог решења уреди, опреми и постави саобраћајну сигнализацију према Пројекту техничког регулисања саобраћаја,

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА РЕШЕЊА
О ОДРЕЂИВАЊУ ПОВРЕМЕНИХ
ПАРКИРАЛИШТА У НЕПОСРЕДНОЈ
БЛИЗИНИ ОБЈЕКАТА “НОВОСАДСКОГ
САЈМА” У НОВОМ САДУ
I. Престаје да важи Решење о одређивању повремених паркиралишта у непосредној близини објеката “Новодадског сајма” у Новом Саду (“Службени лист Града
Новог Сада”, бр. 13/2007).
II. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: 34-1862/2009-IV
1. јун 2009. године
НОВИ САД
Начелник
Радивој Павлов, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 148. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(“Службени гласник СР Србије”, бр. 53/82-пречишћен
текст, 15/84, 5/86 и 21/90 и “Службени гласник Републике
Србије”, бр. 28/91, 53/93, 67/93, 48/94, 25/97 и 101/2005),
доноси
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РЕШЕЊЕ
О ЗАШТИТИ ПЕШАЧКИХ ПОВРШИНА У
ПОДГОРИЧКОЈ УЛИЦИ У НОВОМ САДУ
1. Одређује се заштита пешачких површина постављањем заштитних стубића у Подгоричкој улици у
Новом Саду, у зони Мaxton центра.
2. Налаже се Јавном предузећу “Завод за изградњу
Града” у Новом Саду да постави и редовно одржава заштитне стубиће према Плану техничког регулисања саобраћаја, број 4158 од 7. маја 2009. године, који је израдило Одељење за развој и управљање саобраћајем
Јавног предузећа “Завод за изградњу Града” у Новом
Саду.
3. Рок за извршење овог решења је 30. јун 2009. године.
4. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: 34-1662/2009-IV
9. јун 2009. године
НОВИ САД
Начелник
Радивој Павлов, с.р.

24 jun 2009.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 148. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(“Службени гласник СР Србије”, бр. 53/82-пречишћен
текст, 15/84, 5/86 и 21/90 и “Службени гласник Републике Србије”, бр. 28/91, 53/93, 67/93, 48/94, 25/97 и
101/2005), доноси

РЕШЕЊЕ
О ЗАШТИТИ ПЕШАЧКИХ ПОВРШИНА
У УЛИЦИ ИЛИЈЕ ОГЊАНОВИЋА
У НОВОМ САДУ
1. Одређује се заштита пешачких површина постављањем заштитних стубића у Улици Илије Огњановића у Новом Саду, на делу од Улице Модене до Булевара Михајла Пупина.
2. Налаже се Јавном предузећу “Завод за изградњу
Града” у Новом Саду, да постави и редовно одржава заштитне стубиће према Плану техничког регулисања саобраћаја, број 4199 од 8. маја 2009. године, који је израдило Одељење за развој и управљање саобраћајем
Јавног предузећа “Завод за изградњу Града” у Новом
Саду.
3. Рок за извршење овог решења је 15. јун 2009. године.
4. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 148. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(“Службени гласник СР Србије”, бр. 53/82-пречишћен
текст, 15/84, 5/86 и 21/90 и “Службени гласник Републике Србије”, бр. 28/91, 53/93, 67/93, 48/94, 25/97 и
101/2005), доноси

РЕШЕЊЕ
О ЗАШТИТИ ПЕШАЧКИХ ПОВРШИНА У
УЛИЦИ СОЊЕ МАРИНКОВИЋ У НОВОМ САДУ
1. Одређује се постављање заштитних стубића на
тротоару у Улици Соње Маринковић у Новом Саду.
2. Налаже се Јавном комуналном предузећу “Паркинг сервис” Нови Сад, да постави заштитне стубиће
према Плану техничког регулисања саобраћаја, број
3713 од 30 јуна 2008. године, који је израдило Одељење
за развој и управљање саобраћајем Јавног предузећа
“Завод за изградњу Града” у Новом Саду.
3. Рок за извршење овог решења је 15. јун 2009. године.
4. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: 34-1868/2009-IV
4. јун 2009. године
НОВИ САД
Начелник
Радивој Павлов, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: 34-1899/2009-IV
5. јун 2009. године
НОВИ САД
Начелник
Радивој Павлов, с.р.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 148. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(“Службени гласник СР Србије”, бр. 53/82-пречишћен
текст, 15/84, 5/86 и 21/90 и “Службени гласник Републике Србије”, бр. 28/91, 53/93, 67/93, 48/94, 25/97 и
101/2005), доноси

РЕШЕЊЕ
О ЗАШТИТИ ПЕШАЧКИХ ПОВРШИНА НА
БУЛЕВАРУ ОСЛОБОЂЕЊА КОД КУЋНИХ
БРОЈЕВА 135-151 У НОВОМ САДУ
1. Одређује се заштита пешачких површина на Булевару ослобођења код кућних бројева 135-151 у Новом
Саду, постављањем металних стубића.
2. Налаже се Јавном предузећу “Паркинг сервис””
Нови Сад, да постави металне стубиће према Пројекту
техничког регулисања саобраћаја, број 4276 од 3. јуна
2009. године, који је израдила Служба за развој и уп-

24. jun 2009.

Broj 27 – Strana 747.

SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA

рављање саобраћајем Јавног предузећа “Завод за изградњу Града” у Новом Саду.

Јавно комунално предузеће
“Водовод и канализација” Нови Сад

3. Рок за извршење овог решења је 15. јун 2009. године.

500

4. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: 34-1861/2009-IV
3. јун 2009. године
НОВИ САД
Начелник
Радивој Павлов, с.р.

На основу члана 29. тачка 11. Статута Јавног
комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови
Сад ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 15/2009) и
Решења Градског већа Града Новог Сада, о давању
сагласности на цене производње и испоруке воде и
одвођења отпадних вода путем канализационе мреже,
број 352-1316/2009-II од 17. јуна 2009. године, Управни
одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и
канализација" Нови Сад, на 12. ванредној седници
одржаној 22. јуна 2009. године, донео је:

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

РЕШЕЊЕ
О ОГРАНИЧЕЊУ БРЗИНЕ КРЕТАЊА
ВОЗИЛА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ КАЋ
1. Одређује се ограничење брзине кретања возила
на 50 km/h у насељеном месту Каћ.
2. Налаже се Јавном предузећу “Завод за изградњу
Града” у Новом Саду, да:
- постави саобраћајну сигнализацију према Пројекту
техничког регулисања саобраћаја, број 4265 од 2. јуна
2009. године, који је израдило Одељење за развој и управљање саобраћајем Јавног предузећа “Завод за изградњу Града” у Новом Саду;
- постављену саобраћајну сигнализацију унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.
3. Рок за извршење овог решења је 15. јун 2009. године.
4. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: 34-1900/2009-IV
5. јун 2009. године
НОВИ САД
Начелник
Радивој Павлов, с.р.

Утврђују се цене производње и испоруке воде и одвођења отпадних вода путем канализационе мреже у
следећим износима:
II
Цене производње и испоруке воде:
1. За кориснике ових услуга у пословним просторијама у износу од 53,20 дин/m3
2. За кориснике у индивидуалном становању у износу од 22,58 дин/m3
3. За корисинике у колективном становању (скупштине станара) у износу од 22,58 дин/m3
4. За кориснике у колективном и индивидуалном становању преко рационалне потрошње у износу од 53,20
дин/m3
III
Цене услуга одвођења отпадних вода путем канализационе мреже:
1. За кориснике ових услуга у пословним просторијама у износу од 33,47 дин/m3
2. За кориснике у индивидуалном становању у износу од 14,23 дин/m3
3. За кориснике у колективном становању (скупштине станара) у износу од 14,23 дин/m3
IV
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада", а
примењиваће се од 1. јула 2009. године
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”
УПРАВНИ ОДБОР
Број: 3.3.0.-12600/1
22. јун 2009. године
НОВИ САД
Председник
Дејан Шарић, дипл. инж. технологије, с.р.
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Служба за заједничке послове

—

—
Служба Скупштине Града
Новог Сада
Жарка Зрењанина бр. 2
Објављује

Служба за заједничке послвое
Новог Сада
Жарка Зрењанина бр. 2.
Објављује

ОГЛАС

ОГЛАС

за пријем у радни однос радника на неодређено време за радно место
- Извршилац - технички секретар
1 извршилац

за пријем у радни однос радника на неодређено време за радно место
- шеф Одсека за обезбеђење
објеката
1 извршилац

Услови за рад:
Средња стручна спрема друштвеног смера, шест месеци радног стажа и положен државни стручни испит.
Осим наведених услова у овом огласу, кандидат треба да испуњава услове утврђене чланом 6. Закона о
радним односима у државним органима:
- да је држављанин Републике Србије,
- да има општу здравствену способност
- да није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу.
Оглас остаје отворен осам дана од дана објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”.
Уз пријаву са биографијом, кандидат доставља: оверену фотокопију дипломе, Уверење о положеном
државном стручном испиту, доказ о радном стажу, Уверење о држављанству Републике Србије и Уверење од
суда да није под истрагом, на адресу:
Градска управа за опште послове Града Новог Сада
- Писарница, са назнаком за оглас Службе Скупштине
Града или лично у зграду на Тргу слободе, број 1 - Писарница.
Неблаговремене пријаве и пријаве са непотпуним
документима неће се разматрати.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Служба Скупштине
Број: 111/2009-145-I
24. јун 2009. године
НОВИ САД

Услови за рад:
Виша школа за организацију рада или виша пословна
школа, VI1 степен стручне спреме, три године радног
стажа у струци и положен државни стручни испит.
Учесник огласа треба да испуњава услове из члана
6. Закона о радним односима у државним органима
(“Службени гласник Републике Србије”, број 48/91,
66/91, 49/99, 34/2001 и 39/2002) и то:
- да је држављанин Републике Србије,
- да има општу здравствену способност
- да није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу.
Оглас остаје отворен осам дана од дана објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”.
Уз пријаву са биографијом, кандидат доставља: доказ о завршеној школи, Уверење о држављанству Републике Србије и Уверење од суда да није под истрагом, на следећу адресу:
Градска управа за опште послове Града Новог Сада
- Писарница, или лично у зграду на Тргу слободе, број 1
- Писарница.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Служба за заједничке послове
Број: 111/2009-144-XIX
22. јун 2009. године
НОВИ САД
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Одлука о изменама и допунама Одлуке
о мрежи дечијих вртића и основних школа
на територији Гграда Новог Сада

719

Одлука о измени Одлуке о мрежи дечијих
вртића и основних школа на територији
Града Новог Сада

721

Одлука о оснивању Основне школе
“Марија Трандафил” у Ветернику

722

Одлука о изменама и допунама Плана
детаљне регулације блокова између
улица Радничке, Стражиловске и
Булевара цара Лазара у Новом Саду

724

План детаљне регулације дела
Транџамента у Петроварадину

729
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Решење о образовању Комисије за спровођење јавног конкурса за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за
суфинансирање реализације пројеката
који представљају значајна остварења
у области издавања књига и часописа

742

Решење о измени и допуни Решења о
образовању Комисије за спровођење
поступка јавног конкурса, за избор пројеката који својим квалитетом доприносе
афирмацији уметничког и културног
стваралаштва

742

Решење о давању сагласности на члан 6.
Правилника о организацији и систематизацији послова Туристичке организације
Града Новог Сада

742

Програм превенције зависности од психоактивних супстанци за 2009. годину

743

Градска управа за саобраћај и путеве
Градско веће
490
481

482

483

Програм инвестиционих активности
Завода за хитну медицинску помоћ
Нови Сад за 2009. годину
Програм инвеситиционих активности и
текућег одржавања Завода за здравствену заштиту студената Нови Сад за
2009. годину
Решење о измени Решења о одређивању места и услова за привремено постављање одређених објеката и уређаја на
јавним површинама које су у зони заштите

739

491

492
740
493
740

494

Градоначелник
495
484

485

Решење о образовању Комисије за процену штете у пољопривреди на територији Града Новог Сада, због суше и других елементарних непогода
Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Комисије
за процену штете у пољопривреди на
територији Града Новог Сада, због суше
и других елементарних непогода

496
741

497
498

741

Решење о одређивању повремених паркиралишта за време одржавања манифестације “EXIT” у Новом Саду

744

Решење о одређивању повременог паркиралишта на Темеринском путу 31-33
у Новом Саду

744

Решење о одређивању општег паркиралишта у Улици Мирослава Антића
у Новом Саду

745

Решење о одређивању општег паркиралишта у Сутјеској улици у Новом Саду

745

Решење о престанку важења Решења о
одређивању повремених паркиралишта
у непосредној близини објеката “Новосадског сајма” у Новом Саду

745

Решење о заштити пешачких површина
у Подгоричкој улици у Новом Саду

745

Решење о заштити пешачких површина
у Улици Соње Маринковић у Новом Саду

746

Решење о заштити пешачких површина
у Улици Илије Огњановића у Новом Саду

746

Решење о заштити пешачких површина
на Булевару ослобођења код кућних бројева 135-151 у Новом Саду

746
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—

Јавно комунално предузеће
“Водовод и канализација” Нови Сад

Оглас за пријем у радни однос радника
на неодређено време за радно место
- Извршилац - технички секретар
1 извршилац

748

Служба за заједничке послове
500

Одлука о утврђивању цена производње
и испоруке воде и одвођења отпадних
вода путем канализационе мреже

—
747

Оглас за пријем у радни однос радника
на неодређено време за радно место
- шеф Одсека за обезбеђење објеката
1 извршилац
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