SLU@BENI LIST
GRADA NOVOG SADA
Godina XXIX - Broj 58

NOVI SAD, 24. decembar 2010.

ГРАД НОВИ САД

Скупштина

856
На основу члана 35. став 10. и члана 215. став 6.
Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник
Републике Србије”, бр. 72/09, 81/09 - исправка и 64/10 одлука УС) и члана 24. тачка 6. Статута Града Новог
Сада – пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на
XXXII седници 26. новембра 2010. године, доноси

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ДЕЛА АЛМАШКОГ КРАЈА У НОВОМ САДУ
1. УВОД
1.1. Правни основ за израду плана
План детаљне регулације дела Алмашког краја у Новом Саду (у даљем тексту: план) израђен је на основу
Одлуке о изради плана детаљне регулације дела Алмашког краја у Новом Саду (“Службени лист Града Новог Сада”, број 15/2009) донете на XIII седници Скупштине Града Новог Сада од 24. априла 2009. године.

1.2. Положај, место и карактеристике простора
који је обухваћен планом
Простор који је обухваћен планом део је Алмашког
краја који се ослања на најуже градско језгро. Простор
је омеђен улицама Гундулићевом, Ђорђа Рајковића,
Земљане ћуприје, Косте Хаџи мл., Матице српске, Стеријином, Хаџић Светића и Темеринском, укупне површине 17,17 ha.
Према Генералном плану града Новог Сада до 2021.
године – пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 39/2006), (у даљем тексту: Генерални план)
простор је у највећој мери намењен становању са великим учешћем ванстамбених садржаја и општеградским
центрима уз Темеринску улицу и на делу уз Стеријину
улицу. Такође, овај део града је означен као зона урбанистичког надзора са аспекта заштите градитељског
наслеђа, односно дефинисани су услови и мере за очување урбане матрице и ограничене су планиране висине изградње објеката.
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2. ОБУХВАТ ПЛАНА СА ОПИСОМ ГРАНИЦЕ
Грађевински рејон који је обухваћен планом налази
се у КО Нови Сад I унутар описане границе.
За почетну тачку описа границе грађевинског рејона
утврђена је осовинска тачка број 3991 на пресеку осовина улица Темеринске и Гундулићеве. У правцу југа
граница прати осовину Темеринске улице до пресека са
осовином Улице Хаџић Светића који је дефинисан осовинском тачком број 8933. Даље граница скреће у правцу југоистока, прати осовину Улице Хаџић Светића до
пресека са осовином Стеријине улице који је дефинисан осовинском тачком број 8931, затим наставља осовином Стеријине улице до пресека са осовином Улице
Матице српске где је осовинска тачка број 8964. Даље
граница скреће у правцу североистока, прати осовину
Улице Матице српске до пресека са осовином Улице
Косте Хаџи мл. где је осовинска тачка број 8968. Од ове
тачке граница прати осовине улица Косте Хаџи мл. и
Земљане ћуприје у правцу југоистока, а затим североистока до пресека са осовином Улице Марка Миљанова
који је дефинисан осовинском тачком број 962. Од ове
тачке граница прати осовину Улице Марка Миљанова, у
правцу истока, до пресека са осовином Улице Ђорђа
Рајковића где је осовинска тачка број 2223. У правцу севера граница прати осовину Улице Ђорђа Рајковића до
пресека са осовином Гундулићеве улице који је дефинисан осовинском тачком број 8941. Даље граница
скреће у правцу северозапада осовином Гундулићеве
улице и долази до тачке која је утврђена за почетну
тачку описа границе грађевинског рејона.
Површина која је обухваћена планом је 17,17 ha.

3. ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРОСТОРА
И ОПРЕМАЊА ИНФРАСТРУКТУРОМ
3.1. Просторна организација
План организације и уређења простора заснива се
на следећим принципима:
- стимулисању процеса трансформације у деловима где су промене вида становања и начина изградње већ започете,
- дефинисању мере развоја у оквиру намена и режима са циљем да се умањи хетерогеност простора,
- поштовању наслеђене урбане матрице, регулације улица,
- очувању амбијенталних вредности и Алмашке цркве као просторног репера градског значаја,
- уређењу јавних површина и
- преиспитивању могућности уклапања нелегално
изграђених објеката у план.
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У циљу завршавања започетих целина и подстицања
развоја ванстамбених намена, за просторе уз Темеринску и Гундулићеву улицу (делови блокова 107, 119, 124,
126 и 127 и цео блок 118), планира се изградња вишепородичних објеката са пословањем или пословних објеката, веће спратности (П+3+Пк и П+4+Пк). Према унутрашњости простора спратност је мања, П+2+Пк, а
централни део је још нижи са спратношћу од П+Пк до
П+1+Пк.
На делу простора где се планира изградња и реконструкција објеката са спратношћу П+1+Пк могуће је реализовати, код нове изградње, породично или вишепородично становање, као и пословне објекте, према
капацитету парцеле и захтеву инвеститора, уз поштовање прописаних услова.
Планира се да приземне куће, са коришћењем поткровља, породично становање у режиму реконструкције
и нове изградње, чине фронт улица Саве Вуковића,
Лађарске, Барањске, дела Светосавске, Матице српске,
Милана Ракића, дела Алмашке и Марка Нешића (делови блокова 108, 109, 110, 111, 112, 114, 124, 125, 126 и
цели блокови 115 и 116). У зони где је спратност ограничена на приземну, уз могућност коришћења поткровља,
у највећој мери се обезбеђује очување амбијента, чувајући наслеђене волуметријске односе као важан елемент урбане матрице.
Објекти јавне намене, дом здравља и предшколска
установа могу, према потреби, проширити своје капацитете доградњом или надоградњом. Уместо постојећих,
могуће је изградити нове објекте. Планира се један нови објекат за јавну намену у Улици Коче Коларова,
првенствено за садржаје канцеларијског типа, али и
мање сале за скупове, спратности до Су+П+4+Пк.
За пословање се задржава постојећа намена на простору бившег “Технометала” у Темеринској улици са гаражом у централном делу блока. На овој парцели је могуће планирати један стан. Пословање је могуће
реализовати на целом простору у комбинацији са становањем према дефинисаним условима.
На простору који користи Српска православна црква,
осим храма Света три јерарха који се у потпуности чува, планира се изградња стамбеног објекта спратности
П+1+Пк, уз могућност фазне реализације. Организација
је прилагођена стању, потребама корисника и оптималном искоришћењу простора.
Развојност овог решења се базира на чињеници о
вредности места, непосредне близине центра града и
задржаној могућности изградње приземних објеката.
За потребе паркирања користиће се простори на
парцелама (за отворене паркинге и подрумске гараже),
у оквиру расположивих капацитета унутар регулација
улица, а на подручју највеће концентрације, у зони Темеринске улице, у блоку 107, планира се и изградња гараже, капацитета око 200 места.

3.2. Подела грађевинског рејона на потцелине
у складу са планираном наменом
Стање на терену, па с тим у вези и начин уређења
простора, заснива се на јасној структури урбаних блокова са ободном изградњом, који чине елементе основне поделе на потцелине. Веома специфична урбана

24. decembar 2010.

матрица на овом делу формира седамнаест (17) блокова. Бројеви блокова су 107 до 119 и 124 до 127. Номенклатура блокова је преузета из базе катастра урбанистичких блокова која је повезана са регистром
становништва.
Основна намена урбаних блокова је вишепородично
и породично становање мањих или већих густина, а у
оквиру ове намене планирају се све сродне намене које
прате функцију становања, као и објекти јавних служби,
зелених и саобраћајних површина.
Специфичне функционалне целине не могу се издвојити, изузев оне дуж Темеринске улице са основним
обележјем линијског центра. Другу специфичну целину,
којој посебно обележје даје храм, чини Алмашка улица.
Њену специфичност опредељују амбијенталне одлике,
па се, у складу са тим, дефинишу и плански елементи.

3.3. Јавно и остало грађевинско земљиште
Планом je јавно грађевинско земљиште разграничено од осталог грађевинског земљишта. Од целих и делова постојећих парцела образоваће се парцеле јавног
грађевинског земљишта, према графичком приказу број
4, “План поделе на јавно и остало грађевинско земљиште са условима за формирање грађевинских парцела”
у Р 1:1000.
Јавно грађевинско земљиште:
- саобраћајнице: целе парцеле бр. 8713/2, 8729/2,
8739, 9178, 9218, 10508, 10525, 10526, 10527,
10529, 10531, 10532, 10533, 10534, 10535, 10558 и
делови парцела бр. 8700, 8701, 8705, 8706, 8709,
8710, 8711, 8712, 8716, 8718/1, 8718/3, 8727, 8730,
8733, 8734, 8735, 8736, 8737, 8738, 8740, 8741,
8742, 8744, 8745, 8747/2, 8749, 8752, 8754, 8756,
8757, 8759, 9053, 9059/1, 9059/2, 9059/3, 9063/1,
9064, 9065, 9067, 9068/2, 9070, 9071, 9072, 9073,
9074, 9078, 9079, 9080, 9086, 9089, 9104, 9125,
9179, 9180, 9181, 9229, 9231, 9240, 9249/1, 10503,
10514, 10515, 10522, 10523, 10524/1, 10530, 10538,
10556, 10557, 10559/2;
- заједничке блоковске површине: целе парцеле бр.
8728, 9208 и делови парцела бр. 8710, 8711, 8712,
8716, 8718/1, 8718/4, 8723;
- предшколска установа: целе парцеле бр. 9192,
9193;
- дом здравља: цела парцела број 9054 и део парцеле број 9055;
- објекат јавне намене: део парцеле број 8718/1;
- паркинг: цела парцела број 9124 и делови парцела бр. 9114, 9125;
- трансформаторске станице: целе парцеле бр.
8718/2, 9091/2, 9249/4 и делови парцела бр. 8718/1,
8716, 8754, 9064, 9080, 9136/2, 9228, 10524/1.
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 број 4. Планиране регулационе линије
дате су у односу на осовине саобраћајница или у односу
на постојеће границе парцела. Осовине саобраћајница
дефинисане су координатама осовинских тачака које су
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дате на графичком приказу. Постојеће регулационе линије које су са преломима, најчешће због неправилне
основе постојећих објеката, могу се исправити приликом реализације плана.
На осталом грађевинском земљишту постојећа парцелација се у највећем обиму задржава. Промене се огледају у обједињавању парцела. Поред обавезног обједињавања парцела приказаног на графичком приказу
број 4, могуће је припојити и суседне парцеле, али у оквиру истог режима. Парцелу под објектом, који се руши,
припојити парцели дворишта.

3.4. Мрежа инфраструктуре
3.4.1. План саобраћаја
У циљу побољшања моторизованог саобраћаја, планира се повезивање Алмашке улице са Улицом Марка
Миљанова, како је утврђено Генералним планом. Нова
траса, где везу чини Улица Павла Стаматовића уместо
Улице Милана Ракића, последица је измена Генералног
плана иницираних од грађана и неких стручних институција. Ово ће омогућити повезивање Београдског кеја
са Булеваром краља Петра I преко улица Павла Стаматовића, Алмашке и Доситејеве, односно биће формиран
спољни прстен око центра града.
Планирају се мање интервенције на постојећим коловозима у виду побољшања геометријских елемената
на њима. Изградиће се комфорније и безбедније саобраћајнице, а посебно раскрснице. Раскрсница улица:
Милана Ракића, Земљане ћуприје, Ђорђа Рајковића и
Марка Миљанова планира се као модерна кружна раскрсница.
Планирано решење проблема недовољног капацитета мирујућег саобраћаја огледа се у изградњи нових
блоковских и уличних паркинга, а паркирање возила за
сопствене потребе власника вишепородичних стамбених објеката, свих врста изградње, потребно је да се
обезбеди на грађевинској парцели изван површине јавног пута. На местима где то услови дозвољавају, а постоје потребе, могућа је изградња јавних паркинга (иако
нису уцртани на графичким приказима и профилима
улица).

3.4.2. План водне инфраструктуре
Снабдевање водом
Снабдевање водом планира се преко постојеће водоводне мреже са планираним проширењем, односно
реконструкцијом дотрајалих деоница.
Постојећа примарна водоводна мрежа, профила
Ø 200mm, изграђена је дуж улица Ђорђа Рајковића и
Марка Миљанова.
Постојећа секундарна водоводна мрежа, профила
Ø 100mm, изграђена је у свим постојећим улицама.
Планирана секундарна водоводна мрежа изградиће се
дуж свих планираних улица и биће профила Ø 100mm.
Омогућава се реконструкција дотрајале примарне и
секундарне водоводне мреже, као и измештање дела
постојеће водоводне мреже према положају инсталација дефинисаних попречним профилима улица.
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За снабдевање водом, на јавним површинама, планира се више јавних чесми.
Планирана водоводна мрежа у потпуности ће задовољити потребе за водом корисника на овом простору
и дефинисана је на графичком приказу "План водне инфраструктуре" у Р 1: 1000.
Одвођење отпадних и атмосферских вода
Одвођење отпадних и атмосферских вода планира
се преко постојећег заједничког канализационог система са планираним проширењем и реконструкцијом дотрајалих деоница.
Постојећа примарна канализациона мрежа реализована је у улицама Алмашкој, профила Ø 350/210 cm,
Ђорђа Рајковића, профила 2x Ø 200/180cm, као и у делу
Темеринске улице, профила Ø 110/60cm.
Постојећа секундарна канализациона мрежа реализована је у свим постојећим улицама и профила је од Ø
250 до Ø 500 mm. Ова канализациона мрежа је делом
дотрајала. Отежано функционисање је нарочито карактеристично за деонице старе канализационе мреже,
профила 45/30 cm, koja је оптерећена и талогом.
Планира се оријентација, канализацијом прихваћених укупних вода, као и до сада, према колекторима у
улицама Алмашкој и Ђорђа Рајковића, односно према
постојећем колектору у Темеринској улици.
Планира се изградња нове канализационе мреже с
обзиром да је постојећа у знатној мери дотрајала и неодговарајућег профила.
Планирана примарна канализациона мрежа биће
профила од Ø 600 до Ø 1000 mm. Планирана секундарна канализациона мрежа биће профила од Ø 250 до
Ø 500 mm.
Омогућава се реконструкција дотрајале канализационе мреже, као и измештање дела постојеће мреже
према положају инсталација дефинисаним у попречним
профилима улица.
Планирана канализациона мрежа у потпуности ће
задовољити потребе одвођења укупних вода на овом
простору и дефинисана је на графичком приказу "План
водне инфраструктуре" у Р 1: 1000.
Подземне воде
Меродавни нивои подземних вода су:
- максимални ниво подземних вода око 76,60 m н.в.,
- минимални ниво подземних вода око 73,50 m н.в.
Правац водног огледала просечног нивоа подземних
вода је југозапад- североисток са смером пада према
североистоку.

3.4.3. План енергетске инфраструктуре
Снабдевање електричном енергијом
Ово подручје ће се снабдевати електричном енергијом
из јединственог електроенергетског система. Основни
објекти за снабдевање биће трансформаторскa станицa
(ТС) 110/35(20) kV “Нови Сад 4”, планирана ТС 110/20 kV
“Центар” и будуће разводно постројење (РП) 20 kV
“Подбара”. Од TС “Нови Сад 4”, ТС “Центар” и РП
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“Подбара” напајаће се дистрибутивне трансформаторске станице 20/0,4 kV од којих ће полазити дистрибутивна 0,4 kV мрежа до потрошача, чиме ће се омогућити квалитетно снабдевање електричном енергијом
свих садржаја на овом подручју.
Да би се планирани објекти квалитетно снабдевали
електричном енергијом, изградиће се нове дистрибутивне ТС 20(10)/0,4 kV. Надземну дистрибутивну мрежу
0,4 kV потребно је демонтирати и изградити подземно.
За пролаз електроенергетских каблова и прилаз трансформаторским станицама потребно је обезбедити право службености пролаза, као и одговарајућу ширину и
висину пасажа (3,5 x 4 m). Нове ТС могу се градити и
на свим парцелама намењеним пословним садржајима,
према стварним потребама за снабдевањем. Такође,
нове ТС могу се градити и у оквиру пословних објеката,
у приземљу објекта. Дистрибутивну ТС у Улици Земљане ћуприје потребно је изместити у дно парцеле да би
се омогућила нова изградња у њеном предњем делу, уз
обавезно обезбеђен приступ кроз пасаж. Планирана
20 kV мрежа и 0,4 kV мрежа градиће се подземно, на за
то планираним местима у попречним профилима улица.
Приликом уређења јавних простора могуће је надземне
дистрибутивне ТС заменити подземним (укопаним).
Снабдевање топлотном енергијом
Снабдевање топлотном енергијом вршиће се из
градског топлификационог система, градског гасификационог система и коришћењем индивидуалних топлотних извора.
Од топлане “Исток” постоји изграђена вреловодна
мрежа (преко магистралног вреловода у Косовској улици) на коју су прикључени објекти са преовлађујућим
вишепородичним становањем. Са ове мреже ће се градити разделна вреловодна мрежа до свих планираних
објеката вишепородичног становања.
Објекти породичног становања су прикључени на
дистрибутивну гасоводну мрежу која се снабдева гасом
са градске гасоводне мреже средњег притиска путем
мерно-регулационе станице “Подбара”. На дистрибутивну гасоводну мрежу потребно је прикључити све
објекте породичног становања, а алтернативно се могу
прикључити и објекти вишепородичног становања.
Снабдевање пословних објеката могуће је и са топлификационог и гасификационог система, у зависности од
техничких могућности и услова.
Осим системски решеног снабдевања електричном
енергијом, препоручује се и употреба алтернативних и
обновљивих извора енергије – енергије сунца, геотермалне енергије итд.
Главни правци изградње планиране енергетске инфраструктуре дати су на графичком приказу “План енергетске инфраструктуре” у Р 1 : 1000.

3.4.4. Телекомуникације
Ово подручје биће прикључено на телекомуникациони систем Града. Корисници са овог простора биће повезани на аутоматску телефонску централу у Улици
Милована Глишића преко подземне мреже телефонских каблова у ободним улицама. Капацитет централе је
довољно велики да омогући проширење телекомуника-
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ционе мреже до планираних објеката. 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.
На подручју не постоји изграђен ниједан антенски
стуб са антенским системом мобилне телефоније. Нове
системе је могуће постављати уз поштовање свих правилника и техничких прописа који регулишу ову област.

3.5. План нивелације
Грађевински рејон обухваћен планом налази се на
надморској висини од 77 до 79,60 m, са генералним падом од запада према истоку, са падовима испод 1%.
Како је ово део града са најраније изграђеним коловозом, нивелационо решење је слика постојећег стања
које се задржава. Коте заштитног тротоара нових објеката прилагодиће се нивелетама коловоза, са висинском разликом мин. 0,20 m.
Планом нивелације дати су следећи елементи:
- коте прелома нивелете осовина саобраћајница,
- интерполоване коте,
- нагиб нивелете.

3.6. План уређења слободних и зелених
површина
Постојећа вегетација представља изузетну биолошку и амбијенталну вредност.
Евиденцијом постојеће вегетације утврђено је да је
на овом простору велики број старих и средње старих
стабала добре виталности, а да је мањи број стабала
лошег квалитета. Заступљене су врсте: јавор, липа,
бреза, храст, орах, дафина, софора, багрем, платан,
руј, кисело дрво, брусонеција, тиса, туја, смрека и јела.
Постојеће квалитетно дрвеће, посебно стара вредна
стабла, потребно је сачувати и обезбедити га техничкотехнолошким мерама заштите oд нове изградње.
Алмашка црква са својим постојећим зеленилом
представља врло значајан амбијентални и вегетацијски
простор. Заступљена су вредна стабла липе, брезе,
леске, платана, храста и јавора. Потребно га је допунити квалитетном вегетацијом праћеном елементима партерног уређења.
Саобраћајнице су оскудно озелењене, дрвореди су
проређени и неуједначени по квалитету и врсти дрвећа.
Истичу се поједине улице са квалитетним зеленилом,
старијих стабала, добре виталности, као делови дрвореда или су појединачно заступљена стабла (улице
Светосавска, Гундулићева, део Алмашке, Коче Коларова и Ђорђа Рајковића).
Озелењавање саобраћајница треба решити према
садржају њихових попречних профила. Постојеће дрвореде допунити садницама исте врсте и распоредити их
целом дужином саобраћајнице, где то просторне могућности допуштају.
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Улична проширења представљају посебну вредност
коју треба пажљиво уређивати и обликовати. Ове просторе је потребно допунити декоративним листопадним
дрвећем, озелењеним жардинијерама и потребним урбаним мобилијаром. Овако формирани простори омогућиће одмор и окупљање станара и пролазника.
Озелењавање слободних површина унутар стамбених блокова биће спроведено посебно за сваку парцелу, чинећи тако мале уређене вртове. Скуп овако формираних вртова представљаће укупни зелени фонд на
овом простору.

3.7. План заштите градитељског наслеђа
У Регистру заштићених културних добара, унутар дела Алмашког краја који је предмет плана, налази се
објекат на следећој адреси:
Црква Света три јерарха (Алмашка) НКД од изузетног значаја (Решење број 1280/48) Улица Алмашка
број 15, и додатно, у односу на оригиналне услове Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада:
“Службени гласник РС”, број 16/90 од 3. 12. 1990. установљено је да се прво решење о заштити односи само
на иконостас, а друго на објекат, без заштићене околине за коју решење није донето ни до данас иако је то законска обавеза.
Културно-историјски подаци
“Изградња парохијске цркве Света три јерарха повезана је са историјом настанка Подбаре (Алмашки крај) једног од најстаријих делова Новог Сада. Писани извори наводе да су се мештани села Алмаша, са мочварног
подручја између Темерина, Сирига и Сентомаша (Србобран), 1717-18. преселили у Варадински шанац. Никакав запис о првобитној цркви, која је подигнута одмах
по насељавању, није сачуван.
Ширење овог дела града и побољшање материјалног положаја његових житеља учинили су да је подигнута нова, друга по реду, црква која је имала ′темељ од
печене, а зидове од непечене цигле, свод и кров од дасака, патосирана циглом′. Осветио ју је 1733. године Висарион Павловић, епископ бачки.
Пратећи економски и културни развој града, а примивши обавештење од сенатора Пантелије Миланковића и Давида Рацковића о лошем стању цркве, магистрат 1775. године доноси одлуку о изградњи новог,
трећег по реду, Алмашког храма.
Нова Алмашка црква зидана је око старе, у којој се и
даље вршило богослужење, све док нова није завршена. Ова, данашња, Алмашка црква освећена је 1797. године, у време митрополита Стефана Стратимировића и
епископа Јована Јовановића и владавине ћесара аустријског Леополда II, о чему сведочи мраморна плоча
узидана на западној страни фасаде, изнад портала.
Пројекат и предрачун трошкова за изградњу цркве
дао је Мартин Ковачовски, пореклом Чех или Словак,
1775. године. Изведени облици храма разликују се у великој мери од нацрта, који, поред другачијег предлога,
показује и извесну невештину цртања и слабо познавање
перспективе. Алмашка црква је једнобродна грађевина,
засвођена полуобличастим сводом, са полукружном апсидом и звоником који се уздиже из прочеља и почива на
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четири ступца, од којих су западни уграђени у зидну масу, а источни су слободностојећи. Спољашње фасаде
цркве једноставно су рашчлањене конструктивно-декоративним елементима, у виду витких, једноставно профилисаних пиластара. На бочним спољашњим зидовима
пиластри су одвојени, са варијантом јонских капитела.
Хоризонтална подела је назначена помоћу два кордонска венца, при дну и при врху, целом дужином фасаде,
чијој живости доприносе велики, лучно завршени прозори, са класицистичким детаљима у виду оштро преломљених гирланди на оковима прозора. Звоник је завршен са доста плитком четворообличастом металном
куполом. Не иступа из предвиђене основе цркве и чини
недељиву целину са западним прочељем. Три портала,
претежно неокласицистичке обраде, најдоминантнији
су украс фасаде.
Целокупна резбарија у Алмашкој цркви, осим оквира
за целивајуће иконе, дело је дрворезбара и грађанина
новосадског, Аксентија Марковића. Иконостас, као и
већи део зидног сликарства осликао је у класицистичком стилу познати уметник Арса Теодоровић око 1803.
године.
Црква Света три јерарха у Новом Саду, познатија као
Алмашка, својом архитектуром, дрворезбарским и сликарским радовима представља репрезентативно дело
признатих мајстора и веома вредан споменик културе.”
Осим обавезе чувања културног добра, Алмашке цркве, у условима Завода за заштиту споменика културе
износи се јасан став који се односи на очување амбијенталних вредности простора. Уз списак појединачних објеката, који чине репрезент поменутих вредности,
помињу се као вредне чувања и: неправилна структура
уличне мреже, уске улице, неуједначене постојеће парцеле, ободна изградња и, пре свега, приземне куће.
Услови обликовања
Из наведеног следе услови обликовања које је неопходно поштовати у делу који се планира за породично становање спратности П+Пк и породично и вишепородично становање спратности П+1+Пк:
- код реконструкције или замене објеката строго
поштовати ивичну изградњу,
- захтева се коришћење традиционалних материјала при изградњи и реконструкцији,
- при финалној обради фасада забранити употребу
силикатне опеке, камена, застакљених алу-профила и зид завеса,
- уличне фасаде су без еркера и балкона, са дворишне стране је могуће пројектовати лође,
- уличне фасаде су малтерисане и бојене,
- пластику фасаде могу чинити испади до 30 cm,
- при изградњи нових објеката кровови су коси, највећег нагиба 30°, са црепом као покривачем, без
могућности формирања више од једне етаже у
крову, а са уличне стране могуће је пројектовати
искључиво "лежеће" кровне прозоре и
- нови објекти морају бити међусобно усклађени
висински, обликовно и колоритом-пожељни су
мирнији тонови.
С обзиром на близину познатих археолошких налазишта, цео простор је потенцијално археолошко нала-
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зиште, те план утврђује обавезу извођача радова да
приликом извођења радова, као меру заштите, изврши
претходно археолошко истраживање терена.
Урбанистичко решење у највећој мери уважава добијене услове уз меру развојности која ће, дугорочно,
ублажити хетерогеност простора. С обзиром на то да је
претходна заштита истекла, појединачни објекти на
списку евидентираних непокретности не наводе се појединачно, већ се на њих односе дефинисани режими.

3.8. Заштита животне средине
У Гундулићевој улици постављено је мерно место за
узорковање квалитета ваздуха (за параметре чађ и
сумпордиоксид), а мерно место за праћење нивоа буке
налази се у ОШ “Иван Гундулић”.
У наредном периоду потребно је обезбедити
праћење квалитета ваздуха у складу са Законом о заштити ваздуха (“Службени гласник РС”, број 36/09),
Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (“Службени гласник РС”, број 11/10 и
75/10), Правилником о вредностима емисије, начину и
роковима мерења и евидентирања података (“Службени гласник РС”, број 30/97 и 35/97) и Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздуху (“Службени гласник РС”, број 71/10).
Праћење нивоа буке потребно је обезбедити у складу са Законом о заштити од буке у животној средини
(“Службени гласник РС”, број 75/10), Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за
оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних
ефеката буке у животној средини (“Службени гласник
РС”, број 75/10) и Правилником о методологији за одређивање акустичких зона (“Службени гласник РС”, број
72/10).
За све пројекте који се планирају у границама плана
сагледаће се потреба покретања поступка процене утицаја на животну средину, у складу са Законом о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”,
број 135/2004 и 36/09).
Приликом извођења радова на постојећим објектима, као и приликом градње нових треба водити рачуна
о обезбеђивању свих потребних услова заштите у погледу геотехничких и сеизмичких карактеристика тла и
статичких и конструктивних карактеристика објеката.
Сви радови и заштитне мере морају бити у складу са
прописима за изградњу објеката.
Планом су утврђене мере и услови заштите животне
средине озелењавањем, регулисањем режима саобраћаја и решавањем стационарног саобраћаја. Такође,
планира се побољшање хигијенских услова и заштите
животне средине (правилно одлагање отпадака, постављање контејнера, њихово пражњење и чишћење,
неометан приступ возилима и радницима комуналног
предузећа задуженог за одношење смећа).
Потребно је обезбедити поступање са отпадним материјама у складу са Законом о управљању отпадом
(“Службени гласник РС”, број 36/09), Законом о амбалажи и амбалажном отпаду (“Службени гласник РС”, број
36/09), Правилником о начину поступања са отпацима
који имају својство опасних материја (“Службени гласник РС”, број 12/95) и Правилником о начину при-
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купљања, паковања и разврставања секундарних сировина (“Службени гласник РС”, број 55/01).
На предметном подручју постоје стационарни извори електромагнетног поља, прописани Правилником о
изворима нејонизујућег зрачења од посебног интереса ,
врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања
(“Службени гласник РС”, број 104/09). Потребно је извршити стручну оцену оптерећања животне средине за
поједине изворе и могућност постављања истих.

3.9. Заштита простора од елементарних
непогода и ратних разарања
Организација простора у условима непосредне опасности од елементарних непогода, техничких незгода, у
случају ратне опасности и рата подразумева трансформацију простора и друштвених фактора из мирнодопских, редовних услова, у ванредне услове. Основа успешне трансформације свих природних, друштвених и
економских потенцијала за извршење задатака у ванредним приликама јесте њихова припрема у миру, у
време редовних прилика.
Заштита од потреса
Приликом пројектовања нових објеката неопходно је
усклађивање са Правилником 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 8о МCЅ скале.
Заштита од пожара
Ради заштите од пожара, нови објекти морају бити
изграђени према одговарајућим техничким противпожарним прописима, стандардима и нормативима.
Сви постојећи и планирани приступни путеви и платои уз објекте морају бити димензионисани тако да
обезбеде несметан приступ и маневрисање противпожарних возила.
Заштита од ратних разарања
Мере заштите од ратних разарања подразумевају
планирање изградње објеката специјалне намене, односно склоништа која треба да обезбеде прописану заштиту од следећих ратних дејстава: механичког дејства,
радиоактивног дејства, топлотног дејства и од хемијског дејства. Склоништа на овом подручју планирају се
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,
- за стамбено – пословне објекте изградити склоништа основне заштите, отпорности 100 – 200 kPa.
Као слободне површине за хитан смештај и збрињавање становника у ратним и условима природних катастрофа, користиће се зелене површине. На зеленoј пов-
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ршини у блоку 126, у залеђу храма, планира се бушени
бунар за снабдевање водом у ванредним приликама.
Заштитно зеленило, као и декоративно зеленило има,
осим заштите, и улогу маскирања.
Пожељно је да се склоништа користе двонаменски,
најбоље као гараже или складишни простор.
На простору обухваћеном планом могућа је изградња
склоништа у оквиру гараже, отпорности 300 kPa.

4. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ
Организација и планирани начин изградње простора
приказани су нумеричким показатељима, заједно са билансима површина и подацима о становништву.
Површина простора

бруто је 17,17 ha.

Површина простора нето је 13,18 ha.

Укупно под објектима (сви)

73.200 m2

Укупна развијена површина

- бруто (сви објекти)

252.500 m2

стамбени објекти

- укупно
- вишепородично
- породично

202.200 m2
170.340 m2
31.860 m2

број станова

- укупно
- у вишепородичним објектима
- у породичним објектима

2847
2493
354

број становника

- укупно
- у вишепородичним објектима
- у породичним објектима

7971
6981
990

број гаража /паркинг- места

- укупно
- јавне гараже
- у крилима вишепородичних
објеката и подрумима испод
целе парцеле
- у оквиру породичних парцела
- у регулацијама улица

око 1050
200

- укупно под објектима
- укупна развијена површина

6.564 m2
16.608 m2

ванстамбени садржаји

297+200
354
210 места

Густина становања нето је
575 ст/ha.
Густина становања бруто је
464 ст/ha.
Индекс изграђености нето (ИИ) је 1,90.
Индекс изграђености бруто (ИИ) је 1,46.
Степен заузетости нето (СЗ) је 55%.
Степен заузетости бруто (СЗ) је 42%.

Ванстамбени садржаји

под објектом

БРГП

комплекс/парцела

683,5 m2

683,5 m2

2.025 m2

Објекат Дома здравља "Нови Сад"

212 m2

636 m2

484 m2

Објекат ПУ "Радосно детињство"

457 m2

640 m2

915 m2

Пословање (објекти СНП-а)

680 m2

1.700 m2

1.452 m2

Јавне површине
Заједничке блоковске површине

3.464 m2

Алмашка црква (храм са парцелом)

Улице
Трафостанице
Укупно

39.567 m2
405 m2
43.436 m2
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5. УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА
5.1. Услови за грађење и уређење простора
Дефинисани су општи услови, услови према режимима и наменама, специфични услови по блоковима и
посебна правила грађења.

5.1.1. Општи услови
Положај објеката на парцели
На графичком приказу ‘’План намене површина, саобраћаја, нивелације и регулације’’ у Р 1: 1000 дефинисана је оквирна зона изградње објеката на парцели,
осим за режим породичног становања. Приликом дефинисања габарита могућа су одступања унутар зоне.
Код изградње нових објеката грађевинска линија се
поклапа са планираном регулационом линијом.
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Максимални нагиб кровних равни је 30º.
Волуметрија поткровне етаже приказана је скицом
(графички приказ број 10).
Осветљавање поткровне етаже ка улици искључиво
је преко “лежећих” кровних прозора.
Са дворишне стране могућа је и примена вертикалних прозора на највише 50% дужине дворишне фасаде.
Намена објеката
Намена нових објеката је стамбена, пословна или
стамбено-пословна, где планом није стриктно дефинисано.
Не условљава се однос стамбеног и пословног простора мада се препоручује што већи обим пословних
делатности.
Код пословних објеката могуће је планирати само један стан.
Није дозвољена изградња пословних апартмана.

Уређење парцеле и паркирање
Неопходно је максимално искористити расположиви
потенцијал парцеле за решавање мирујућег саобраћаја
организовањем отвореног паркинга, приземних гаража
на слободном делу парцеле, у приземљу дворишног дела објекта, односно изградњом гараже испод целе парцеле, уз поштовање норматива да се за један стан или
70 m2 бруто корисне површине планира једно паркингместо.
У случају изградње испод целе парцеле, мора се на
делу изван габарита објекта поштовати нивелета терена.
Обавезно је обезбедити приступ унутрашњости парцеле пасажима минималне ширине 3,5 m и висине 4 m
за вишепородичне објекте, осим где је приступ могућ
без пасажа.
На свим парцелама чији се пасажи користе за приступ јавним површинама и јавним објектима, обавезно
је утврђивање службености пролаза.
Волуметрија објеката
Висина нових објеката (уличног и дворишног дела)
дефинисана је бројем корисних надземних етажа.
Могућа је изградња сутеренске или подрумске етаже
уз обезбеђење од подземних вода, уз услов да се сутеренска етажа не може планирати изван основног габарита објекта.
Висина пода приземља ванстамбених садржаја је
максимално 20 cm изнад коте тротоара.
У објектима стамбене намене максимална висина
пода приземља је 70 cm изнад коте тротоара.
Савладавање висинске разлике обавезно се разрешава на парцели корисника.
Планом се забрањује изградња препуста, уличних и
дворишних, осим уз Темеринску и Гундулићеву улицу
где су допуштени улични.
Елементи архитектонске пластике могу излазити из
равни фасаде максимално до 30 cm изнад зоне приземља.
Планира се изградња косих кровова без подизања
назитка.

Могуће је користити простор у волумену крова за
стамбену или пословну намену.
Промена намене објеката
Могућа је промена намене из стамбене у пословну
за мирне делатности које не угрожавају становање (буком, вибрацијама, непријатним мирисима и сл.).
Промена намене постојећег пословног простора, помоћних објеката и гаража у становање није дозвољена.
Структура објеката
Код реализације објеката просечна површина јединице (стамбене и пословне) је 55 m2, а тежи се остварењу просечне површине стана од 60 m2.
Број јединица у оквиру вишепородичних објеката не
сме бити већи од броја јединица просечне величине.
Минимална стамбена јединица је 24 m2 нето површине.
За објекте који се задржавају као завршена целина
могућа је реконструкција и промена намене. Објекте је
могуће заменити у режиму потпуне реконструкције или
према условима режима у коме се налазе.
Објекти који се дограђују и надограђују до граничних
параметара датих планом дефинисани су на графичком
приказу број 3. Могуће их је заменити у режиму потпуне
реконструкције или према условима режима у коме се
налазе.
Безбедност
Приликом предузимања било каквих радова који су
предмет промена омогућених овим планом неопходно
је предузети све неопходне мере у циљу заштите људи
и добара, у складу са важећим прописима (обезбедити
суседне објекте приликом изградње нових, правилно
обезбедити градилиште, људе, опрему и сл.).
Приступачност
На читавом простору примењивати “архитектуру без
баријера”. Неопходно је особама са смањеним могућ-
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ностима кретања обезбедити приступачност свим
објектима, а нарочито јавним објектима и површинама,
применом Правилника о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица (“Службени гласник РС”, број 18/97) и свих осталих прописа из
области пројектовања.

5.1.2. Услови за уређење јавних површина
и грађење јавних објеката
Јавне површине
За уређење свих јавних простора препоручује се израда урбанистичког пројекта како би се прецизније одредили елементи и материјализација за артикулацију
слободних површина. Препоручује се коришћење савремених форми урбаног мобилијара и опреме који се
пажљиво уклапају као контрапункт изграђеној средини.
Елемент воде се уводи као обавезан, у виду чесми, јавних
бунара или сл., на свим за то одговарајућим местима.
Улично проширење - сквер испред улаза у порту Алмашке цркве уредиће се као поплочана површина. Планира се садња високог растиња уз задржавање постојећег, али тако да се омогући приступ интервентном
возилу до улаза у порту. На поплочаној површини планира се јавна чесма, елементи мобилијара намењени
за седење и место за постављање информативне табле о споменику културе од изузетног значаја.
У центру кружне раскрснице могуће је поставити
споменик који својим димензијама не сме угрозити визуру на храм. Непосредно уз раскрсницу планира се
јавна чесма и мобилијар за седење, а остатак површине је поплочан уз садњу дрвореда и задржавање постојећег квалитетног зеленила.
Проширење Улице Петра Кочића уредиће се садњом
дрвореда, поплочавањем, постављањем јавне чесме уз
постојећу ТС, која ће у коначној фази реализације плана бити укопана, и постављањем одговарајућег мобилијара за седење. У зони дрвореда планира се затрављена површина.
Јавни објекти
Предшколска установа у Алмашкој улици бр.24
Планирани број деце је 60.
Под постојећим објектима је око 250 m2.
Могућа је замена постојећег објекта, изградња новог
или реконструкција и доградња до степена заузетости
50%, спратности П+Пк.
Површина планираног комплекса је око 915 m2. Планира се обједињавање парцеле број 9192 и дворишне
број 9193 ради формирања комплекса.
У случају нове изградње, степен заузетости је до
50%. Објекат се поставља на регулациону линију, односно поштује се ивична изградња.
Објекат Дома здравља у Алмашкој улици бр. 4
Планирана површина комплекса је око 480 m2 и формира се припајањем дела парцеле број 9055 парцели
број 9054.
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Планирани степен заузетости је до 50%. Објекат се
поставља на регулациону линију, односно поштује се
ивична изградња.
Планирана спратност је до П+2+Пк. Објекат је могуће надоградити и доградити у оквиру означене зоне.
Највећа развијена корисна површина објекта је око
700 m2.
Нови објекат јавне намене у Улици Коче Коларова
Гради се према датој зони изградње, спратности
П+4+Пк, у складу са суседним објектима, у зависности
од конкретног програма.
Бруто развијена грађевинска површина је око 1.360 m2.
Намењен је првенствено институцијама, удружењима, простору за управу, али и едукативној делатности,
делатностима из области културе и сл., уз могућност
организовања учионичког простора и сала за мање скупове.
Формирање комплекса за објекте јавне намене, као
потпуне грађевинске парцеле, планира се као коначна
фаза реализације комплекса. Планирана изградња,
доградња и надоградња објеката могу се спровести на
постојећим парцелама према дефинисаним условима.
Уколико се гради нови објекат јавне намене у Улици
Коче Коларова, обавезно је спровођење архитектонског
конкурса.

5.1.3. Услови за вишепородично становање са
пословањем спратности П+2+Пк до П+4+Пк
Уз опште услове, за дати режим важе и остали услови.
Положај на парцели
Планира се изградња у непрекинутом низу.
Уређење парцеле и паркирање
Изван зоне изградње могуће је на парцелама вишепородичног становања планирати изградњу гаража уз
услов да укупни степен заузетости не прелази 50%.
За објекте спратности П+3 и П+4 обавезна је изградња подрумске гараже, осим на парцелама бр. 8709;
8710 и 8711; 8712 и 8730; и 9090.
Гаража се гради испод целе парцеле, али одмакнута
најмање 2 m од барем једне границе суседне парцеле
ради озелењавања.
Обавезно је озелењавање парцеле садњом високог
растиња одговарајуће форме (пирамидалне, кугласте,
ваљкасте и природне форме) у односу на расположиви
простор, као и примена различитих типова вертикалног
озелењавања.
Волуметрија објеката
Није дозвољено повећавање спратности ради наглашавања угаоних локација, па стога за решавање угла
користити друге методе (архитектонски израз, распоред
отвора на фасади, однос пуно-празно, материјализацију, архитектонску пластику, повлачење угла и сл.).
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Висина приземне етаже уз Темеринску и Гундулићеву улицу је 4 m.
Препусти уз Темеринску улицу могу се градити до
100% дужине фасаде ради формирања надстрешног
простора, а са дворишне стране се не планирају препусти.
Уз Гундулићеву улицу се дозвољава изградња препуста на 50% дужине фасаде, а са дворишне стране се
не планирају препусти.
Приликом реализације доградње и надоградње објеката посебну пажњу посветити обликовању новог дела
објекта, који са постојећим делом објекта мора чинити
складну архитектонску композицију.
Намена објеката
Пословање се условљава уз Темеринску и Гундулићеву улицу као обавезан садржај приземља, најмање
у уличном делу, а тежи се остваривању функције центра уз Темеринску улицу, са заступљеним пословањем
на 50% укупне површине.

5.1.4. Услови за вишепородично и породично
становање спратности П+1+Пк
Уз опште услове, за дати режим важе и остали услови.
Могуће је градити један главни објекат на парцели,
стамбене, стамбено-пословне или пословне намене.
Планирају се објекти у прекинутом и непрекинутом
низу, као и полуатријумски, према дефинисаној зони изградње; не планирају се слободностојећи објекти.
Други или помоћни објекат граде се до степена заузетости 60%.
Намена другог објекта може бити пословна, уколико
је главни објекат намењен породичном становању, гаража или намена која одговара помоћним објектима.
Ако је улични, главни објекат пословне намене до
прописаног степена заузетости, могу се градити гараже
или помоћни објекат.
Број стамбених јединица не може бити већи од 10
без обзира на просечну квадратуру јединице, а најмање
24 m2.
Услови обликовања су дати у пододељку ''3.7.'' део
''Услови обликовања''.
Најмање 30% неизграђене површине парцеле мора
бити озелењено.
У оквиру овог режима налазе се изграђени објекти
који се задржавају, односно легализају, спратности највише до П+2+Пк.

5.1.5. Услови за породично становање
спратности П+Пк
Уз опште услове, за дати режим важе и остали услови.
Планира се изградња објеката у прекинутом и непрекинутом низу у складу са непосредним окружењем,
као и изградња атријумских или полуатријумских објеката на парцелама у складу са специфичним условима.
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Обавезно је обезбедити приступ унутрашњости парцеле ради решавања мирујућег саобраћаја за сопствене потребе.
Паркирање мора бити решено на парцели према
нормативима, односно за сваку јединицу једно паркингместо.
Могуће је градити један стамбени објекат на парцели, а други или помоћни до степена заузетости 60%.
Ако је улични, главни објекат пословне намене до
прописаног степена заузетости, могу се градити гараже
или помоћни објекат.
Намена другог објекта може бити пословна, уколико
је главни објекат намењен породичном становању, гаража или намена која одговара помоћним објектима.
Изузетно код атријумских и полуатријумских објеката, у складу са специфичним условима за просторне
целине, степен заузетости може бити већи, али највише
75%.
Највећа развијена корисна површина је 480 m2.
Могућа је реконструкција, замена, доградња и промена намене.
Доградња је могућа до прописаног степена заузетости.
Замена објеката је могућа изградњом до степена заузетости 60%, уз поштовање осталих услова наведених
за овај режим.
Максималан број јединица на парцели (стамбених и
пословних) је четири.
На парцелама где има више од четири јединице, према специфичним условима, могуће је привођење поткровља намени, за проширење постојећег корисног
простора, без формирања независних јединица. Објекти се не могу дограђивати нити се могу градити нови на
парцели. Приликом замене објеката важе услови за породично становање. Изузетак су парцеле бр. 9272 (Ул.
Саве Вуковића 12 и 12а), 9260 (Ул. Саве Вуковића 20),
9198/1 и 9198/2 (Ул. Саве Вуковића 23, објекат спратности П+1) где је приликом замене могуће градити највише 10 јединица, према осталим условима режима породичног становања. Развијена корисна површина
дефинисана је степеном заузетости и спратношћу.
Услови обликовања су дати у пододељку ''3.7.'' део
''Услови обликовања''.
Најмање 30% површине парцеле мора бити озелењено, осим код атријумских и полуатријумских објеката.

5.1.6. Специфични услови дефинисани за
просторне целине-блокове
Наводе се само услови који не проистичу из раније
наведених.
Блок број 107
Објекат бившег “Технометала” се задржава са могућношћу реконструкције унутар објекта ради повећања
функционалности. У потпуности се чува спољашњи изглед, али је могуће поставити “лежеће” кровне прозоре
са уличне стране и вертикалне са дворишне, на 30%
дужине фасаде. Дограђује се јужно крило према потреби на начин назначен на графичком приказу, спратнос-
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ти П у контактном делу и П+1 у наставку. У централном
делу блока планира се гаража спратности По+П+2, која
се пројектује тако да не сме бити виша од објекта “Технометала”. Гаража се гради на парцели која се формира
од дела парцеле број 9089. До гараже се планира јавни
прилаз из Улице Петра Кочића. Гаража је оквирног капацитета 200 места. Заузетост парцеле за изградњу гараже је 80%.
Блок број 108
У централном делу блока се планира отворени озелењени паркинг уз обавезно утврђивање права службености пролаза за приступ парцели. У Барањској улици
(бр. 14, 12, 10 и 10а), на парцелама бр. 9113, 9114, 9115 и
9116, могуће је градити полуатријумске и атријумске
објекте до степена заузетости 75%. У Улици Матице српске (број 15), на парцелама бр. 9122/1, 9122/2, 9122/3 и
9122/4, заступљено је вишепородично становање.
Блок број 109
У Барањској улици (број 1), на парцели број 9632,
присутно је вишепородично становање. Приликом замене је могуће градити полуатријумски или атријумски
објекат до степена заузетости 75%, према условима за
породично становање. У Барањској улици (број 5а), на
парцели број 9635, легализује се објекат са више од четири стамбене јединице, односно заступљено је вишепородично становање. На углу улица Стеријина и Матице српске, на парцели број 9629, могуће је градити
породични или вишепородични стамбени објекат до
степена заузетости 71%.
Блок број 110
У Улици Саве Вуковића (бр. 9, 11, 13 и 15), на парцелама бр. 9138, 9319, 9140 и 9141, могуће је градити полуатријумски или атријумски објекат до степена заузетости 75%. У Улици Саве Вуковића (број 9), на парцели
број 9138, заступљено је вишепородично становање.
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Блок број 114
Објекат у Улици Ђорђа Рајковића се гради до наведене граничне спратности П+2+Пк и степена заузетости
до 50%. Објекат се поставља целом дужином уз регулацију Улице Ђорђа Рајковића одакле се планира и
колски приступ на парцелу. Намена је становање са
пословним делатностима које неће угрозити становање
у непосредном окружењу. Искључује се могућност изградње објеката који захтевају велике манипулативне
површине и паркинг-простор (трговина и сл.). У случају
изградње подземне етаже (испод објекта или парцеле),
она би се могла користити за паркинг и техничке просторије.
У Улици Марка Нешића (број 5), на парцели број
9243, у Улици Милана Ракића (број 11), на парцели број
9247/2, и у Улици Саве Вуковића (број 28), на парцели
формираној од дела парцеле број 9240, могуће је градити полуатријумске или атријумске објекте до степена
заузетости 75%. У Улици Саве Вуковића (број 26), на
парцели број 9241, заступљено је вишепородично становање.
Блок број 115
Прихвата се други објекат на парцели број 9195/2 (у
Улици Милана Ракића
број 7), спратности П, пословне намене. У Улици Саве Вуковића (број 29), на парцели број 9204 (угао са Алмашком улицом), могуће је
градити полуатријумски или атријумски објекат до степена заузетости 75%. У Улици Светосавској (број 20), на
парцели број 9182, заступљено је вишепородично становање.
Блок број 116
Прихвата се други стамбени објекат на парцели број
9148 (у Улици Светосавској број 2), спратности П+1+Пк.
У Улици Саве Вуковића (број 19), на парцели број 9144,
условљава се изградња уличног објекта искључиво
пословне намене, без становања, према датој зони изградње. У Улици Милана Ракића (број 2), на парцелама
бр. 9156/1 и 9156/2, заступљено је вишепородично становање.

Блок број 111
У Улици Саве Вуковића (број 18), на парцели број
9267, заступљено је вишепородично становање.
Блок број 112
Прихвата се други стамбени објекат на парцели број
9259 (Улица Милана Ракића број 14), спратности П+1. У
Улици Саве Вуковића (број 20), на парцели број 9260,
могуће је градити полуатријумски или атријумски објекат до степена заузетости 75%. У Улици Лађарској (број
3), на парцели број 9262, и у Улици Земљане ћуприје
(број 13), на парцели број 9263, заступљено је вишепородично становање.

Блок број 117
Нема специфичних услова.
Блок број 118
Приликом изградње на парцели број 9070 (у Улици
Милоша Обилића број 2) могућа је подела парцеле и
независна изградња новог објекта, али се препоручује
припајање постојећег дела уличног објекта планираном
објекту уз обавезну изградњу пасажа ради приступа
унутрашњости парцеле.
Блок број 119
Нема специфичних услова.

Блок број 113
Блок представља завршену целину и могућа је промена намене из стамбеног у пословни простор. Затварање тераса је могуће уз решавање целе вертикале јединственим пројектом.

Блок број 124
У Улици Саве Вуковића (број 32), на парцели број
9217, могуће је градити полуатријумски или атријумски
објекат до степена заузетости 75%.
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Блок број 125
У Улици Саве Вуковића (број 31), на парцели број
9205, заступљено је вишепородично становање.
Блок број 126
Постојећи објекат у Улици Коче Коларова (бр. 1 и 3),
на парцели број 8719, може се доградити у зони петог
спрата, тако да се као стамбена површина може користити површина целог габарита објекта (попуњава се
последња повучена етажа). Над овом етажом се поставља плитак лимени кров максималног нагиба 10º,
сакривен иза атике, или кос кров, максималног нагиба
кровних равни 30º без назитка. Волумен испод крова
могуће је користити за становање искључиво као простор функционално повезан са претходном етажом.
Простор који користи Српска православна црква, део
парцеле број 8723, одваја се за заједничку блоковску
површину, а део парцеле број 8718/1 припаја се парцели број 8723 према фактичком начину коришћења овог
дела простора. На овај начин се остварује и директна
веза постојећих објеката у власништву цркве са објектом храма. Даје се могућност фазне реализације планираног објекта, тако да је могућа изградња дела објекта, који се налази на парцели број 8723, према
графичком приказу, без припајања дела парцеле број
8718/1, као прве фазе реализације. Постојећи објекат на
уличном делу парцеле број 8723 могуће је надоградити
или заменити у приказаној зони изградње или га задржати као постојећи.
На углу улица Алмашке и Текелијине, планира се изградња вишепородичног објекта, спратности П+2+Пк,
без могућности наглашавања угаоног акцента.
У циљу изједначавања вертикалне регулације са суседним објектима, у Улици Гундулићева бр. 16, на новоформираној грађевинској парцели (насталој спајањем
дела парцеле бр. 8727 и парцеле бр. 8728) планира се
објекат, спратност П+5+Пк, у уличном делу парцеле, с
тим да кота венца не сме бити већа од коте венца постојећих суседних објеката. С обзиром на то да крило суседног објекта изграђеног на парцели бр. 8729/1 у Улици Гундулићевој бр. 14, има спратност делом
П+4+Пк1+Пк2, а делом П+1-2+Пк, планира се да дворишно крило објекта у Улици Гундулићева бр. 16 има
спратност П+2+Пк.
Блок број 127
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- пријављени градској управи Града Новог Сада
надлежној за издавање одобрења за изградњу,
- 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,
- степен заузетости парцеле,
- планирану спратност објекта и
- друге мање радове на постојећим објектима (промена намене, затварање тераса, лођа и сл.).
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
површинама планом намењеним за друго јавно грађевинско земљиште.

Нема специфичних услова.

5.1.7. 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:

5.2. Услови за опремање простора
инфраструктуром
5.2.1. Услови за изградњу саобраћајних
површина
Приликом пројектовања објеката, саобраћајних и пешачких површина применити Правилник о условима за
планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица (“Службени гласник РС”, број 18/97). У оквиру сваког појединачног паркиралишта или гараже
обавезно предвидети резервацију и обележавање пар-
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кинг-места за управно паркирање возила инвалида, у
складу са стандардом SRPS U.А9.204.
Тротоаре и паркинге изграђивати од монтажних бетонских елемената или плоча, који могу бити и у боји,
све 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). Коловоз завршно обрадити асфалтним застором.
Радијуси кривина на укрштању саобраћајница су
минимално 6 m, а на појединим укрштањима, где су
ограничене просторне могућности, граде се и мањи. На
укрштању саобраћајница, где саобраћају возила јавног
градског путничког превоза, минималан радијус је 8 m,
а препоручује се од 12 до 16 m. Тротоари су минималне
ширине 1,6 m.
Ширина паркинг-простора за управно паркирање износи од 2,30 до 2,50 m, а дужина од 4,60 (са препустом
и препоручује се због уштеде простора) до 5m. Димензије једног паркинг-места за подужно паркирање су
5,5 x 2m.
Прикључење објеката на саобраћајну уличну мрежу
планира се једним колским прилазом на парцелу. Колски прилаз на парцелу породичног становања мора бити
минималне ширине 2,5 m, а колски пролази кроз вишепородичне објекте (пасажи) морају бити минималне ширине 3,5 m и висине 4 m.
Паркирање возила за сопствене потребе власници
вишепородичног стамбеног објекта, по правилу, обезбеђују на грађевинској парцели изван површине јавног
пута и то једно паркинг или гаражно место на један
стан, односно једно паркинг-место на 70 m² бруто површине, с тим да најмање половина возила буде смештена у гаражама.
У оквиру паркиралишта потребно је резервисати
простор за дрвореде и то тако да се на четири паркингместа планира по једно дрво. Око и унутар планираних
паркинга обезбедити одговарајућу засену садњом високог зеленила. Приликом израде пројеката за нове
паркинге обавезно сачувати постојеће дрвеће, осим ако
је њихово уклањање неопходно.
У прилозима су дати попречни профили улица у којима су дефинисани геометријски елементи саобраћајних
површина.
Приликом израде пројекта за гараже за путничке аутомобиле обавезно применити Правилник о техничким
захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле
од пожара и експлозија (“Службени лист Србије и Црне
Горе”, број 31/2005).

5.2.2. Услови за прикључење на водну
инфраструктуру
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За смештај водомера потребно је предвидети просторију у приземљу (сутерену) објекта.
За мање објекте у којима није могуће обезбедити
адекватну просторију може се предвидети постављање
водомера у одговарајући шахт.
Водомерни шахт извести на парцели корисника, 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
Прикључење објеката на канализацију планира се
једним прикључком.
Канализациони шахт извести на удаљености највише 0,5m од регулационе линије.
Канализациони прикључак извести са гравитационим прикључењем.
Прикључење сутеренских и подрумских просторија
на канализацију није могуће, осим ако се обезбеди аутономни систем за препумпавање који је у надлежности
корисника.
Одређена одступања од наведених услова могућа
су уз сагласност ЈКП ‘’Водовод и канализација’’ Нови
Сад.

5.2.3. Услови за прикључење на енергетску
мрежу
Услови за прикључење на електроенергетску мрежу
Oбјекти породичнoг становања
Снабдевање објеката породичнoг становања електричном енергијом решити прикључењем на постојећу
или планирану електроенергетску мрежу. Положај прикључног ормара прилагодити условима “Електродистрибуције Нови Сад”, тако да буде на фасади објекта
или, у специјалним случајевима, на другим местима. У
случају прикључења на подземну мрежу, ако је објекат
повучен унутар регулационе линије, могуће је у огради
поставити самостојећи разводни ормар, у складу са
електроенергетским условима “Електродистрибуције
Нови Сад”.
Пословни објекти
Прикључење 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”.

Услови за прикључење на водоводну мрежу
Прикључење објеката на уличну водоводну мрежу
планира се једним прикључком.
Објекат са више заједничких улаза, односно засебних технолошких целина, може имати независне прикључке водовода.

Oбјекти вишепородичнoг становања
Прикључење објеката вишепородичнoг становања
на електроенергетску мрежу решити повезивањем на
постојећу или планирану дистрибутивну трансформаторску станицу, или уградњом још једног трансформа-
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тора у постојећу трансформаторску станицу, у зависности од броја стамбених јединица. Положај
прикључног ормара прилагодити условима “Електродистрибуције Нови Сад”, тако да буде на фасади објекта или, у специјалним случајевима, на другим местима.
Прикључак извести кабловским нисконапонским водом
преко кабловске прикључне кутије, у складу са електроенергетским условима “Електродистрибуције Нови
Сад”.
Услови за прикључење на гасоводну мрежу
Снабдевање објеката топлотном енергијом решити
прикључењем на постојећу дистрибутивну гасоводну
мрежу. Прикључак и положај КМРС (кућног мерно-регулационог сета-станице) пројектовати и градити
према условима ДП “Нови Сад - Гас”.
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.

Редни
брoj
1.

Oпис радова
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Такође је потребно, на најпогоднији начин, омогућити
изградњу вреловодног прикључка од постојећег вреловода до подстанице, све у складу са условима ЈКП “Новосадска топлана” Нови Сад.

5.2.4. 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.

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

Јед.
мере

Количина

Цена по јед.
мере у дин.

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

Укупна
цена
75.121.000

1.1.

Реконструкција коловоза

m2

16.600

2.580

42.828.000

1.2.

Тротоари са ивичњацима

m2

1.700

3.010

5.117.000

1.3.

Реконструкција тротоара

m2

9.600

1.720

16.512.000

1.4.

Паркинзи

m

3.100

3.440

10.664.000

2.

2

ХИДРОТЕХНИКА

23.697.300

2.1.

Канализациони вод Ø 1000 mm

m

75

17.200

1.290.000

2.2.

Канализациони вод Ø 900 mm

m

110

34.400

3.784.000

2.3.

Канализациони вод Ø 800 mm

m

75

25.800

1.935.000

2.4.

Канализациони вод Ø 400 mm

m

245

12.900

3.160.500

2.5.

Канализациони вод Ø 300 mm

m

155

10.750

1.666.250

2.6.

Канализациони вод Ø 250 mm

m

895

9.460

8.466.700

2.7.

Водоводна мрежа Ø 100 mm

m

685

4.730

3.240.050

2.8.

Водоводна мрежа Ø 80 mm

m

40

3.870

154.800

3.

ЕНЕРГЕТИКА

3.1.

Трафостаница 20/0,4 kV / kV

3.2.

Електроенергeтска мрежа 20 кV

4.
4.1.
5.

14.400.000
kom.
m

3

4.000.000

12.000.000

300

8.000

2.400.000

ПРИПРЕМА ЗЕМЉИШТА
Трошкови прибављања земљишта

12.400.000
m2

3.100

УКУПНО
Процена средстава дата је по ценама за децембар 2008. године.

4.000

12.400.000
125.618.300
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Финансирање планираних радова на уређивању јавног грађевинског земљишта обезбедиће се из следећих
извора:
- накнаде за уређивање грађевинског земљишта,
- закупнинe за грађевинско земљиште,
- накнаде за коришћење грађевинског земљишта,
- других извора у складу са Законом.

7. ПРИМЕНА ПЛАНА
Доношење овог плана омогућава издавање извода
из плана, који садржи правила уређења и правила грађења. За изградњу објекта јавне намене, у Улици Коче
Коларова, обавезно је спровођење архитектонског конкурса.
Саставни део плана су следећи графички прикази:
Размера
1. Извод из Генералног плана града
Новог Сада до 2021. године са означеним предметним простором ..........................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 енергетске инфраструктуре ........... 1 : 1000
7. План зеленила ........................................... 1 : 1000
8. Попречни профили ................................ 1 : 100/200
9. Типско решење партерног уређења
тротоара на прилазу пешачком прелазу преко коловоза, у вези са несметаним кретањем лица са посебним потребама .................................................А-4
10. Скица са приказаним пресецима поткровља ....А-4
11. Просторни приказ стања ................................ А – 3
12. Просторни приказ урбанистичког решења..... А – 3.
План детаљне регулације дела Алмашког краја у Новом Саду израђен је у четири примерка у аналогном и
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: 35-290/2009-I
26. новембар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

Градско веће
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На основу члана 12. став 2. Одлуке о уређењу Града
("Службени лист Града Новог Сада", бр. 39/10 и 42/10 испр.), Градско веће Града Новог Сада на 123. седници
од 20. децембра 2010. године, доноси

ПРАВИЛНИК
О ТЕХНИЧКИМ И ДРУГИМ УСЛОВИМА ЗА
ПРИВРЕМЕНО ПОСТАВЉАЊЕ ОБЈЕКАТА И
УРЕЂАЈА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником утврђују се саобраћајни и други
технички услови за привремено постављање монтажних и других објеката и уређаја (у даљем тексту: објекти и уређаји) на јавним површинама у смислу Одлуке о
уређењу Града ("Службени лист Града Новог Сада", бр.
39/10 и 42/10 - испр.), одређују посебни услови за постављање појединих објеката и уређаја према деловима
територије Града Новог Сада (у даљем тексту: Град), и
утврђују други ближи услови за постављање објеката и
уређаја.
Саставни део овог правилника је Елаборат урбане
опреме (у даљем тексту: Ел аборат).
Елаборат садржи урбану опрему која се може постављати на јавним површинама, услове за постављање
урбане опреме, смернице у погледу техничког решења,
обликовања, материјализације и укупног ликовног израза урбане опреме, и друге податке значајне за израду и
постављање урбане опреме.
Члан 2.
У оквиру зона под посебним режимом заштите, одређених Одлуком о уређењу Града (у даљем тексту: зоне заштите), утврђују се следећи делови Града:
1. делови Града ограничени улицама: Милоша
Бајића, Даничићевом, Златне греде, Саве Вуковића,
Алмашком, Светосавском, Петра Кочића, Темеринском,
Јована Суботића, Шафариковом, Јеврејском од Шафарикове до Улице Васе Пелагића, Васе Пелагића, Петра
Драпшина од Улице Васе Пелагића до Улице Лазе Костића, Лазе Костића, Сремском до Улице Максима Гокрог, Максима Горког од Сремске до Кеја жртава рације,
Кејом жртава рације и Београдским кејом до Улице Милоша Бајића, Рељковићевом од укрштања са Прерадовићевом до Улице Островског, Островског до Улице
Павла Јуришића Штурма, и Прерадовићевом до укрштања са Рељковићевом улицом (у даљем тексту: центар Новог Сада и део Петроварадина);
2. пешачка зона;
3. део у Петроварадину који обухвата Горњу и Доњу
Петроварадинску тврђаву са подграђем (у даљем тексту: Петроварадинска тврђава).
Изван зона заштите утврђују се следећи делови Града:
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1. плато испред Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" у Новом Саду и северне трибине Стадиона "Карађорђе" (у даљем тексту: СПЦ "Војводина" и Стадион);
2. Булевар ослобођења, и
3. остале јавне површине на територији Града.
Члан 3.
Објекти и уређаји постављају се на јавној површини
под условом да се за приступ овим објектима и уређајима не користи коловоз, бициклистичка стаза или јавна
зелена површина, да је омогућен приступ и рад на ревизионим окнима (шахтовима) и несметан пролаз интервентних возила.

II. ЛЕТЊЕ И ЗИМСКЕ БАШТЕ

24. decembar 2010.

У оквиру летње баште може да се:
1. постави монтажно-демонтажна ограда висине до
0,80 m, израђена од дрвета или метала, која мора да
буде провидна и жардинијере са украсним биљкама,
под условом да ограда, односно жардинијере не излазе
из габарита летње баште;
2. постави подијум израђен од дрвета или легуре метала, висине до 0,16 m, у циљу омогућавања сливања
атмосферских вода и чишћења воденим млазом;
3. постави одговарајући број сунцобрана натур беле
боје, са једним или два вертикална ослонца;
4. задржи монтажно-демонтажна кровна конструкција, под условом да је постављена у претходном периоду, у складу са одобрењем за постављање зимске
баште.
У летњој башти рекламне ознаке могу да се исписују
искључиво на вертикалном препусту сунцобрана.

Члан 4.

Члан 8.

Минимална ширина летње и зимске баште износи
1,40 m.

Летња башта која се поставља на период од 15. новембра текуће године до 15. марта наредне године,
поставља се у складу са чл. 4. до 7. ст. 1., 2., 3. тач. 1.
до 3. и став 4. овог правилника.

Минимална удаљеност летње и зимске баште од
ивице коловоза мора да буде 0,65 m, од јавне површине
одређене за паркирање возила и бициклистичке стазе
0,50 m, и од аутобуског стајалишта 3,00 m.
Члан 5.
Летња и зимска башта могу да се поставе у близини
колског или пешачког улаза у зграду, двориште, пасаж
или гаражу, тако да се обезбеди минимална бочна
удаљеност летње и зимске баште од улаза 0,50 m.
Летња и зимска башта могу да се поставе у близини
раскрснице, под условом да се обезбеди одговарајућа
прегледност раскрснице.
Зону потребне прегледности раскрснице утврђује
Градска управа за саобраћај и путеве на основу услова
за одвијање саобраћаја, у складу са законском и
техничком регулативом.
Члан 6.
Када се летња и зимска башта постављају у близини
споменика, фонтана, јавних чесми и јавних бунара,
минимална удаљеност летње и зимске баште од
наведених објеката износи 3,00 m.

У оквиру летње баште из става 1. овог члана може
да се постави одговарајући број грејних тела.
Грејна тела из става 2. овог члана постављају се у
складу са атестом за грејна тела и писаном изјавом
подносиоца захтева о броју грејних тела које поставља.

Зимска башта
Члан 9.
Зимска башта је монтажно-демонтажни објекат дрвене или металне конструкције, са стакленим испунама, без парапета намењен угоститељској делатности.
Стаклене испуне из става 1. овог члана имају оквире, који могу бити од алуминијума, челика или дрвета
(не могу бити од ПВЦ профила), а постављају се тако
да се обликом и материјалом уклапају у непосредно окружење.
Зимска башта поставља се на јавној површини испред, иза или за стране угоститељског објекта или дела
објекта у коме се обавља искључиво угоститељска делатност, у складу са чл. 4. до 6. овог правилника.

Летња башта

Зимска башта поставља се највише до ширине угоститељског објекта.

Члан 7.

Зимска башта може да се постави непосредно уз
угоститељски објекат, или као слободностојећа монтажно-демонтажна конструкција тако да се обезбеди
минимална ширина пролаза за пешаке од 3,00 m.

Летња башта је објекат намењен угоститељској
делатности који се поставља на јавној површини
испред, иза или са стране објекта или дела објекта у
коме се обавља искључиво угоститељска делатност (у
даљем тексту: угоститељски објекат), у складу са чл. 4.
до 6. овог правилника.

Зимска башта која се поставља непосредно уз угоститељски објекат, поставља се уз сагласност пројектанта објекта.

Летња башта која се поставља на удаљености мањој
од 3 m од суседних пословних објеката, односно уз
суседне пословне објекте, поставља се уз сагласност
власника локала испред којих се поставља летња
башта.

Зимска башта не може да се постави ако се угоститељски објекат налази у објекту лоцираном унутар граница утврђеног културног добра, просторне културноисторијске целине или у објекту утврђеном за споменик
културе.

24. decembar 2010.
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Члан 10.

Зимска башта поставља се на подијум висине 0,16 m
у циљу омогућавања сливања атмосферских вода и
чишћења воденим млазом.
Монтажно-демонтажни кровни покривач зимске баште мора да буде израђен од стакла, материјала на бази
поликарбоната, дрвета, лима и сл., максималног нагиба
до 5%.
Члан 11.
Зимска башта поставља се у складу са:
1. пројектом зимске баште који садржи пројекат конструкције и мере заштите од прекомерног осунчања,
2. атестом за грејна тела, и
3. шематским приказом инсталација за грејна тела
са распоредом грејних тела.

1. Посебни услови у оквиру зона заштите
а) Центар Новог Сада и део Петроварадина
Члан 12.
Летња и зимска башта у центру Новог Сада и делу
Петроварадина постављају се у складу са чл. 4. до 11.
овог правилника.
Летња и зимска башта из става 1. овог члана постављају се на јавној површини намењеној за кретање
пешака:
1. на минималној удаљености од 3,00 m од угоститељског објекта, или
2. уз угоститељски објекат, тако да се између летње
или зимске баште и коловоза, односно јавне зелене
површине, обезбеди минимални простор за кретање
пешака од 1,60 m.

б) Пешачка зона
Члан 13.
Летња башта у пешачкој зони поставља се у складу
са чл. 4. до 6., члан 7. ст. 1., 2. и 4. и члан 8. овог правилника.
Члан 14.
Летња башта из члана 13. овог правилника може да
се постави:
- у Улици краља Александра (парна страна), Змај
Јовиној улици, Католичкој порти (парна страна) и
на Позоришном тргу, у ширини до 4 m, тако да се
обезбеди минимална слободна ширина од 3,00 m
између угоститељског објекта и летње баште;
- у Улици Модене (парна страна), тако да се обезбеди минимална слободна ширина од 4,00 m између угоститељског објекта и летње баште, као и
2 m између летње баште и јавне зелене површине;

- у Улици Модене (непарна страна), одвојено од
угоститељског објекта у ширини до 4 m;
- у Његошевој улици (парна страна), на коловозу, уз
тротоар у ширини до 2 m;
- у Његошевој улици (непарна страна), уз угоститељски објекат у ширини до 4 m;
- на Тргу слободе (непарна страна), уз угоститељски објекат у ширини до 4 m;
- у Улици Мите Ружића (парна страна), Улици Лазе
Телечког, уз угоститељски објекат, и Католичкој
порти (непарна страна) одвојено од угоститељског објекта;
- у Дунавској улици (парна страна) и Улици Светозара Милетића, уз угоститељски објекат у ширини
до 3 m;
- у Дунавској улици (непарна страна), на минималној удаљености од 7 m од објекта са парне стране
улице; и
- у оси Улице краља Александра.
Када се летње баште постављају у низу, слободан
простор за кретање пешака између њих износи најмање
1,60 m.
Члан 15.
У оквиру летње баште из члана 13. овог правилника
могу да се поставе сунцобрани, са једним вертикалним
ослонцем.
Изузетно, у оквиру летње баште из става 1. овог члана која се поставља у дворишту дозвољено је постављање подијума и ограде у складу са чланом 7. став
3. тач. 1. и 2. овог правилника.

в) Петроварадинска тврђава
Члан 16.
Летња башта на Петроварадинској тврђави поставља се у складу са чл. 4. до 6. , члан 7. ст. 1. и 2. и
члан 8. овог правилника.
Летња башта из става 1. овог члана се поставља на
јавној површини намењеној за кретање пешака:
1. на минималној удаљености од 3,00 m од угоститељског објекта, или
2. уз угоститељски објекат, тако да се између летње
баште и коловоза, односно јавне зелене површине,
обезбеди минимални простор за кретање пешака од
1,60 m.
У оквиру летње баште из стаа 1. овог члана, могу да се
поставе сунцобрани, са једним вертикалним ослонцем.

2. Посебни услови изван зона заштите
а) СПЦ "Војводина" и Стадион
Члан 17.
Летња башта на простору СПЦ "Војводина" и Стадиона поставља се у складу са чл. 4. до 8. овог правилника.
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Летња башта из става 1. овог члана поставља се на
јавној површини намењеној за кретање пешака:
1. на минималној удаљености од 3,00 m од угоститељског објекта, или
2. уз угоститељски објекат, тако да се између летње
баште и коловоза, односно јавне зелене површине, обезбеди минимални простор за кретање пешака од 1,60 m.
Зимска башта на простору СПЦ "Војводина" и Стадиона поставља се непосредно уз угоститељски објекат у
складу са чл. 4. до 6., члан 9. ст. 1., 2., 3., 4., 6. и 7. и чл.
10. и 11. овог правилника.

б) Булевар ослобођења
Члан 18.
Летња и зимска башта на Булевару ослобођења постављају се у складу са чл. 4. до 11. овог правилника.
Летња и зимска башта из става 1. овог члана постављају се до јавне зелене површине на минималној
удаљености од 3,00 m од угоститељског објекта.
Ширина летње и зимске баште из става 1. овог члана
може да буде највише до 4,00 m.

в) Остале јавне површине на територији Града
Члан 19.
Летња и зимска башта на осталим јавним површинама на територији Града, намењеним за кретање пешака
постављају се:
1. на минималној удаљености од 1,60 m од угоститељског објекта, или
2. из угоститељски објекат, с тим да се између летње
и зимске баште и коловоза, односно јавне зелене површине, обезбеди минимални простор за кретање пешака
од 1,60 m.
На местима где је повећана фреквенција кретања
пешака (у близини школа, банака, здравствених установа, већих објеката за снабдевање, објеката установа
културе, аутобуских стајалишта и слично), летња и зимска башта из става 1. овог члана постављају се на минималној удаљености од 3,00 m од угоститељског
објекта.
У оквиру летње и зимске баште из става 1. овог члана могу да се:
1. поставе сунцобрани одговарајуће боје, са једним
или два вертикална ослонца, и
2. исписују рекламне ознаке на елементима летње
баште, изузев на огради.
У погледу осталих услова за постављање летње и
зимске баште из става 1. овог члана сходно се примењују одредбе чл. 4. до 6., члан 7. ст. 1., 2., 3. тач. 1., 2.
и 4. овог правилника.

III. ДРУГИ ОБЈЕКТИ И УРЕЂАЈИ
Члан 20.
Технички услови утврђени у чл. од 4. до 6. овог правилника, сходно се примењују и на постављање: зидне
и слободностојеће витрине, покретне тезге, изложбеног
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пулта, уређаја за кокице, друге печењарске производе,
"хот-дог" и сл., расхладног уређаја, објекта за извођење
забавног програма, монтажно-демонтажне ограде и
жардинијере.
Члан 21.
Зидна витрина се поставља на зид пасажа тако да
се обезбеди:
1. у колском пролазу минимална ширина од 3,00 m
за кретање моторног возила,
2. у пешачком пролазу минимална ширина од 1,60 m
за кретање пешака.
Све зидне витрине морају да буду постављене на
минималној висини од 0,60 m.
Зидна витрина у пасажу у зонама заштите се поставља у складу са елаборатом за уређење пасажа.
Члан 22.
Слободностојећа витрина се поставља на осталим
јавним површинама на територији Града тако да се обликом, материјалом и начином постављања уклапа у
изглед објекта испред кога се поставља.
Члан 23.
Покретна тезга је димензија 80х160 cm, максималне
висине од 230 cm, конструкције израђене од нерђајућег
челика, алуминијума сиве боје, панела доњег корпуса
бојених у наизменичне траке црвено-беле боје ширине
10 cm.
Покривка (кровић) мора бити израђена од водонепропустивог текстила или ПВЦ-а, са наизменичним тракама у нијансама боја идентичним нијансама боја
кућишта.
Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, на јавним површинама које су по посебним прописима и другим актима,
поверене на управљање, одржавање и коришћење Јавном комуналном предузећу "Лисје" Нови Сад и тезге
које користи Јавно комунално предузеће "Градско зеленило" Нови Сад, панел доњег корпуса и покривка (кровић) покретне тезге не мора бити у наизменичним тракама.
Део за излагање робе мора обити оивичен траком од
нерђајућег челика, минималне висине од 10 cm.
Рекламна ознака се исписује на вертикалном препусту покривке (кровића).
Точкови су пречника приближно 56 cm, израђени од
легуре метала.
Окретни точак је укупног пречника од највише 25 cm,
израђен од легуре метала.
Члан 24.
Тезга за новине је дужине 133,5 cm, предњег дела
244 cm, задњег дела 103 cm, укупне висине 225 cm,
надстрешнице 95 cm, конструкције од челичних профила, панела сендвич конструкције пресвучене ПВЦ фолијом сиве боје.
Члан 25.
Уређај за кокице је димензија 60х60 cm, максималне
висине од 230 cm, конструкције израђене од нерђајућег
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челика, алуминијум сиве боје, панела доњег корпуса
бојених у наизменичне траке црвено-беле боје ширине
10 cm.
Покривка (кровић) мора бити израђена од водонепропустивог текстила или ПВЦ-а, са наизменичним тракама у нијансама боја идентичним нијансама боја
кућишта.
Део за прављење и смештај кокица мора бити оивичен безбојним сигурносним стаклом или безбојним
плексигласом, пуне висине са три стране и минимално
15 cm са стране са које се користи.
Рекламна ознака се исписује на вертикалном препусту покривке (кровића).
Точкови су пречника приближно 56 cm, израђени од
легуре метала.
Окретни точак је укупног пречника од највише 25 cm,
израђен од легуре метала.
Члан 26.
Уређај за кестење је димензија 90х60 cm, максималне висине од 230 cm, конструкције израђене од нерђајућег челика, алуминијум сиве боје, панела доњег
корпуса бојених у наизменичне траке плаво-беле боје
ширине 10 cm.
Покривка (кровић) мора бити израђена од водонепропустивог текстила или ПВЦ-а, са наизменичним тракама у нијансама боја идентичним нијансама боја
кућишта.
Део за печење и смештај кестења мора бити оивичен траком од нерђајућег челика, минималне висине од
10 cm.
Рекламна ознака се исписује на вертикалном препусту покривке (кровића).
Точкови су пречника приближно 56 cm, израђени од
легуре метала.
Окретни точак је укупног пречника од највише 25 cm,
израђен од легуре метала.

рђајућег челика, алуминијум сиве боје, панела доњег
корпуса бојених у наизменичне траке црвено-беле боје
ширине 10 cm.
Покривка (кровић) мора бити израђена од водонепропустивог текстила или ПВЦ-а, са наизменичним тракама у нијансама боја идентичним нијансама боја
кућишта.
Део за припрему и смештај производа мора бити оивичен траком од нерђајућег челика, минималне висине
од 10 cm.
Рекламна ознака се исписује на вертикалном препусту покривке (кровића).
Точкови су пречника приближно 56 cm, израђени од
легуре метала.
Окретни точак је укупног пречника од највише 25 cm,
израђен од легуре метала.
Члан 29.
Уређај за "хот-дог" је димензија 137х91 cm, висине 93
cm без сунцобрана, конструкције израђене од микрофибера, резервоара за гас и посебних одељака у габаритима колица.
Члан 30.
Перда мора бити натур беле боје.
Рекламне ознаке могу да се исписују искључиво на
препусту перде.
Перда се поставља тако да прати облик зидног отвора и архитектуру објекта.
Када се перде постављају изнад локала у низу, мора
се обезбедити њихова хоризонтална уједначеност минималне висине 2,50 m.
Конзолни испуст перде може да буде највише до 1,60 m.
Перда се може поставити изнад зидног отвора објекта или просторије у коме се обавља угоститељска и
друга делатност.

Члан 27.

Члан 31.

Уређај за кукуруз је димензија 90х60 cm, максималне
висине од 230 cm, конструкције израђене од нерђајућег
челика, алуминијум сиве боје, панела доњег корпуса бојених у наизменичне траке жуто-беле боје ширине 10 cm.
Покривка (кровић) мора бити израђена од водонепропустивог текстила или ПВЦ-а, са наизменичним тракама у нијансама боја идентичним нијансама боја
кућишта.
Део за припрему и смештај кукуруза мора бити оивичен траком од нерђајућег челика, минималне висине од
10 cm.
Рекламна ознака се исписује на вертикалном препусту покривке (кровића).
Точкови су пречника приближно 56 cm, израђени од
легуре метала.
Окретни точак је укупног пречника од највише 25 cm,
израђен од легуре метала.

Електроенергетски вод за снабдевање електричном
енергијом уређаја који се постављају на јавној површини мора бити прекривен металним заштитником ради
обезбеђења од механичког оштећења кабла.

Члан 28.
Комбиновани уређај је димензија 160х80 cm, максималне висине од 230 cm, конструкције израђене од не-

Члан 32.
Ограда градилишта мора да буде од чврстог материјала, статички стабилна и не сме бити транспарентна.
Застори на грађевинској скели морају да буду једнообразни и уредно затегнути.

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 33.
Поступци започети према одредбама Правилника о
техничким и другим условима за привремено постављање објеката и уређаја на јавним површинама и
површинама видљивим са јавних површина ("Службени
лист Града Новог Сада", бр. 7/09 и 34/10), окончаће се
према одредбама овог правилника.
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На јавним површинама на којима није извршена
адекватна нивелација терена, односно где није уређена
јавна површина, дозвољено је постављање подијума у
оквиру летње баште до адекватне нивелације терена,
односно до уређења јавне површине.

На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама
културе чији је оснивач Град Нови Сад ("Службени лист
Града Новог Сада", бр. 11/10, 39/10 и 50/10), Градско
веће Града Новог Сада на 122. седници одржаној 17. децембра 2010. године, доноси

Члан 35.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНИ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗАВОДА
ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА
НОВОГ САДА, НОВИ САД ЗА 2010. ГОДИНУ

Даном ступања на снагу овог правилника престаје
да важи Правилник о техничким и другим условима за
привремено постављање објеката и уређаја на јавним
површинама и површинама видљивим са јавних површина ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 7/09 и
34/10).
Члан 36.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-2900/2010-II
20. децембар 2010. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић,с.р.
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1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени Финансијског плана Завода за заштиту споменика културе
Града Новог Сада, Нови Сад за 2010. годину, коју је Управни одбор Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад донео на XV седници одржаној 17. децембра 2010. године.
2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-975/2010-II
17. децембар 2010. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић,с.р.
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На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама
културе чији је оснивач Град Нови Сад ("Службени лист
Града Новог Сада", бр. 11/10, 39/10 и 50/10), Градско
веће Града Новог Сада на 122. седници одржаној 17. децембра 2010. године, доноси

На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама
културе чији је оснивач Град Нови Сад ("Службени лист
Града Новог Сада", бр. 11/10, 39/10 и 50/10), Градско
веће Града Новог Сада на 122. седници одржаној 17. децембра 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ПРОМЕНИ У ИЗВОРУ ФИНАНСИРАЊА У
ПРОГРАМУ РАДА СТЕРИЈИНОГ ПОЗОРЈА,
НОВИ САД ЗА 2010. ГОДИНУ

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ПРОМЕНАМА У ИЗВОРУ ФИНАНСИРАЊА У
ПРОГРАМУ РАДА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА
ГРАДА НОВОГ САДА, ПЕТРОВАРАДИН ЗА
2010. ГОДИНУ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о промени у извору
финансирања у Програму рада Стеријиног позорја, Нови Сад за 2010. годину, коју је Управни одбор Стеријиног позорја, Нови Сад донео на 33. седници одржаној
17. децембра 2010. године.
2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-978/2010-II
17. децембар 2010. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић,с.р.

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о променама у извору финансирања у Програму рада Историјског архива
Града Новог Сада, Петроварадин за 2010. годину, коју је
Управни одбор Историјског архива Града Новог Сада,
Петроварадин донео на 20. седници одржаној 17. децембра 2010. године.
2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-977/2010-II
17. децембар 2010. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић,с.р.
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На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама
културе чији је оснивач Град Нови Сад ("Службени лист
Града Новог Сада", бр. 11/10, 39/10 и 50/10), Градско
веће Града Новог Сада на 122. седници одржаној 17. децембра 2010. године, доноси

На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама
културе чији је оснивач Град Нови Сад ("Службени лист
Града Новог Сада", бр. 11/10, 39/10 и 50/10), Градско
веће Града Новог Сада на 122. седници одржаној 17. децембра 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ГРАДА НОВОГ
САДА, ПЕТРОВАРАДИН ЗА 2010. ГОДИНУ

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНИ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ У
ПРОГРАМУ РАДА УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРУ,
ИНФОРМИСАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
КУЛТУРНО ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР
"МЛАДОСТ", ФУТОГ ЗА 2010. ГОДИНУ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени Финансијског плана Историјског архива Града Новог Сада,
Петроварадин за 2010. годину, коју је Управни одбор
Историјског архива Града Новог Сада, Петроварадин
донео на 20. седници одржаној 17. децембра 2010. године.
2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-971/2010-II
17. децембар 2010. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић,с.р.
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На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама
културе чији је оснивач Град Нови Сад ("Службени лист
Града Новог Сада", бр. 11/10, 39/10 и 50/10), Градско
веће Града Новог Сада на 122. седници одржаној 17. децембра 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНИ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА УСТАНОВЕ
ЗА КУЛТУРУ, ИНФОРМИСАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
КУЛТУРНО ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР
"МЛАДОСТ", ФУТОГ ЗА 2010. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени Финансијског плана Установе за културу, информисање и образовање Културно информативни центар "Младост",
Футог за 2010. годину, коју је Управни одбор Установе
за културу, информисање и образовање Културно информативни центар "Младост", Футог донео на XVII
седници одржаној 17. децембра 2010. године.
2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-976/2010-II
17. децембар 2010. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић,с.р.

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени програмске активности у Програму рада Установе за културу,
информисање и образовање Културно информативни
центар "Младост", Футог за 2010. годину, коју је Управни
одбор Установе за културу, информисање и образовање Културно информативни центар "Младост", Футог
донео на XVII седници одржаној 17. децембра 2010. године.
2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-982/2010-II
Дана: 17. децембра 2010. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић,с.р.

864
На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама
културе чији је оснивач Град Нови Сад ("Службени лист
Града Новог Сада", бр. 11/10, 39/10 и 50/10), Градско
веће Града Новог Сада на 122. седници одржаној 17. децембра 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
УСТАНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ТАПИСЕРИЈА
"АТЕЉЕ 61", ПЕТРОВАРАДИН ЗА 2010.
ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени Финансијског плана Установе за израду таписерија "Атеље
61", Петроварадин за 2010. годину, коју је Управни одбор Установе за израду таписерија "Атеље 61", Петроварадин, донео на XII седници одржаној 17. децембра
2010. године.
2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-973/2010-II
17. децембар 2010. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић,с.р.

865
На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама
културе чији је оснивач Град Нови Сад ("Службени лист
Града Новог Сада", бр. 11/10, 39/10 и 50/10), Градско
веће Града Новог Сада на 122. седници одржаној 17. децембра 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ПРОМЕНИ У ИЗВОРУ ФИНАНСИРАЊА У
ПРОГРАМУ РАДА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ У
НОВОМ САДУ, НОВИ САД ЗА 2010. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о промени у извору
финансирања у Програму рада Градске библиотеке у
Новом Саду, Нови Сад за 2010. годину, коју је Управни
одбор Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад, донео на XXIX седници одржаној 17. децембра 2010. године.
2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-980/2010-II
17. децембар 2010. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић,с.р.

866
На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама
културе чији је оснивач Град Нови Сад ("Службени лист
Града Новог Сада", бр. 11/10, 39/10 и 50/10), Градско
веће Града Новог Сада на 122. седници одржаној 17. децембра 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ПРОМЕНИ У ИЗВОРУ ФИНАНСИРАЊА У
ПРОГРАМУ РАДА УСТАНОВЕ ЗА ИЗРАДУ
ТАПИСЕРИЈА "АТЕЉЕ 61", ПЕТРОВАРАДИН
ЗА 2010. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о промени у извору
финансирања у Програму рада Установе за израду та-

24. decembar 2010.

писерија "Атеље 61", Петроварадин за 2010. годину, коју
је Управни одбор Установе за израду таписерија "Атеље
61", Петроварадин, донео на XII седници одржаној 17.
децембра 2010. године.
2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-981/2010-II
17. децембар 2010. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић,с.р.

867
На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама
културе чији је оснивач Град Нови Сад ("Службени лист
Града Новог Сада", бр. 11/10, 39/10 и 50/10), Градско
веће Града Новог Сада на 122. седници одржаној 17. децембра 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ПРОМЕНИ У ИЗВОРУ ФИНАНСИРАЊА У
ПРОГРАМУ РАДА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА НОВОГ
САДА ЗА 2010. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о промени у извору
финансирања у Програму рада Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад за 2010.
годину, коју је Управни одбор Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад донео на XV
седници одржаној 17. децембра 2010. године.
2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-979/2010-II
17. децембар 2010. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић,с.р.

868
На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама
културе чији је оснивач Град Нови Сад ("Службени лист
Града Новог Сада", бр. 11/10, 39/10 и 50/10), Градско
веће Града Новог Сада на 122. седници одржаној 17. децембра 2010. године, доноси
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РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
ИЗМЕНИ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
СТЕРИЈИНОГ ПОЗОРЈА, НОВИ САД
ЗА 2010. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени Финансијског плана Стеријиног позорја, Нови Сад за 2010. годину, коју је Управни одбор Стеријиног позорја Нови
Сад донео на 33. седници одржаној 17. децембра 2010.
године.
2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-972/2010-II
17. децембар 2010. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић,с.р.

869
На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама
културе чији је оснивач Град Нови Сад ("Службени лист
Града Новог Сада", бр. 11/10, 39/10 и 50/10), Градско
веће Града Новог Сада на 122. седници одржаној 17. децембра 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
ИЗМЕНИ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ГРАДСКЕ
БИБЛИОТЕКЕ У НОВОМ САДУ
ЗА 2010. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени Финансијског плана Градске библиотеке у Новом Саду за
2010. годину, коју је Управни одбор Градске библиотеке
у Новом Саду , Нови Сад донео на XXIX седници одржаној 17. децембра 2010. године.
2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-974/2010-II
17. децембар 2010. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић,с.р.
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870
На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама
културе чији је оснивач Град Нови Сад ("Службени лист
Града Новог Сада", бр. 11/10, 39/10 и 50/10), Градско
веће Града Новог Сада на 122. седници одржаној 17. децембра 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА НОВОГ САДА,
НОВИ САД ЗА 2010. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени Финансијског плана Културног центра Новог Сада, Нови Сад
за 2010. годину, коју је Управни одбор Културног центра
Новог Сада, Нови Сад донео на 24. седници одржаној
16. децембра 2010. године.
2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-964/2010-II
17. децембар 2010. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић,с.р.

871
На основу члана 20. став 3. Одлуке о установама
културе чији је оснивач Град Нови Сад ("Службени лист
Града Новог Сада", бр. 11/10, 39/10 и 50/10), Градско
веће Града Новог Сада на 122. седници одржаној 17. децембра 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ
У ПРОГРАМУ РАДА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА
НОВОГ САДА, НОВИ САД ЗА 2010. ГОДИНУ
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама програмских активности у Програму рада Културног центра
Новог Сада, Нови Сад за 2010. годину, коју је Управни
одбор Културног центра Новог Сада, Нови Сад донео
на XXIV седници одржаној 16. децембра 2010. године.
2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-963/2010-II
17. децембар 2010. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић,с.р.
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На основу члана 38. став 2. Одлуке о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог
Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10 и 39/10) и члана 52. тачка
10. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст
("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Градско веће Града Новог Сада на 123. седници од 20. децембра 2010. године, доноси

На основу члана 14. став 1. Одлуке о ауто-такси превозу путника ("Службени лист Града Новог Сада", бр.
10/09, 15/10 и 47/10), Градско веће Града Новог Сада на
124. седници од 23. децембра 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
1. ЗЛАТИБОР ПАУНОВ, дипломирани правник, разрешава се дужности начелника Градске управе за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада, закључно
са 30.12.2010. године, због стицања права на старосну
пензију.
2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: II-020-4/2010-37-ГВ/1
20. децембар 2010. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић,с.р.

РЕШЕЊЕ
I. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Градској управи за саобраћај и путеве да пропише обрасце такси-легитимација,
утврђеним Одлуком о ауто-такси превозу путника
("Службени лист Града Новог Сада", бр. 10/09, 15/10 и
47/10).
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-4403/2010-II
23. децембар 2010. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић,с.р.

875
На основу члана 52. тачка 11. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог
Сада", број 43/08), Градско веће Града Новог Сада, на
123. седници од 20. децембра 2010. године, доноси

На основу члана 52. тачка 5. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог
Сада", бр. 43/08), Градско веће Града Новог Сада поводом разматрања Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о утврђивању вредности бода закупнине за пословни простор, на 124. седници од 22.
децембра 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА
ОПЕРАТИВНОГ ШТАБА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ
ЗА 2010/2011. ГОДИНУ

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
УТВРЂИВАЊУ ВРЕДНОСТИ БОДА
ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР

873

I

I. У Решењу о именовању председника, заменика
председника, чланова и секретара Оперативног штаба
Зимске службе за 2010/2011. годину ("Службени лист
Града Новог Сада", број 47/10), у тачки I. алинеја трећа,
подтачка 15, мења се и гласи:
"15. НИКОЛА МАЛЕТИЋ "Војводинапут"-"Бачка пут"
АД Нови Сад".
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".

Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду број
04-648/10-1 о утврђивању вредности бода за утврђивање висине закупнине за пословни простор, донету на
61. седници од 10. децембра 2010. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3120/2010-II
20. децембар 2010. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић,с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-437/2010-II
22. децембар 2010. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић,с.р.

II
Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада

24. decembar 2010.
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Градоначелник
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На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09 и 73/10) и члана
4. став 2. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2010.
годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 54/09 и
29/10), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Broj 58 – Strana 1777.
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На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09 и 73/10) и члана 4. став 2. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2010.
годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 54/09 и
29/10), Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града
Новог Сада за 2010. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 54/09 и 29/10) за раздео 09, главу 09.01 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, функцију 160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,
са позиције буџета 256, економска класификација 499 Средства резерве - Текућа резерва, а по Финансијском плану прихода и примања и расхода и издатака
Градске управе за финансије за 2010. годину, са позиције 256.01.02. одобравају се средства Градској управи
за инспекцијске послове у износу од
82.500,00 динара
(осамдесетдвехиљадепетстодинара00/100)
на име обезбеђивања недовољно планираних средстава за накнаду трошкова полагања писменог дела
испита комуналног полицајца.

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Града
Новог Сада за 2010. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 54/09 и 73/10) за раздео 09, главу 09.01 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, функцију 160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,
са позиције буџета 256, економска класификација 499 Средства резерве - Текућа резерва, а по Финансијском плану прихода и примања и расхода и издатака
Градске управе за финансије за 2010. годину, са позиције 256.01.02. одобравају се средства Градској управи
за здравство у износу од
284.665,70 динара
(двестаосамдесетчетирихиљадешестошездесетпетдинара70/100)
ради обезбеђивања недостајућих средстава на име
исплате накнада за рад Комисије за преглед деце ометене у развоју.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се
у оквиру раздела 14, глава 14.01 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ЗДРАВСТВО, функција 760 - Здравство некласификовано на другом месту, на позицију буџета 364, економска класификација 424 - Специјализоване услуге, извор финансирања 01 - Приходи из буџета, тако да
укупан план средстава ове апропријације за 2010. годину износи 3.736.125,70 динара, а у алинеји 1. износ:
"1.052.000,00" замењује се износом: "1.336.665,70".
3. За реализацију овог решења задужују се:
- Градска управа за здравство и
- Градска управа за финансије.
4. Решење доставити:
- Градској управи за здравство и
- Градској управи за финансије
- Сектору за трезор,
- Одељењу за буџет.
5. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 401-21/2010-II
14. децембар 2010. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић,с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 401-23/2010-II
22. децембар 2010. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић,с.р.

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се
у оквиру раздела 16, глава 16.01 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ, функција 130 - ОПште услуге, на позицију буџета 394, економска класификација
423 - Услуге по уговору, из извора финансирања 01 Приходи из буџета, тако да укупан план средстава из
буџета за ову апропријацију износи 24.618.380,00 динара
3. За реализацију овог решења задужују се:
- Градска управа за инспекцијске послове
- Служба за заједничке послове и
- Градска управа за финансије.
4. Решење доставити:
- Градској управи за инспекцијске послове
- Служби за заједничке послове и
- Градској управи за финансије
- Сектору за трезор,
- Одељењу за буџет.
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24. decembar 2010.
II

На основу члана 4. став 1. Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине на територији
Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада",
бр. 27/05, 51/08 и 4/10), а у вези са чланом 100. став 3.
Закона о заштити животне средине ("Службени гласник
Републике Србије", бр. 135/04, 36/09 и 72/09 - др. закон),
Градоначелник Града Новог Сада, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА
СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ЗА 2010. ГОДИНУ
1. У Програму коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2010. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 16/10, 36/10 и 51/10), у
тачки 3, у подтачки IV. Научноистраживачке програме
и пројекте, у ставу 1. износ: "8.000.000,00 динара" замењује се износом: "6.150.000,00 динара", а у ставу 2.
износ: "8.000.000,00 динара" замењује се износом:
"50.000,00 динара".
У подтачки V. Образовне активности и јачање
свести о потреби заштите животне средине у ставу
1. износ: "5.000.000,00 динара" замењује се износом:
"2.624.000,00 динара", а у ставу 2. износ: "5.000.000,00
динара" замењује се износом: "4.176.000,00 динара".
2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 501-2/2010-105-1-II
26. новембар 2010. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић,с.р.

879
На основу члана 47. став 1. тачка 4. Статута Града
Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града
Новог Сада", број 43/08), Градоначелник Града Новог
Сада, доноси

РЕШЕЊЕ
I
Даје се сагласност на Правилник о измени и допуни
Правилника о организацији и систематизацији послова
Туристичке организације Града Новог Сада, број: 47013/12/10 који је донео директор Туристичке организације
Града Новог Сада 13. децембра 2010. године.

Ово решење објавиће се у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 3-326/2010-II
23. децембар 2010. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић,с.р.

880
На основу члана 47. став 1. тачка 3. Статута Града
Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града
Новог Сада", број 43/08), а поводом Захтева Градске управе за привреду, број 3-347/2010-VII од 21. децембра
2010. године, достављеног Градској управи за финансије у вези са Решењем о додели средстава Покрајинског секретаријата за привреду, број 103-401-01511/2010-1
од 30. новембра 2010. године, Градоначелник Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
I. Одобравам да се у Одлуци о буџету Града Новог
Сада за 2010. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 54/09 и 29/10), у члану 10. у оквиру раздела 08,
глава 08.01 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ, у функцији 490 - Економски послови некласификовани на другом месту распореде средства из буџета Аутономне
Покрајине Војводине у износу од 5.000.000,00 динара,
која нису планирана Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2010. годину, а која су дозначена буџету Града Новог
Сада у складу са Решењем Покрајинског секретаријата за
привреду у Новом Саду број: 103-401-01511/2010-1 од 30.
новембра 2010. године, намењених за трошкове пословања Друштва са ограниченом одговорношћу "Пословни инкубатор Нови Сад - Business incubator Novi Sad",
чији је један од оснивача Град Нови Сад.
II. Задужује се Градска управа за финансије, сходно
члану 5. став 6. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09 и 73/10), да у разделу Градске
управе за привреду изврши распоређивање наменских
трансферних средстава од другог нивоа власти из тачке I. овог решења, на позицију буџета 218.1, економска
класификација 465 - Остале дотације и трансфери , из
извора финансирања 07 "Донације од осталих нивоа
власти", тако да укупан план средстава из буџета за ову
апропријацију износи 7.900.000,00 динара.
III. Задужује се Градска управа за привреду да, у
складу са овим решењем, изврши одговарајуће измене
Финансијског плана прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за привреду за 2010. годину, ради извршавања расхода по основу дозначених наменских трансфера од АП Војводине.

24. decembar 2010.
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IV. Задужује се Градска управа за привреду да са
Друштвом са ограниченом одговорношћу "Пословни инкубатор Нови Сад - Business incubator Novi Sad", као корисником средстава из тачке I. овог решења, закључи
уговор о додели средстава, којим ће ближе уредити
међусобна права и обавезе.
V. Решење доставити:
- Градској управи за финансије,
- Градској управи за привреду.
VI. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 4-25/2010-II
24. децембар 2010. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић,с.р.
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РЕШЕЊЕ
СРБОСЛАВ РАЦИЋ, дипломирани инжењер електротехнике поставља се за помоћника начелника за информатику у Градској управи за комуналне послове
Града Новог Сада, од 15. децембра 2010. године.
Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3350/2010-II
14. децембар 2010. године
Градоначелник
НОВИ САД
Игор Павличић,с.р.

Редакција “Службеног листа Града Новог Сада"

—
На основу члана 6. Одлуке о објављивању градских
прописа и других аката ("Службени лист Града Новог
Сада", број 5/93), даје се
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На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог
Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10 и 39/10), Градоначелник
Града Новог Сада, доноси

РЕШЕЊЕ
ЉУБИЦА САВИЋ, дипломирани правник поставља
се за помоћника начелника за запошљавање у Градској
управи за привреду Града Новог Сада, од 04. јануара
2011. године.
Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 3-353/2010-II
24. децембар 2010. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић,с.р.

882
На основу члана 34. став 3. Одлуке о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог
Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10 и 39/10), Градоначелник
Града Новог Сада, доноси

ИСПРАВКА
ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ГРАДСКО
ЗЕЛЕНИЛО" НОВИ САД И ТЕКУЋЕГ
ОДРЖАВАЊА ЗЕЛЕНИЛА ЗА 2010. ГОДИНУ
I. У Одлуци о измени Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа
"Градско зеленило" Нови Сад и текућег одржавања зеленила за 2010. годину ("Службени лист Града Новог
Сада", број 54/09, 30/10 и 39/10), у Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа "Градско
зеленило" Нови Сад и текућег одржавања зеленила за
2010. годину, који је саставни део ове Одлуке, у тачки
"3. Ситна пољопривредна механизација (тримери, моторне тестере, моторне маказе - орезивачи)" у загради
иза речи: "моторне маказе-орезивачи", додаје се реч "и
раоници".
II. Ову исправку објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: III-352-3397/2010
24. децембар 2010. године
НОВИ САД
Секретар
Дејан Кнежевић,с.р.
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ УЗ
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позорја, Нови Сад за 2010. годину
Решење о давању сагласности на
Одлуку о измени Финансијског плана
Завода за заштиту споменика културе
Града Новог Сада, Нови Сад за
2010. годину

1767
868
1772
869

1772
870

Решење о давању сагласности на
Одлуку о променама у извору финансирања у Програму рада Историјског архива Града Новог Сада,
Петроварадин за 2010. годину

1772

Решење о давању сагласности на
Одлуку о измени Финансијског плана
Историјског архива Града Новог Сада,
Петроварадин за 2010. годину

1773

Решење о давању сагласности на
Одлуку о измени Финансијског плана
Установе за културу, информисање и
образовање Културно информативни
центар “Младост”, Футог за 2010. годину
Решење о давању сагласности на
Одлуку о измени програмске активности у Програму рада Установе за
културу, информисање и образовање
Културно информативни центар
“Младост”, Футог за 2010. годину
Решење о давању сагласности на
Одлуку о измени Финансијског плана
Установе за израду таписерија “Атеље 61”, Петроварадин за 2010. годину

871

872

1773

1773

873

874

875
1773
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Решење о давању сагласности на
Одлуку о промени у извору финансирања у Програму рада Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад
за 2010. Годину

1774

Решење о давању сагласности на
Одлуку о промени у извору финансирања у Програму рада Установе
за израду таписерија “Атеље 61”,
Петроварадин за 2010. годину

1774

Решење о давању сагласности на
Одлуку о промени у извору финансирања у Програму рада Завода за
заштиту споменика културе Града
Новог Сада за 2010. годину

1774

Решење о давању сагласности на
Одлуку измени Финансијског плана
Стеријиног позорја, Нови Сад за
2010. годину

1774

Решење о давању сагласности на
Одлуку измени Финансијског плана
Градске библиотеке у Новом Саду
за 2010. годину

1775

Решење о давању сагласности на
Одлуку о измени Финансијског плана Културног центра Новог Сада,
Нови Сад за 2010. годину

1775

Решење о давању сагласности на
Одлуку о изменама програмских
активности у Програму рада Културног центра Новог Сада, Нови Сад
за 2010. годину

1775

Решење о разрешењу дужности начелника Градске управе за урбанизам и стамбене послове Града Новог
Сада (Златибор Паунов)

1776

Решење о измени Решења о именовању председника, заменика председника, чланова и секретара Оперативног штаба Зимске службе за
2010/2011. годину

1776

Решење о давању сагласности Градској управи за саобраћај и путеве да
пропише обрасце такси-легитимација

1776

Решење о давању сагласности на
Одлуку о утврђивању вредности
бода закупнине за пословни простор

1776
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1777

Решење о употреби средстава
текуће буџетске резерве

1777

Решење о изменама Програма коришћења средстава Буџетског фонда
за заштиту животне средине за
2010. годину
Решење о давању сагласности на
Правилник о измени и допуни Правилника о организацији и систематизацији послова Туристичке организације Града Новог Сада
Решење о одобравању да се у Одлуци о буџету Града Новог Сада распореде средства из буџета Аутономне
Покрајине Војводине Градској управи
за привреду

Reg. br. Predmet
881

Решење о употреби средстава
текуће буџетске резерве

1778

882
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Решење о постављењу помоћника
начелника за запошљавање у Градској
управи за привреду Града Новог Сада
(Љубица Савић)

1779

Решење о постављењу помоћника
начелника за информатику у Градској
управи за комуналне послове Града
Новог Сада (Србослав Рацић)

1779

Редакција “Службеног листа Града Новог Сада"
—

1778

24. decembar 2010.

Исправка Одлуке о измени Одлуке о
Програму инвестиционих активности
Јавног комуналног предузећа “Градско
зеленило” Нови Сад и текућег одржавања зеленила за 2010. годину

1779

1778

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

