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NOVI SAD, 31. decembar 2010.

ГРАД НОВИ САД

Скупштина

922
На основу члана 35. став 10. Закона о планирању и
изградњи (‘’Службени гласник Републике Србије’’, бр.
72/09, 81/09 - исправка и 64/2010 - 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 XXXIII седници 29. децембра 2010. године, доноси

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПЕТРОВАРАДИНСКЕ ТВРЂАВЕ
У НОВОМ САДУ
1. УВОД
План детаљне регулације Петроварадинске тврђаве
у Новом Саду (у даљем тексту: план) обухвата подручје
просторне културно- историјске целине Горња и Доња
Петроварадинска тврђава са Подграђем, и њене заштићене околине.
Горња и Доња тврђава с подграђем у Петроварадину, утврђене су за непокретно културно добро од великог значаја решењем број 227/49 Завода за заштиту и
научно проучавање споменика културе Народне Републике Србије и Одлуком о проглашењу за културно добро од великог значаја (“Службени лист АПВ”, број
25/91).

2. ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
Према члану 27. Закона о планирању и изградњи, за
непокретна културна добра и њихову заштићену околину доноси се план детаљне регулације.
План је израђен на основу Одлуке о изради плана
детаљне регулације Петроварадинске тврђаве (“Службени лист Града Новог Сада”, број 7/08).
Плански основ за израду плана је Генерални план
града Новог Сада до 2021. године – пречишћен текст
(‘’Службени лист Града Новог Сада’’, број 39/06) (у
даљем тексту: Генерални план), којим су утврђени генерална намена површина, режим изградње, смернице и
критеријуми за уређење просторних целина и зона.
План је израђен у складу са Одлуком о утврђивању
непокретних културних добара од великог значаја.

primerak 680,00 dinara

3. ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ
ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
Грађевинско подручје обухваћено планом налази се
у Катастарској општини Петроварадин, унутар описане границе.
За почетну тачку описа границе грађевинског подручја утврђена је пресечна тачка осовине друмско- железничког моста и десне обале Дунава. Идући у правцу
југоистока граница се поклапа са осовином приступног
пута мосту до пресека са продуженим правцем границе
парцела бр. 235 и 243/1, затим се ломи ка југу и поклапа
се са границом поменутих парцела, као и са западном
границом парцеле број 242, пресеца Улицу Александра
Островског и поклапа се са западним границама парцела бр. 250, 296, 295 и 297, пресеца Улицу Павла Јуришића Штурма до њене западне регулационе линије,
поклапа се са њом до Прерадовићеве улице и пресеца
је под правим углом до јужне регулационе линије. Из
ове тачке граница се поклапа са јужном регулационом
линијом Прерадовићеве улице у правцу истока до тромеђе парцела бр. 2938, 933 и 937, затим се ломи ка југозападу, по северозападној граници парцеле број 933,
до североисточне међе насипа (парцела број 2864/1) и
скреће ка југоистоку по граници насипа и у том правцу
пресеца Улицу Дунавске дивизије. Идући у правцу југа и
југозапада граница се поклапа са источном и југоисточном регулационом линијом поменуте улице до источне
регулационе линије Каменичког пута. Од ове тачке граница се ломи ка северу по источној регулационој линији
Каменичког пута до пресека са продуженим правцем
границе парцела бр. 2006/3 и 2007, затим се ломи ка западу, пресеца Каменички пут и поклапа се са границом
поменутих парцела, као и са границом парцела бр.
2005/3 и 2007, пресеца Рибњак средњи пут и скреће ка
северу по западној граници средњег пута до тромеђе
парцела бр. 2999, 2010 и 2008, затим се ломи ка западу
по граници парцела бр. 2008 и 2010 и у том правцу пресеца Рибњак доњи пут и парцеле бр. 1191 и 3000 до десне обале Дунава. Од ове тачке граница се ломи ка северу по десној обали Дунава и долази до тачке која је
утврђена за почетну тачку описа границе грађевинског
подручја.
Површина обухваћена планом је 136,70 ha.

4. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ПОСЕБНЕ ЦЕЛИНЕ
И ЗОНЕ
Подела простора заснива се на постојећој просторној подели подручја комплекса Петроварадинске тврђаве, елементима дефинисаним Генералним планом и условима заштите Завода за заштиту споменика културе
Града Новог Сада.
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Основна просторна организација подразумева поделу на:
- комплекс Петроварадинске тврђаве, и
- парковске површине у његовом окружењу.
У оквиру ових целина препознаје се низ потцелина
које се могу разврстати према различитим критеријумима. Подела на потцелине је извршена на основу карактеристика урбанистичко- архитектонског склопа, морфологије изграђене средине, намене и интензитета
коришћења простора.
Комплекс Петроварадинске тврђаве
Горња тврђава је најстарији, историјски најважнији
део комплекса Петроварадинске тврђаве. Горња тврђава је место вишевековног континуираног насељавања и
боравка људи, што је потврђено вредним археолошким
налазиштима. У некадашњим војним објектима налазе
се у највећем броју институције од јавног значаја, сликарски атељеи и хотел са пратећим садржајима.
Хорнверк или Дворожни бастион је средишњи плато
комплекса Петроварадинске тврђаве. Чини га простран,
мало изграђен простор окружен снажном структуром
објеката одбране, обликованих у виду два рога. Постојећи објекти су намењени Академији уметности, уметничким атељеима и астрономском друштву. Зелени
простор Хорнверка је парковски уређен.
Доња тврђава (Васерштат) - Подграђе, чини једноставан урбанистички склоп ортогоналне уличне мреже
састављене од неколико блокова ивичне изградње. Изградња овог дела комплекса Петроварадинске тврђаве
је реализована у највећој мери током 18. века. Главна
саобраћајна комуникација Подграђа је Београдска улица која спаја некадашњу Дунавску и Београдску капију.
Јавне просторе чине и два трга.
Намена простора је стамбено- пословна са неколико
комплекса специјалне намене које користи Војска Србије. У оквиру Подграђа налазе се и два комплекса верских објеката римокатоличке и православне цркве.
Зону објеката одбране комплекса Петроварадинске
тврђаве чини комплекс бедема, ревелина, редута и осталих, који су формирани у звездастој форми око Подграђа. Шанчеви који их раздвајају, данас зелене површине, у једној зони су били испуњени водом, што је
Доњој тврђави и дало име Васерштат (Водени град).
Највећи део овог дела Доње тврђаве је у зони специјалне намене коју користи Војска Србије.
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Парковске површине
Парковске површине садрже неколико различитих
врста парковски уређених површина и површина у регулацији саобраћајница:
- Ботаничка башта,
- Арборетум (Молинаријев парк),
- парк уз Прерадовићеву улицу,
- спортско- рекреативни парк на Транџаменту,
- зелена површина уз Улицу Дунавске дивизије,
- зелена површина уз Каменички пут и
- остале површине које чине зелени скверови, зелене површине у оквиру регулације саобраћајница и др.
Потцелина у оквиру подручја обухваћеног планом је
и специјална намена коју чини касарна Војске Србије и
обухвата северни део Васерштата- комплекс Војне болнице у Подграђу, највећи део објеката одбране Васерштата, комплекс објеката око Провијантског магазина и
део бедема према Дунаву уз Каменички пут.
Посебна површина у оквиру ободне зоне је река Дунав.

5. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ЗЕМЉИШТА
На основу Генералног плана, подручје у обухвату
овог плана је у специфичној намени Старог центра и
Петроварадинске тврђаве. Због карактеристичног обухвата зоне културног добра и заштићене околине, подручје плана се условно може поделити на комплекс
Петроварадинске тврђаве (59, 57%) и парковске површине (40, 43%).
Петроварадинска тврђава (у даљем тексту: Тврђава)
и објекти унутар ње намењени су култури, угоститељству, образовању, рекреацији (зелене површине) и становању са пословањем у Подграђу.
Основна намена парковских површина је рекреација.
Један део простора обухвата плана је у специјалној
намени Војске Србије, и процес уступања дела ових
простора за цивилну намену је у току. Планирана намена ових простора је усклађена са смерницама из Генералног плана.
Од других намена, планом се задржава ватрогасна
станица.

Тебела 1: Површина и проценат покривености појединих целина у оквиру комплекса Тврђаве
Делови комплекса Тврђаве

Површина (ha)

Степен заузетости (%)

Површина обухвата плана

136,7

100

Комплекс Тврђаве

81,43

59,57

Горња тврђава

16,94

12,39

Хорнверк

28,95

21,18

Доња тврђава (Васерштат)

35,54

26

Подграђе
Објекти одбране Васерштата

14,62
20,92
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Парковске површине

55,27

40,43

Ботаничка башта

4,21

3,08

Арборетум (Молинаријев парк)

0,98

0,7

Парк уз Прерадовићеву улицу

1,41

1,03

Спортско- рекреативни парк на Транџаменту

15,20

11,12

Зелене површине у регулацији саобраћајница

33,47

24,5

Табела 2: Биланс површина планираних намена земљишта
Површина (m2)

Проценат
заузетости у односу
на цео комплекс (%)

Становање са пословањем у Подграђу

18.672

1,37

Објекти ‘’Ловотурса’’

1.527

0,11

Верски објекти и комплекси

Остале

Намене земљишта

3.827

0,28

Специјална намена
(Војска Србије)

269.253

19,69

Култура

29.232

2,14

Угоститељство

11.528

0,84

Образовање

2.505

0,18

Ватрогасни дом

721

0,05

Топлана

937

0,07

1.872

0,14

552.700

40,43

Покрајински завод за
заштиту споменика културе
Парковски и рекреативни простори

Јавне

Трансформаторске станице

392

0,033

Остале јавне површине (делови
Тврђаве, насип, Дунав)

435.663

31,87

Саобраћајне површине

38.250

2,80

136,70

100

Укупно остале површине
Укупно јавне површине
Укупно обухват плана
Један део обухвата плана је намењен саобраћајном
коридору моста на траси бившег моста Франц Јозефа,
тунелу и приступним саобраћајницама.
Паралелно са поступком промене власника и корисника објеката и земљишта из војне у цивилну својину,
стичу се услови за интегралну заштиту целине комплекса Тврђаве и њену кандидатуру за заштиту УНЕСКО-а. Комплекс Тврђаве је у процесу прекатегоризације
у виши степен заштите, културног добра од изузетног
значаја.

6. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ ПОВРШИНА
ЈАВНЕ НАМЕНЕ СА НИВЕЛАЦИЈОМ
6.1. План регулације
Планом су утврђене површине јавне намене. Од целих и делова постојећих парцела образоваће се парце-

2,42 ha (1,76%)
134,28 ha (98,24%)
136,70 ha (100%)
ле површина јавне намене, према графичком приказу
„План регулација површина јавне намене“ у Р 1: 2500.
Површине јавне намене су:
- саобраћајнице,
- Тврђава,
- специјална намена,
- парковска површина,
- Ботаничка башта,
- спорт и рекреација,
- ватрогасна станица,
- површине и објекти културе,
- институција од републичког значаја,
- површине и објекти образовања,
- насип,
- Дунав,
- топлана,
- трансформаторске станице.
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6.2. План нивелације
Грађевинско подручје обухваћено планом налази се
на надморској висини од 77,30 до 127,50 m. Најнижи терен је на средишњем делу простора, око Прерадовићеве улице, а највиши на југозападном делу.
Планом нивелације постојећи терен се задржава.
Нагиби се крећу од 0,20 до 7,20%.
Планом нивелације дати су следећи елементи:
- кота прелома нивелете осовине саобраћајнице,
- интерполована кота,
- нагиб нивелете.

7. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ
ИНФРАСТРУКТУРЕ
7.1. Капацитети и потребно земљиште за
инфраструктуру и јавне садржаје са
описом локација
Површине јавне намене које су одвојене за инфраструктуру и јавне садржаје су: саобраћајнице, Тврђава,
специјална намена, парковска површина, Ботаничка
башта, спорт и рекреација, ватрогасна станица, површине и објекти културе, институција од републичког
значаја и површине и објекти образовања, насип, Дунав, топлана и трансформаторске станице.
Површине јавне намене:
- саобраћајнице: целe парцелe бр. 206, 947, 958,
999, 1072/4, 1096/2, 2865, 2866, 2867, 2870/2, 2937/1,
2939, 2940, 2941, 2967, 2968/1, 2968/2, 2969, 2970, 2971,
2972, 2974/1, делови парцела бр. 11, 937/1, 965, 1070,
1094/1, 1095, 1096, 1099, 1100, 1101, 1104, 1105, 1106,
1162, 1194/1, 1197, 1208, 1209, 1213, 1216/1, 1218, 1219,
1220, 2864/1, 2864/2, 2864/4, 2870/1, 2938/1, 2944/1,
2944/3, 2960, 2965, 2999, 3000, 3001;
- Тврђава: целе парцеле бр. 113, 114, 115, 116, 117,
118, 119, 120, 127, 128, 129, 157, 176, 178, 179, 180, 181,
182, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 191, 192, 193, 194, 195,
196, 197, 198, 199, 200, 209/1, 940, 941, 942, 943, 944,
945, 946, 986, 998, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007,
1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017,
1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026,
1027, 1028, 1029, 1030, 1033, 1034, 1035, 1036, 1038,
1042, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051,
1052, 1053, 1054, 1055/1, 1055/2, 1056, 1058, 1059, 1060,
1061, 1062, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1071,
1072/2, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080,
1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089,
1090, 1091, 1093/1, 1096/1, 1096/2, 1097, 1107, 1108, 1109,
1110, 1111, 1112, 1113/1, 1113/2, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118,
1119, 1120/1, 1120/2, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126,
1127, 1128, 1130, 1132, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139,
1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149,
1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159,
1160, 1161, 1163, 1164, 1165, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171,
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1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181,
1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, делови парцела
бр. 190, 939, 1037, 1041, 1043, 1057, 1070, 1092, 1094/1,
1095, 1096, 1099, 1102, 1105, 1106, 1133, 1162, 2864/2;
- специјална намена: целе парцеле бр. 9, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 67,
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
100/1, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112,
121, 122, 123, 124, 125, 126, 130, 131, 132, 133, 134, 135,
136, 137/1, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147,
148, 149, 150, 151, 152, 153, 156/1, 177, 201, 202, 203, 204,
205, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220,
221, 222, 223, 224, 225, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234,
235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 995, 996, 1001, делови
парцела бр. 209/2, 226;
- парковска површина: целе парцеле бр. 207, 208,
209/3, 779, 1000, 1189, 1190, 1192, 1193/1, 1193/2, 1194/2,
1206, 1207, 1210, 1211, 1212, 1214, 2007, 2008, делови
парцела бр. 778, 937/1, 939, 1191, 1208, 1209, 1213,
1216/1, 2864/1;
- Ботаничка башта: целе парцеле бр. 1103, 1215/1,
1215/2, 1216/2, 1217, 2870/3, делови парцела бр. 1100,
1101, 1102, 1104, 1216/1, 1218, 1219, 2870/1, 2870/2;
- спорт и рекреација: целе парцеле бр. 1195, 1196,
1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, делови
парцела бр. 1194/1, 1197;
- ватрогасна станица: цела парцела број 777;
- површине и објекти културе: целе парцеле бр.
137/2, 154, 155, 156/2, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164,
165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 188,
1032, 1039, 1072/1, 1072/3, делови парцела бр. 1037,
1041, 1043, 2864/2,
- институције од републичког значаја: целе парцеле бр. 983, 984, 1031, 1040;
- површине и објекти образовања: целе парцеле
бр. 1120, 1130, 1131, део парцеле број 1133;
- насип: цела парцела број 2944/2 ;
- Дунав: део парцеле број 3005;
- топлана: цела парцела број 227;
- трансформаторске станице: делови парцела бр.
190, 209/2, 226, 778, 959, 1057, 1194/1, 1197, 2944/1.
У случају неусаглашености бројева наведених парцела и бројева парцела на графичком приказу “План
регулације површина јавне намене” у Р 1:2500, важи
графички приказ.
На осталим површинама постојеће парцеле се углавном задржавају, са неопходним изменама где се
мења регулација улице.
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Табела 3: Капацитети и потребно земљиште за инфраструктуру
Редни
брoj

Oпис радова

1.

Јединица мере

Количина

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

1.1.

Коловоз 2-TТВ

m2

14.400

1.2.

Реконструкција коловоза

m

2

3.150

1.3.

Реконструкција тротоара

m

2

2.100

2

3.400

1.4.

Бициклистичке стазе

m

1.5.

Паркинзи

m2

15.200

1.6.

Тунел

m

6.035
2.550

2.

ХИДРОТЕХНИКА

2.1.

Канализациони вод Ø 300

m

2.2.

Канализациони вод Ø 250

m

450

2.3.

Водоводна мрежа Ø 100

m

1.150

kom.

2

3.

ЕНЕРГЕТИКА

3.1.

Трафостаница 20/0,4 kV / kV

3.2.

Електроенергeтска мрежа 20 кV

m

1.000

3.3.

Гасоводна мрежа

m

700

3.4.

Meрно-регулациона станица

kom.

1

Табела 4: Број паркинг и гаражних места
Паркинг 1

66

Паркинг 2
313+ 62
(гараже)

Паркинг 3

Паркинг 4

Паркинг 5

Паркинг 6

84

23

102

122

Укупна површина паркинг-зона: 20.978,54 m2 (710 паркинг-места и 62 гаражних места).

7.2. Саобраћајна инфраструктура
Подручје обухваћено планом окружено је следећим
улицама и саобраћајницама:
- са запада државним путем II реда (Р-107) Нови
Сад – Беочин,
- са севера државним путем I реда (М-22/1) Нови
Сад – Београд,
- са истока улицама Павла Јуришића Штурма и Дунавске дивизије и
- са југа и југоистока Улицом Дунавске дивизије.
Дуж наведених саобраћајница одвија се индивидуални и јавни саобраћај, тако да је успостављен контакт
корисника и посетилаца са комплексом Тврђаве на задовољавајући начин.
Недостатак простора за паркирање моторних возила
(аутомобила и туристичких аутобуса) негативно утиче
на атрактивност читавог комплекса Тврђаве, стога се
планира решавање овог проблема изградњом паркинга
на следећим локацијама:
- уз државни пут II реда (Р-107) (према графичком
приказу),
- у зони саобраћајне петље Варадинског моста и у
зони петље у близини друмско- железничког моста,

- у шанцу у близини Академије уметности и
- у зони 100 m јужно од објеката ‘’Ловотурса’’.
На планираном локалитету код објеката ‘’Ловотурса’’, осим паркинга за путничке аутомобиле, постоје услови и за паркирање и гаражирање туристичких аутобуса и других возила корисника садржаја на Горњој
тврђави. До изградње саобраћајнице трасом некадашње железничке пруге (која се наставља на тунел испод Горње тврђаве), приступ паркингу био би иза објеката ‘’Ловотурса’’, а након изградње ове саобраћајнице,
приступало би се са главне саобраћајнице која повезује
Прерадовићеву улицу са Горњом тврђавом.
На простору Горње тврђаве не планира се паркирање возила, већ само краћа задржавања интерних и
туристичких возила посетилаца и корисника садржаја
на том простору. Изузетак су интервентна и возила за
снабдевање.
Планирани друмско-железнички мост на месту порушеног друмско-железничког моста, имао би две саобраћајне траке за одвијање друмског саобраћаја и два
колосека за одвијање железничког саобраћаја.
Генералним планом планира се увођење шинског
јавног превоза преко Варадинског моста, Београдском
и Прерадовићевом улицом. Уколико се ово решење по-
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тврди израдом новог Генералног урбанистичког плана
Града Новог Сада, чија је израда у току, у случају реализације шинског саобраћаја, обавезна је претходна
израда студије процене утицаја овог објекта на животну
средину. Када се остваре сви потребни услови, планира се да се Београдском улицом одвија саобраћај само
за возила јавног градског и приградског превоза путника.
На некадашњој траси моста Франц Јозефа Генералним планом планира се нови мост преко Дунава, који ће
уз задржавање траса постојећег тунела уз неопходна
проширења, повезати Прерадовићеву улицу (код раскрснице са Улицом Дунавске дивизије) са Булеваром
цара Лазара.
Изградњом ове саобраћајнице, створили би се сви
услови за измештање индивидуалног саобраћаја из
Београдске улице, односно из Подграђа.
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Изградња секундарне мреже профила Ø 100 mm
планира се у делу Хорнверка, деловима улица Дунавске дивизије и Београдске са повезивањем на постојећу
мрежу.
Спортско-рекреативна зона на Транџаменту снабдеваће се водом преко планиране водоводне мреже са
повезивањем на постојећи доводник воде профила
Ø 150 mm. Положај и капацитет водоводне мреже унутар спортско-рекреативне зоне на Транџаменту биће
дефинисан урбанистичким пројектом.
Планира се изградња хидрантске мреже унутар тунела, а због гашења евентуалних пожара. Хидрантска
мрежа ће се прикључити на постојећи водоводни систем насеља Петроварадин.

На графичком приказу ‘’План регулације, нивелације
и саобраћаја’’ у Р 1:2500 приказани су сви технички елементи који дефинишу саобраћајне објекте у простору.

Ботаничка башта ће потребе за санитарном и технолошком водом решити преко планиране водоводне
мреже. Урбанистичким пројектом Ботаничке баште дефинисани су тачан положај и капацитети планиране водоводне мреже.

7.3. Водна инфраструктура

Планирана мрежа заједно са постојећом омогућиће
квалитетно снабдевање водом комплекса Тврђаве.

Снабдевање водом
Снабдевање водом вршиће се преко постојеће водоводне мреже са планираним проширењем и реконструкцијом дотрајалих деоница у склопу водоводног система Града Новог Сада.
Развој водоводне мрежа на Петроварадинској тврђави стар је преко сто година. Првобитни водовод грађен
је 1880. године. Вода се захватала из Дунава и служила
је углавном у противпожарне сврхе. Затим је 1922. године изграђена водоводна мрежа која је реконструисана 1952. године, и као таква користила се доскора.
Крајем деведесетих година прошлог века реконструисана је мрежа на Горњој тврђави и Хорнверку. Нова
мрежа на Горњој тврђави постављена је у профилу инсталационог тунела заједно са осталим инсталацијама.
Секундарна мрежа на Горњој тврђави и Хорнверку је
профила Ø 100 mm и повезана је на примарни цевовод
Ø 150 mm (потисни вод са црпне станице на резервоару
“Транџамент”).
У северном и северозападном делу простора налази
се доводник сирове воде профила Ø 600 mm који води
сирову воду са изворишта “Петроварадинска ада” на
постројење за прераду воде “Штранд”.
У улицама Дунавске дивизије и Прерадовићевој постоји примарни водовод профила Ø 450 mm.
У Подграђу постоји секундарна мрежа која снабдева
водом становнике овог простора. Тачан положај и профили водовода у неким улицама нису познати.
Планира се изградња примарног доводника сирове
воде профила Ø 600 mm са изворишта ‘’Петроварадинска ада’’ дуж Кеја скојеваца до Варадинског моста, као
и изградња примарног доводника чисте воде профила
Ø 500 mm од Варадинског моста и даље улицама
Београдском и Прерадовићевом.
Планира се изградња и реконструкција дела мреже у
Подграђу, с обзиром да квалитет цевовода и његове капацитативне карактеристике не задовољавају планске
потребе. Планирана секундарна водоводна мрежа биће
профила Ø 100 mm.

Положај постојеће и планиране водоводне мреже
дат је на графичком приказу ‘’План водне инфраструктуре’’ у Р 1:2500.
Одвођење отпадних и атмосферских вода
Одвођење отпадних и атмосферских вода вршиће
се преко постојеће и планиране канализационе мреже у
склопу канализационог система Града Новог Сада.
Канализациона мрежа на Горњој тврђави је сепаратног типа и новијег је датума изградње (90-их година
прошлог века). Атмосферске воде Горње тврђаве се одводе затвореном канализационом мрежом у Дунав
(профили цевовода су Ø 250, Ø 300 и Ø 500 mm), док се
отпадне воде одводе у канализациони систем Петроварадина (профил цевовода Ø 250 mm).
Канализациона мрежа на Хорнверку је заједничког
типа. Укупно прикупљене атмосферске и фекалне воде
одводе се према канализационој мрежи Петроварадина, односно према постојећој канализацији у Прерадовићевој улици. Ова канализација је новијег датума.
Постојећа канализациона мрежа у Подграђу је заједничког типа. Она је оријентисана на примарну канализациону мрежу у улицама Проте Михалџића и Владимира Назора, чији је профил Ø 800 mm. Део секундарне
мреже у Подграђу је доста стар, тачан положај и профили нису познати.
Део око Војне болнице одводњава се преко постојеће црпне станице на Кеју скојеваца, уз Дунав.
Постојећа канализациона мрежа на Горњој тврђави и
Хорнверку планом се задржава, с обзиром да задовољава планске потребе.
У делу Хорнверка и Горње тврђаве планира се изградња канализационе мреже профила Ø 250 mm са
прикључењем на постојећу мрежу.
Планира се реконструкција канализационе мреже у
Подграђу. Планирана мрежа ће се оријентисати у складу са нивелационим условима на постојећу примарну
мрежу профила Ø 800 mm.
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У Улици Дунавске дивизије планира се изградња канализационе мреже профила Ø 300 mm, на коју ће бити
оријентисане отпадне воде са спортско- рекреативне
зоне на Транџаменту.
Атмосферске и отпадне воде спортско- рекреативне
зоне на Транџаменту одводиће се преко планиране канализационе мреже сепаратног типа, која ће се у складу са нивелационим условима оријентисати на канализацију у Улици Дунавске дивизије. Тачан положај и
капацитет канализационе мреже унутар спортско- рекреативне зоне на Транџаменту дефинисаће се урбанистичким пројектом.
Отпадне и атмосферске воде Ботаничке баште одводиће се преко планиране канализационе мреже. Положај и капацитети планиране канализационе мреже
су дефинисани урбанистичким пројектом Ботаничке
баште.
Одвођење атмосферских вода са паркинга број 4,
поред Каменичког пута, решиће се изградњом атмосферске канализације профила Ø 300 mm, са оријентацијом ка Дунаву.
Атмосферске воде са паркинга између Ботаничке
баште и Хорнверка одводиће се преко планиране мреже у канализациони систем Петроварадина.
Планом се омогућава изградња атмосферске канализације на приступним саобраћајницама ка мосту (тунелу). Планирана мрежа биће оријентисана на постојећу примарну канализацију у Прерадовићевој улици.
Планира се изградња атмосферске канализације
унутар тунела, са оријентацијом на канализациони систем Петроварадина. У питању су два одвојена система:
један који ће прихватати подземну воду (стенску воду),
и други који ће прихватати воду насталу редовним
прањем тунела и гашењем пожара у тунелу.
Постојећа и планирана канализациона мрежа омогућиће квалитетно одвођење отпадних и атмосферских
вода.
Положај постојеће и планиране канализационе мреже дат је на графичком приказу ‘’План водне инфраструктуре’’ у Р 1:2500.
Одбрана од поплава
Одбрана од поплава биће решена делом преко насипа и кејског зида, а делом преко високог терена који чини ободни бедем комплекса Тврђаве.
Постојећи насип и кејски зид штите Васерштат од
плављења великим водама Дунава вероватноће појаве
једном у сто година.
Планира се реализација одбране на поменутој деоници до нивоа одбране од великих вода вероватноће
појаве једном у хиљаду година. Одбрана од стогодишњих великих вода биће стална (кејски зид), док ће
се одбрана од хиљадугодишњих вода реализовати као
мобилна.
Планира се заштитни појас уз кејски зид у ширини од
25 m. У овом појасу забрањена је изградња објеката,
као и садња дрвећа.
Положај одбрамбене линије дат је на графичком
приказу ‘’План водне инфраструктуре’’ у Р 1:2500.
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7.4. Енергетска инфраструктура
Снабдевање електричном енергијом
Снабдевање електричном енергијом подручја Тврђаве ће бити из јединственог електроенергетског система.
Преласком на двостепени систем трансформације
електричне енергије, трансформаторска станица (ТС)
35/20 kV ″Петроварадин″ ће постати разводно постројење (РП) 20 kV, а основни објекат за снабдевање
биће ТС 110/20 kV ″Нови Сад 6-Мишелук″. Из ТС ″Нови
Сад 6-Мишелук″ и РП 20 kV ″Петроварадин″ ће полазити 20 kV мрежа до свих постојећих и планираних дистрибутивних трансформаторских станица 20/0.4 kV од
којих ће полазити дистрибутивна 0,4 kV мрежа до потрошача.
Да би снабдевање електричном енергијом на овом
подручју било поуздано и квалитетно у наредном периоду је потребно изградити одређен број нових дистрибутивних трансформаторских станица-у оквиру планираног објекта културе на горњем платоу и у близини
објекта Академије, у оквиру комплекса хотела и централних функција и по потреби на другим локацијама.
Планирану ТС на горњем платоу повезати у електроенергетски систем прикључењем на постојећу кабловску
20 kV мрежу (од ТС ″Тврђава1″ или од ТС ″Трг Томислава″ која се налази у Подграђу). Планирану ТС у близини
објекта Академије изградити по могућности у бедему, у
једној од постојећих просторија. Нова ТС ће се градити
и на излазу из планираног тунела (у оквиру погонске
станице) за потребе осветљења и сигнализације моста
и тунела. Инсталацију јавне и декоративне расвете изградити у складу са амбијентом целокупног комплекса
Тврђаве и према условима надлежног завода за заштиту. Целокупна електроенергетска мрежа градиће се
кабловски, у постојећим инфраструктурним тунелима,
као и у постојећим и планираним коридорима за електроенергетску инфраструктутру у попречним профилима
улица.
Снабдевање топлотном енергијом
Подручје Тврђаве ће се снабдевати топлотном енергијом из гасификационог система и коришћењем локалних топлотних извора.
Део Подграђа који заузимају војни објекти ће се
снабдевати из сопствене топлане која се налази у североисточном делу подручја. Ова топлана као енергент
може да користи мазут и гас, као и обновљиве изворе
енергије (брикети, пелети). Део Подграђа у коме се налазе објекти породичног становања и будући комплекс
хотела и централних функција ће се снабдевати топлотном енергијом са постојеће гасификационе мреже
Петроварадина. Из мерно- регулационе гасне станице
(МРС) ″Петроварадин″ полази дистрибутивни гасовод
до регулационе станице која се налази на излазу из тунела који води кроз Тврђаву, а од ове регулационе станице полази развод гасоводне мреже притиска 100 mb
до објеката у Подграђу.
Објекти на горњем платоу ће се снабдевати топлотном енергијом из постојеће мерно- регулационе станице
изградњом дистрибутивне мреже од МРС до објеката.
Снабдевање подручја намењеног спорту и рекреацији на Транџаменту ће се одвијати са постојећег дистрибутивног гасовода у Улици Дунавске дивизије.
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Препоручује се што већа употреба обновљивих извора енергије (посебно постављање соларних колектора), као и употреба изолационих елемената приликом
изградње објеката ради што веће уштеде енергије и повећања енергетске ефикасности, уз одобрење надлежне службе заштите.

7.5. Телекомуникације
Систем фиксне телефоније и кабловски
дистрибутивни систем
Подручје Тврђаве биће комплетно прикључено у телекомуникациони систем Града. Корисници са овог подручја биће прикључени на телефонску централу у Улици
Фрање Штефановића. Да би се омогућило прикључење
планираних садржаја, потребно је до њих изградити
кабловску инсталацију користећи постојећи инфраструктурни тунел и планиране трасе у попречним профилима улица. Каблове полагати у цеви кроз које ће
пролазити будућа телефонска инсталација, односно
инсталација кабловског дистрибутивног система.
Системи мобилне телефоније
На подручју обухваћеном планом је постављен један
антенски систем са базном станицом мобилне телефоније. На целокупном подручју је доступан сигнал сва
три постојећа оператера мобилне телефоније. Антенски системи се могу постављати уз поштовање свих правилника, техничких прописа и препорука који регулишу
ову област. Посебно поштовати препоруке светске
здравствене организације из ове области.

8. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

31. decembar 2010.

ручује се од 12 до 16 m. Тротоари су минималне ширине
1,6 m, док бициклистичке стазе морају бити ширине 2 m.
Пешачки и саобраћајни приступ на мост је са две
рампе. Како би се смањила њихова укупна дужина, неопходно је да буду састављене од више рампи. Нагиб
не може бити већи од 8%, а најмања ширина је 1,5 m.
Није планирана комуникација са Горњом тврђавом, кроз и
на обронцима Петроварадинске стене или по бедемима.
Ширина паркинг-простора за управно паркирање износи од 2,3 до 2,5 m, а дужина од 4,6 (са препустом, и
препоручује се због уштеде простора) до 5 m. Димензије једног паркинг-места за подужно паркирање су 5,5
x 2 m. На местима где то услови дозвољавају, а постоје
потребе, могућа је изградња јавних паркинга (иако нису
дати на графичким приказима и профилима улица).
У оквиру паркиралишта потребно је резервисати
простор за дрвореде и то да се на четири паркинг-места 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 крајње неопходно.
У току израде пројектне и извођачке документације у
зони Жежељевог моста, на излазу из тунела и на раскрсници – веза ботаничка башта – Прерадовићева улица, на површинама планираним као јавне намене (саобраћајнице), могуће су корекције, односно могућа су
блажа одступања од плана у наведеним деловима.На
графичком приказу ‘’План регулације, нивелације и саобраћаја’’ у Р 1:2500 приказани су сви технички елементи који дефинишу саобраћајне објекте у простору.

8.1.2. Водна инфраструктура
Правила уређења за водоводну мрежу

8.1. Правила опремања простора
инфраструктуром

Услови за прикључење на водоводну мрежу:

8.1.1. Саобраћајна инфраструктура

- прикључење објеката на водоводну мрежу планира се једним прикључком;

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 Републике Србије”,
број 18/97). У оквиру сваког појединачног паркиралишта
или гараже обавезно предвидети резервацију и обележавање паркинг-места за управно паркирање возила
инвалида, у складу са стандардом SRPS U.А9.204.
У прилозима су дати попречни профили улица у којима су дефинисани геометријски елементи саобраћајних
површина.
Тротоаре и паркинге градити од традиционалних материјала (камен, камени блокови, опека и сл.). Коловоз
и бициклистичке стазе завршно обрађивати асфалтним
застором.
Најмања планирана ширина коловоза је 5 m. Уже су
само понеке саобраћајнице у Подграђу које су минималне ширине 3,5 m. Радијуси кривина на укрштању саобраћајница су минимално 6 m. На укрштању саобраћајница, где саобраћају возила јавног градског
путничког превоза, минималан радијус је 8 m, а препо-

- уколико је објекат са више заједничких улаза, односно засебних технолошких целина, може имати
независне прикључке водовода;
- за мање објекте, у којима није могуће обезбедити
адекватну просторију, планира се постављање
водомера у одговарајући шахт;
- водомерни шахт сместити према посебним условима ЈКП ‘’Водовод и канализација’’ Нови Сад;
- комплекс спортско-рекреативне зоне на Транџаменту прикључиће се једним прикључком;
- комплекс Ботаничке баште прикључиће се са два
прикључка на водоводну мрежу.
Одређена одступања од наведених услова могућа
су уз сагласност ЈКП ‘’Водовод и канализација’’ Нови
Сад.
Правила уређења за канализациону мрежу
Услови за прикључење на канализациону мрежу:
- прикључење објеката на уличну канализацију
планира се једним прикључком;
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- прикључни канализациони шахт сместити према
посебним условима ЈКП ‘’Водовод и канализација’’ Нови Сад;
- канализациони прикључак планирати са гравитационим прикључењем;
- комплекс спортско- рекреативне зоне на Транџаменту прикључиће се једним прикључком;
- комплекс Ботаничке баште прикључиће се са два
прикључка на канализациону мрежу.
Одређена одступања од наведених услова могућа
су уз сагласност ЈКП ‘’Водовод и канализација’’ Нови
Сад.

8.1.3. Енергетска инфраструктура
Услови за прикључење на електроенергетску мрежу
Прикључење објеката на електроенергетску мрежу
решити изградњом прикључка који се састоји од прикључног вода, кабловске прикључне кутије (КПК) и ормана мерног места (ОММ). Прикључни вод изградити
подземно или у инсталационом тунелу, од постојећег
или планираног вода, или директно из трансформаторске станице. Детаљније услове за прикључење и изградњу прикључног вода и положај КПК и ОММ-а прибавити од Електродистрибуције “Нови Сад”.
Услови за прикључење на гасоводну мрежу
Прикључење објеката у гасификациони систем решити изградњом гасног прикључка од постојеће или
планиране гасоводне мреже до мерно-регулационог сета. Детаљније услове за прикључење прибавити од
надлежног дистрибутера.

8.1.4. Услови за прикључење на
телекомуникациону мрежу
Прикључење објеката у телекомуникациони систем
решити изградњом прикључка (подземне мреже оптичких или бакарних проводника) од постојеће или планиране мреже до приступачног места на фасади објекта у
коме ће бити смештен типски телекомуникациони орман. Детаљније услове за прикључење прибавити од
надлежног оператера.
Прикључак на кабловски дистрибутивни систем извести према условима локалног дистрибутера.

8.2. Заштита градитељског наслеђа
Услове за заштиту градитељског наслеђа дефинисао је Завод за заштиту споменика културе Града Новог
Сада.
Опште мере заштите су:
1) потпуно очување историјског склопа и свих оригиналних делова комплекса Тврђаве;
2) подручје плана је познато као вишеслојно археолошко налазиште са остацима материјалне културе од средњег палеолита (90 000. године п.н.е.)
до данас; обавезна су систематска археолошка
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истраживања пре извођења било каквих земљаних и других грађевинских интервенција, како је
предвиђено чланом 110. Закона о културним добрима („Службени гласник Републике Србије“, број
71/94“) ;
3) очување целовитости композиције, габарита и силуете аутентичног историјског амбијента, јединства створених и природних вредности- архитектуре и природног окружења;
4) ревитализација комплекса Тврђаве као мултифункционалног градског културног, образовног и туристичког центра, градске парковске и рекреационе површине са садржајима који су у складу са
таквим концептом, а на основу захтева заштите и
презентације Петроварадинске тврђаве као споменичке целине;
5) реконструкција постојеће и увођење нове, савремене инфраструктуре, као једног од основних
предуслова за обнову и ревитализацију целине,
према условима надлежног завода за заштиту
споменика културе;
6) заштита целине и објеката од штетних вибрација
и загађења изазваних саобраћајем. Саобраћај усмерити на постојеће ободне правце (од Варадинског моста према Каменичком путу M-22/1 и Кеју
скојеваца и даље на саобраћајну мрежу насеља
Петроварадин) ;
7) у оквиру комплекса Тврђаве саобраћај свести на
минимум (приватна возила становника, сервисна,
комунална и возила за снабдевање), успостављањем одговарајућег режима;
8) паркирање возила решити на локацијама непосредног окружења или непосредно уз границу комплекса Тврђаве;
9) могуће је организовати примерен, еколошки прихватљив и ефикасан јавни превоз унутар комплекса Тврђаве;
10) очување свих постојећих, активирање традиционалних и развијање нових пешачких комуникација
и њихово међусобно повезивање са простором
непосредне околине комплекса Тврђаве и даље
са урбаним системом Града;
11) очување, конзервација, рестаурација и редовно
одржавање подземних (подземне војне галерије,
казамати, бунари) и надземних фортификацијских
структура (бастиони, ревелини, куртине, контрагарде, линете, капонири, капије, мостови, осматрачнице, шанчеви и грудобрани) ;
12) реконструкција фортификацијских структура и
објеката аутентичног просторног склопа, који су
потпуно или делимично уништени, могућа је када
су, на основу свих спроведених претходних истраживања, утврђени сви елементи неопходни за
њихову доследно спроведену рестаурацију;
13) рестаурацијом и редовним одржавањем отворених површина шанчева предвидети враћање аутентичног решења-мостова испред капија, чиме
ће се омогућити враћање шанчева у првобитно
стање и обезбедити њихова пролазност и правилно одвођење атмосферских вода;
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за објекте који се интегрално чувају утврђују се
следеће мере заштите:
(1) очување хоризонталног и вертикалног габарита, облика и нагиба крова свих конструктивних
и декоративних елемената, оригиналних материјала, функционалних и стилских карактеристика и целокупног ликовног израза;
(2) дозвољено је осавремењивање објеката у
циљу њихове ревитализације:
- увођење савремених инсталација, под условом да не нарушавају вредности ентеријера и екстеријера објеката,
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зичких, сценских и ликовних манифестација чије
одржавање неће нарушити својства културног
добра и угрозити његово очување, уз сагласност
и услове надлежног завода за заштиту споменика
културе;
20) нова спомен-обележја, скулптуре и дела примењених уметности могу се постављати уз сагласност и према условима надлежног завода за
заштиту споменика културе;
21) опремање простора елементима визуелних комуникација – рекламним и информативним ознакама, елементима урбаног мобилијара, могуће је
искључиво уз сагласност и према условима које
прописује надлежна установа заштите;

- отварање излога и портала, као и реконструкција постојећих непримерених отвора
на објекту, све у складу са изворним изгледом и то јединственим третманом читавог
објекта,

22) за сваку грађевинску активност на овим објектима обавезни су услови и мере заштите надлежног
завода за заштиту споменика културе.

- промена намене подрума уз обавезно
претходно испитивање тла и нивоа подземних вода, као и обавезну израду елабората
заштите објекта од деловања влаге и заштите суседних објеката,

Услови који се тичу начина и могућности грађевинских активности на појединачним објектима и зонама
комплекса Тврђаве и парковских површина у окружењу
планом су уграђени у одељак „9. Правила грађења“.

- промена намене тавана искључиво у постојећем габариту крова и то само ако се тиме не нарушава изглед објекта и његове
стилске карактеристике. Осветљење решити кровним прозорима, с тим да тип, габарите, распоред и обликовање кровних прозора
за сваки појединачни објекат утврђује надлежна служба заштите,
- могућа је промена намене дела или целог
објекта, уз услов да нова намена буде примерена постојећем архитектонско- конструктивном, функционалном склопу објекта
и његовим споменичким карактеристикама,
као и укупном концепту ревитализације целине;
15) дислоцирање неадекватних садржаја и уклањање
накнадно изграђених објеката који утичу на деградацију комплекса у целини, као и сваког појединачног дела;
16) обавезна је употреба традиционалних материјала
при радовима на свим фортификацијским и другим објектима целине, као и код обраде партерних површина дворишта и на јавним комуникацијама;
17) санацију конструктивних елемената изводити уз
максимално поштовање аутентичних конструктивних решења; увођење нових, савремених конструктивних материјала свести на најмању могућу
меру, при чему, у првом реду, треба обезбедити
да буду компатибилни са аутентичним материјалима, као и да се са њиховом применом не
мењају и не угрожавају карактеристике постојећих;

8.3. Услови за уређење слободних
и зелених површина
При уређењу слободних простора водити рачуна о
визурама, аутентичности амбијента са свим обележјима и карактеристикама фортификације платоа, бедема
и шанчева. Избор врста усагласити са непосредном
функцијом простора на основу критеријума декоративности у сврху санације тла, аутохтоности и сл.
Постојећи травнати потеси шанчева и бедема треба
да се одржавају као ливадски партери.
Велики део простора захтева потпуно партерно преобликовање са ограничењем садње високе вегетације.
Ово је условљено очувањем силуете комплекса Тврђаве- визуелизације бедема и визура, и усклађивањем са
потребама садржаја подземних структура (тунели, лагуми и други подземни простори).
Горња тврђава и Хорнверк
Карактеристика Горње тврђаве и Хорнверка је
уређење бедема и шанчева који треба да очувају снажан, миран амбијент и њихову монументалност без
много улепшавања.
Простор Горње тврђаве захтева реконструкцију постојеће вегетације са минималним увођењем цветних
садржаја. За потребе декоративних интервенција користити пузавице, перене и покриваче тла.

18) при обликовању зелених површина потребно је
водити рачуна о очувању препознатљивих визура
и аутентичног амбијента са свим обележјима
фортификацијске архитектуре;

Средишњи део Хорнверка обрадити као парковску
површину у складу са садржајима, наменом (култура,
образовање, уметност) и неопходним пешачким комуникацијама. Уз Академију уметности предлаже се формирање парка скулптура. Могућност формирања кружних пешачких токова (шетни прстен) захтева ниске
ливадске травњаке без потребе за изградњом поплочаних стаза на свим деловима.

19) могуће је повремено коришћење отворених простора комплекса за организовање културних, му-

Плато Хорнверка око објеката Академије, садржи више изузетно вредних старих примерака високог зелени-
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ла (храст, липа, јавор и др.) које је потребно уклопити у
сва будућа решења. Простори неплански засађеног зеленила, шибља, четинара и лишћара (thuja, aliantus
glandulosa, hаmаciparis и др.) захтевају потпуну реконструкцију.
Доња тврђава (Васерштат) - Подграђе
Зеленило унутар изграђене структуре Подграђа заступљено је елементима уређења тргова и малих дворишних простора.
Зеленило на Тргу владике Николаја потребно је допунити. Све ове просторе употпунити елементима партерне архитектуре, који треба да су усаглашени обликом,
материјалом и бојом са архитектонским окружењем.
Средишњи простор специјалне намене на подручју
Васерштата разнородно је обрађен, од уређених делова уз комплекс касарне до потпуно запуштених делова
у зони објеката одбране.
Највећу вредност овде представљају стара стабла
храста, одличне виталности. У оквиру комплекса Војне
болнице преовлађују лишћари (платан, липа, јавор и
др.).
Посебан концепт уређења имају простори објеката
одбране Васерштата са истицањем водених површина
и одговарајуће вегетације.
Постојећа изузетно вредна вегетација (стари храстови уз канале, јавори и липе уз болницу, платани испред
болнице) треба да буде биолошки валоризована и
утврђена као основна просторна доминанта за даље
интервенције ревитализације простора.
Зона паркова
Концепт организовања појединих парковских површина, које окружују комплекс Тврђаве, условљен је начином коришћења слободних површина и допуном садржаја и функција простора унутар комплекса Тврђаве.
Унутар парковских површина планирају се: Ботаничка башта, арборетум, парк уз Прерадовићеву улицу, заштитни појас уз Улицу Дунавске дивизије и остале зелене површине.
Простори намењени рекреацији и планирани садржаји забаве и културе обрађују се према потребама
уређења слободних простора и положају у односу на
визуре околних простора.
Ботаничка башта
Локалитет Ботаничке баште у Новом Саду планиран
је уз североисточни обод зоне објеката одбране Хорнверка. Простор намењен Ботаничкој башти је инфраструктурно и саобраћајно добро повезан у градску целину. Као комплементарни садржај, у културном и
туристичком смислу, добро употпуњује општу понуду
Петроварадинске тврђаве.
Ботаничка башта је специфична парковска површина са вишефункционалном наменом и има научно-истраживачку, образовну и декоративну функцију.
У Ботаничкој башти издвајају се три главна дела: административно-информативни (Визитор центар), изложбени, и економско- производни (научни) део. Свака од
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ових зона испуњава специфичне задатке, има своју
структуру, садржаје и заузима одређену површину.
Зона Визитор центра обухвата: продајни простор,
канцеларије, мултимедијалну салу, библиотеку, просторије за хербаријум, читаоницу за стручне скупове, мањи
затворени музеј и сл.
Изложбени део, дуж главне комуникације у комплексу која спаја два улаза у Ботаничку башту, обухвата: колекцију шибља, декоративног дрвећа, ружа, другог
цвећа и перена, алпинуме, јапански врт, платое за одмор са фонтанама, цветњацима, скулптурама, перголом и клупама.
Економско-производни део садржи: лабораторијске
просторије, експериментално научно-истраживачко
поље, мањи производни погон за одржавање баште и
развој новоинтродукованих таксона, продају садница
посетиоцима, топле и хладне леје, манипулативне просторе и мању стаклену башту.
За уређење ботаничке баште спроведен је урбанистички пројекат. Арборетум
Изразито квалитетан дендрофонд je на простору Молинаријевог парка, где се налазе одрасла стабла липе,
кестена, јавора, храста и копривића.
Постојеће одрасло дрвеће, уз одговарајуће допуне,
чини основу за формирање збирке дрвенастих врста–
арборетума. Простор арборетума био би посебно негован и чуван са назнакама врста дрвећа. Партер и даље
треба да се одржава као ливадски травњак са уређеним стазама и парковским мобилијаром.
Парк уз Прерадовићеву улицу
Парковска површина уз Прерадовићеву улицу, која је
делимично уређена и садржи квалитетну високу вегетацију, а коју је потребно задржати уз одговарајуће мере неге, представља сегмент зелене потковице која
обухвата комплекс Тврђаве и уређује се као јавна зелена површина. Централни травни партер има изузетну
улогу у сагледавању бедема Петроварадинске тврђаве.
Као специфичност парка и његово обележје, планира
се обилно коришћење перена и вишегодишњих цветних
биљака.
Заступљена су стабла копривића, црног бора, брезе,
јавора, багрема, гледичије, ораха, дуда, келреутерије и
тополе. Препознатљивост простора, са хортикултурног
аспекта, обележена је белокорним јабланом (Populus
boleana). Ова стабла су стара и средње стара, али су
добре виталности. Врло вредно старије дрвеће на неким деловима потребно је допунити високом вегетацијом, као и у ободним деловима парка.
Транџамент
Простор на Транџаменту представља простор за могуће лоцирање парка забаве, парка за децу, спортског
парка, смештајних и других туристичких капацитета.
Зелени појас уз Улицу Дунавске дивизије
Постојећи пошумљени простор између последњих
објеката одбране комплекса Тврђаве и породичног становања уз Улицу Дунавске дивизије представљаће зелени заштитни појас са густом садњом високог и
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средње високог дрвећа. Пешачка стаза прати контуре
објеката одбране.
Северни део простора организован је као паркинг за
аутобусе и аутомобиле под крунама широких лишћара.
Опремање простора мобилијаром подразумева
увођење клупа, информативну таблу са стазама и приступима комплексу Тврђаве, осветљење и корпе за отпатке.
Зелени заштитни потес уз Каменички пут
Слободне површине у функцији зеленог заштитног
појаса треба задржати, а вегетацију обликовати тако да
се максимално истакну вредности аутентичног фортификацијског склопа. Захтеви за очување клизишта на
Транџаменту решавају се и путем одговарајуће вегетације на том потесу, са посебном функцијом санације
земљишта.
Потребно је сачувати делове обале у зони Подграђа
без већих интервенција како се не би уништила постојећа аутохтона вегетација.
Запуштену вегетацију потребно је уклонити, а на
местима где је дозвољена садња извршити допуну аутохтоном вегетацијом примереном природном амбијенту. За овакав тип заштитног појаса неопходно је редовно одржавање.
Привођењем планираној намени стрмих терена потребно је предвидети стазе, степеништа, одморишта и
видиковце.
Остале зелене површине
Обе зелене површине на прилазу Варадинском мосту имају функцију саобраћајног сквера. Обликовање
треба да је једноставно, а прилазе и косине према мосту треба да се партерно уреде, тако да не угрожавају
безбедност саобраћаја.
Зелену површину на северном краку петље потребно је реконструисати.
Сквер уз друмско-железнички мост добиће свој коначни изглед након његове изградње.

8.4. Заштита животне средине
У складу са циљевима заштите животне средине и
заштите непокретних културних добара, који обухватају
очување културне баштине, заустављање и спречавање деградације и подизање квалитета животне средине, као и побољшање услова живота и рада у заштићеним објектима у складу са савременим
потребама, мерама заштите, обезбедиће се заштита
градитељског наслеђа која одговара његовој вредности
и омогућити интегрисање квалитетне обнове у савременим условима и свакодневним животним потребама.
Интервенције у целини или на појединим објектима,
као што је изградња саобраћајница (колских и пешачких) и паркинга, адаптација објеката или површина према потребама нове намене, уклањање објеката који су
из разних потреба грађени између два рата или после
рата (углавном у Подграђу), изградња нових објеката и
инфраструктуре и увођење система визуелних комуникација, треба да буду у складу са режимом заштите и
конзервације.
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Приликом предузимања било каквих радова на простору обухваћеном планом, који се односе на санацију
дотрајалих конструктивних делова објеката, интервенције ради замене дотрајалих или неодговарајућих инсталација и опреме, треба водити рачуна о обезбеђивању свих потребних услова заштите како се не би
угрозиле статичке карактеристике простора.
Осим правила која су дефинисана планом, неопходно је утврдити да изградња саобраћајница у тунелу у
конструктивном смислу неће изазвати штетне последице на околне просторе и саме објекте у оквиру комплекса Тврђаве.
Због значаја градитељске и културне баштине овог
простора, приликом предузимања било каквих интервенција мора се водити рачуна о постојећим стилским
одликама и реперима. Радове на конзерваторској рестаурацији објеката треба изводити према условима
надлежног завода за заштиту споменика културе, као и
уз његову сагласност. Приступ заштити археолошких
локалитета мора бити прилагођен реалним условима,
али и специфичностима у односу на свако заштићено и
потенцијално заштићено налазиште.
Уређење зелених површина треба да буде обрађено
у парковско-пејзажном облику са акцентом очувања историјског обележја и значаја. Шанчеви у оквиру комплекса Тврђаве морају остати затрављени са могућношћу да се на њима саде само појединачна стабла липе,
букве или неке друге врсте карактеристичне за шуме
Фрушке горе.
У односу на побољшање хигијенских услова и заштиту животне средине, планирана водоводна мрежа,
заједно са постојећом, омогућиће знатно квалитетније
снабдевање водом комплекса Тврђаве. Чврст комунални отпад сакупљаће се и евакуисати на прописан начин, а одвођењем отпадних вода постојећом и планираном канализационом мрежом спречиће се продирање
воде у подземље.
Системом мониторинга квалитета животне средине,
у складу са стандардима, треба обухватити простор
Подграђа у којем се одвија интензиван саобраћај. У
складу са Правилником о дозвољеном нивоу буке у животној средини (“Службени гласник Републике Србије”,
број 54/92) и Законом о заштити од буке у животној средини (“Службени гласник РС”, број 36/09), интензитет буке не сме прелазити највиши ниво буке од 55 db(A) ноћу
и 65 db(A) дању, односно у згради максимум 30 db(A)
ноћу и 35 db(A) дању. Заштита од буке и аерозагађења
за интензитете који прелазе максимално дозвољене
границе обезбедиће се планираним системом саобраћаја и паркирања.
Планиране мере за свођење буке у нормативне границе обезбедиће се:
- постојећим и планираним системом саобраћаја у
оквиру којег ће се кориговати и реконструисати
саобраћајна мрежа;
- приликом реконструкционих захвата каналисаће
се саобраћај према капацитету саобраћајница и
- регулисањем постојећег режима саобраћаја корекцијом појединих саобраћајних токова, стварањем пешачких зона и решавањем стационарног
саобраћаја.
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Техничка документација за изградњу и реконструкцију саобраћајница треба да садржи техничко решење
заштите од буке и вибрације.
Праћење аерозагађења у наредном периоду треба
реализовати према програму и дефинисаним местима,
као и параметрима контроле (аероседимент, чађ, сумпор-диоксид, угљен-моноксид и азотни оксиди), а према
Правилнику о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних
места и евиденцији података (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 54/92, 30/99 и 19/06). Праћење степена загађености ваздуха указаће на поступке и мере
који ће омогућити да се степен загађености сведе у границе предвиђене прописима о загађености ваздуха. У
управљању квалитетом ваздуха неопходна је контрола
концентрације загађујућих материја, која не може бити
већа од дозвољене, с обзиром на намену земљишта.
Смањење загађености ваздуха у наредном периоду засниваће се на адекватном избору намене земљишта и
унапређењу функционисања саобраћаја.
Трајно коришћење природних вредности Дунава и
спречавање штетних промена треба остварити одговарајућим режимима и условима коришћења тако да се
побољша квалитет воде. Систематским праћењем квалитета воде Дунава омогућиће се потпун увид у стање
квалитета воде и потреба за предузимањем мера у зависности од стања угрожености и врсте загађивања.
Заштита воде Дунава обезбедиће се контролом и ограничавањем испуштања отпадних вода у канализацију
без претходног пречишћавања и контролом квалитета
отпадних вода.
Мере заштите земљишта на простору обухваћеном
планом обухватају уређење обале Дунава и заштиту
зелених површина.
Сви облици туристичко-рекреативног коришћења
овог простора ускладиће се са потенцијалним природним могућностима и капацитетима простора, односно
регулисаће се утврђивањем планираног начина коришћења његових одређених делова уз контролу и рационалну експлоатацију.
Фауна подручја заштитиће се као интегрални део
животне средине. Ова заштита подразумева очување и
унапређивање аутохтоности подручја у погледу биљних
заједница и хидролошких прилика, уз спречавање загађивања станишта, праћење динамике популације фауне и неопходних услова за предузимање даљих конкретних мера заштите. Окружење Дунава и сама река је
простор посебних природних вредности, у којима је неопходан континуирани биолошко-еколошки мониторинг
у циљу рационалног коришћења, очувања и унапређења одрживог развоја.
Обавеза извођача радова је да, уколико у току радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког или минеролошко- петрографског порекла (за
које се претпоставља да има својство споменика природе), обавести надлежно министарство у року од осам
дана од дана проналаска, и предузме мере заштите од
уништења, оштећивања или крађе до доласка овлашћеног лица.
Сакупљање отпадака
На подручју које је обухваћено планом обезбеђују се
сабирни пунктови за смештање контејнера који треба
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да задовоље захтеве хигијене и захтеве корисника јавних површина. Простори треба да су обележени, да су
са подлогом од тврдог материјала и могућношћу
чишћења и прања. Начин озелењавања ових простора
треба прилагодити положају сабиралишта, његовој величини и захтевима уређења слободних површина.
Прилазни путеви до места за држање посуда за чување
и сакупљање отпада треба да буду двосмерни за саобраћај специјалних возила за одвоз отпада, максималног оптерећења до 10 t, ширине до 2,5 m и дужине до 12
m. За сваки контејнер потребно је обезбедити 3 m2 глатке носиве подлоге у нивоу прилазног пута, са одвођењем атмосферских и оцедних вода, на растојању
не већем од 2 m од прилазног пута специјалног возила
за одвоз смећа. За типску канту, зависно од величине,
потребно је обезбедити до 0,5 m2 једнако опремљене
површине. Ови простори морају испуњавати све хигијенске услове у погледу редовног чишћења, одржавања, дезинфекције и неометаног приступа возилима и
радницима комуналног предузећа задуженог за одношење смећа.

8.5. Заштита од елементарних непогода
и ратних дејстава
8.5.1. Заштита од елементарних непогода
У циљу заштите грађевинских објеката и осталих
садржаја у простору обухваћени планом, потребно је
узети у обзир меродавне параметре који се односе на
заштиту од елементарних непогода у складу са важећим прописима.
Објекте пројектовати и градити у складу са чланом
4. Правилника 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).
Заштита од пожара
Заштиту од пожара треба обезбедити коришћењем
незапаљивих материјала за градњу и реконструкцију
објеката, одговарајућом противпожарном хидрантском
мрежом, проходношћу терена, односно обезбеђењем
приступа свим објектима у случају потребе, у складу са
Законом о заштити од пожара (“Службени гласник Републике Србије”, број 111/09), и другим прописима који
уређују ову област.
Заштита од удара грома
Заштита од удара грома треба да се обезбеди изградњом громобранске инсталације, која ће бити правилно распоређена и правилно уземљена. Уколико на
територији обухваћеној планом постоје радиоактивни
громобрани, неопходно их је уклонити - заменити.
Заштита од земљотреса
Територија Новог Сада спада у подручје сеизмичке
угрожености од 8º МCS.
Једну од мера заштите од земљотреса представља
примена принципа сеизмичког пројектовања планираних објеката у оквиру плана, односно примена сигурносних стандарда и техничких прописа о градњи на се-
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измичким подручјима. Урбанистичке мере заштите
којима се утиче на смањење повредљивости територије су препознавање свих безбедних површина на
слободном простору. Скверови, улице широких регулација у Подграђу и веће зелене површине у другим деловима комплекса Тврђаве, (посебно у зони Хорнверка), у
случају земљотреса, представљали би безбедне зоне
за евакуацију, склањање и збрињавање становништва.

У оквиру комплекса Тврђаве све склонишне јединице
планирати у оквиру постојећих структура, посебно у зони Горње тврђаве и Подграђа, према условима надлежног завода за заштиту споменика културе.

8.5.2. Заштита у случају ратне опасности

У складу са важећим прописима из ове области,
обезбедити услове за несметано кретање особа са посебним потребама у простору на следећи начин:

Обезбеђење развоја града у мирнодопским условима и усклађивање свих просторних елемената развоја
са потребама одбране представљају битан критеријум
за уређење простора за потребе одбране и заштите.

8.6. Услови за несметано кретање и приступ
особама са инвалидитетом, деци и старим
особама

- на свим пешачким прелазима висинску разлику
између тротоара и коловоза неутралисати обарањем ивичњака,

Мере заштите од интереса за одбрану уграђене су у
сва просторна решења (намена земљишта, техничка
решења у инфраструктури, распоред слободних и зелених површина и др.) као превентивне мере које утичу на
смањење повредљивости појединих објеката, комплекса и простора на подручју обухваћеном планом.

- у јавним, стамбеним и пословним објектима обезбедити приступ лицима са посебним потребама у
простору на коту приземља (односно до лифта,
уколико га има) спољним или унутрашњим рампама минималне ширине 90 cm и нагиба од 1:20 (5%)
до 1:12 (8%),

За ово подручје утврђен је А степен угрожености. За
овај степен угрожености, према прописима о изградњи
склоништа, утврђују се, у погледу заштите становништва и материјалних добара, односно изградње
склоништа, следећи критеријуми:

- уколико објекат има лифт, кабину лифта и излазни подест димензионисати тако да омогуће несметано кретање - окно лифта минимум 110/140
cm, излазни подест минимум 140 cm.

- у породичним стамбеним објектима планира се
изградња склоништа допунске заштите, обима заштите најмање 50 kPa,
- у пословним објектима и уз објекте јавних служби
планира се изградња склоништа основне заштите, обима заштите 200 kPa.
Услови за изградњу склонишних јединица су:
- сва склоништа су двонаменска, а мирнодопска
намена се планом не утврђује, али треба и може
да буде у функцији основне намене објекта,
- капацитет склоништа у објектима стамбене, стамбено-пословне и пословне намене утврдити на
основу броја становника, односно броја запослених у објекту, тако да се на 50 m2 развијене грађевинске (бруто) површине стамбеног и стамбенопословног објекта обезбеди простор у склоништу
за најмање једног становника или за најмање 50%
планираног броја станара, односно (ако је намена
објекта или простора пословна) за 2/3 укупног
броја запослених,
- капацитет склоништа за јавне службе утврдити на
основу броја запослених и броја корисника, тако
да се обезбеди простор у склоништу за 1/5 запослених и 1/5 корисника,
- кота пода склонишне јединице мора бити минимум 30 cm изнад максималног нивоа подземних
вода,
- димензионисање и садржај склоништа, величину
појединих просторија, као и остале просторне и
техничке елементе утврдити према прописима за
изградњу склоништа и других заштитних објеката,
- положај склонишне јединице у оквиру објекта, односно парцеле утврђује се поштујући наведене
услове за изградњу склоништа.

9. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
9.1. Услови за формирање грађевинске парцеле
Услови за формирање грађевинских парцела површина јавне и остале намене дефинисани су у графичком приказу „План регулације површина јавне намене“
у Р 1 : 2500.

9.2. Општа правила за изградњу објеката
Графичким приказом ‘’План намене земљишта’’ у Р
1:2500 (у даљем тексту: графички приказ број 3) дефинисана је намена земљишта и појединачних објеката.
Простор обухваћен планом је намењен јавним садржајима у функцији центра, пре свега културе и образовања, уз пратећу рекреацију, и одређеним искључиво
комерцијалним садржајима угоститељства (хотели,
ресторани и др.). Становању су намењене зоне под осталим наменама у Подграђу и зона уз Пут дунавске дивизије. Све наведене и друге сродне намене имају сврху промоције вредности квалитетног културног наслеђа
комплекса Тврђаве.
Највећи део простора обухваћеног планом је јавна
површина. Јавна површина било ког дела комплекса
Тврђаве и зоне паркова мора бити увек доступна и проходна. Заузимање било које слободне површине треба
да буде ограничено временски и просторно (повремени
скупови и манифестације: концерти, летњи биоскопи,
летње баште, фестивали и др.) у зонама у којима је одржавање тих скупова и манифестација предвиђено
планом.
Зоне летњих башти су дефинисане на Горњој тврђави, између Једноставне и Дуге касарне, на постојећој
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тераси ресторана и у Улици проте Михалџића у Подграђу. Простор за летњи биоскоп, концерте и остале
културне догађаје је зона средишњег дела Хорнверка.
За мање скупове и фестивале привремено се могу заузети слободне јавне површине Горње тврђаве, Хорнверка и Подграђа. У оквиру објеката одбране, у зонама
паркова Горње Тврђаве и Хорнверка, могу се одржавати
мања спортска такмичења и перформанси који неће угрозити основну намену простора и који не захтевају
сложеније просторне и инфраструктурне услове.
Не планира се изградња нових објеката осим појединачних објеката у Подграђу. Планира се реконструкција
појединачних срушених аутентичних објеката, доградња објекта Академије уметности на Хорнверку, и изградња објеката саобраћајне инфраструктуре (моста,
тунела, приступних саобраћајница и саобраћајнице од
тунела до Улице Дунавске дивизије).
Просторије у објектима одбране у свим зонама могу
се активно користити за намене у складу са појединачном наменом зоне или према општој намени комплекса
Тврђаве (култура, образовање, туристичка презентација и остало). У деловима где планом није утврђено
опремање инфраструктуром, посебно водоводом и канализацијом, ови простори се могу користити као оставе и магацини мањег капацитета за потребе садржаја
комплекса Тврђаве, склоништа и др.
За сваку грађевинску активност утврђену овим планом (грађење, реконструкција, адаптација и др.) неопходни су услови надлежног завода за заштиту споменика културе.
Помоћне и дворишне објекте могуће је задржати ако
су планирани за задржавање.
Уклањање објеката или делова објеката који се овим
планом не задржавају, а део су аутентичног грађевинског склопа комплекса Тврђаве, потребно је извршити
према условима надлежног завода за заштиту споменика културе. Ова одредба важи, пре свега, за објекте и
делове објеката који ће бити уклоњени изградњом саобраћајница на траси некадашње пруге и тунела.

9.3. Специфични услови дефинисани
за просторне целине
9.3.1. Простор и објекти Горње тврђаве
Намена постојећих објеката се задржава за намену
културе и образовања (музеји, изложбени простори и
др.) и хотела са пратећим садржајима. Активирање
објеката у подземљу Горње тврђаве (ратни бунар, казамати и војне галерије) планира се у складу са општом
наменом простора Горње тврђаве.
Објекти планирани за обнову треба наменом да допуне постојеће садржаје културе, образовања и пратеће администрације. Не планирају се садржаји који би
повећали постојећи степен комерцијализације простора
Горње тврђаве увођењем додатних угоститељских и хотелских капацитета.
У оквиру простора Горње тврђаве планира се обнова
неколико објеката или делова постојећих објеката и реконструкција аутентичних фасада постојећих објеката.
У оквиру слободних површина планирају се зелене
површине и други простори за повремена окупљања
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различитих група корисника за потребе туристичких
презентација и обилазака комплекса Тврђаве, и за културне и друге манифестационе садржаје.
За потребе летњих башти, осим постојеће баште
ресторана испред Официрског павиљона, намењен је и
простор између Једноставне и Дуге касарне. Цео ободни део Горње тврђаве, посебно потес видиковца према
Новом Саду, Васерштату и Сремској Каменици, планира се искључиво као шеталиште.
У оквиру свих зона могуће је приказати археолошке
слојеве из прошлости Петроварадинске тврђаве преко
адекватно уређених и заштићених археолошких сонди.
Режим саобраћаја је ограничен, па се у оквиру овог
дела комплекса Тврђаве планира приступ сервисних и
возила за снабдевање под посебним режимом, са привременим заустављањем и паркирањем возила.
У оквиру простора Горње тврђаве не планирају се
паркинзи. За паркирање и гаражирање возила посетилаца планира се више зона према графичком приказу
број 3 (паркинзи бр. 2, 3, и 5). Комуникација посетилаца
од планираних паркинга до Горње тврђаве предвиђена
је посебним локалним превозом (туристичким возом и
др.), који ће саобраћати по утврђеној траси и режиму.
Услови за потпуну реконструкцију објеката
У оквиру Горње тврђаве планира се потпуна реконструкција неколико објеката, делова постојећих објеката
и аутентичних фасада постојећих објеката.
Објекти планирани за обнову су касарна Лихтенштајн и стражара, а јужни део Једноставне касарне и део
улазне партије, са унутрашње стране Дуге касарне,
планирају се за доградњу. Тачан положај касарне Лихтенштајн дефинисан је грађевинским остацима објекта
чији темељи и подрум постоје испод платоа испред
главног улаза у Музеј Града Новог Сада.
Jужни део Једноставне касарне могуће је обновити у
свему према аутентичном изгледу. Реконструкцијом
објекта, у склопу ентеријера, приказати непокретне материјалне остатке слојевитог археолошког налазишта
које се налази на том месту.
Планира се реконструкција фасаде Једноставне касарне и унутрашње фасаде Дуге касарне.
Обнова ових објеката је могућа када се на основу
претходних истраживања утврде сви елементи неопходни за обнову.
Планира се замена насипа дрвеним мостовима испред свих капија за које надлежна служба заштите
утврди да су били оригиналан елемент приступних саобраћајница у различитим деловима комплекса Тврђаве, а све у циљу слободног отицања атмосферских вода из шанчева.

9.3.2. Простор и објекти Хорнверка
Зона Хорнверка задржава садашњу намену као простор намењен институцијама културе и образовања
(Академија уметности, астролошко друштво и др.) и
уметничким атељеима у постојећим објектима, без могућности намене становања.
На простору Хорнверка не планира се изградња нових објеката, осим доградње објекта Академије умет-
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ности. Планира се адаптација постојећих простора у
бедемима (лагуми, оставе и др.) за намену уметничких
атељеа према условима надлежног завода за заштиту
споменика културе. Зона планирана за ову намену је
ограничена условима за прикључење на водну инфраструктуру, на основу графичког приказа „План водне
инфраструктуре“ у Р 1:2500, која је предуслов за било
какву планирану активност. Адаптација ових простора
не може угрозити аутентичну грађевинску структуру и
конструкцију, распоред отвора и остале елементе објеката и простора.
Систем подземних војних галерија (минске и прислушне) планира се за рестаурацију, конзервацију и
презентацију у оквиру намене културе, образовања, и у
туристичке сврхе.
У централној зони Хорнверка планиран је простор за
одржавање великих културних и забавних скупова. Ова
намена је определила хортикултурно уређење, које за
овај простор предвиђа травнату површину.
За стационирање возила у овој зони планирају се
паркинзи бр. 2, 3, 4 и 5, укупног капацитета 522 паркинг
места и 62 гаражнa места.

9.3.3. Простор и објекти Доње тврђаве
(Васерштата) - Подграђа
Објекти и простори у оквиру Доње тврђаве намењени су становању, пословању, стамбено– пословној намени, угоститељству, култури и др. Постојећа намена
Подграђа се може мењати у корист намене превасходно централних функција, али тако да становање буде
заступљено најмање 30% нето садржаја подручја.
Оваква промена намене не сме угрозити грађевински
интегритет и споменичке карактеристике објеката и целине Подграђа.
Објекти зоне самостана Св. Јурја и цркве Св. Петра
и Павла задржавају се без изградње и проширења комплекса. У оквиру постојећих габарита могућа је адаптација простора у складу са потребама цркава и условима надлежног завода за заштиту споменика културе.
У оквиру специјалне намене (зоне које користи Војска Србије), задржава се намена војне болнице. У случају преуређења комплекса болнице могуће су мање
интервенције неопходне за функционисање објекта, уз
услове надлежног завода за заштиту споменика културе.
Комплекси објеката у Београдској улици број 12 и
магацин у залеђу овог комплекса, који користи Војска
Србије, прећи ће у цивилни режим коришћења. У том
случају објекти у Београдској улици број 12 и околни
објекти са делом бедема јужно од Београдске капије
намениће се комплексу хотела са пратећим просторима. Зона некадашњег магацина, на крају Штросмајерове улице, намењена је култури.
Услов за реализацију планираних намена из
претходног става је израда урбанистичког пројекта.
За паркирање возила корисника и становника Подграђа планирају се паркинзи бр. 1 и 6.
Услови за појединачне објекте
Услови подразумевају очување карактера амбијента,
постојећих пропорцијских односа простора и објеката
као целине и свих елемената наслеђене урбане матрице.
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Објекти који се интегрално чувају су објекти у:
- Београдској улици бр. 1-15, 17, 19, 21 и 23;
- Штросмајеровој улици бр. 1-10, 12, 14, 16, 18, 20 и 22;
- Улици проте Михалџића 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14;
- Улици Владимира Назора 1 и 3;
- Улици Лисинског 1, 2 и 3.
За дворишне објекте у Београдској улици бр. 3, 5 и 8;
Штросмајеровој улици број 9 и Улици Лисинског бр. 3 и
4 важе следећи услови: могућа је делимична или потпуна реконструкција уз поштовање хоризонталног и вертикалног габарита, облика и нагиба крова, конструктивних и обликовних карактеристика и материјализације.
Планира се изградња новог објекта на парцели број
950 у Улици проте Михалџића између објеката бр. 12 и
14, и доградња објекта у Штросмајеровој улици број 1. У
оквиру планираног објекта у Улици проте Михалџића,
између бројева 12 и 14, планира се трафостаница.
Објекат у Улици проте Михалџића број 2а, на парцели број 965, може се задржати уз реконструкцију уличне
фасаде према условима и мерама заштите Завода за
заштиту споменика културе Града Новог Сада.
Планирана спратност нових објеката је П+1+Пк, и
обавезно је поштовати постојећи карактер амбијента,
просторну концепцију и размеру, а габарити и волумени
морају бити у складу са габаритима и висинама суседних објеката и наслеђеним дефинисаним профилом
улице, према условима надлежног завода за заштиту
споменика културе.
Објекти који се могу задржати уз реконструкцију, у
складу са габаритима дефинисаним на графичком приказу „План намене земљишта“ у Р 1 : 2500, односно графичком приказу „План намене земљишта Подграђа“ у Р
1 : 1000, су дворишни објекти у Београдској улици бр. 7
и 17.
Не планира се задржавање дворишних објеката у
Београдској улици бр. 9, 17 и 19.
Могућа је и промена намене тавана у габаритима
крова, у складу са условима Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада. Осветљење је преко
полеглих кровних прозора.
У процесу обнове, додатне адаптације и реконструкције објеката потребно је враћање њиховог аутентичног
изгледа, односно уклањање неаутентичних слојева који
су настали доградњом или рушењем појединих делова.
Сви процеси адаптације, реконструкције и нове изградње, односно обликовање наведених објеката морају бити у свему према условима надлежног завода
за заштиту споменика културе.
Услови за потпуну реконструкцију објеката
У оквиру Доње тврђаве могуће је обновити одређене
објекте и њихове делове. Обнова се, пре свега, односи
на објекте одбране, који су у неким деловима порушени
или затрпани.
У оквиру Васерштата неколико објеката и целина
прелазе из војне у цивилну намену. У процесу промене
намене могућа је адаптација која неће угрозити њихове
појединачне споменичке квалитете. Овом адаптацијом
је могуће вратити првобитан грађевински склоп, облик
и изглед фасада или их прилагодити новим потребама
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на начин који ће бити усаглашен са условима надлежног завода за заштиту споменика културе.
Висинске коте терена су дате на графичком приказу
„План регулације, нивелације и саобраћаја“ 1 : 2500.
Насип трасе некадашње пруге у делу Штросмајерове
улице, западно од улаза у цркву самостана Св. Јурја,
потребно је уклонити на аутентичну коту терена. На
овај начин ће бити омогућен јужни улаз у комплекс објеката у Београдској улици број 12 из Штросмајерове улице, који је сада онемогућен.

9.3.4. Објекти одбране
Објекти одбране обухватају све објекте који окружују
простор појединачних зона Горње тврђаве, Хорнверка и
саставни су део Васерштата. Ови објекти представљају
највећу и најбројнију грађевинску структуру комплекса
Тврђаве. Намена ових зона су парковске површине,
осим ако планом није другачије утврђено. Парковске
површине су обликоване у складу са архитектонским
карактеристикама објеката и амбијенталним квалитетима читаве зоне.
Ове зоне се могу користити за туристичку и образовну презентацију објеката одбране, односно комплекса
Тврђаве у целини. Простори између ових објеката могу
се користити за рекреацију, повремене и привремене
скупове, манифестације културног и образовног карактера.
Простори унутар ових објеката (лагуми, тунели и остали) не могу имати сталну намену због немогућности
опремања потребном инфраструктуром, пре свега водном (водовод и канализација) и саобраћајном (колски и
пешачки приступи, паркирање возила…).
Објекти у оквиру зоне паркинга број 2 су некадашњи
војни магацини. Два магацина су планирана за адаптацију или реконструкцију (уз могућност замене у истим
габаритима) за потребе гаражирања возила корисника
комплекса Тврђаве, пре свега за кориснике хотела, према графичком приказу „План намене земљишта“ у Р
1 : 2500.
Услови за поптуну реконструкцију објеката
Могућа је реконструкција девастираних делова објеката одбране и простора између њих (шанчева), на основу услова надлежног завода за заштиту споменика
културе, када на основу претходних истраживања буду
утврђени сви елементи за њихову обнову. Највећи делови ове зоне су уз Кеј скојеваца, јужно од државног пута M-22/1 (у обухвату зоне специјалне намене), на траси некадашње пруге у наставку Штросмајерове улице у
Подграђу, на потесу између Београдске капије и објеката ‘’Ловотурса’’ у западној зони Хорнверка према Каменичком путу, и уз обалу Дунава.
Обнова ових објеката не сме да угрози безбедност и
стабилност постојећих саобраћајница. За обнову ових
објеката неопходни су услови надлежног завода за заштиту споменика културе.

9.3.5. Породично становање уз Улицу
Дунавске дивизије
Остатак парцеле број 1220 се задржава заједно са
објектима који су у процесу легализације, са наменом
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за породично становање, уз могућност спајања дела
парцеле број 1219 са остатком парцеле број 1220.

9.3.6. Спортско- рекреативна зона на
Транџаменту
Некадашња касарна на Транџаменту је намењена
спортско- рекреативној зони.
У овој зони се налази низ подземних (минских и прислушних) галерија које су повезане са системом подземних галерија комплекса Тврђаве. Трасе ових подземних галерија треба да буду утврђене, а сами објекти
обележени, статички заштићени и конзервирани.
У оквиру зоне Транџамента постоји комплекс војних
објеката који могу променити намену, односно бити реконструисани и адаптирани примерено намени спорта и
рекреације или се могу уклонити. Не планира се изградња нових објеката, али је могућа изградња отворених спортских терена.
Све грађевинске интервенције морају бити у складу
са условима надлежног завода за заштиту споменика
културе.
За спортско-рекреативну зону на Транџаменту обавезна је израда урбанистичког пројекта.

9.3.7. Подручје специјалне намене
За ово подручје комплекса Тврђаве, које користи
Војска Србије, важе услови обнове (конзервација, рестаурација, адаптација и презентација и одржавања свих
објеката) планирани у складу са општим и појединачним условима за зону Васерштата, односно Подграђа.
Сви грађевински радови се изводе према условима и уз
сагласност надлежног завода за заштиту споменика
културе.
Објекти на Тргу владике Николаја бр. 1, 3, 4 и 5 (комплекс Војне болнице) интегрално се чувају, уз рестаурацију изворног архитектонског и функционалног склопа и
изгледа објекта.
Могуће је уклањање свих објеката који нису аутентични или својим архитектонским и урбанистичким параметрима нарушавају амбијент. Делови објекта Провијантског магазина (Каменички пут број 1), који
угрожавају његову архитектонску и грађевинску аутентичност, могу се уклонити.
Неактивни простори постојећих објеката одбране
могу бити адаптирани за потребе које неће угрозити архитектонске квалитете и грађевинску стабилност објеката према условима надлежног завода за заштиту споменика културе.
Промена власника ове зоне или неких њених делова
довела би и до промене намене објеката у овој зони.
Нова намена мора бити у складу са општом наменом
целокупног комплекса Тврђаве (зоне Васерштата, односно Подграђа).
У случају промене власника, за подручје специјалне
намене Провијантског магазина на Каменичком путу
број 1 (парцеле бр. 996 и 998) и дела бедема уз Каменички пут (парцела број 1001) планира се израда урбанистичког пројекта.
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9.3.8. Објекти саобраћајне инфраструктуре
у комплексу Тврђаве
Обликовање портала тунела и других појединачних
делова конструкција објеката саобраћајне инфраструктуре (применити на постојећи надвожњак и рампу којима се приступа Подграђу са Варадинског моста) реализоваће се у складу са условима надлежног завода за
заштиту споменика културе.
Грађевински радови не смеју угрозити статичку стабилност и физички угрозити објекте у оквиру комплекса
Тврђаве. За све постојеће зоне, на којима ће се градити,
потребно је постојеће структуре заштитити од оштећења.
Осветљење простора решити системом светлећих
тела која визуелно неће угрозити сагледавање комплекса Тврђаве.
При увођењу шинског превоза кроз Подграђе изабрати такво решење које неће физички угрозити постојеће објекте и њихове фасаде. Овај услов се посебно
односи на пролазе кроз Београдску капију, која не сме
бити додатно угрожена проширивањем постојећих отвора и на друге начине.

9.3.9. Зона паркова
У зони паркова постоји неколико грађевинских комплекса и објеката.
Планом се задржава објекат старокатоличке цркве
Св. Антуна у Прерадовићевој улици број 6 и објекти
старе Железничке станице – зграда и пријавница у Прерадовићевој улици бр. 2 и 4. У оквиру комплекса Железничке станице планом се задржавају аутентични објекти, према графичком приказу „План намене земљишта“
у Р 1 : 2500. У оквиру ове зоне не планира се никаква
изградња, осим оне планиране у зони Ботаничке баште,
према спроведеном урбанистичком пројекту.
Група објеката ‘’Ловотурса’’, који нису у саставу некадашње Железничке станице, може бити адаптирана у
оквиру постојећих габарита за намену пословања.
Део објеката одбране Васерштата уз Београдску улицу, према графичком приказу „План намене земљишта“
у Р 1 : 2500, намењен је садржајима културе. Приступ
овим објектима је из Београдске улице уз могућност израде колско- пешачке рампе. Адаптација објеката за
планирану намену не сме угрозити архитектонске карактеристике и грађевинску стабилност објеката, односно мора бити спроведена према условима надлежног завода за заштиту споменика културе. За потребе
корисника ових објеката планира се паркинг број 2.
Објекат старокатоличке цркве Св. Антуна се задржава без промена, уз могућност адаптације пратећих просторија за намене у складу са дозволама надлежних
институција.
Комплекс објеката Ватрогасног дома у Улици Павла
Јуришића Штурма задржава се без промена, уз могућност реконструкције и адаптације објеката, сходно потребама Ватрогасног друштва.
Планира се уређење зелених површина и уклањање
постојећих објеката и других структура које ће омогућити несметано сагледавање комплекса Тврђаве.
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Све зоне паркинга, на подручју обухваћеном планом,
планирају се у зони паркова. Комуникација између паркинга и других делова комплекса Тврђаве може бити
организована системом јавног или другог, посебно организованог превоза.
Планира се уређење простора трасирањем пешачких и бициклистичких стаза, односно повезивање комплекса Тврђаве са непосредним окружењем. Пешачке
стазе ове зоне и зоне паркова у оквиру комплекса
Тврђаве треба да се надовезују и спајају на местима
постојећих капија и пролаза, према графичком приказу
„План намене земљишта“ у Р 1 : 2500. Пешачке комуникације у оквиру комплекса Тврђаве треба да буду обележене у свим деловима комплекса.

9.3.10. Мост на траси некадашњег
моста Франца Јозефа
Нови мост са приступним саобраћајницама и тунелом треба да буде изведен на основу првонаграђеног
рада на међународном конкурсу за идејно решење,
идејни пројекат, студију оправданости и студије утицаја
за изградњу новог моста преко Дунава у Новом Саду,
који је спроведен крајем 2008. и почетком 2009. године
и који је уграђен у овај план.

9.4. Услови за просторно обликовање
целина- композициони план
Уређење слободних површина је подређено пешачким комуникацијама и приступу свим просторима у оквиру комплекса Тврђаве.
Уређење јавних простора треба да буде у складу са
окружењем. Поплочавањем свих површина потребно је
очувати постојеће нивелете и оно треба да буде од традиционалних материјала (камен, камени блокови, опека
и сл.), а никако од вештачких (производи од бетона и
сл). Простор треба да буде безбедан и приступачан
свим корисницима, уз селективни приступ возилима.
Подграђе се планира превасходно као пешачка зона,
осим коридора за јавни саобраћај кроз Београдску улицу. Простори тргова и улица могу бити изведени у једном нивоу са означеним зонама за комуникацију сервисних, возила за снабдевање и других возила под
посебним режимом (локални туристички воз и сл.).
У оквиру целог комплекса Тврђаве, а посебно Горње
тврђаве и Подграђа, јавни простор треба да буде увек
доступан и проходан, али и прилагођен повременим
манифестацијама на којима се очекује већи број посетилаца. Зоне летњих башти планиране су само у појединим зонама: на местима постојеће баште ресторана
испред Официрског павиљона, на простору између Дуге и Једноставне касарне на Горњој тврђави и у Улици
проте Михалџића у Подграђу.
У оквиру зоне Хорнверка зелена површина у средини је планирана за веће скупове (концерте и друге манифестације).
Осветљење простора треба да буде дискретно, са
мањим светлећим телима и појединачним канделабрима обликованим у складу са окружењем.
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Комплекс Тврђаве треба да буде опремљен информативним таблама и путоказима, који треба да буду дизајнирани на начин примерен окружењу и у духу савременог начина комуникације.
У оквиру комплекса Тврђаве и зоне паркова не дозвољава се постављање билборда и других врста рекламних паноа и светлећих реклама. За постављање
реклама и перди на објектима у оквиру комплекса
Тврђаве меродавни су услови надлежног завода за заштиту споменика културе.
У оквиру свих простора могуће је предвидети чесме
ако постоје услови за прикључење на водну инфраструктуру (водовод и канализација).
Јавни тоалети морају бити планирани у затвореном
простору адаптацијом делова постојећих објеката у
свим деловима комплекса Тврђаве.
Услови за постављање споменика и других
уметничких предмета
Уметнички предмети се могу постављати у свим зонама комплекса Тврђаве, под условом да не угрожавају
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слободну комуникацију пешака и одвијање саобраћаја,
не утичу на безбедност корисника и не угрожавају споменичке карактеристике објеката и целине. Програм,
врсту, број и положај уметничких објеката у отвореном
простору и у оквиру јавних површина треба да одреди
надлежно тело на основу услова из плана и услова
надлежног завода за заштиту споменика културе.

10. ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА
УЛАГАЊА ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА
У циљу обезбеђења одговарајућих саобраћајних и
инфраструктурних услова за функционисање садржаја
на простору који је обухваћен планом потребно је извршити радове на уређивању грађевинског земљишта. У
табели која следи дат је оквирни приказ планираних радова и потребних количина, као и појединачних и укупних трошкова планираних радова на уређивању грађевинског земљишта.

Тaбела: Процена улагања из јавног сектора
Редни
брoj
1.

Oпис радова

Јед.
мере

Количина

Цена по јед.
мере у дин.

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

Укупна
цена
550.219.500

14.400

7.420

106.848.000

3.150

3.180

10.017.000

1.1.

Коловоз 2-TТВ

m

2

1.2.

Реконструкција коловоза

m

2

1.3.

Реконструкција тротоара

m

2

2.100

2.120

4.452.000

1.4.

Бициклистичке стазе

m2

3.400

3.710

12.614.000

1.5.

Паркинзи

m2

15.200

4.240

64.448.000

1.6.

Тунел

m

6.035

58.300

351.840.500

2.

ХИДРОТЕХНИКА

41.541.450

2.1.

Канализациони вод Ø 300

m

2.550

13.250

33.787.500

2.2.

Канализациони вод Ø 250

m

450

6.996

3.148.200

2.3.

Водоводна мрежа Ø 100

m

1.150

4.005

4.605.750

kom.

2

3.

ЕНЕРГЕТИКА

24.800.000

3.1.

Трафостаница 20/0,4 kV / kV

3.2.

Електроенергeтска мрежа 20 кV

m

3.3.

Гасоводна мрежа

3.4.
4.

Meрно-регулациона станица

5.500.000

11.000.000

1.000

8.000

8.000.000

m

700

4.000

2.800.000

kom.

1

3.000.000
384.900.000

4.1.

Дрвореди

m

1.500

4.2.

Травнате површине

m

510.000

5.

3.000.000

ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА
2

1.600

2.400.000

750

382.500.000

УКУПНО

Процена средстава дата је по ценама за септембар 2010. године
Финансирање уређивања грађевинског земљишта обезбедиће се из средстава остварених од:
- накнаде за уређивање грађевинског земљишта,
- закупнинe за грађевинско земљиште,
- отуђења грађевинског земљишта,
- конверзије права коришћења, односно права закупа у складу са Законом,
- других извора у складу са законом.

1.001.460.950
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11. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНА ИЗРАДА
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
За спортско- рекреативну зону са паркинг- зоном на
Транџаменту, комплекс објеката у Београдској улици
брoј 12 и простора намењеног култури у наставку Штросмајерове улице и Провијантског магазина (парцеле бр.
996 и 998) са делом бедема уз Каменички пут (парцела
број 1001), обавезна је израда урбанистичких пројеката
ради привођења планираној намени.

12. ПРИМЕНА ПЛАНА
Доношење овог плана омогућава издавање информације о локацији и локацијске дозволе, осим за просторе за које је утврђена обавеза израде урбанистичких
пројеката.
Саставни део плана су следећи графички прикази:
1. Извод из Генералног плана града Новог
Сада до 2021. године, са означеним предметним простором
А4
2. Постојеће стање
1 : 2500
2.1. Подела простора комплекса Тврђаве
на зоне
1 : 5000
3. План намене земљишта
1 : 2500
3.1. План намене земљишта Подграђа
1 : 1000
4. План регулације, нивелације и
саобраћаја
1 : 2500
5. План регулације површина јавне
намене
1 : 2500
6. План водне инфраструктуре
1 : 2500
7. План енергетске инфраструктуре
1 : 2500
8. План зеленила
1 : 2500.
План детаљне регулације Петроварадинске тврђаве
у Новом Саду израђен је у четири примерка у аналогном и у пет примерака у дигиталном облику, који ће се,
после потписивања и овере, чувати у Скупштини Града
Новог Сада, Градској управи за урбанизам и стамбене
послове, министарству надлежном за послове урбанизма и у Јавном предузећу “Урбанизам” Завод за урбанизам Нови Сад.
Ступањем на снагу овог плана престају да важе Детаљни урбанистички план ‘’Петроварадинска тврђава’’
(“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 2/91 и 12/03) и
Регулациони план парковске површине око Петроварадинске тврђаве у Новом Саду (“Службени лист Града
Новог Сада”, бр. 4/03 и 12/03).
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: 35-311/2010-I
29. децембар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.
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На основу члана 35. став 10. Закона о планирању и
изградњи (‘’Службени гласник Републике Србијe’’, 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 XXXIII седници 29. децембра
2010. године, доноси

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
МОСТА НА ТРАСИ БИВШЕГ МОСТА
ФРАНЦ ЈОЗЕФА У НОВОМ САДУ
1. УВОД
План детаљне регулације моста на траси бившег
моста Франц Јозефа у Новом Саду (у даљем тексту:
план) обухвата грађевинско подручје које је Генералним
планом града Новог Сада до 2021. године - пречишћен
текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 39/06) (у
даљем тексту: Генерални план) намењено за путни
објекат, односно за друмски мост.
Изградња моста на траси бившег моста Франц Јозефа у Новом Саду (у даљем тексту: мост) је један од
предуслова за измештање транзитног моторног саобраћаја из подграђа Петроварадинске тврђаве што је један од предуслова за ревитализацију тог дела града.
Оспособљавањем овог коридора ће се извршити
растерећење примарне градске мреже у њеним најоптерећенијим деловима.
Планом се обезбеђују услови за оспособљавање
предметног коридора за одвијање двосмерног колског
саобраћаја, а попречни профил саобраћајнице је димензионисан тако да омогући одвијање аутобуског саобраћаја, као и кретања пешака и бициклиста.

2. ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
Основ за израду плана је Генерални план који је
утврдио основну намену простора, смернице и критеријуме за уређење и грађење, и обавезу доношења
плана детаљне регулације као основa за реализацију у
овој зони. Основ је такође и победничко решење спроведеног међународног конкурса за идејно решење,
идејни пројекат, студију оправданости за изградњу новог моста преко Дунава у Новом Саду (у даљем тексту:
конкурс), који је расписало Јавно предузеће “Завод за
изградњу Града” Нови Сад у септембру месецу 2008.
године.
План је израђен на основу Одлуке о изради плана
детаљне регулације моста на траси бившег моста
Франц Јозефа у Новом Саду (“Службени лист Града Новог Сада”, број 31/10).

3. ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ
ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
Грађевинскo подручје обухваћено планом налази се
у Катастарској општини (у даљем тексту: КО) Нови Сад
II и КО Петроварадин, унутар описане границе.
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За почетну тачку описа границе грађевинског подручја утврђена је тачка на пресеку западне регулационе линије Кеја жртава рације и правца који је паралелан
осовини Радничке улице на растојању од 70,00 m, у КО
Нови Сад II. Од ове тачке, граница се пружа у правцу
североистока, прати претходно описани паралелан
правац, прелази у КО Петроварадин и долази до десне
обале Дунава. Даље граница скреће у правцу југоистока, прати десну обалу Дунава до пресека са правцем
који је паралелан осовини Радничке улице повучен из
преломне тачке на граници парцела бр. 7847/2 (насип) и
3660/1. Од ове тачке граница прати претходно описани
паралелан правац, прелази у КО Нови Сад II, прати јужну регулациону линију планираног прикључка на мост
до пресека са западном границом парцеле број 3660/3.
Даље граница скреће у правцу северозапада, пресеца
парцелу број 7815 (Булевар цара Лазара) и долази до
тачке на пресеку источне регулационе линије Улице
Стевана Мусића и северне регулационе линије Булевара цара Лазара. Од ове тачке граница скреће у правцу
североистока, прати северну регулациону линију Булевара цара Лазара и западну регулациону линију Кеја
жртава рације и долази до тачке која је утврђена за почетну тачку описа границе грађевинског подручја.
Површина која је обухваћена планом је 10,49 ha.

4. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ПОСЕБНЕ
ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ
Подела простора је условљена пројектом моста који
подразумева мост, и приступне саобраћајнице.
Конструкција моста је подељена на мање секције готово једнаког распона које су унапред одређене распоредом постојећих стубова некадашњег моста Франц
Јозефа, који се задржавају. Средњи део моста има дупло шири распон, па је конструкција додатно укрућена
плитким луком.
Приступне саобраћајнице се могу поделити на оне
денивелисане које чине приступне рампе на мост, и оне
на нивоу терена.

5. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ЗЕМЉИШТА
5.1. Концепт уређења простора
Концепција уређења овог простора проистекла је из
услова и намене утврђених Генералним планом, а условљена је карактером постојећег стања и постојећом
уличном мрежом.
Мост је намењен кретању аутомобила, возила јавног превоза, пешака и бициклиста, и треба да омогући
прелаз све планиране и постојеће инфраструктуре преко реке Дунав.
Почетак планиране саобраћајнице је на раскрсници
Булевара цара Лазара и Улице Стевана Мусића која се
планира за потпуну реконструкцију.
Планира се пешачка веза моста са шетном стазом
на Кеју жртава рације.
Дуж шетне стазе на Кеју жртава рације планира се
изградња бициклистичке и трим стазе.

Начин озелењавања овог простора заснива се на
партерном уређењу слободних површина у оквиру планиране саобраћајне петље и уклапања са парковском
површином.

5.2. Биланс површина
Редни
брoj

1.

Oпис површине

Количина
ha

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

3,92

1.1.

Коловоз

0,86

1.2.

Тротоари са ивичњацима и трим стазом

0,30

1.3.

Бициклистичке стазе

0,15

1.4.

Саобраћајни насип

0,37

1.5.

Друмски објекат (мост)

1,10

1.7.

Зеленило

1,14

2.

РЕКА ДУНАВ

6,97

3.

ОДБРАМБЕНИ НАСИП

0,74

4.

УКУПНО

11,63

Напомена: овако изражена површина се разликује
од површине обухвата плана због моста преко Дунава и
денивелације појединих делова саобраћајне петље.

6. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ ПОВРШИНА
ЈАВНЕ НАМЕНЕ СА НИВЕЛАЦИЈОМ
6.1. План регулације
Грађевинско подручје обухваћено планом у потпуности је површина јавне намене. Од целих и делова
постојећих катастарских парцела образоваће се парцеле површина јавне намене, према графичком приказу
„План регулације површина јавне намене“ у Р 1 : 1000.
Површине јавне намене су:
- саобраћајнице: целе парцеле бр. 754, 755, 756 у
KO Нови Сад II, и делови парцела бр. 743, 745,
753, 757, 3660/1, 7754/1, 7815, 7847/2, у KO Нови
Сад II;
- река Дунав: део парцеле број 7792 у KO Нови Сад
II, и део парцеле број 3005 у KO Петроварадин;
- насип: део парцеле број 7847/2 у KO Нови Сад II.
У случају неусаглашености бројева наведених парцела и бројева парцела на графичком приказу „План
регулације површина јавне намене“ у Р 1:1000, важи
графички приказ.
Планиране регулационе линије дате су у односу на
осовине саобраћајница или у односу на постојеће границе парцела. Осовине саобраћајница дефинисане су
координатама осовинских тачака чији је списак дат на
графичком приказу.

6.2. План нивелације
На графичком приказу „План намене земљишта, саобраћаја, регулације и нивелације“ Р 1 : 1000 приказано
је планирано нивелационо решење.
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7. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ
ИНФРАСТРУКТУРЕ

Постојећи водозахвати-бушени бунари са припадајућом мрежом, који функционишу у склопу изворишта
„Штранд“, налазе се унутар зелене површине и планом
се задржавају уз могућност реконструкције.

7.1. Капацитети и потребно земљиште
за инфраструктуру

Евентуалне потребе за водом корисника простора
(чесма и слично) решиће се преко постојеће секундарне водоводне мреже, са могућношћу њене реконструкције или изградње нових деоница.

Табела: Капацитети и потребно земљиште за инфраструктуру

Планира се изградња примарног водовода санитарне воде профила Ø 800 mm, који ће повезати постојећи
локалитет за прераду воде „Штранд“ са резервоаром
„Транџамент“. Планирани цевовод реализоваће се у
конструкцији моста.

Бруто површина простора

10,49 ha

1. Површина јавне намене:
- саобраћајне површине
- Дунав
- насип

10,49 ha
2,79 ha
6,97 ha
0,74 ha

2. Површина земљишта остале намене

0,00 ha

7.2. Саобраћајна инфраструктура
У систему основне уличне мреже Новог Сада реконструисана саобраћајница је ранга главне саобраћајнице (ранг одмах после градске магистрале).
Сагласно Генералном плану, траса реконструисане
саобраћајнице започиње са новосадске стране дуж Булевара цара Лазара од раскрснице са Улицом Стевана
Мусића и остваривањем саобраћајне везе са Кејом жртава рације, а затим наставља трасом старе железничке пруге преко Дунава и даље тунелом испод Петроварадинске тврђаве.
Раскрсницу Булевара цара Лазара и Улице Стевана
Мусића потребно је потпуно реконструисати, као и део
Булевара цара Лазара и део Кеја жртава рације који се
налазе у обухвату плана. Реконструкција наведених
улица подразумева изградњу четири саобраћајне траке
са разделним острвом, изградњу приступних рампи на
мост, изградњу тротоара и двосмерних бициклистичких
стаза дуж ових улица, као и изградњу трим стазе на делу
Кеја жртава рације од моста ка југу.
Попречни профил моста, Булевара цара Лазара и
приступних рампи приказани су на графичким приказима који су саставни део овог плана у Р 1:100 и Р 1:200.
Графички приказ “План намене земљишта саобраћаја, регулације и нивелације” дат је у Р 1:1000.

7.3. Водна инфраструктура
Снабдевање водом
Снабдевање водом вршиће се преко постојеће и
планиране водоводне мреже у оквиру водоводног система Града Новог Сада.

Планира се реконструкција постојећег примарног цевовода чисте воде профила Ø 600 mm који се налази у
продужетку Београдског кеја, као и постојећег секундарног водовода профила Ø 100 mm који се налази на
Булевару цара Лазара.
Приликом пројектовања конструкције моста потребно је посебну пажњу обратити на постојеће инсталације
водоводне мреже с обзиром да се планирана траса
моста и приступних саобраћајница налази изнад примарних водоводних инсталација.
Положај постојеће и планиране водоводне мреже и
бушених бунара дат је у графичком приказу “План водне инфраструктуре” у Р 1:1000.
Одвођење отпадних и атмосферских вода
Одвођење отпадних и атмосферских вода вршиће
се преко постојеће и планиране канализационе мреже
заједничког типа у оквиру канализационог система Града Новог Сада.
Примарна канализациона мрежа профила Ø 420/240
cm постоји на Булевару цара Лазара.
Секундарна канализациона мрежа профила Ø 250 mm
постоји на Булевару цара Лазара и на Београдском кеју.
Планом се предвиђа изградња атмосферске канализације на мосту и приступним саобраћајницама. Планирана атмосферска канализација биће оријентисана делом на постојећу примарну канализациону мрежу на
Булевару цара Лазара, а делом на канализациони систем Петроварадина, а све у складу са нивелационим
условима.
Приликом пројектовања конструкције моста потребно је посебну пажњу обратити на постојеће инсталације
канализационе мреже с обзиром да се планирана траса
моста и приступних саобраћајница, налази изнад канализационог колектора.
Положај постојеће и планиране канализационе мреже дат је у графичком приказу “План водне инфраструктуре” Р 1:1000.
Одбрана од поплава

Дуж Београдског кеја постоје примарни правци сирове воде профила Ø 600 mm (тренутно није у функцији) и
Ø 900 mm (веза изворишта „Ратно острво“ и фабрике за
прераду воде „Штранд“), као и примарни водовод санитарне воде профила Ø 600 mm (снабдева водом сремску страну и насеља Каћ и Ковиљ).

Одбрамбена линија уз Дунав реализована је до нивоа одбране од високих вода Дунава вероватноће појаве једном у сто година. Одбрана од поплава обавља се
делом преко земљаног насипа, а делом преко кејског
зида.

Секундарна водоводна мрежа постоји на Булевару
цара Лазара и профила је Ø 100 mm.

Планом се предвиђа надвишење постојеће одбрамбене линије до нивоа одбране од високих вода Дунава
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вероватноће појаве једном у хиљаду година, а како је то
дефинисано Генералним планом и условима ЈВП “Воде
Војводине“ из Новог Сада.
На деоници која се брани преко кејског зида реализоваће се одбрана од хиљадугодишњих вода преко
сталне и мобилне одбране.
Стална одбрана реализована је као зидић са котом
80.60 m н.в. што је 0,8 m више од стогодишње високе
воде Дунава H1%=79,80 m н.в..
Зидић садржи техничке елементе за надоградњу мобилне одбране.
Мобилна одбрана реализоваће се са котом 81,60 m
н.в. што је 1,0 m више од коте сталне одбране за стогодишњу велику воду. Мобилна одбрана постављаће се
по потреби, а у зависности од висине поплавног таласа.
На деоници која се брани преко земљаног насипа
реализоваће се одбрана од хиљадугодишњих вода
преко мобилне одбране или изградњом зидића на круни насипа.
Карактеристични водостаји односе се на водомерну
станицу ″Нови Сад″ на стационажи Дунава km 1255+80
(код Варадинског моста) са котом ″0″ на 71,73 m н.в.
Планира се заштитни појас према брањеном подручју уз насип у ширини од 50 m, као и уз кејски зид у
ширини од 25 m. У овом појасу забрањена је изградња
објеката високоградње и садња дрвећа. У заштитном
појасу могуће је градити саобраћајнице, паркинге, травњак
и сл.
Приликом пројектовања конструкције моста и приступних саобраћајница, потребно је посебну пажњу обратити на постојећу и планирану одбрамбену линију,
односно мора се омогућити њено несметано функционисање.
Положај постојеће и планиране линије одбране од
високих вода Дунава дат је у графичком приказу "План
водне инфраструктуре" у Р 1:1000, као и у попречном
профилу улице.
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Снабдевање топлотном енергијом
Подручје у обухвату плана биће опремљено термоенергетском инфраструктуром. Преко овог подручја пролазе веома битне инсталације за снабдевање Града
топлотном енергијом: повезни вреловод 2х Ø600mm
који полази од Главне разделне станице (ГРС) топлификационог система на Подбари до топлане (ТО) „Југ“
на Лиману и гасоводна инсталација средњег притиска
пречника Ø219mm који снабдева гасом ТО “Југ”. Гасовод
је у једном делу трасе потребно изместити због изградње саобраћајне петље за мост. Приликом извођења грађевинских радова на подручју плана потребно је поштовати све правилнике и техничке прописе који
регулишу приближавање, укрштање и паралелно
вођење објеката инфраструктуре, уз обавезно прибављање услова предузећа надлежних за постојеће
термоенергетске инсталације.
Кроз мост је потребно обезбедити коридор за пролаз
термоенергетске инфраструктуре која ће омогућити
боље снабдевање Петроварадина топлотном енергијом.

7.5. Телекомуникације
Подручје у обухвату плана биће опремљено телекомуникационом инфраструктуром. Преко подручја пролазе телекомуникациони водови за конзумно подручје
Лимана.
Кроз мост је потребно обезбедити коридор за пролаз
оптичке телекомуникационе инфраструктуре која ће
омогућити боље функционисање саобраћаја на мосту
(видео надзор, аутоматски бројачи саобраћаја, координациони кабел, променљива саобраћајна сигнализација
итд.), као и обезбедити боље функционисање телефонског саобраћаја и изградњу кабловског дистрибутивног
система у Петроварадину.

8. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
7.4. Енергетска инфраструктура
Снабдевање електричном енергијом
Подручје у обухвату плана снабдеваће се електричном енергијом из електроенергетског система Града.
Преко подручја пролази електроенергетска мрежа 35
kV, 20 kV и 0.4 kV напонског нивоа. Ова мрежа повезује
конзумна подручја Лимана и Кеја и каблирана је.
Ради бољег повезивања и обезбеђења веће сигурности у напајању ужег градског подручја и Петроварадина електричном енергијом, потребно је кроз мост
обезбедити коридор за пролаз електроенергетских кабловских водова. Такође је потребно предвидети постављање инсталације за саобраћајну сигнализацију,
као и јавну и декоративну расвету за осветљење прилазних саобраћајница, моста и тунела.
Ове инсталације ће се снабдевати делом са постојеће мреже на новосадској страни обале, а делом из
трансформаторске станице 20/0.4 kV која ће се градити
на петроварадинској страни у обухвату Тврђаве. Део
постојеће мреже која прелази преко планираних саобраћајница потребно је изместити.

8.1. Мост
Изградња и обликовање моста је директно условљено првонаграђеним решењем по спроведеном конкурсу.
Најважнији услови при конструисању и обликовању диспозиције моста су били: употреба постојећих стубова
срушеног моста Франц Јозефа и очување просторне и
визуелне доминације Петроварадинске тврђаве. Основни облик моста је условљен конструктивним системом
победничког решења које је предложило континуалну
греду. Греду моста чини челична кутија с конзолама које
су подупрте благо закривљеним дијагоналним косницима. На месту највећег распона пропиње се у подужној
оси моста, изнад коловоза, крива надвишења греде
моста, а изнад ње плитки лук са зракасто распоређеним вешаљкама кружног пресека.
На месту где је распон скоро 200 m због недостајућег
стуба, конструкција је додатно ојачана већом висином
греде и обешена на изузетно низак и стешњен лук висине 12 m.
Осветљење моста биће решено ниским светиљкама
скривеним у полицама ограде, које осветљавају пешач-
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ку и бициклистичку стазу, односно у одбојној огради где
осветљавају коловозе у смеру вожње.
Приступ мосту пешацима и бициклистима непосредно са Кеја жртава рације омогућиће се степеништем и
лифтом.

8.2. Уређење слободних и зелених површина
Начин озелењавања овог простора заснива се на
партерном уређењу слободних површина у оквиру планиране петље, и уклапања са парковском површином
која је у непосредном окружењу.
Постојеће квалитетно дрвеће потребно је сачувати и
уклопити у предложено решење, што ће допринети очувању и наглашавању датог амбијента.
Зелена острва у оквиру петље треба прекрити најдекоративнијом партерном вегетацијом. Атрактивност
овог простора постићи ће се декоративним травњаком,
цветним партером који сезонски мења свој изглед и
мноштвом обликованих форми патуљасте, полегле
зимзелене вегетације и перена (које не прелазе висину
од 70 - 75 cm). Шкарпе као делове петље потребно је
покрити травњаком, покривачима тла и полеглом декоративном вегетацијом.
При садњи дрвећа и шибља неопходно је водити рачуна о подземним инсталацијама, о удаљености стабала од ивичњака коловоза, као и обезбеђењу довољне
видљивости за возаче. Овде је зеленило подређено
безбедности пешака и саобраћаја
У делу петље према Универзитетском парку уклапање се може постићи вертикално озелењеним зидовима, пирамидалним листопадним и четинарским стаблима дрвећа и обликованим шибљем. При томе је
потребно оставити отворене визуре према Петроварадинској тврђави, мосту и деловима петље.

8.3. Заштита градитељског наслеђа
На основу документације надлежних установа и ранијих археолошких истраживања, заштитним археолошким истраживањима биће обухваћени:
- корито Дунава (приликом вађења остатака срушеног моста Франц Јозефа), и
- на новосадској страни – простор будуће петље у
целокупном габариту пројектоване трасе до раскрснице са Улицом Стевана Мусића, а пошто је
ово одувек била дунавска ада или део старе високе обале, овде се може очекивати насељавање
од праисторије до постојања тзв. остатка хрватског села (Croatendorf).
Простор будуће саобраћајнице који није “а приори”
обухваћен заштитним систематским археолошким истраживањима има статус потенцијалног археолошког
налазишта. На том простору биће неопходан стални археолошко конзерваторски надзор и контрола свих
земљаних радова.
У случају да се на овом простору пронађу остаци материјалне културе из старијих периода, у складу са
Законом о културним добрима („Службени гласник
РС“, број 71/94), биће извршено заштитно систематско
археолошко ископавање.
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8.4. Заштита животне средине
На подручју плана заштита животне средине подразумева изградњу и модернизацију саобраћајне инфраструктуре.
У циљу смањења негативних утицаја који могу настати у току изградње, а касније и експлотације будуће
саобраћајнице на животну средину, oстваривање еколошке равнотеже и обезбеђивање оптималне ефикасности у односу на штетне утицаје, оствариће се предузимањем мера које спречавају и елиминишу могуће
акциденте и формирањем аутентичног пејсажа као естетске и функционалне целине на левој и десној обали
Дунава око планиране саобраћајнице.
Подручје плана обухвата две целине - новосадску и
петроварадинску.
Новосадски део у границама плана и шире, представљају углавном уређене зелене површине (травнате
површине у оквиру којих расту високи лишћари, четинари и жбунасто зеленило).
Петроварадински део обухвата споменик културе
Петроварадинску тврђаву, али она није у обухвату плана већ је у његовој непосредној близини. Петроварадинска тврђава са својим географским положајем на
Дунаву, геолошком подлогом, геоморфологијом, земљиштем и климом има специфично обележје природног,
делимично култивисаног, али и очуваног простора. Река Дунав је еколошки коридор међународног значаја.
Еколошки коридори омогућују одвијање сезонских миграција и размену генетског материјала између просторно удаљених станишта. Очување проходности овог коридора је од приоритетног значаја за дугорочни
опстанак биодиверзитета подручја. У складу са Правилником о проглашењу и заштити строго заштићених и
заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива
(‘’Службени гласник Републике Србијe’’, бр. 5/10), на њиховим стаништима прописан је I степен заштите. Коришћење простора у близини ових микролокалитета
треба ускладити са потребама опстанка природних
вредности.
Обавезе везане за Дунав заснивају се и на Закону о
потврђивању Конвенције о сарадњи на заштити и
одрживом коришћењу реке Дунав („Службени лист
СРЈ-Међународни уговори”, број 2/03), (Danube
River Protection Convention), која подразумева одрживо
и интегрално управљање водама, укључујући и заштиту, побољшање и рационалну употребу вода, побољшање еколошког и хемијског састава воде, превенцију
акцидентних догађаја који би могли да доведу до загађења и слично.
На подручју плана нису регистрована заштићена
природна добра, као ни природне вредности које су у
поступку разматрања за стављање под заштиту.
Пронађена геолошка и палеонтолошка документа
(фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност налазач је дужан да пријави надлежном министарству у року од осам
дана од дана проналаска, и предузме мере заштите од
уништења, оштећивања или крађе, у складу са чланом 99. Закона о заштити природе (“Службени гласник
РС“ број 36/09).
Простор који обухвата планирани коридор на десној
обали Дунава (петроварадинска страна) налази се у
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границама заштитне зоне Националног парка “Фрушка
гора”.

стајања еколошких конфликата и планирање озелењавања простора око моста на левој и десној обали Дунава.

Са становишта сигурности вожње и стабилности коловозне конструкције моста одвођење површинских вода са коловоза и трупа моста један је од основних захтева. Атмосферске воде са коловоза треба одводити и
испуштати у атмосферску канализацију.

8.6. Заштита од елементарних непогода,
несрећа и ратних дејстава

При избору врста за заштитно линеарно зеленило
мора се посебна пажња посветити способности да се
истовремено обезбеди оптимална ефикасност у погледу апсорпционих, рефлексионих и изолационих карактеристика, као и способност отпорности конкретне
биљне врсте на штетна дејства екстремног аерозагађења.
Просторна организација облика, форми и положаја
вегетације, обједињено са способношћу апсорпције,
рефлексије и изолације појединих биљних врста (у односу на буку, аерозагађење и таложне материје) подразумева коришћење зеленила као баријере, али и формирање аутентичног пејзажа као естетске и функционалне
целине.
Апсорпциона и рефлексиона баријера од зеленила
мора бити довољно дуга и висока, са врстама које имају
довољну или већу способност изолације и апсорпције
сва три облика штетности (по могућству целе године),
при чему је основни предуслов отпорност врста.
На делу овог простора дефинисана су и правила за
уређење која су прописана Регулационим планом парковске површине око Петроварадинске тврђаве (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 4/03 и 12/03), Планом детаљне регулације блокова између улица
Радничке, Стражиловске и Булевара цара Лазара у Новом Саду (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 15/07
и 27/09), а утврдиће се и планом детаљне регулације Универзитетског парка у Новом Саду, који је у
поступку доношења. На планираним наменама обезбедиће се уређење и одржавање простора на начин
који неће изазивати повећани садржај аерозагађења и
буке.
На простору плана, у складу са Законом о заштити
од буке у животној средини (“Службени гласник РС”,
број 36/09) и Правилником о дозвољеном нивоу буке
животној средини (“Службени гласник РС”, број 54/92)
треба обезбедити услове у којима интензитет буке неће
прелазити дозвољене вредности.
Праћење квалитета, односно степена загађености
ваздуха указаће на поступке и мере у складу са законским прописима, који ће омогућити да се степен загађености сведе у границе предвиђене прописима о загађености ваздуха.

8.5. Стратешка процена утицаја плана
на животну средину
С обзиром да план обухвата објекте инфраструктуре
који могу да угрозе животну средину, израђена је Стратешка процена утицаја плана детаљне регулације моста на траси бившег моста Франц Јозефа у Новом Саду
на животну средину, којом је извршена провера утицаја
планских решења на животну средину и предложене су
мере за спречавање негативних захвата у природној и
створеној животној средини, а посебно спречавање на-

Објекат моста је од изузетног значаја за одржавање
комуникације свих делова Града као целине, али и добре комуникације Новог Сада са ширим залеђем. Мост је
такође значајан и као алтернативни правац Варадинском и Мосту слободе у случају ратних дејстава, али и
других елементарних непогода и несрећа.
У циљу заштите грађевинских објеката у простору
обухваћеном планом, потребно је узети у обзир меродавне параметре који се односе на заштиту од елементарних непогода у складу са важећим прописима.
Објекте пројектовати и градити у складу са чланом
4. Правилника 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).
Заштиту од пожара треба обезбедити коришћењем
незапаљивих материјала за градњу објеката и другим
правилима у складу са Законом о заштити од пожара
(“Службени гласник РС”, број 111/09) и другим прописима који уређују ову област.
Мере заштите у случају земљотреса подразумевају
пре свега мере сеизмичког пројектовања конструкције
моста, приступних саобраћајница и других објеката у
обухвату плана на таква напрезања која ће задовољити
услове јачине земљотреса од 8° MCS. Обезбеђење од
других, посредних утицаја земљотреса као што је обрушавање петроварадинске стене, потребно је решити
одговарајућом заштитом зоне испред улазног тунелског
портала додатним објектима (надстрешница), заштитним мрежама и другим елементима на самој стени које
ће додатно осигурати безбедност моста и приступних
саобраћајница.

8.7. Услови за уређење и изградњу
саобраћајних површина
Ширина моста је 24 m.
Почетак планиране саобраћајнице је на раскрсници
Булевара цара Лазара и Улице Стевана Мусића. У самој раскрсници улазно грло планиране саобраћајнице
има четири саобраћајне траке од којих је једна посебна
трака за лева скретања. Излазно грло има три саобраћајне траке. Све ово условљава потпуну реконструкцију раскрснице Булевара цара Лазара и Улице Стевана Мусића.
Између коловозних трака нове саобраћајнице планира се разделно острво. Прилазећи Дунаву, оса планиране саобраћајнице се уклапа у осу некадашњег железничког моста. Мост целом дужином задржава правац.
Изнад реке Дунав, коловозне траке (по смеровима
кретања) удаљавају се међу собом са размаком од 5m.
Мост ће имати четири саобраћајне траке (по две за сваки смер кретања) ширине по 3m. Са сваке стране моста
планира се пешачка и бициклистичка стаза, укупне
ширине 3,5m.
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Дужина планиране саобраћајнице у обухвату плана
је оријентационо 685m.
Веза моста са новосадском страном, односно са Булеваром цара Лазара и Кејом жртава рације биће преко
петљи у свим правцима, односно са укрштањем саобраћајних токова ван нивоа. Ово је најкомфорнији и најбезбеднији начин укрштања саобраћајних токова, али и
просторно најзахтевнији. Максимални подужни нагиб за
савладавање висинске разлике је 4,5%, а минимална
ширина коловоза на петљама за један смер кретања
возила је 5m. На местима денивелисаних укрштања висина слободног профила саобаћајнице мора износити
минимално 4,5m.
Планира се изградња пешачке везе моста са шетном
стазом на Кеју жртава рације. Минимална ширина пешачке везе биће 1,6m.
Доња ивица моста планира се на коти једнакој или
већој од коте 87,23m н.в., односно 9,5m изнад високог
пловног нивоа који на предметној локацији износи
77,72m н.в. или 15,50m у односу на 71,73 m н.в што је кота “0” на водомерној станици “Нови Сад”.
Корисна ширина пловног распона (отвора моста) не
може бити мања од 150 m па се у складу са тим планира задржавање постојећих стубова између којих је ширина више од 180 m.
Максимални подужни нагиби пешачких веза на мосту и на прилазима мосту могу бити 5%, а изузетно 8,3%
што је у складу са Правилником о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним
кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних
лица („Службени гласник РС“, број 18/97).

8.8. Услови за несметано кретање и приступ
особама са инвалидитетом, деци и старим
особама
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).

9. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
9.1. Услови за формирање грађевинске парцеле
Услови за формирање грађевинске парцеле су дефинисани у графичком приказу “План регулације површина јавне намене” у Р 1:1000.

9.2. Правила грађења саобраћајних површина
Коловоз и бициклистичке стазе завршно обрадити
асфалтним застором, а ивичњаци морају бити беле
боје.
Тротоаре извести постављањем 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
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изградњи и реконструкцији комуналних водова (инсталација).
Трим стазу извести од тартана.
На прелазу тротоара преко коловоза и дуж тротоара
извршити типско партерно уређење тротоара у складу
са графичким приказом “Типско решење партерног
уређења тротоара на прилазу пешачком прелазу, у вези
са несметаним кретањем лица са посебним потребама”, који је саставни део овог плана, а у складу са СРПС У.А9.202 који се односи на несметано кретање лица
са посебним потребама у простору.

9.3. Правила грађења моста са приступним
саобраћајницама
Правила грађења моста преузета су из техничког
описа првонаграђеног решења за мост и идејног пројекта моста.
Мост је дужине 424 m и ширине 24,0 m са осовинским распонима 56 + 92 + 188 + 84 = 420 m на постојећим
стубовима. Статички систем је спрегнута континуална
греда са додатним укрућењем у облику лука у главном
распону до 12 m изнад коловозне плоче. Попречни пресек греде је сандучаста челична конструкција висине
од 3,50 m са армиранобетонском плочом дебљине 25
cm, односно 4,00 m без АБ плоче у средњем делу.
У попречном профилу моста морају бити задовољене следеће ширине:
- коловоз 2 x 2 саобраћајне траке 2 x 6,00= 12,00 m
- 2 x пешачка и бициклистичка стаза 2 x 3,5 m= 7,00 m
- простор између коловоза
5,00 m
Укупна ширина моста
24,00 m.
Горњи строј
Распонска конструкција горњег строја састављена је
из челичне сандучасте конструкције и армирано-бетонске коловозне плоче. Челични сандук ширине је 9,00 m,
а висине 3,50 m. Греда има четири вертикална ребра,
тако да сандук има три ћелије, од којих је унутрашња
ширина 2,00 m издигнута ван бетонске плоче.
Исти конструктивни систем искоришћен је на читавој
дужини моста, на малим распонима са константним
пресеком, а великом распону са подигнутом средњом
ћелијом (промена крутости) и са луком који је израстао
из средње ћелије.
Лук има ширину 2,00 m и висину 1,60 m. Стрела лука
износи приближно 13 m од осе лука до осе греде (L/f=
188/13=14,5), што је прихватљиво због наведеног укрућења греде.
Спој између спрегнуте греде и лука чине челичне цеви пречника 500 mm. Округле цеви имају две функције,
као вешаљке за греду и као еластични елементи за
придржавање лука против извијања лука ван његове
равни.
Коловозна плоча
Армиранобетонска плоча дебљине 25 cm, спрегнута
је челичним сандуком, а на конзолама може бити израђена као полумонтажна (са издубљеном АБ плочастом оплатом) или као монолитна АБ коловозна плоча,
односно спрегнута конструкција.
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Доњи строј и фундирање
Мост је ослоњен на постојеће стубове некадашњег
моста Франц Јозефа. Димензије стубова су од 11,3- 13,0
m у смеру тока Дунава и 4,3- 5,5 m у попречном правцу.
Масивни стубови немају класичну арматуру, па их је
потребно ојачати на начин и према потребама како покажу релевантне анализе.
Нова конструкција моста захтева додатно плитко
фундирање. Фундирање уз стуб на десној обали извршити на дијабазну стену, односно за стубове на левој
обали и у Дунаву, фундирање извршити на алувијално
песковитим и шљунковитим седиментима, дубоким
фундирањем на шиповима. У случају да се укаже потреба за додатним ојачавањем постојећих стубова, неопходно је стабилизовање стубова техником која буде
била најсврсисходнија.

же или из планиране трансформаторске станице, у
складу са условима Електродистрибуције “Нови Сад”.

9.5. Услови за прикључење на
телекомуникациону мрежу
Прикључак на телекомуникациону мрежу извести у
складу са условима надлежног дистрибутера.

10. ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА
УЛАГАЊА ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА
У циљу обезбеђења одговарајућих саобраћајних и
инфраструктурних услова за функционисање садржаја
на простору који је обухваћен планом потребно је извршити радове на уређивању грађевинског земљишта. У
табели која следи дат је оквирни приказ планираних радова и потребних количина, као и појединачних и укупних трошкова планираних радова на уређивању грађевинског земљишта.

9.4. Услови за прикључење на
електроенергетску мрежу
Прикључење на електроенергетску мрежу извести
кабловским водом од постојеће електроенергетске мреТaбела: Процена улагања из јавног сектора
Редни
брoj
1.

Oпис радова

Јед.
мере

Количина

Цена по јед.
мере у дин.

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

Укупна
цена
1.446.585.000

1.1.

Коловоз 1-СТВ

m2

9.000

7.350

66.150.000

1.2.

Тротоари са ивичњацима и
трим стазом

m2

3.000

3.675

11.025.000

1.3.

Бициклистичке стазе

m2

1.200

3.675

4.410.000

1.4.

Друмски објекти (мост)

m2

11.000

105.000

1.155.000.000

2.
2.1.
3.

ХИДРОТЕХНИКА
Канализациони вод Ø 800 mm

27.450.000
m

610

45.000

ЕНЕРГЕТИКА

27.450.000
16.250.000

3.1.

Електроенергeтска мрежа 20 кV

m

250

9.000

2.250.000

3.2.

Вреловодна мрежа

m

250

50.000

12.500.000

3.3.

Гасоводна мрежа

m

250

6.000

1.500.000

4.
4.1.
5.

ЗЕЛЕНИЛО
Партерно озелењавање
УКУПНО

13.864.000
m2

8.665

1.600

13.864.000
1.294.149.000

Процена средстава дата је по ценама за август 2010. године
Финансирање уређивања грађевинског земљишта обезбедиће се из средстава остварених од:
- накнаде за уређивање грађевинског земљишта,
- закупнинe за грађевинско земљиште,
- отуђења грађевинског земљишта,
- конверзије права коришћења, односно права закупа у складу са Законом,
- других извора у складу са законом.
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11. ПРИМЕНА ПЛАНА

924

Доношење овог плана омогућава издавање информације о локацији и локацијске дозволе која садржи
правила уређења и грађења, услове за прикључење на
инфраструктуру, податке о постојећим објектима које је
потребно уклонити и друге услове у вези са посебним
законима.

На основу члана 35. став 10. 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 XXXIII седници 29. децембра
2010. године, доноси

Саставни део плана су следећи графички прикази:
1.

Извод из Генералног плана града
Новог Сада до 2021. године

2.

План намене земљишта, саобраћаја,
регулације и нивелације ........................ Р 1 : 1000

3.

План регулације површина јавне
намене ..................................................... Р 1 : 1000

4.

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

5.

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

6.

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

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
НОВОСАДСКОГ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ ЧВОРА
У НОВОМ САДУ
1.

УВОД

7.3. Попречни профил Булевара цара
Лазара (пресек 2-2) ................................... Р 1 : 200

План детаљне регулације Новосадског железничког чвора у Новом Саду (у даљем тексту: план) обухвата простор који је Генералним планом града Новог Сада
до 2021. године – пречишћен текст (“Службени лист
Града Новог Сада”, број 39/06) (у даљем тексту: Генерални план) намењен новосадском железничком чвору
и саобраћајници (Индустријска улица).
Планом се утврђују правила уређења и правила
грађења у складу са наменом земљишта, мрежа саобраћајне и друге инфраструктуре, нивелациона решења,
регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на
геодетској подлози, и даје се економска анализа и процена улагања из јавног сектора.

7.4. Попречни профил рампе Р3 и Р4
(пресек 3-3) ................................................ Р 1 : 100

2. ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

Попречни профили
7.1. Попречни профил моста......................... Р 1 : 100
7.2. Попречни профил Булевара цара
Лазара (пресек 1-1) ................................... Р 1 : 100

7.5. Попречни профил рампе РС
(пресек 4-4) ................................................ Р 1 : 100
7.6. Попречни профил рампе РС
(пресек 5-5)................................................ Р 1 : 100
7.7. Попречни профил рампе Р1
(пресек 6-6)................................................ Р 1 : 100
8. Типско решење партерног уређења тротоара на
прилазу пешачком прелазу, у вези са несметаним кретањем лица са посебним потребама.
План детаљне регулације моста на траси бившег
моста Франц Јозефа у Новом Саду израђен је у четири
примерка у аналогном и у пет примерака у дигиталном
облику, који ће се, после потписивања и овере, чувати у
Скупштини Града Новог Сада, Градској управи за урбанизам и стамбене послове, министарству надлежном
за послове урбанизма, и у Јавном предузећу “Урбанизам” Завод за урбанизам Нови Сад.
План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-365/2010-I
29. децембар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

План је израђен на основу Одлуке о изради плана
детаљне регулације Новосадског железничког чвора у
Новом Саду (“Службени лист Града Новог Сада”, број
11/10).
Основ за израду плана је Генерални план који је
утврдио смернице и критеријуме за уређење просторних целина и зона.

2.1. Положај, место и карактеристике
грађевинског подручја које је обухваћено
планом
Грађевинско подручје којe је обухваћенo планом, налази се у северозападом делу града, између продужетка Булевара Европе са северозападне стране и Улице
Корнелија Станковића са југоисточне стране. Са североисточне и југозападне стране, граница овог грађевинског подручја се поклапа са постојећим границама парцела.
Новосадски железнички чвор, уз суботички, београдски и нишки, сигурно представља један од најзначајнијих у Србији. Простор је формиран на основу Инвестиционог програма железничког чвора, који је Савезно
извршно веће усвојило 1957. године, и чија је реализација започета на основу усвојеног идејног решења Новосадског железничког чвора.
Железнички чвор Новог Сада састоји се од станице
Нови Сад Путничка, Нови Сад Ранжирна, Нови Сад Ложионица, Петроварадин, Римски Шанчеви, Подбара,
распутнице Сајлово и припадајућих индустријских колосека.

31. decembar 2010.

SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA

Изградња Новосадског железничког чвора одвијала
се у етапама, тако да су у првој етапи до 1964, односно
1970. године реализовани нови друмско-железнички
мост преко Дунава, нова путничка станица, нове једноколосечне пруге Нови Сад-Петроварадин, Нови Сад–
Руменка, Нови Сад–Ветерник (Сомбор), Нови Сад-Римски Шанчеви и нова робна станица. Од објеката друге
етапе досад су реализовани нова ранжирна станица,
нова једноколосечна пруга Ранжирна станица – Сајлово, нова једноколосечна пруга Путничка станица - Ранжирна станица, нова једноколосечна пруга Распутница
1 – Подбара – Рафинерија, индустријски колосек за
пристаниште и секције ЗГОП-а и ЗОП-а1. Највећи део
простора је слободно неизграђено земљиште.
Простор је делимично инфраструктурно опремљен
(водовод, електрична енергија и канализација).
Сервисне саобраћајнице се прикључују на примарну
градску мрежу у Улици Корнелија Станковића и Путу
Новосадског партизанског одреда.
У склопу Новосадског железничког чвора и даље су
у функцији стара теретна станица и ложионица, које се
налазе на траси бивше Суботичке пруге и представљају
озбиљан ограничавајући фактор даљег развоја Града.
Због недостатка финансијских средстава долазило
је до успореног грађења и до повремених дужих прекида у инвестирању, па реализација чвора траје дуже од
50 година. Чвор међутим није још оспособљен за дугорочније рационално и несметано функционисање. Недостају му погонски објекти и постројења: локомотивски
депо, техничка путничка станица, група за намиривање
вучних возила и колска радионица.

3. ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ
ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
Грађевинско подручје које је обухваћено планом налази се у Катастарској општини (у даљем тексту: КО)
Нови Сад I и КО Нови Сад IV, унутар описане границе.
За почетну тачку описа границе грађевинског подручја утврђена је најзападнија тачка простора на граници КО Нови Сад IV и КО Руменка на јужној граници
парцеле пута број 2401. Одавде граница креће на север границом КО Нови Сад IV до међе парцела бр.
2395 и 2398, одакле најпре северном, а затим североисточном међом парцеле број 2398, долази до тромеђе
парцела бр. 2398, 2366 и 2402. Из ове тачке граница се
у правцу истока, поклапа са северном међом парцеле
2402 и у истом правцу пресеца парцелу број 2365 и долази до источне међе парцеле број 2365, скреће на југ
по њој, и долази до северне међе парцеле број 460/1.
Даље граница, у правцу југоистока скреће по североисточним границама парцела бр. 460/1, 460/3, 461, 844/8,
484/2 и 484/1 и у том правцу прелази у КО Нови Сад I, и
по североисточним границама парцела бр. 2246/1,
3377/2, 10597/3, 10602/2 и 10605/4 долази до осовине
Улице Корнелија Станковића и по осовини скреће на југозапад до јужне границе парцеле број 10592/3 и по тој
граници, у правцу северозапада, долази до тромеђе
парцела бр. 10592/3, 3847 и 3848/1. Из ове тачке у прав1

ЗГОП - привредно друштво за грађење, ремонт и одржавање пруга
ЗОП - Секција за одржавање пруга
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цу северозапада, по граници парцела бр. 10592/3 и
3847, долази до детаљне тачке која је од претходне тромеђе удаљена око 128 m, из које у истом правцу пресеца парцелу број 10592/3 и долази до најисточније тачке
парцеле број 3401. Даље граница се пружа у истом
правцу по југозападној граници парцеле број 10592/3
(парцела магистралне пруге Нови Сад – Суботица) и
долази до најсеверније тачке парцеле број 10592/1 из
које пресеца парцелу број 10592 по североисточној фасади објекта и враћа се поново на југозападну границу
парцеле број 10592/3 и долази до границе КО Нови Сад
I, прелази у КО Нови Сад IV и по југозападној граници
парцеле број 895, а затим по јужној граници парцеле
број 2401 долази до почетне тачке описа границе грађевинског подручја.
Површина која је обухваћена планом је 96,83 ha.

4. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ЗЕМЉИШТА
Намена земљишта и просторна организација заснивају се на елементима дефинисаним Генералним планом. У оквиру грађевинског подручја започета је реализација садржаја Новосадског железничког чвора, али за
њега не постоји разрада планом детаљне регулације.
Циљ израде плана је да се дође до најоптималнијег решења које ће задовољити организацију саобраћаја и
омогућити реализацију започетих пројеката, односно
изградњу објеката који недостају и постепени прелазак
на велике брзине.

4.1. Концепт уређења простора са поделом
на просторне целине
Простор обухваћен планом је подељен у две урбанистичке целине. Прву целину чини простор ранжирне
станице Нови Сад и пружни појас, односно коридор за
смештај двоколосечне пруге Београд – Нови Сад – Суботица, као дела железничког коридора 10, од надвожњака изнад Улице Корнелија Станковића до Распутнице Сајлово, док је друга целина робно-транспортни
терминал, и за ову целину се уводи обавезна разрада
урбанистичким пројектом.
Простор ранжирне станице чине следеће целине:
1. Депо
2. Колска радионица:
- оправке електричних грејача путничких кола
- текуће оправке путничких кола
- текуће оправке теретних кола већег обима
- оправке теретних кола мањег обима
3. Водени отпорник
4. Група за намирење
- канали за дневни преглед,
- сервисирање и намирење моторних возила,
електролокомотива и дизел локомотива
5. Објекат за пречишћавање отпадних вода
6. Зграда вуче
7. Пумпна станица
8. Пескара
9. Резервоари за воду
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10. Резервоари за гориво
11. Складиште уља
12. Плоча за истакање горива
13. Блок 2
14. Блок 3
15. Хала за негу кола
16. Плоча за прање локомотива
17. Помоћни објекат са блоком
18. Плоча за спољно прање
19. Царинско складиште
20. Мостовска конструкција
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4.2. Нумерички показатељи
ТАБЕЛА: Биланс површина
Укупна површина обухваћена границом
плана

96,83 ha

Површине јавне намене
- површина намењена изградњи железничког чвора
- површина намењена робно-транпортном
терминалу – разрађује се урбанистичким
пројектом
- саобраћајне површине

96,83 ha
57,47 ha
38,61 ha
0,75 ha

21. Склониште
22. Објекат ранжирне станице
Другу целину која ће се даље разрађивати урбанистичким пројектом чини део који се планира за изградњу
робно-транспортног терминала.
Концептом уређења простора планира се изградња
недостајућих објеката и постројења на новој ранжирној
станици (локомотивски депо са групом за намирење,
техничка путна станица и колске радионице) и пресељење старе теретне станице и ложионице са простора поред Булевара Европе на нову трајну локацију.
Планира се изградња колосека за намиривање, колске
радионице са потребном инфраструктуром, колосека
за одржавање грађевинске инфраструктуре и колосека
техничко-путничке станице и депоа у складу са капацитетима II етапе Новосадског чвора и са провођењем
пруге за велике брзине кроз чвор Нови Сад.
Планирају се интерна железничка постројења, која
су неопходна за нормално функционисање путничког и
теретног саобраћаја на свим прикључним пругама чвора. Овај комплекс је функционално везан са путничком
и ранжирном станицом чвора и налази се на слободном
простору са десне стране пруге Нови Сад – Суботица, у
близини путничке, а поред нове ранжирне станице.
Простор за смештај свих неопходних објеката и колосека је прилично ограничених димензија и налази се
између главне пруге Нови Сад – Суботица и ранжирне
станице. Просторном организацијом се тежи рационалном међусобном положају појединих група активности у
складу са технолошким процесом рада, који ће се одвијати и понављати сваког дана. Овај комплекс је повезан са северним и јужним грлом ранжирне станице и са
северном и јужном страном западног улазног грла путничке станице и то денивелисано у односу на будућу
двоколосечну пругу за велике брзине.
Концептом просторног развоја води се рачуна и о
већ изграђеним објектима ранжирне станице, технолошким захтевима, затим постојећој и будућој комуналној инфраструктури.
Изградњом нових погонских објеката – локомотивског депоа, техничке путничке станице, групе за намирење и колске радионице створиће се неопходни услови за демонтирање остатака старог чвора и за несметан
развој Града, као и за боље функционисање железничког саобраћаја у Новосадском железничком чвору и на
свим његовим прикључним пругама.

ТАБЕЛА: Урбанистички показатељи
за зону железничког чвора
Максимална површина под објектима
- постојећи објекти, који се задржавају
- планирани објекти

24 800 m2
6.900 m2
17.900 m2

Индекс заузетости за зону железничког
чвора (бруто)

10,0 %

5. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ
НАМЕНЕ СА НИВЕЛАЦИЈОМ

5.1.

План регулације површина јавне намене

Цео простор плана је површина јавне намене, намењена највећим делом, железничком чвору и Улици
Корнелија Станковића.

5.2.

План нивелације

Грађевинско подручје обухваћено планом налази се
на надморској висини од 78.80 до 83.00 m. Уређење терена у висинском погледу у простору плана је условљено реализованим колосецима и околним реализованим
и планираним саобраћајницама уз максимално уклапање у постојећи терен.

6. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ
ИНФРАСТРУКТУРЕ
6.1. Саобраћајна инфраструктура
6.1.1. Друмски саобраћај
Југоисточна граница плана се налази на осовини
Улице Корнелија Станковића, а североисточна на постојећој регулацији Пута новосадског партизанског одреда. Обе саобраћајнице припадају примарној градској
мрежи и планирају се за несметано кретање свих видова друмског саобраћаја, као и бициклистичке и пешачке
токове. Приступ ранжирној станици је омогућен са обе
наведене саобраћајнице.
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У северозападном делу простора планира се наставак трасе градске магистрале (Булевар Европе) која ће
преко друмског објекта обезбедити денивелисано укрштање друмског и железничког саобраћаја. Овај објекат
се планира на висини која обезбеђује пун слободан
профил за несметано кретање железничког саобраћаја
по условима добијеним од ЈП “Железнице Србије”.
Приликом израде главног пројекта надвожњака дефинисаће се микро детаљ позиције носећих стубова за
овај објекат. Услове за овај објекат тражити од ЈП “Железнице Србије” како је дефинисано и у пододељку 8.1.

6.1.2. Железнички саобраћај
Приликом израде овог плана у потпуности су испоштовани услови за уређење добијени од ЈП "Железнице
Србије". Сви објекти планирају се тако да се несметано
одвијају технолошки процеси у Ранжирној станици Нови
Сад.
Од објеката и постројења планирају се: локомотивски депо (1), колска радионица (2), објекат за пречишћавање отпадних вода (5), резервоари за воду (9), резервоари за гориво (10), складиште уља (11), плоча за
истакање горива (12), блок 2 (13), блок 3 (14), хала за негу кола (15).
Локомотивски депо (1) чини две хале. Прву халу чине четири мање хале: хала за дизел-локомотиве, хала
за електро-локомотиве, хала за ванредне поправке и
оделење за поправку дизел мотора, генератора паре,
компресора, хладњака и вучних електромотора.
Хала за дизел-локомотиве намењује се за преглед,
одржавање, ванредне и ванпланске поправке дизел-локомотива серија 661, 621. Овај део хале располаже са
широким централним каналом (са радном јамом са 4
силазне рампе) за рад на локомотивама на три колосека (колосеци 24Д, 25Д, 26Д), са шест стајалишних места. Колосеци се на стајалишним местима налазе на
стубовима, чиме је омогућен рад испод локомотива и
дотур материјала, алата и прибора кроз стубове, а канали између колосека су дубљи. Поред стајалишних
места, са обе стране колосека, налазе се платформе за
рад на боку локомотива. Испод платформи се налази
развод компримованог ваздуха, као и вештачко осветљење. У каналима између шина колосека постављене
су унакрсно светиљке. Централни канал (јама) има 4
рампе за силазак виљушкара. На стубовима се налази
цевовод или неки сличан систем за одвод отпадног уља
до буради које се по пуњењу одвозе у део станице
предвиђен за намирење уљем и складиштење отпадног
уља. Досипање новог уља предвиђено је директно из
буради помоћу ручних пумпи на изричит захтев инвеститора. Изнад колосека 24Д и 26Д, налазе се хаубе са
флексибилним цревима за одвођење издувних гасова у
случају да је потребно проверити рад мотора. Преко
сва три колосека, целом дужином хале за дизел-локомотиве, прелази мостни кран носивости 5 t.
Хала за електро-локомотиве намењује се за преглед, одржавање, ванредне и ванпланске поправке,
електричних вучних возила, односно локомотива серије
441,461 и 444. Овај део хале располаже са широким
централним каналом за рад на локомотивама на три колосека (колосеци 24Е, 25Е, 26Е) са три стајалишна места. Колосеци се на стајалишним местима налазе на
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стубовима, чиме је омогућен рад испод локомотива, а
канали између колосека су дубљи. Поред стајалишних
места, са обе стране колосека, налазе се платформе за
рад на боку локомотива и то између колосека 24Е и
25Е, као и 25Е и 26Е. Пењање на локомотиве за рад на
пантографима, отпорницима и сл., омогућено је пењалицама које се налазе на платформи. За заштиту од пада са крова вучног возила, постављена је заштитна ограда висине 1,1 m. Преко сва три колосека прелази
мостни кран носивости 5 t.
Хала за ванредне поправке намењује се за тешке
поправке локомотива. У хали постоје два стајалишна
места за расклапање локомотива која се налазе на колосецима 27 и 28. За расклапање локомотива користе
се мостни кран носивости 25 t и вретенасте дизалице
носивости 25 t.
На колосеку 27 се налази једноосовинска вага, а колосек 28 секу попречни колосеци којима се развезана
обртна постоља воде у комору за прање и у оделење за
поправку преносника снаге.
Оделење за поправку дизел мотора, генератора
паре, компресора, хладњака и вучних електромотора
Садржи мостни кран носивости 5 t, уски канал за рад
на обртним постољима, као и опрему за поправку горе
наведених делова.
У другој хали ће се вршити текуће одржавање електро-моторних и дизел-моторних возова, односно шинобуса. Кроз халу пролазе 3 колосека (К29, К30 и К31). Колосек К29 служи за текуће одржавање шинобуса (ДМВ),
К30 и К31 за текуће одржавање електромоторних возова (ЕМВ). Дуж сва три колосека су предвиђени широки
канали (радне јаме). За квалитетан преглед ЕМВ, поготово кровне опреме, предвиђене су покретне радне
платформе помоћу којих ће радници бити у могућности
да се попну на кров. У оквиру друге хале налазе се и
помоћна одељења (енергетска, производна, магацинска, хигијенско-санитарна и административно-техничка),
која служе за припремно-завршне радове и поправку
појединих елемената, склопова, уређаја и опреме, као
и остале пратеће послове.
Колска радионица (2) је пројектована за капацитет:
30 теретних кола дневно и троје путничких кола дневно.
Помоћна одељења (енергетска, производна, магацинска, хигијенско-санитарна и административно-техничка)
су смештена у анексима хале од којих је први са приземљем и спратом, а други само са приземљем. У оквиру колске радионице обављају се текуће оправке путничких кола, текуће оправке теретних возила већег
обима, оправке теретних возила мањег обима и сл.
Хала за негу кола (15) намењује се за:
- спољашње машинско прање путничких кола, ЕМВ
и ДМВ,
- унутрашње чишћење и прање путничких кола,
ЕМВ и ДМВ.
Обим радова обухвата послове дневног чишћења и
прања до темељног чишћења и прања. У хали се врши
и намирење водом и потребним санитарним материјалом. У хали се налазе два колосека. На колосеку 13 ће
се налазити машина за спољно прање, док ће колосек
14 служити за унутрашње чишћење и прање. У анексу
хале се налазе помоћна одељења, као и скретничар,
граничник и приручни магацин.
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Остале планиране објекте и постројења потребно је
извести у складу са правилницима који регулишу ту област и у складу са потребама железничког чвора. Њихов оквирни положај и димензије, као и димензије и положај постојећих објеката дати су у графичком приказу
“План намене земљишта, саобраћаја, нивелације и регулације “ у Р 1:2500.

6.2.

Водна инфраструктура

Снабдевање водом
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лектор профила Ø 250/150 cm. Атмосферске воде и технолошке отпадне воде, са овог простора, пречистиће
се до нивоа друге класе водотока.
Уз постојећи колектор планира се заштитни појас
ширине 2 m, обострано, мерено од спољне ивице зида
колектора.
Положај и капацитети постојеће и планиране канализационе мреже дати су у графичком приказу “План
инфраструктуре” у Р 1:2500.
Подземне воде
Меродавни нивои подземних вода су:

Снабдевање водом вршиће се преко постојеће и
планиране водоводне мреже у оквиру водоводног система Града Новог Сада.

- максимални ниво подземних вода од 77,80 до
80,10 m н.в.,

У оквиру комплекса изграђена је секундарна водоводна мрежа профила Ø 150 mm.

- минимални ниво подземних вода од 75,00 до
76,30 m н.в.

У северозападном делу простора налази се примарни водовод профила Ø 600 mm.
Планира се изградња секундарне водоводне мреже
профила Ø 150 mm у оквиру комплекса ранжирне станице, са повезивањем на постојећу примарну водоводну мрежу профила Ø 600 mm.
Планира се заштитни појас уз постојећи примарни
водовод профила Ø 600 mm у ширини од 2 m обострано, мерено од осовине цевовода, до његовог измештања у регулацију планиране обилазнице.
Планира се изградња засебне водоводне мреже технолошке воде. Вода у технолошком водоводу захватала би се из подземних водоносних слојева и користила
би се у сврху прања и одржавања локомотива и вагона.
Положај и капацитети постојеће и планиране водоводне мреже дати су у графичком приказу “План инфраструктуре” у Р 1:2500.
Одвођење отпадних и атмосферских вода
Одвођење отпадних и атмосферских вода вршиће
се преко сепаратне канализационе мреже у оквиру канализационог система Града Новог Сада.
Отпадне воде се одводе преко постојеће секундарне канализационе мреже отпадних вода према примарној канализацији на Руменачком путу. Постојећа
секундарна канализациона мрежа отпадних вода је
профила Ø 250 mm.
Планира се изградња секундарне канализационе
мреже отпадних вода профила Ø 250 mm, са оријентацијом на постојећу канализациону мрежу. Планира се
изградња црпне станице отпадних вода у оквиру комплекса, а као последица изразито равног терена и дугих
праваца цевовода.
Секундарна атмосферска канализациона мрежа не
постоји. Атмосферске воде се упијају у тло или се сливају према нижим теренима.
Део главног мелиорационог канала који је функционисао у оквиру мелиорационог слива “Сајлово” зацевљен
је. Постојећи колектор је профила Ø 250/150 cm.
Атмосферске воде ће се преко планиране канализационе мреже, профила од Ø 400 mm до Ø 1200 mm, одводити на објекат за пречишћавање у оквиру комплекса. Планирани пречистач се налази непосредно пре
упуштања будуће канализационе мреже у постојећи ко-

Правац пада водног огледала просечног нивоа подземних вода је северозапад-југоисток са смером пада
према југоистоку.

6.3. Енергетска инфраструктура
Снабдевање електричном енергијом
Ово подручје снабдеваће се електричном енергијом
из јединственог електроенергетског система, из трансформаторске станице (ТС) 110/35(20) kV "Нови Сад 2",
док ће преласком на двостепени систем трансформације
електричне енергије ТС 35/10 kV "Индустријска" постати
разводно постројење (РП) 20 kV. Од ТС "Нови Сад 2" и
РП "Индустријска" ће полазити 20 kV водови до
трансформаторских станица 20/0.4 kV, а од ових ТС ће
полази 0,4 kV мрежа до свих постојећих и планираних
садржаја на подручју.
Ради обезбеђења квалитетног напајања планираних
садржаја потребно је изградити одговарајући број нових ТС 20/0.4 kV и повезати их у електроенергетски систем. Нове ТС могу се градити на локацијама погодним у
односу на просторно-техничко решење железничког
чвора, као и у оквиру објеката, у приземљу објекта. До
нових ТС је потребно изградити кабловски прикључни
вод од постојеће или планиране мреже. Такође је потребно обезбедити колски прилаз ширине минимално
3m до ТС за пролаз возила за редовне и хаваријске интервенције. Од ТС је потребно изградити нисконапонску
мрежу до нових објеката. Постојећу мрежу која прелази
преко будућих објеката могуће је изместити у нов коридор.
Преко подручја прелази 110 kV далековод из ТС
400/220/110 kV "Нови Сад 3" ка ТС 110/35 kV "Нови Сад
2". У заштитном коридору далековода није дозвољена
изградња објеката ни садња високог и средње растућег
дрвећа и воћки, осим уз посебно одобрење ЈП "Електромрежа Србије".
Снабдевање топлотном енергијом
Ово подручје снабдеваће се топлотном енергијом из
гасификационог система, преко гасовода средњег притиска који полази од Улице Корнелија Станковића до
мерно-регулационе гасне станице (МРС) која се налази
на подручју. Овај гасовод је део западног крака гасово-
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да средњег притиска који полази из Главне мерно-регулационе станице (ГМРС) "Нови Сад 1" до радних зона
Север II, Запад и подручја Детелинаре, Телепа и Адица.
Да би се обезбедило снабдевање топлотном енергијом свих садржаја потребно је изградити гасоводну
мрежу до објеката који захтевају загревање и топлу
потрошну воду и прикључити је у гасификациони систем. Постојећа МРС има довољно капацитета за снабдевање свих будућих садржаја. Постојећу мрежу која се
налази на простору планираних објеката могуће је изместити у нов коридор.
Објекти који не буду користили гас могу се снабдевати коришћењем сопствених топлотних извора или обновљивих извора енергије.

6.4. Телекомуникације
Систем фиксне телефоније и кабловски
дистрибутивни систем
Ово подручје биће прикључено у телекомуникациони
систем. Већина објеката има обезбеђен телефонски
прикључак преко телекомуникационе мреже која је прикључена на аутоматску телефонску централу на Детелинари.
Планирани садржаји ће се прикључити у систем фиксне телефоније преко постојеће мреже, снабдевајући
се из централе на Детелинари или са удаљеног
претплатничког степена. Да би се обезбедио прикључак
у телекомуникациони систем потребно је од постојеће
мреже изградити подземну мрежу цеви кроз које ће
пролазити планирана телефонска инсталација, односно инсталација кабловског дистрибутивног система.
Системи мобилне телефоније
Ово подручје је у потпуности покривено сигналом
мобилне телефоније сва три постојећа оператера. На
подручју не постоји изграђен ни постављен ниједан антенски систем мобилне телефоније. Они се могу постављати уз поштовање свих правилника, техничких
прописа и препорука који регулишу ову област, а посебно поштовати препоруке Светске здравствене организације.

7. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
7.1. Услови за опремање простора
инфраструктуром
7.1.1. Услови за изградњу саобраћајних
површина
Тротоаре и паркинге израђивати од монтажних бетонских елемената или плоча. Паркинзи могу бити
уређени и тзв. “перфорираним” плочама - префабрикованим танкостеним пластичним (или сл.) елементима
који обезбеђују услове стабилности подлоге, довољне
за навожење возила и истовремено омогућавају одржавање (узгајање) ниског растиња.
Коловоз и бициклистичке стазе завршно обрађивати
асфалтним застором.
Минимална ширина тротоара за двосмерна кретања
је 1,6 m, а за једносмерна 0,8 m. Најмањи радијус кри-
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вина у уличној мрежи саобраћајница препоручује се да
буде 6 m, а на саобраћајницама где саобраћају возила
јавног градског и приградског превоза путника, радијуси
кривина не смеју бити испод 8 m.
Интерне саобраћајнице на манипулативним површинама за истовар, утовар и претовар робе, навозне рампе, приступне путеве, паркиралишта и остало треба
пројектовати за тешки теретни саобраћај.

7.1.2. Услови за прикључење на водну
инфраструктуру
Прикључење комплекса на јавну водоводну и канализациону мрежу извести према посебним условима
које је потребно прибавити од Јавног комуналног предузећа “Водовод и канализација” Нови Сад.

7.1.3. Услови за прикључење на
електроенергетску мрежу
Прикључење објеката на електроенергетску мрежу
решити изградњом прикључка који се састоји од прикључног вода и ормана мерног места (ОММ). Прикључни вод изградити подземно, од постојећег или планираног вода или директно из трансформаторске станице.
Детаљније услове за прикључење и изградњу прикључног вода и положај ОММ-а прибавити од Електродистрибуције “Нови Сад”.

7.1.4. Услови за прикључење на гасоводну
мрежу
Прикључење објеката у гасификациони систем решити изградњом гасног прикључка од постојеће или
планиране гасоводне мреже до мерно-регулационог
сета. Детаљније услове за прикључење прибавити од
надлежног дистрибутера.

7.1.5. Услови за прикључење на
телекомуникациону мрежу
Прикључење објеката у телекомуникациони систем
решити изградњом прикључка (подземне мреже оптичких или бакарних проводника) од постојеће или планиране мреже до приступачног места на фасади објекта у
коме ће бити смештен типски телекомуникациони орман. Детаљније услове за прикључење прибавити од
надлежног оператера.
Прикључак на кабловски дистрибутивни систем извести према условима локалног дистрибутера.

7.2. Заштита градитељског наслеђа
У случају постојања потенцијалног археолошког налазишта, пре почетка радова на изградњи објеката и
инфраструктуре, инвеститори и извођачи радова су
обавезни да се јаве надлежној служби заштите, како би
се обезбедио конзерваторски археолошки надзор над
извођењем свих земљаних радова, односно извршила
претходна пробно-сондажна археолошка ископавања
терена због близине познатих и могућности постојања
потенцијалних археолошких налазишта.
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7.3. Уређење слободних и зелених површина
На целокупном простору неопходно је подизање зеленог заштитног појаса који ће раздвајати железнички
чвор од околних намена. Треба га формирати од вегетације различите спратности. Високо дрвеће садити
према условима Јавног предузећа ‘’Железнице Србије’’,
на дозвољеној удаљености од колосека, иза зоне заштите пруге. Овај зелени појас је сегмент лонгитудиналног правца заштитног зеленила (исток – запад) уз железничку пругу и треба да је формиран у континуитету.
Улазни делови комплекса и простори уз главне
објекте, треба да су уређени на најдекоративнији начин,
високом и партерном вегетацијом. Уз све планиране
паркинге треба садити високу листопадну вегетацију
(платан, јавор, мушки примерци топола и др. врсте), иза
сваког четвртог паркинг места оставити простор за дрво.
На делу трасе пруге која пролази преко пољопривредног земљишта потребно је такође формирати заштитни зелени појас. Овај појас осим засада траве може да садржи ниско и високо растиње на довољној
удаљености од крајњих колосека.
У заштитном пружном појасу могу се градити зграде,
постављати постројења и уређаји и градити други
објекти зависно од њихове намене и садити дрвеће на
удаљености већој од 25 m рачунајући од осе крајњих
колосека, на основу издате сагласности управљача,
према условима и уз примену мера које обезбеђују безбедност људи и саобраћаја.
Поред железничке пруге, а нарочито у близини видних железничких сигнала, забрањено је садити високо
дрвеће и постављати знакове, ознаке, изворе светлости који дају обојену светлост или било које друге направе које бојом, обликом и светлошћу или на други начин отежавају уочавање железничких сигнала или које
могу довести у заблуду железничке раднике у погледу
значења железничких сигнала у складу са Законом о
безбедности у железничком саобраћају (“Службени
лист СРЈ”, бр. 60/98, 36/99 и “Службени гласник РС”,
број 101/05).

7.4. Заштита животне средине
На подручју плана заштита животне средине подразумева изградњу и модернизацију инфраструктурног
коридора, усаглашавање локалних и регионалних прописа са републичким и европским стандардима у областима саобраћаја и заштите животне средине и доследно спровођење важећих прописа2, као и казнене
политике у области заштите животне средине.
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Ради заштите квалитета воде, ваздуха, земљишта
као и заштите од буке, решења планираних објеката и
пратеће инфраструктуре усагласиће се са свим актуелним техничким прописима, и Законом о заштити животне средине (“Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09 и
72/09). Ради сагледавања утицаја и промена које ће се
испољити на простору плана потребно је да се прате
показатељи од утицаја на стање средине, као и да се
обезбеди контрола свих захвата и активности у оквиру
појединих комплекса.
Заштиту од пожара треба обезбедити у складу са
Законом о заштити од пожара (“Службени гласник РС”,
број 111/09) и Правилником о техничким нормативима
за хидрантску мрежу за гашење пожара (“Службени
лист СФРЈ”, број 30/91), што подразумева обезбеђење
ватропреградних површина, употребу незапаљивих материјала приликом градње објеката, реализацију противпожарне хидрантске мреже и могућност приступа
свим објектима.
Пронађена геолошка и палеонтолошка документа
(фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност налазач је дужан да пријави надлежном министарству у року од осам
дана од дана проналаска, и предузме мере заштите од
уништења, оштећивања или крађе.
На подручју плана нема активних базних станица
мобилне телефоније, а за планиране базне станице
потребно је поштовати одредбе Закона о заштити од
нејонизујућих зрачења (“Службени гласник Републике
Србије”, број 36/09) и Правилника о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора,
начину и периоду њиховог испитивања (“Службени
гласник Републике Србије”, број 104/09), као и друге
прописе и препоруке.
У погледу побољшања хигијенских услова и заштите
животне средине потребно је обезбедити просторе за
смештај контејнера за одлагање отпадака. Прилазни
путеви до места за држање посуда за чување и сакупљање отпада треба да буду двосмерни за саобраћај
специјалних возила за одвоз отпада, максималног оптерећења до 10 t, ширине до 2,6 m, висине око 3,9 m и
дужине до 10 m. За сваки контејнер потребно је обезбедити 3 m2 глатке носиве подлоге у нивоу прилазног пута, са одвођењем атмосферских и оцедних вода, на
растојању не већем од 2 m од прилазног пута за специјална возила за одвоз смећа. Ови простори морају
испуњавати све хигијенске услове у погледу редовног
чишћења, одржавања, дезинфекције и неометаног приступа возилима и радницима комуналног предузећа задуженом за одношење смећа.

2

Закон о заштити животне средине (“Службени гласник РС”, бр. 135/04,
36/09 и 72/09);

Правилник о начину поступања са отпацима који имају својства
опасних материја (“Службени гласник РС”, број 12/95);

Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне
средине (“Службени гласник РС”, број 135/04);

Правилник о изградњи постројења за течни нафтни гас и о
ускладиштавању и претакању течног нафтног гаса (“Службени лист
СФРЈ”, бр. 24/71 и 26/71);

Закон о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 36/09);
Закон о заштити од буке у животној средини (“Службени гласник РС”,
број 36/09);
Закон о заштити природе (“Службени гласник РС”, број 36/09);
Закон о заштити ваздуха (“Службени гласник РС”, број 36/09);
Закон о заштити природе (“Службени гласник РС”, број 36/09);

Правилник о изградњи постројења за запаљиве течности и о
ускладиштавању и претакању запаљивих течности (“Службени лист
СФРЈ”, бр. 20/71 и 23/71);
Правилник о изградњи станица за снабдевање горивом моторних
возила и о ускладиштавању и претакању горива (“Службени лист
СФРЈ”, бр. 27/71 и 29/71);
Правилник о дозвољеном нивоу буке у животној средини (“Службени
гласник РС”, број 54/92);
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За пројекте који могу имати утицаја на животну средину, у складу са Законом о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник Републике Србије”, бр.
135/04 и 36/09) и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (“Службени гласник Републике Србије”, број
114/08), обавеза је покретања поступка процене утицаја.
На изграђеном простору железничког чвора постојеће стање животне средине сагледанo je са аспекта
негативних утицаја који су последица присуства, одржавања и експлоатације већ изграђених садржаја. Од
негативних утицаја присутни су бука, загађење ваздуха,
загађење вода и загађење тла.
Постојећи железнички чвор употпуниће погонски
објекти и постројења локомоторног депоа техничко-путничке станице у складу са технолошким процесом.
За локомотивски депо техничко-путничке станице
(групе за намирење и колске радионице) утврђени су
могући утицаји на животну средину. Загађења при експлоатацији у окружењу ранжирне станице могу се јавити као испаравања сировина при претакању и њиховом
транспорту. Загађивање ваздуха стално је присутно
при експлоатацији објекта. При раду дизел-локомотиве
у околину се емитују димни гасови.
У експлоатацији може доћи и до експлозије гасне
котларнице чија се величина и последице не могу сагледати. У току експлоатације, инсталација канализације услед несолидно изведених спојева и заптивања
цеви, лома цеви због слегања, механичких оштећења
може изазвати велику опасност за животну средину.
Ниво буке у коридору биће у границама од 90-101
dBA. Теретни воз са вагон цистернама кретаће се индустријским колосеком брзином од највише 40 km/h, тако да је ниво буке који настаје 87 dB(A) на растојању од
7 m и биће знатно испод нивоа већ постојеће буке што
значи да неће допринети њеном повећању. Ниво буке
на вагон претакалишту уклапа се у већ постојеће нивое
буке и неће бити додатног оптерећења околине буком.
И вибрације као и бука изградњом и коришћењем преосталих објеката из групе за намирење не излазе из
граница дозвољених утицаја на тло, објекте и људе.
У складу са могућим утицајима на животну средину
утврђене су мере заштите које ће се остварити применом погонских, саобраћајних и грађевинских мера заштите.
Мере заштите животне средине којима би се негативни утицаји спречили односе се на планиране објекте
и постројења: депо, колску радионицу, водени отпорник, групу за намирење-канали за дневни преглед, сервисирање и намирење моторних возила, електролокомотива и дизел локомотива, објекат за пречишћавање
отпадних вода, зграду вуче, пумпну станицу, пескару,
резервоаре за воду и резервоаре за гориво.
Мере заштите од пуцања резервоара и буради са
уљем
Ова опасност се отклања израдом резервоара од
квалитетног материјала одговарајуће дебљине, испитаног на хидростатички притисак хладном водом.
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У случају испуштења уља из резервоара и буради у
складишту уља, изграђени су заштитни базени у којима
су смештени резервоари и бурад. Заштитни базени
имају сливнике који воде у канализацију отпадних вода.
У објекту пумпне станице налазе се резервоари и
бурад са падом пода према сливницима који воде у канализацију отпадних вода. У пескари, резервоар отпадног уља за ложење је постављен у челично корито.
Мере заштите од преливања уља из резервоара
приликом њиховог пуњења
Ова опасност се отклоња уградњом нивостата у резервоаре који аутоматски блокирају рад пумпи за
пуњење резервоара у тренутку када се они напуне.
Мере заштите од преливања уља приликом
утакања уља из вучних возила
Досипање и замена уља у вучна средства обавља се
у каналу за дневни преглед који садржи хидрофор за
прање за случај изливања уља.
Канал за дневни преглед има сливнике који воде у
канализацију отпадних вода.
Мере заштите од утицаја резервоара са горивом
на животну средину
Опасност од преливања горива из резервоара отклоњена је постављањем нивостата у резервоаре који
аутоматски искључује пумпу за пуњење резервоара када гориво достигне одређен ниво.
Ради прихватања случајно отпуштених запаљивих
течности из складишних резервоара, израђен је заштитни базен довољних димензија сагласно техничким
прописима, а резервоар се налази у бетонској кади која
је преко сливника повезана са канализацијом отпадних
вода.
Опасност од пуцања складишног резервоара отклоњена је на тај начин што је резервоар израђен од
квалитетног материјала одговарајуће дебљине и испитан на хидростатички притисак хладном водом чија је
специфична тежина већа од специфичне тежине горива.
Предвиђене су све мере за откривање и гашење почетних пожара на резервоарима.
Резервоари су постављени тако да не ометају рад
суседних инсталација.
Мере заштите од утицаја термотехничких инсталација објекта вуче у акцидентним ситуацијама
За случај удеса, на поду просторије подстанице 2
објекта вуче предвиђена је јама, димензионисана тако
да прими у себе сву топлу воду која би истекла из
бојлера и инсталације. Топла вода би се у јами охладила (до tmin = 35oC), после чега се одводи у канализацију
без претходне прераде, јер омекшана вода не угрожава
животну средину.
Мере заштите од утицаја гасне котларнице на
животну средину
Превентивна заштита животне средине спроводи се
редовним инвестиционим одржавањем и прегледима
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према Правилнику о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница (“Службени лист СФРЈ”, бр. 10/90 и 52/90).
Мере заштите од расипања горива на месту
претакања из вагон цистерни као и на месту
утакања у резервоар дизел локомотива
Приликом претакања горива на поменутим местима
неопходно је поступати према Правилнику о изградњи
станица за снабдевање горивом моторних возила и о
ускладиштавању и претакању горива (“Службени лист
СФРЈ”, бр. 27/71 и 29/71).
Уколико ипак дође до расипања дизел горива, гориво
ће отећи до сливника који воде у канализацију отпадних
вода, а одатле на сепаратор и централни систем за
пречишћавање отпадних вода, а у време падавина – на
сепаратор и у кишну канализацију.
Мере заштите од пуцања подземног и складишног
резервоара
Опасност од пуцања складишног резервоара отклоњена је на тај начин што је резервоар израђен од квалитетног материјала одговарајуће дебљине и испитан на
хидростатички притисак хладном водом чија је специфична тежина већа од специфичне тежине горива.
Ради прихватања случајно испуштених запаљивих
течности из складишних резервоара изграђен је заштитни базен довољних димензија сагласно техничким
прописима, а укопан резервоар налази се у бетонској
кади која је преко сливника повезана са канализацијом
отпадних вода (односно сепаратором и централним
системом за пречишћавање отпадних вода).
За одвођење димних гасова предвиђен димњак је
висине 5 m, што је довољно да емисија штетних гасова
не угрожава директно ближу животну средину.
У циљу заштите тла, површинских и подземних вода
на локацији изградње објеката Новосадског железничког чвора централни систем за пречишћавање отпадних
вода и технолошке канализације све отпадне и зауљене воде, треба да се одведу до централног постројења
на пречишћавање, где ће се пречистити до захтеваног
нивоа за упуштање у мелиоративни канал С-800.
Мере заштите од утицаја пескаре на животну
средину
Узимајући у обзир постојећи ниво буке у граници
комплекса може да се закључи да ће уз пројектоване
мере заштите, бити избегнут утицај буке од пескаре на
околину.
Осим тога, у оквиру ове фазе изградње, биће повећани и капацитети колосечних постројења на којима
ће се одвијати утоварно-истоварне операције које проузрокују висок ниво буке. Међутим, ови утицаји неће допринети погоршању постојећег нивоа буке на локацији,
јер се уклапају у границе од 90 – 101 dBA.
Деловање буке у погону пескаре праћено је и негативним вибрационим ефектима, услед рада постојења
(вентилатора, пре свега). Вибрације се преносе на под,
а самим тим и на раднике, услед чега у великом броју
обољевају од вибрационе болести (осетљивост на ниске температуре).
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Услед високог нивоа буке на посматраном локалитету
долази и до настанка вибрација, које могу преко тла да
се пренесу и на околно подручје. Међутим, узимајући у
обзир удаљеност стамбене зоне на око 170 m од посматраних објеката, проценат популације који физиолошки
осећају вибрације услед обраде вагона и аутоутоварноистоварних операција на поменутом локалитету на
удаљености до 170 m износи око 18%, што је знатно
мање него код удаљености од 50 m.
На простору планираном за изградњу објеката Новосадског железничког чвора нема вегетације па нема ни
утицаја на вегетацију приликом изградње, а при експлоатацији планирани објекти неће емитовати штетне гасове и материје преко дозвољене концентрације, па неће угрожавати флору и фауну у непосредној близини и
широј зони.
Колосечна постројења за објекте Новосадског железничког чвора су према главним пројектима планирана између ранжирне станице и пројектоване трасе брзе
пруге Београд – Нови Сад – Суботица од Улице Корнелија Станковића до распутнице “Сајлово”. На овај начин
преостали колосечни капацитети и објекти су на најбољи могући начин уклопљени у пејзаж.
Мере заштите од утицаја планираних објеката
на животну средину
У циљу заштите геолошке средине од деградације и
загађивања потребно је спровести следеће мере:
- све радове на изградњи нових колосека, саобраћајница и објеката ранжирне станице изводити
према важећим стандардима и законима;
- насип (висине 0,5-2 m), изводити од песка и слојевима дебљине 30 cm у збијеном стању уз обавезну контролу збијености;
- завршни слој доњег слоја представља тампон од
песковито-шљунковитог материјала дебљине 20
cm у збијеном стању.
Мере заштите за групу за намиривање: плоча за
прање локомотива, хала за негу кола и колска
радионица
У оквиру групе за намиривање пројектовани објекти:
претакалиште за течна горива и резервоари, складиште уља и канали за дневни преглед, као и плоча за
прање локомотива, хала за негу кола и колска радионица представљају објекте на које се морају применити
следеће посебне мере заштите средине:
- сви резервоари за складиштење течних горива
морају имати водонепропусне танкване одговарајуће запремине;
- површине претакалишта плоча за прање локомотива, површине у колској радионици и хали за негу кола, дна канала за дневни преглед, као и површине око и унутар објекта за складиштење
морају се извести непропусно (постављањем
пластичне фолије преко слоја непропусне глине –
минималне дебљине 25 cm у збијеном стању);
- одвођење атмосферских зауљених вода са читаве површине мора се извести непропусном канализацијом;
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- испуштање прикупљених вода може се извести у
постојећу општу канализацију уз претходно пречишћавање;
- у циљу поуздане заштите подземних вода од загађивања неопходно је поставити пиезометарску
осматрачку мрежу како би се благовремено регистровала појава нафте и њених деривата у порозној средини.
У случају акцидентног изливања нафте и њених деривата или других опасних и штетних материја у кругу
ранжирне станице Нови Сад, било из вагон цистерни
којима се ове материје превозе, било из складишта и
резервоара горива, неопходно је предвидети следеће
мере:
- затварање оштећених цистерни и резервоара;
- хватање материје која истиче и препумпавање
преосталих количина;
- одстрањивање површинских сакупљених загађивача на рерафинацију или њихово депоновање на
погодну локацију у складу са Правилником о критеријумима за одређивање локације и уређење
депонија отпадних материја (‘’Службени гласник
РС’’, број 54/92);
- црпљење загађене подземне воде из наменски
ископаних ровова.
Заштита земљишта од песка и отпадних уља из пескаре подразумева следеће мере:
- постројење за припрему и намиривање локомотива песком смештено је у објекат затвореног типа,
ради спречавања разношења песка у околни простор;
- под пескаре је од бетона, ради спречавања просипања песка и уља од подмазивања постројења;
- цевовод којим се врши пнеумо транспорт сувог
песка треба да је направљен од челика дебљине
веће од 3 mm, како не би дошло до оштећења цевовода и расипања песка;
- силоси за смештај песка треба да су од челика и
опремљени су свом потребном арматуром;
- на улазу цевовода за пнеуматски транспорт песка
у силосе треба да су уграђени електропнеуматски
вентили (са аутоматском контролом) за обезбеђивање селективног пуњења силоса, у циљу спречавања препуњавања и расипања песка;
- на месту испуста сувог песка из ротационе пећи
треба поставити систем за одпрашивање;
- просторија за смештај резервоара са отпадним
уљем треба да је заштићена од евентуалног изливања уља, на начин да су под и зидови до висине од 20 cm ове просторије заштићени са (хидроизоловани) алуминјумском фолијом, постављеном
преко бетонске подлоге.
Технолошким пројектом намиривања вучних возила
уљем предвиђена је заштита на следећим објектима:
- складишту уља,
- пумпној станици и
- каналима за дневне прегледе.
Резервоари у складишту уља су смештени у бетонским кадама (танкванама), које у случају истицања уља из
резервоара, могу да прихвате уље из свих резервоара. У
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случају да дође до изливања уља, просуто уље ће се улити у сливнике, а одатле у канализацију отпадних вода.
Мониторинг буке и аерозагађења
Праћење стања животне средине на простору плана
изложеном утицају железничког саобраћаја треба успоставити ради благовременог регистровања евентуалних прекорачења максималних законом прописаних
нивоа буке и концентрација загађених материја у ваздуху, води и тлу.

7.5. Услови за заштиту од елементарних
непогода и ратних дејстава
7.5.1. Услови за заштиту у случају ратних
дејстава
На овом простору нема посебних услова и захтева
за прилагођавање потребама одбране земље. У случају
да од стране Министарства одбране постоје посебне
мере и захтеви у функционисању железничког чвора,
приликом израде пројектне документације истих се придржавати.
У оквиру система одбране од ратних дејстава планира се изградња склоништа, која могу бити у склопу пословног објекта или у склопу помоћног објекта. За објекте планираних намена, зависно од броја запослених,
капацитет, положај, мирнодопска намена и остали простори и технички елементи одредиће се према техничким прописима за изградњу склоништа.
Услови за изградњу склонишних јединица су:
- сва склоништа су двонаменска; мирнодопска намена се планом не утврђује, али треба и може да буде
у функцији основне намене објекта;
- кота пода склоништа мора бити минимално 30 cm
изнад максималног нивоа подземних вода;
- димензионисање и садржај склоништа, величине
појединих просторија, као и остале просторне и
техничке елементе утврдити према Правилнику о
техничким нормативима за склоништа (‘’Службени
лист СФРЈ’’, број 55/83);
- положај склонишне јединице у оквиру објекта, односно парцеле утврдиће се условима за изградњу,
поштујући наведене услове за изградњу склоништа.

7.5.2. Услови за заштиту од елементарних
непогода
У циљу заштите грађевинских објеката и осталих
садржаја у простору обухваћеном планом, потребно је
при њиховом пројектовању и изградњи узети у обзир
меродавне параметре који се односе на заштиту од
елементарних непогода (врста и количина атмосферских падавина, дебљина снежног покривача, јачина ветра, носивост терена, висина подземних вода и сл.), у
складу са законским прописима.
Мере заштите од земљотреса
Подручје Града налази се у зони сеизмичке угрожености од 8º МСЅ скале и изложено је опасностима од
елементарних и других непогода.
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Мере заштите од елементарних непогода обухватају
превентивне мере за спречавање непогода или ублажавање њиховог дејства, мере које се предузимају у
случају непосредне опасности од елементарних непогода, мере заштите када наступе непогоде и мере ублажавања и отклањања непосредних последица насталих дејством непогода или удеса.
Објекте пројектовати и градити у складу са чланом
4. Правилника 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).
Мере заштите од пожара
Заштиту од пожара треба обезбедити погодним распоредом појединачних објеката и њиховом међусобном
удаљеношћу, коришћењем незапаљивих материјала за
њихову градњу, одговарајућом противпожарном хидрантском мрежом, проходношћу терена, односно обезбеђењем приступа свим објектима у случају потребе, а
све у складу са Законом о заштити од пожара (“Службени гласник РС”, број 111/2009) и Правилником о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење
пожара (“Службени лист СФРЈ”, број 30/91).
Мере заштите од удара грома
Заштита од удара грома треба да се обезбеди изградњом громобранске инсталације, која ће бити правилно распоређена и правилно уземљена. Уколико на
простору обухваћеном планом постоје радиоактивни
громобрани, неопходно их је уклонити - заменити.

7.6. Услови за несметано кретање и приступ
особама са инвалидитетом, деци и старим
особама
У случају потпуне реконструкције (замене) објекта
или изградње новог објекта, морају бити обезбеђени, у
складу са важећим прописима из ове области, услови
за несметано кретање деце, старих, хендикепираних и
инвалидних лица у простору, тако што ће се:
- на свим саобраћајницама обезбедити несметано
кретање,
- на свим пешачким прелазима висинска разлика између тротоара и коловоза неутралисати обарањем
ивичњака,
- у свим објектима обезбедити приступ лицима са
посебним потребама на коту приземља (односно
до лифта, уколико га има) спољним или унутрашњим рампама минималне ширине 90 cm и нагиба
1 : 20 (5%) до 1 : 12 (8,3%).
Приликом пројектовања објеката, саобраћајних и пешачких површина треба 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).

7.7.

Услови за одношење отпада

У складу са планираном наменом земљишта, за одношење комуналног отпада потребно је да коловози
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поседују банкину и сливнике, а прилазни путеви до места за држање посуда за чување и сакупљање отпада
треба да буду двосмерни за саобраћај специјалних возила за одвоз отпада, чији габарити износе: дужина 10
m, ширина до 2,6 m, висина око 3,9 m, максимално
осовинско оптерећење до 10 t.

8. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
8.1. Услови дефинисани за просторне целине
На графичком приказу ‘’План намене земљишта, саобраћаја, нивелације и регулације’’ у Р 1: 2500 дефинисане су намене земљишта, у оквиру којих се, у складу
са датим урбанистичким параметрима, општим и специфичним условима, планира изградња нових, реконструкција или замена постојећих објеката и уређење
слободних површина.
Подручје које је обухваћено планом може да се реализује фазно, у складу са потребама железнице. Изнад
железничких колосека могу да се граде објекти улица,
пасареле и сличне конструкције, с тим да својом висином не ограничавају железничку инфраструктуру и намену железничког земљишта, а за сваки објекат у оквиру подручја плана потребно је прибавити техничке
услове железнице.
При изради техничке (пројектне) документације, инвеститор, односно пројектант је дужан да се обрати ЈП
“Железнице Србије”, Сектору за стратегију и развој, за
давање техничких услова за пројектовање, као и због
сагласности на пројектну документацију за градњу у заштитном пружном појасу у коридору железничке пруге,
а у складу са Законом о железници (“Службени гласник
Републике Србије”, број 18/05).
Постојећи објекти и постројења, који су изграђени за
потребе железничког чвора, се задржавају, а могућа је
њихова реконструкција или замена у оквиру истих габарита, као и прилагођавање намене у циљу функционисања железничког чвора. Од постојећих објеката и постројења задржавају се објекат царинског складишта
(19)3, водени отпорник (3), зграда вуче (6), пумпна станица (7), пескара (8) и објекат ранжирне станице (22).
Од планираних објеката и постројења за потребе железничког чвора планирају се: локомотивски депо (1),
колска радионица (2), група за намирење (4), објекат за
пречишћавање отпадних вода (5), резервоари за воду
(9), резервоари за гориво (10), складиште уља (11), плоча за истакање горива (12), блок 2 (13), блок 3 (14), хала
за негу кола (15), плоча за прање локомотиве (16), помоћни објекат са блоком (17), плоча за спољно прање
(18), мостовска конструкција (20) и склониште (21).
Детаљнији услови о планираним објектима, који
обезбеђују захтеван технолошки процес, дати су у подтачки 6.1.2.
За изградњу робно-транспортног терминала обавезна је разрада урбанистичким пројектом. Он би од садржаја требао да има отворена и затворена железничка
3

Број у згради представља ознаку у графичком прилогу "План
намене земљишта, регулације, нивелације и саобраћаја"
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8.3. Посебна правила грађења која се примењују
у поступку прибављања накнадног одобрења
за бесправно изграђене објекте или изведене
друге грађевинске радове унутар грађевинског подручја

и јавна складишта са манипулативним површинама за
истовар, утовар и претовар робе, навозне рампе, приступне путеве, паркиралишта и остало.
Могућа је толеранција од 10% у односу на планиране зоне изградње. У случају потребе за радикалнијим
изменама, обавезна је разрада појединачних функционалних целина урбанистичким пројектом.

Посебна правила грађења утврђена овим планом
примењују се за легализацију бесправно изграђених
објеката, односно изведених других грађевинских радова на постојећим објектима, без грађевинске дозволе у
подручју обухвата плана, у складу са Законом о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 72/2009 и 81/09 – исправка) и подзаконским
актима која уређују легализацију објеката. У поступку
легализације објеката који подлежу процени утицаја на
животну средину, обавезна је израда процене утицаја
затеченог стања на животну средину, у складу са Законом о процени утицаја на животну средину (“Службени
гласник Републике Србије”, бр. 135/04 и 36/09).

Објекти у оквиру железничког чвора имају спратност
високо приземље. Изузетак је постојећи објекат царинског складишта, спратности П и П+1, који се задржава у
постојећим вертикалним и хоризонталним габаритима.
За објекте специфичних намена (нпр. контролни торањ
на објекту ранжирне станице или сл.) дозвољава се
спратност у складу са потребама технолошког процеса.

8.2. Услови за формирање грађевинске парцеле
У овиру КО Нови Сад I и КО Нови Сад IV, спојити све
делове и целе парцеле, без постојећих парцела под
објектима и парцела магистралне пруге Нови Сад –
– Суботица, а према графичком приказу “План регулације површина јавне намене” у Р 1 : 2500.

9. ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА
УЛАГАЊА ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА
У циљу обезбеђења одговарајућих саобраћајних и
инфраструктурних услова за функционисање планираних садржаја потребно је извршити радове на уређивању грађевинског земљишта. У табели која следи дат
је оквирни приказ планираних радова и потребних количина, као и појединачних и укупних трошкова планираних радова на уређивању грађевинског земљишта.

У случају фазне реализације планираног комплекса,
услов за реализацију сваке дефинисане фазе је предходна израда пројекта парцелације у циљу формирања
парцеле под габаритом објекта.
Тaбела: Процена улагања из јавног сектора
Редни
брoj
1.

Oпис радова

Јед.
мере

Количина

m2

4.525

Цена по јед.
мере у дин.

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

1.1.

Друмски објекат

2.

ХИДРОТЕХНИКА

Укупна
цена
447.975.000

99.000

447.975.000
93.515.000

2.1.

Канализациони вод Ø 1200 mm

m

110

69.000

7.590.000

2.2.

Канализациони вод Ø 800 mm

m

800

30.000

24.000.000

2.3.

Канализациони вод Ø 700 mm

m

700

25.000

17.500.000

2.4.

Канализациони вод Ø 600 mm

m

400

25.000

10.000.000

2.5.

Канализациони вод Ø 500 mm

m

450

20.000

9.000.000

2.6.

Канализациони вод Ø 400 mm

m

600

15.000

9.000.000

2.7.

Канализациони вод Ø 250 mm

m

750

11.000

8.250.000

2.8.

Водоводна мрежа Ø 600 mm

m

350

15.000

5.250.000

2.9.

Водоводна мрежа Ø 150 mm

m

650

4.500

2.925.000

3.

УКУПНО

Процена средстава дата је по ценама за април 2010. године.
Финансирање уређивања грађевинског земљишта обезбедиће се из средстава остварених од:
-

накнаде за уређивање грађевинског земљишта,
закупнинe за грађевинско земљиште,
отуђења грађевинског земљишта,
конверзије права коришћења, односно права закупа у складу са Законом,
других извора у складу са законом.

541.490.000
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10. ПРИМЕНА ПЛАНА

1. УВОД

Доношење овог плана омогућава издавање информације о локацији и локацијске дозволе, осим за локације за које је утврђена обавеза израде урбанистичког
пројекта.

План детаљне регулације центра на Транџаменту у
Петроварадину (у даљем тексту: план) обухвата простор изнад тунела у наставку Моста слободе, на сремској страни града. Ову површину, између Каменичког пута и железничке пруге Београд – Беочин – Петроварадин,
окружују саобраћајнице северозападне петље продужетка правца са Моста слободе (у даљем тексту: главна мишелучка саобраћајница). Површина обухваћена
планом је 7,34 ha.

Саставни део плана су следећи графички прикази:
Размера
1.

Извод из Генералног плана града Новог
Сада до 2021. године .......................................... A4

2.

План намене земљишта, саобраћаја,
нивелације и регулације .........................Р 1 : 2500

3.

План регулације површина јавне
намене ......................................................Р 1 : 2500

4.

План инфраструктуре .............................Р 1 : 2500

5.

Попречни профили ................................... Р 1 : 100

6.

Типско решење партерног уређења
тротоара на прилазу пешачком прелазу
преко коловоза, у вези са несметаним
кретањем лица са посебним потребама ........А-4

План детаљне регулације Новосадског железничког
чвора у Новом Саду израђен је у четири примерка у
аналогном и у пет примерака у дигиталном облику, који
ће се, после потписивања и овере, чувати у Скупштини
Града Новог Сада, Градској управи за урбанизам и
стамбене послове, министарству надлежном за послове урбанизма и у Јавном предузећу “Урбанизам” Завод
за урбанизам Нови Сад.
Ступањем на снагу овог плана престаје да важи
План детаљне регулације радне зоне “Север II” у Новом Саду (“Службени лист Града Новог Сада”, број
24/06) у делу за који се овај план доноси.
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: 35-115/2010-I
29. децембар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

925
На основу члана 35. став 10. 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 XXXIII седници 29. децембра
2010. године, доноси

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЦЕНТРА НА ТРАНЏАМЕНТУ У
ПЕТРОВАРАДИНУ

Специфичност простора се огледа у његовом положају. Налази се на узвишењу од око 142 m н.в, са кога
се пружа поглед на Дунав, цео Нови Сад, Тврђаву, Мишелук и део Сремске Каменице, и који се сагледава са
свих ових простора и локацијски је веома доступан, саобраћајно повезан и на погодном положају у односу на
остале делове града.
Генералним планом града Новог Сада до 2021. године – пречишћен текст (“Службени лист Града Новог Сада”, број 39/06) (у даљем тексту: Генерални план) овај
простор се скоро у потпуности намењује општеградском центру. Мања површина јужно од пруге намењена
је заштитном зеленилу, а уски појас северозападно од
Каменичког пута парковској површини.
Ограничење при реализацији основне намене представља тунел који пролази на око 20 m испод коте терена у обухвату плана. У одређеном појасу изнад тунела
није могуће градити објекте високоградње како се тунелска конструкција не би оштетила.
Генералним планом из 1974. године, због другачијег
концепта саобраћајног решења, простор унутар саобраћајне петље био је намењен заштитном зеленилу.
Нису рађене анализе носивости земљишта изнад тунела у наставку Моста слободе, будући да није планирана
изградња објеката, па је стога неопходна израда студије којом би се прецизно дефинисала зона у оквиру
које је безбедно градити објекте.
Простор изнад тунела је тренутно неуређен и претежно неизграђен, осим што се на североисточној половини налази бесправно подигнута бетонска база.

2. ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
Основ за израду плана је Генерални план који је
утврдио смернице и критеријуме за уређење просторних целина и зона. План је израђен на основу Одлуке о
изради плана детаљне регулације центра на Транџаменту у Петроварадину (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 30/09).

3. ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ
ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА
Грађевинско подручје обухваћено планом налази се
у Катастарској општини (у даљем тексту: КО) Петроварадин и КО Сремска Каменица унутар описане границе.
За почетну тачку описа границе грађевинског подручја утврђена је осовинска тачка број 774 у КО Петроварадин. Даље, у правцу југоистока граница прати осовину северне петље главне мишелучке саобраћајнице
из правца Транџамента до пресека са осовином желез-
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ничке пруге. Од ове тачке граница скреће у правцу југозапада, прати осовину железничке пруге до пресека са
осовином главне мишелучке саобраћајнице у зони Мишелука, затим у правцу истока прати осовину главне
мишелучке саобраћајнице до пресека са осовином прикључка из правца Сремске Каменице ка Новом Саду на
петљи “Транџамент”. Даље, граница скреће у правцу
југозапада, прати осовину прикључка из правца Сремске Каменице до пресека са осовином јужног прикључка
на главну мишелучку саобраћајницу, затим скреће у
правцу северозапада, прати осовину јужног прикључка,
прелази у КО Сремска Каменица и долази до пресека
са осовином Каменичког пута. Даље, граница скреће у
правцу североистока, прати осовину Каменичког пута
до пресека са границом КО Петроварадин и КО Сремска Каменица, затим скреће у правцу северозапада, прати границу катастарских општина до тромеђе парцела
бр. 4041/2 (КО Сремска Каменица), 2816/1 (КО Петроварадин) и 2816/2 (КО Петроварадин). Од ове тачке граница скреће у правцу североистока, прелази у КО Петроварадин, прати границу парцела бр. 2816/1 и 2816/2 до
пресека са продуженом осовином из осовинске тачке
број 774, затим скреће у правцу југоистока и долази до
тачке која је утврђена за почетну тачку описа границе
грађевинског подручја.

4. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ЗЕМЉИШТА
Према намени простора и начину коришћења, издвајају се три грађевинске целине, односно три блока:
- блок број 1 – општеградски центар,
- блок број 2 – зелена површина уз пругу и
- блок број 3 – зелена површина уз Каменички пут.
Концепт урбанистичког решења предвиђа формирање блока на простору изнад тунела (блок број 1), унутар саобраћајне петље. Овај блок представља јединствену целину – парцелу, на којој ће се градити објекат
намењен неком од следећих садржаја: туризам, култура, спорт, трговина, угоститељство, комерцијалне делатности и сл.
Унутар ове парцеле се дефинише зона заштите тунела у оквиру које ће се уређивати слободне површине
неопходне за функционисање основног садржаја.
Остале површине унутар обухвата плана (уз пругу и
уз Каменички пут) намењују се јавним зеленим површинама.

5. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ
НАМЕНЕ СА НИВЕЛАЦИЈОМ
Планом су површине јавне намене разграничене од
површина осталих намена. Од целих и делова постојећих парцела образоваће се парцеле за површине
јавне намене, према графичком приказу број 3 “План
регулације површина јавне намене” у размери 1:1000.
Површине јавне намене:
- саобраћајне површине, делови парцела бр. 2815/2,
2816/2, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2824,
2825, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2835/1, 2835/2,
2835/3, 2835/4, 2836, 2837, 2937/2, 4061, 4063, 4064,
4066, 4067, 4068, 4069, 4070 у КО Петроварадин и
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делови парцела бр. 4041/1, 4046/1, 4046/2, 5781/2 у
КО Сремска Каменица;
- железничка пруга, део парцеле број 2928/2 у КО
Петроварадин и делови парцела бр. 5816/2, 5817/2
у КО Сремска Каменица;
- зелена површина, целе парцеле бр. 2806/2, 2808/2,
4065 и делови парцела бр. 2815/2, 2816/2, 2937/2,
4063, 4064, 4066, 4067, 4068 у КО Петроварадин.
У случају неусаглашености бројева наведених парцела и бројева парцела на графичком приказу број 3,
важи графички приказ.
На површинама осталих намена планира се формирање једне грађевинске парцеле.
Нивелација
Грађевинско подручје обухваћено планом налази се
на надморској висини од 130 до 142 m. Нивелете
заштитних тротоара планираних објеката ускладити са
нивелетом
саобраћајнице.
Коловози
околних
саобраћајница су изграђени, тако да слободну
површину у висинском погледу треба ускладити са
нивелетом приступне саобраћајнице, као што је дато на
графичком приказу број 2 " План намене земљишта,
регулације, нивелације и саобраћаја" у размери 1:1000.
На графичком приказу број 2 дати су следећи
елементи:
- кота прелома нивелете осовине саобраћајница,
- интерполована кота,
- нагиб нивелете.

6. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ
ИНФРАСТРУКТУРЕ
6.1. Саобраћајна инфраструктура
Подручје обухваћено планом ограничено је следећим саобраћајним површинама:
- са северозапада Каменичким путем, који чини део
државног пута II реда (Р-107),
- са југоистока постојећом саобраћајницом која чини
део петље главне мишелучке саобраћајнице (продужетак Институтског пута) и пругом Петроварадин- Беочин и
- са североистока и југозапада постојећим саобраћајницама које чине део петље главне мишелучке саобраћајнице.
Овај простор повезан је са Сремском Каменицом Каменичким путем, а преко Моста слободе са уличном
мрежом Новог Сада.
Планирано је проширење Каменичког пута за једну
саобраћајну траку, чиме ће се омогућити комфорнији и
безбеднији саобраћајни прикључак комплекса општеградског центра. Приликом изградње саобраћајног
прикључка могућа су одступања у односу на решење
дефинисано на графичком приказу “ План намене
земљишта, регулације, нивелације и саобраћаја” у размери 1 : 1000, али не већа од 20 m јужно и 55 m северно
у односу на планирани прикључак. Тачна позиција прикључка дефинисаће се урбанистичко – архитектонским
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конкурсом, који ће се спровести за комплекс општеградског центра.
Уз јужну регулацију Каменичког пута планирана је
изградња бициклистичке стазе. Возила јавног градског
и приградског превоза путника саобраћају Каменичким
путем.

6.2. Водна инфраструктура
Снабдевање водом
Снабдевање водом вршиће се преко планиране водоводне мреже у оквиру водоводног система Града Новог Сада.
Планирана водоводна мрежа биће профила Ø 100 mm
и својим капацитетом задовољиће потребе за водом
планираних садржаја.
Према нивелационим карактеристикама терена, овај
простор припада другој висинској зони водоводног система (снабдевање водом изнад коте 115 m н.в). Вршна
потрошња друге висинске зоне ће се изравнавати из
постојећег резервоара друге висинске зоне "Татарско
брдо" (на коти 180 m н.в).
Положај планиране водоводне мреже дат је на графичком приказу ''План инфраструктуре'' у размери
1:1000.
Одвођење отпадних и атмосферских вода
Одвођење отпадних и атмосферских вода вршиће
се преко постојеће и планиране канализационе мреже
сепаратног система.
Унутар овог простора постоји канализациона мрежа
атмосферских вода профила Ø 400 mm, као и примарна
канализациона мрежа отпадних вода профила Ø 400
mm, која одводи отпадне воде Сремске Каменице у канализациони систем Петроварадина.
Планира се изградња секундарне канализационе
мреже отпадних вода профила Ø 250 mm.
Положај постојеће и планиране канализационе мреже дат је на графичком приказу ''План инфраструктуре''
у размери 1:1000.
6.3. Енергетска инфраструктура
Снабдевање електричном енергијом
Снабдевање електричном енергијом овог подручја
биће из јединственог електроенергетског система. Основни објекат за снабдевање биће трансформаторска
станица (ТС) 110/20 kV ″Нови Сад 6-Мишелук″. Од ове
ТС до подручја обухваћеног планом полазиће 20 kV водови на које ће се повезати трансформаторске станице
20/0,4 kV. Ове ТС ће преко нисконапонске мреже снабдевати електричном енергијом све потрошаче, чиме ће
се обезбедити квалитетно и поуздано снабдевање
електричном енергијом овог подручја. Нове ТС могу се
градити као самостојеће (монтажно-бетонске) на парцели инвеститора или у оквиру пословног објекта. Свим
трансформаторским станицама потребно је обезбедити
колски прилаз ширине мин. 3,0 m (и висине 3,8 m у случају постојања пасажа) за пролаз интервентног возила
за редовно и хаваријско одржавање. Нове трансформа-
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торске станице повезаће се на постојећу 20 kV мрежу
изградњом 20 kV извода. Целокупну електроенергетску
мрежу потребно је градити подземно.
Снабдевање топлотном енергијом
Ово подручје имаће могућност снабдевања топлотном енергијом из два система - гасификационог и топлификационог.
Из гасификационог система планирани садржаји
снабдеваће се са гасоводне мреже Петроварадина изградњом прикључка од постојећег дистрибутивног гасовода. У случају захтева за већим количинама топлотне
енергије потребно је изградити гасовод средњег притиска и мерно-регулациону гасну станицу (МРС) на простору планираног општеградског центра. Од нове МРС
полазиће нископритисна гасоводна мрежа до објеката.
Мерно-регулациона станица може се градити и у оквиру пословног објекта.
Снабдевање из топлификационог система могуће је
обезбедити из оближње топлане која је служила за
снабдевање топлотном енергијом објекта Радио-телевизије Нови Сад. Топлану је потребно реконструисати и
изградити вреловодну инсталацију до планираних објеката.
Због повољне јачине ветра и добре инсолације на
овом подручју, препоручује се и употреба обновљивих
извора енергије (енергија сунца, енергија ветра) који би
се могли користити за осветљење, загревање и употребу топле потрошне воде у објектима.

6.4. Телекомуникације
Ово подручје биће прикључено на телекомуникациони систем града. Корисници са овог простора биће прикључени на телефонску централу у Сремској Каменици
док се не изгради нова аутоматска телефонска централа или удаљени претплатнички степен на подручју
Транџамента или Мишелука. Да би се то омогућило,
потребно је до нових објеката изградити подземну мрежу цеви кроз које ће пролазити будућа телефонска инсталација, односно инсталација кабловског дистрибутивног система. У попречним профилима улица резервисани
су независни коридори за инсталације телекомуникационог система.
На подручју нема изграђених антенских система мобилне телефоније. Они се могу постављати уз поштовање свих правилника, техничких прописа и препорука
који регулишу ову област. Посебно поштовати препоруке светске здравствене организације (WHO) из ове
области.

7. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
7.1. Услови за уређење површина јавне намене
Зелене површине
Јавне зелене површине планирају се у блоковима
бр. 2 и 3. Блок број 2 се налази у заштитном појасу уз
пругу и озелениће се у складу са условима прегледности и безбедности пружног појаса.
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Зелена површина у блоку број 3 се граничи са простором Каменичког парка. Она представља саставни
део планираног платоа видиковца и ове две површине
уредиће се као јединствена целина – травна површина.
На јавним зеленим површинама не планира се изградња објеката, а постојећа барака, која се делом налази у блоку број 3, мора се уклонити.

7.2. Услови за уређење осталих површина
и објеката
Општеградски центар
Цео блок број 1 представља јединствену целину
(парцелу) осталог грађевинског земљишта. На овој парцели планира се изградња комплекса који ће бити намењен неком од следећих садржаја: туризму, култури,
спорту, трговини, угоститељству, комерцијалним делатностима и сл.
Делови блока се налазе у заштитном појасу тунела и
заштитном појасу уз пругу. Ширина заштитног пружног
појаса, у оквиру кога није дозвољена изградња објеката, дефинисана је условима ЈП ‘’Железнице Србије’’ и
износи 25 m од осе крајњег колосека. Ширина појаса заштите тунела дефинисана је у односу на правила конструисања широког земљаног ископа (под углом од 45°
од потребне дубине ископа), с тим да је, ради веће сигурности, рачунато са углом од 60° у односу на висину
земљаног слоја изнад тунела, рачунајући од бочних
страна тунелске конструкције. У овако дефинисаној зони није могуће градити објекте, већ ће се на овом простору уредити слободне површине неопходне за функционисање основног садржаја.
У североисточном делу блока, ван заштитне зоне тунела, дефинисана је зона изградње. Могуће је градити
јединствени објекат или више независних сегмената
(објеката) који чине функционалну целину.
Остатак парцеле, ван зоне за изградњу објекта (објеката), намењује се уређењу саобраћајних, зелених, поплочаних и других слободних површина. Неопходно је на
парцели обезбедити потребан број паркинг - места за
конкретан садржај, према Табели ‘’Нормативи за паркирање, у вези са планираном наменом објеката’’ која је
саставни део плана, као и потребне колске и пешачке
приступе и платое. Зелене површине морају бити заступљене на најмање 50 % слободне површине парцеле, с тим да се појас изнад тунела уређује искључиво
као озелењена површина, која би се функционално и
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обликовно укомпоновала у целину комплекса. У овом
појасу се не дозвољава садња високе вегетације. Могућа је изградња отворених спортских терена, површина за одмор и рекреацију, уређење вртова, водених
површина и сл. У овој зони се не могу градити објекти
високоградње, али је могуће постављање надстрешница, засена, пергола и сличних лаких конструкција, које
се плитко темеље. Прецизни услови за изградњу оваквих конструкција, као и уређење слободних површина,
дефинисаће се на основу инжењерско-геолошких истраживања, односно архитектонским конкурсом, коме
обавезно претходи инжињерско – геолошко испитивање тла.

7.3. План зеленила
Зелена површина, која се граничи са простором Каменичког парка, представља саставни део планираног
платоа видиковца и ове две површине уредиће се као
јединствена целина.
Већ формиран, природни видиковац треба употпунити парковским мобилијаром и елементима партерне архитектуре. При озелењавању на правцима визура користити травњак и сасвим ниску вегетацију, те је
повезати са зеленилом парка, вегетацијом приобаља и
околним шумама.
У зони заштите пруге на 5 m од колосека изоставља
се садња високе и ниске вегетације.
У склопу комплекса у блоку број 1 треба да буде заступљена најдекоративнија вегетација, са одговарајућим партерним уређењем и урбаним мобилијаром
(клупе, канте за отпатке, канделабри и сл). Вегетација
треба да је декоративна листопадна и четинарска, висока и партерна, али прилагођена терену. Планирати
делом декоративне површине, а претежно травњаке отпорне на гажење.
На графичком приказу ‘’План озелељавања’’, у размери 1:1000, шематски је приказан принцип озелењавања
површине општеградског центра. Уређење зелених површина прецизираће се кроз урбанистичко – архитектонски конкурс.

7.4. Биланс нумеричких показатеља
Површина грађевинског рејона је бруто 7,34 ha.
Површина грађевинског рејона је нето 4,49 ha.

Табела: Површине јавне намене
Површина (ha)

% у односу на површину грађ.
рејона-бруто

Саобраћајне површине

2,85

38,8 %

Зелене површине:
- блок број 2
- блок број 3

0,57
0,17
0,40

Укупно:

3,42

Намена

7,8 %

46,6 %
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Табела: Површине остале намене
Намена

Површина (ha)

% у односу на површину грађ.
рејона-бруто

Општеградски центар

3,92

53,4 %

Табела: Оријентациони планирани капацитети простора

Блок број 1

Површина
парцеле- блока
(m2)

Површина
објекта у основи
(m2)

Површина
развијена (m2)

Површина
слободног
простора (m2)

Степен
заузетости
парцеле (СЗ)

39.165

13.033

41.706 (ИИ-3,2)
52.132 (ИИ- 4)

26.132

33%

7.5. Очување културних и природних добара
На простору обухваћеном планом нема заштићених
природних добара. Међутим, неопходно је имати у виду
обавезу извођача радова да, уколико у току радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког или минералошко-петрографског порекла (за које се
претпоставља да има својство природног споменика), о
томе обавести Завод за заштиту природе Србије и да
предузме све мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица.
У оквиру овог простора нису вршена заштитна археолошка истраживања, нити надлежна служба Завода
за заштиту споменика културе Града Новог Сада поседује податке о пријавама случајних археолошких налазишта.
Извођач радова на овом простору обавезује се да,
ако у току грађевинских и других радова наиђе на археолошко налазиште или предмете, радове одмах прекине и о налазу обавести надлежни завод за заштиту споменика културе, да предузме мере да се налаз не
уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен.

7.6. Заштита животне средине
Ради смањења утицаја аерозагађења пореклом од
саобраћаја и побољшања екоклиме, зелене површине
треба подизати као заштитне појасеве од више редова
дрвенастих и жбунастих врста.
У складу са оптималним природним условима, могућа је примена неконвенционалних извора енергије у
интегрисаном систему топлотних извора и мреже.
При изградњи објеката и планиране инфраструктуре
посебну пажњу треба посветити заштити простора око
објекта (објеката), ископом темељне јаме при бетонирању и одговарајућим пројектовањем и изградњом водоводне и канализационе мреже.
Због утврђеног степена сеизмичности, не препоручује се фундирање у више нивоа, а повољно је градити
објекте не високе спратности и са еластичним конструктивним системима. Дубина укопавања комуналне подземне мреже треба да буде већа од уобичајене, а саме
цеви треба да буду еластичне.

Изградњом затвореног система за одвођење отпадних вода спречаваће се загађивање земљишта и подземних вода.
У складу са планираном наменом, конкурсним решењем је потребно обезбедити просторе за контејнере
за комунални отпад. Ови простори морају испуњавати
све хигијенске услове у погледу редовног чишћења, одржавања, дезинфекције и неометаног приступа возилима и радницима комуналног предузећа задуженог за
одношење смећа.

7.7. Мере заштите живота и здравља људи
Заштита од земљотреса
Приликом пројектовања објеката неопходно је применити Правилник о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима (“Службени лист СФРЈ”, бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88
и 52/90) ради обезбеђења заштите од максималног очекиваног удара 8° MCS.
Заштита од поплава
Простор обухваћен планом није директно угрожен
од поплава површинским и подземним водама, па се
примењују опште мере заштите планирањем одговарајуће канализационе мреже.
Заштита од пожара
Ради заштите од пожара, нови објекти морају бити
изграђени према одговарајућим техничким противпожарним прописима, стандардима и нормативима.
Заштита од ратних разарања
Мере заштите становништва од ратних разарања
подразумевају планирање склоништа у склопу планираног објекта, чији капацитет зависи од конкретне намене. Број места у склоништу, према Техничком пропису за склоништа и друге заштитне објекте (‘’Службени
војни лист’’ број 13/98), не може бити мањи од:
- 1/5 броја запослених и 1/5 броја кревета у хотелима,
- 1/5 броја запослених и 1/3 броја столица у ресторанима,
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- 1/5 броја запослених и 1/2 броја столица у биоскопским, позоришним, концертним и другим дворанама,
- 1/5 броја запослених у највећој смени и за купце –
двоструко од броја радника који их непосредно услужују у продавницама и трговинским центрима и
- 1/5 броја запослених у највећој смени за друге пословне организације.
Уколико је капацитет до 50 особа, градити склоништа допунске заштите, отпорности 50 – 100 kPa, а за капацитет преко 50 особа, склоништа основне заштите,
отпорности 100 – 200 kPa.
Пожељно је да се склоништа користе двонаменски,
најбоље као гараже или складишни простор.
На овом простору не планира се изградња јавних
склоништа.

7.8. Услови за несметано кретање и приступ
особама са инвалидитетом, деци и старим
особама
Приликом израде урбанистичких услова за изградњу,
нарочито објеката јавног карактера и саобраћајних и
пешачких површина, примењује се Правилник о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и
инвалидних лица (‘’Службени гласник Републике Србије’’, број 18/97).

8. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
8.1. Услови за грађење објеката и уређење
простора
Блок број 1 – општеградски центар
Грађевинска линија планираног објекта се поставља
на растојању од регулационе минимално 10 m. Зона изградње објекта, дефинисана на графичком приказу
‘’План намене земљишта, регулације, нивелације и саобраћаја” у размери 1:1000, може бити у потпуности изграђена. Како би се остварио повољнији однос маса у
оквиру волумена објекта, дефинише се индекс изграђености (ИИ) који се односи само на зону изградње објекта. Овај показатељ се ограничава на 3,2.
Спратност објекта (објеката) ограничава се на П+3,
односно 15 m апсолутне висине. У циљу формирања
одређених просторних акцената, мањи делови објекта
могу бити и веће висине (максимално 20 m апсолутне
висине), у ком случају је индекс изграђености зоне изградње 4.
С обзиром на специфичност настанка самог терена
и непознатих гео- механичких својстава тла, за цео простор блока број 1 неопходно је спровести потребна испитивања тла, односно инжењерско-геолошка истраживања, којима би се утврдио одговарајући начин
изградње објеката на овом подручју (врста фундирања,
одговарајући конструктивни систем, начин инфраструктурног опремања и сл).
Због значаја који ова локација има и специфичног
положаја у односу на град и окружење, условљава се
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да реализацији планираних садржаја у блоку број 1
претходи спровођење архитектонског конкурса за
целину комплекса. Конкурсни услови садржаће резултате спроведених инжењерско-геолошка истраживања.
Објекат може имати подземне етаже уколико резултати испитивања тла покажу да је то могуће, као и под
којим условима.
Намена и обликовање објеката
Конкретна намена, атрактивношћу својих садржаја,
али и структуром објекта (објеката), мора да одговори
специфичним захтевима локације. У том смислу планирају се следећи садржаји: хотел високе категорије,
спортско – пословни центар, културни центар (мултиплекс биоскоп, изложбени простори, мултимедијални
центар…), угоститељско – комерцијални садржаји (ресторани, изложбено - продајни простори) и сл.
Објекти попут великих тржних центара (тзв. шопинг молови), дисконти за продају робе на велико и слични
продајни простори, који захтевају компактне монолитне
структуре, не могу се градити на овом простору.
Становање, у било ком облику, не планира се, као ни
пословни апартмани.
Форма и структура објекта (објеката) треба да одражава савремене токове у архитектонском изразу. Пројектовање класичних косих кровова се не препоручује.
Изграђени простор, као и елементе уређења слободних
површина потребно је пажљиво уклопити у природни
амбијент десне обале Дунава.

8.2. Обавеза спровођења инжењерско-геолошких
истраживања
Пре изградње објеката, за цео простор блока број 1
неопходно је спровести потребна испитивања тла, односно инжењерско-геолошка истраживања, којима ће
се утврдити одговарајући начин изградње објекта (објеката) на овом подручју, као и услови за уређење слободних површина (изградња саобраћајних површина,
спортских терена, лаких надстрешница, као и садња
високе вегетације и сл).

8.3. Услови за формирање грађевинских парцела
Све парцеле и делови парцела унутар блока број 1
се спајају у једну грађевинску парцелу.

8.4. Правила грађења за саобраћајну
инфраструктуру
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).
Саставни део плана су попречни профили улица у
којима су дефинисани геометријски елементи саобраћајних површина.
Саобраћајне површине на којима се не налазе коловози, тротоари и паркинзи обавезно озеленити.
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Ширина бициклистичке стазе износи 2 m.
Ширина паркинг-простора за управно паркирање
путничких аутомобила износи 2,3 m, а дужина од 4,6 до
5 m. Ширина паркинг-простора за подужно паркирање
путничких аутомобила износи 2 m, а дужина 5,5 m. У оквиру паркиралишта потребно је резервисати простор за
дрвореде по моделу да се на четири паркинг-места
планира по једно дрво. Око и унутар планираних паркинга обезбедити одговарајућу засену садњом високог
зеленила.
На графичком приказу ‘’План намене земљишта, регулације, нивелације и саобраћаја” у размери 1:1000
приказани су сви технички елементи који дефинишу саобраћајне објекте у простору, а самим тим и услови и
начини за прикључење нових објеката на постојећу и
планирану мрежу саобраћајница.

8.5. Правила грађења за водну инфраструктуру
Планом се утврђују следећа правила:
- водомер сместити у просторију за водомер у оквиру објекта, или у склониште за водомер (водомерни
шахт),
- склониште за водомер сместити ван регулације
улице и на парцели корисника, на удаљености највише 0,5 m од регулационе линије,
- прикључни канализациони шахт (ревизиони шахт)
сместити ван регулације улице и на парцели корисника, на удаљености највише 0,5 m од регулационе
линије,
- прикључење сутеренских просторија није могуће,
осим ако се обезбеди аутономни систем за препумпавање, у надлежности корисника.

8.6. Правила грађења за енергетску
инфраструктуру
Услови за прикључење на електроенергетску мрежу
Прикључење објеката на електроенергетску мрежу
решити изградњом прикључка који се састоји од прикључног вода и ормана мерног места (ОММ). Прикључни вод изградити подземно, од постојећег или планираног вода у улици, или директно из трансформаторске
станице. Детаљније услове за прикључење и изградњу
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прикључног вода и положај ОММ-а прибавити од Електродистрибуције “Нови Сад”.
Услови за прикључење на гасоводну мрежу
Прикључење објеката у гасификациони систем решити изградњом гасног прикључка од постојеће или
планиране гасоводне мреже до мерно-регулационог
сета. У случају потреба за већим количинама топлотне
енергије снабдевање решити прикључењем директно
на гасовод средњег притиска и изградњом сопствене
мерно-регулационе гасне станице. Детаљније услове
за прикључење прибавити од надлежног дистрибутера.
Услови за прикључење на вреловодну мрежу
Прикључење објеката у топлификациони систем решити изградњом вреловодног прикључка од постојеће
или планиране вреловодне мреже, или постављањем
топлотне подстанице у посебној просторији у објекту, у
подруму (сутерену) или приземљу објекта. До подстанице омогућити изградњу вреловодног прикључка од постојеће или планиране вреловодне мреже. Детаљније
услове за прикључење прибавити ЈКП “Новосадска топлана”.
Услови за прикључење на телекомуникациону мрежу
Прикључење објеката у телекомуникациони систем
решити изградњом прикључка (подземне мреже оптичких или бакарних проводника) од постојеће или планиране уличне мреже до приступачног места на фасади
објекта у коме ће бити смештен типски телекомуникациони орман. Детаљније услове за прикључење прибавити од надлежног оператера.
Прикључак на кабловски дистрибутивни систем извести према условима локалног дистрибутера.

9. ЕКОНОМСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА УЛАГАЊА
ИЗ ЈАВНОГ СЕКТОРА
У циљу обезбеђења одговарајућих саобраћајних и
инфраструктурних услова за функционисање садржаја
на простору који је обухваћен планом потребно је извршити радове на уређивању грађевинског земљишта. У
табели која следи дат је оквирни приказ планираних радова и потребних количина, као и појединачних и укупних трошкова планираних радова на уређивању грађевинског земљишта.

Тaбела: Процена улагања из јавног сектора
Редни
брoj
1.

Oпис радова

Јед.
мере

Количина

Цена по јед.
мере у дин.

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

Укупна
цена
8.875.000

1.1.

Коловоз 2-СТВ

m2

750

6.000

4.500.000

1.2.

Тротоари са ивичњацима

m

2

750

3.500

2.625.000

1.3.

Бициклистичке стазе

m2

500

3.500

1.750.000

2.
2.1.

ХИДРОТЕХНИКА
Канализациони вод Ø 250 mm

5.170.000
m

320

11.000

3.520.000
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Водоводна мрежа Ø 100 mm

300

5.500

ЕНЕРГЕТИКА

3.1.

Трафостаница 20/0,4 kV / kV

3.2.
3.3.
4.

m

Broj 61 – Strana 1991.
1.650.000
5.400.000

kom.

1

4.000.000

4.000.000

Електроенергeтска мрежа 20 kV

m

100

8.000

800.000

Гасоводна мрежа

m

150

4.000

600.000

ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА

14.570.000
2

5.500

1.300

7.150.000

4.1.

Декоративно зеленило

m

4.2.

Заштитно зеленило

m2

5.700

600

3.420.000

4.3.

Травнате површине

m

10.000

400

4.000.000

5.

2

УКУПНО

34.015.000

Процена средстава дата је по ценама за април 2010. године
Финансирање уређивања грађевинског земљишта
обезбедиће се из средстава остварених од:

4.

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

5.

План озелењавања .......................................1:1000

- накнаде за уређивање грађевинског земљишта,

6.

Карактеристични профили
саобраћајница..................................................1:200

7.

Типско решење партерног уређења
тротоара на прилазу пешачком прелазу,
у вези са несметаним кретањем лица
са посебним потребама

8.

Табела: Нормативи за паркирање, у вези са
планираном наменом објеката

- закупнинe за грађевинско земљиште,
- отуђења грађевинског земљишта,
- конверзије права коришћења, односно права закупа у складу са Законом,
- других извора у складу са законом.

10. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ОБАВЕЗНО
СПРОВОЂЕЊЕ АРХИТЕКТОНСКОГ
КОНКУРСА
Условљава се спровођење архитектонског конкурса
за целину комплекса у блоку број 1. Конкурс ће се спровести када се буде знао конкретан садржај, према условима из плана, а након извршених инжењерско-геолошких истраживања тла.

11. ПРИМЕНА ПЛАНА
Доношење овог плана омогућава издавање информације о локацији и локацијске дозволе, осим за блок
број 1.
Пре приступања изградњи за цео простор блока број
1 обавезно је извршити инжењерско-геолошка истраживања тла, на основу којих ће се условити начин изградње објеката и опремања инфраструктуром, с обзиром на непозната геомеханичка својства овог простора
и специфичност његовог настанка. Након спроведених
инжењерско-геолошких истраживања неопходно је
спровођење архитектонског конкурса за блок број 1.
Саставни део овог плана су следећи графички прикази:
1.

Извод из Генералног плана града Новог
Сада до 2021. године са означеним простором обухваћеним планом

2.

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

3.

План регулације површина јавне намене ...1:1000

План детаљне регулације центра на Транџаменту у
Петроварадину 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: 35-531/2009-I
29. децембар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

926
На основу члана 35. став 10. 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 XXXIII седници 29.
децембра 2010. године, доноси
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ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКОВА ОКО
УЛИЦЕ ЦАРА ДУШАНА У НОВОМ САДУ
Члан 1.
Овом одлуком мења се и допуњује ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКОВА ОКО УЛИЦЕ ЦАРА ДУШАНА У НОВОМ САДУ (“Службени лист Града Новог Сада’’, број 31/07) (у даљем тексту: План).
Члан 2.
У Плану после назива одељка ‘’2. ОПИС ГРАНИЦЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ РЕЈОНА ОБУХВАЋЕНОГ ПЛАНОМ’’
додаје се назив пододељка који гласи:
“2.1. Обухват плана”.
После става 2. додаје се пододељак “2.2.” који гласи:
“2.2. Део обухвата плана који се мења
Део обухвата плана који се мења чине два локалитета у Катастарској општини Нови Сад II .
Локалитет 1 је подручје у граници од почетне тачке
на тромеђи парцела бр. 2906/2, 2906/3 и 7801/1 (Улица
Ђорђа Магарашевића). Од ове тачке у правцу истока
граница прати јужну границу парцеле број 7801/1 до
тромеђе парцела бр. 7801/1, 2911 и 2923/1, затим скреће
ка југу, прати источну границу парцела бр. 2911 и 2912 и
долази до тачке на пресеку источне границе парцела
број 2912 и продуженог правца јужне границе парцеле
број 2910/1. Даље граница скреће ка западу, прати
претходно описани правац и јужну границу парцеле
број 2910/1 до тромеђе парцела бр. 2910/1, 2910/2 и
2910/3, затим скреће ка северозападу, прати источну
регулациону линију Булевара Европе (Суботички булевар), и долази до тачке која је утврђена за почетну тачку описа границе.
Локалитет 2 је подручје у граници од почетне тачке
на тромеђи парцела бр. 2902/1, 2902/2 и 2902/3. Од ове
тачке у правцу истока граница прати јужну границу парцеле број 2902/1 и продуженим правцем долази до источне границе парцеле број 2901, затим скреће ка југу,
прати западну границу парцеле број 2923/1 и долази до
тромеђе парцела бр. 2923/1, 2894/2 и 4393/1 (Улица Теодора Павловића). Даље граница скреће ка западу,
прати северну регулациону линију Улице Теодора Павловића до тромеђе парцела бр. 4393/1, 4393/2 и 2890/2,
затим скреће ка северозападу, прати источну регулациону линију Булевара Европе (Суботички булевар), и долази до тачке која је утврђена за почетну тачку описа
границе.’’
У одељку “3.0. КОНЦЕПТ ПРОСТОРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ” пододељак ‘’3.1. Јавно и остало грађевинско
земљиште’’ став 2. у алинеји један реч: “цаобраћајнице” замењује се речју: “саобраћајнице”, а после речи:
‘’целе парцеле бр.’’ додају се бројеви: ‘’2900/1, 2906/3,
2907/3,’’.
После речи: “делови парцела бр.” број: ‘’2890’’ брише
се.
После броја: ‘’2892’’ додаје се број: ‘’2894/2’’.
Број: “2900” замењује се бројем: “2900/1”.
Број: “2902” замењује се бројем: “2902/3”.
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Број: “2905” замењује се бројем: “2905/1“.
Број: “2906” замењује се бројем: “2906/1”.
Број: “2907” замењује се бројем: “2907/2”.
Број: “2910” замењује се бројем: “2910/2” и додаје
се број: “2910/3,”.
После броја: “2911,” додаје се број: “2912,”.
У алинеји два после речи: “целе парцеле бр.” додаје се број: “2895,”.
После речи: “делови парцела бр.” бројеви: “2891,” и
“2892,” бришу се.
Број: “2893” замењује се бројем: “2893/2”.
Бројеви: “2894,” и “2895,” бришу се.
Број: “2896” замењује се бројем: “2896/3” и додаје
се број: “2897”.
Број: “2898,” брише се и додаје се број: “2899,”.
Бројеви: “2907, 2909, 2910,” бришу се.
У алинеји шест број: ‘’2894’’ замењује се бројем:
‘’2894/1’’.
У пододељку ‘’3.3. Мрежа инфраструкутрних система’’ подтачка ‘’3.3.1. Мрежа саобраћајне инфраструктуре са условима за њено уређење’’ после става 9. додаје се став 10. који гласи:
‘’У блоку број 11, на локалитетима 1 и 2, планирани
приступ гаражама за путничке аутомобиле у подруму
планираних објеката стамбено-пословног низа на Булевару Eвропе (Суботички булевар), северно и јужно од
Улице Олге Петров, оствариће се преко секундарних
саобраћајница.’’
У пододељку ‘’5.4. Правила за уређење и изградњу
објеката у блоковима вишепородичног становања’’
подтачка ‘’5.4.1. Вишепородично становање у непрекинутом низу’’ после дела ‘’б) Остала правила за изградњу објеката вишепородичног становања” додаје се део ц) који гласи:
“ц) Правила за изградњу објеката вишепородичног становања на локалитетима 1 и 2
У блоку број 11, на локалитету 1, између Булевара
Eвропе (Суботички булевар) и улица Ђорђа Магарашевића и Олге Петров, простор је намењен за вишепородично становање, са пословањем у приземљу
(приземље+галерија) према Булевару Европе и обавезном изградњом подземних гаража са максимално искоришћеним потенцијалом.
Планирана максимална зона изградње приземног
дела са галеријом је 16 m, а на спратним етажама максимална зона изградње је 14 m, с тим да се омогуће
препусти дубине до 2 m (до 50% површине фасаде)
према Булевару Eвропе (Суботички булевар), а да се
према дворишту омогуће препусти дубине до 1,2 m (до
30% површине фасаде). Планирана спратност објеката
је По+П+Г+5+1*, уз могућност наглашавања угаоних
делова објеката оријентисаних према Булевару Европе
са спратношћу По+П+Г+6+1*, и то тако да последња
етажа буде повучена минимално 2 m у односу на
дефинисану грађевинску линију према Булевару
Европе. Подрумска етажа планира се као потпуно
укопана испод објекта. Приступ гаражама је из Улице
Ђорђа Магарашевића.
У блоку број 11, на локалитету 2, између Булевара
Eвропе (Суботички булевар) и улица Олге Петров и Те-
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одора Павловића, простор је намењен за вишепородично становање, са пословањем у приземљу
(приземље+галерија) према Булевару Европе и обавезном изградњом подземних гаража са максимално искоришћеним потенцијалом.
Планирана максимална зона изградње приземног
дела са галеријом је 16 m, а на спратним етажама максимална зона изградње је 14 m, с тим да се омогуће
препусти дубине до 2 m (до 50% површине фасаде)
према Булевару Eвропе (Суботички булевар), а да се
према дворишту омогуће препусти дубине до 1,2 m (до
30% површине фасаде). Планирана спратност објеката
је По+П+Г+5+1*, уз могућност наглашавања угаоних делова објеката оријентисаних према Булевару Европе са
спратношћу По+П+Г+6+1*, и то тако да последња етажа
буде повучена минимално 2 m у односу на дефинисану
грађевинску линију према Булевару Европе. Подрумска
етажа планира се као потпуно укопана испод објекта. ''
Члан 3.
Саставни део ове одлуке су следећи графички прикази:
Размера
Саставни део плана су следећи графички прикази:
1. Извод из Генералног плана града Новог
Сада до 2021. године…………………… ............... А4
2. Извод из Плана детаљне регулације
блокова око Улице цара Душана у
Новом Саду прилог број 3.1..................... .Р 1:1000
3. План намене земљишта Локалитети
1 и 2 ............................................................. Р 1:1000
4. План регулације, нивелације и саобраћаја
Локалитети 1 и 2 ........................................ Р 1:1000
5. План регулације површина јавне намене
Локалитет 1 и 2 .......................................... Р 1:1000
Одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације блокова око Улице цара Душана у Новом Саду
израђена је у четири примерка у аналогном и у пет примерака у дигиталном облику, који ће се, после потписивања и овере, чувати у Скупштини Града Новог Сада,
Градској управи за урбанизам и стамбене послове, министарству надлежном за послове урбанизма и у Јавном предузећу “Урбанизам” Завод за урбанизам Нови
Сад.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-86/2010-I
29. децембар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.
*

Повучена етажа са плитким косим кровом
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На основу члана 12. Закона о туризму („Службени
гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10) и члана 24. тачка 5. Статута Града Новог Сада-пречишћен текст („Службени
лист Града Новог Сада“, бр. 43/08) Скупштина Града Новог Сада, на XXXIII седници 29. децембра 2010. године,
донела је

ПРОГРАМ РАЗВОЈА ТУРИЗМА ГРАДА
НОВОГ САДА
Стране речи, скраћенице и појмови
Стране речи, скраћенице и појмови које се користе у
тексту Програма имају следеће значење:
Touroperator – туроператор, организатор путовања
Charter – изнајмљивање брода
Bed&Breakfast – ноћење са доручком
Self-catering – смештај с кухињом
River crousing – речна крстарења
Low cost – нискобуџетне авио-компаније
Touring – кружне туре (туринг)
Incentive – мотивациона путовања
Convention biro – конгресни биро
Team building – тимски рад
MICE – скупови, посебна интересовања, конгреси
и изложбе

УВОД
Градска управа за привреду Града Новог Сада расписала је јавни конкурс за израду Програма развоја туризма Града Новог Сада. Јавни позив објављен је у
Службеном гласнику Републике Србије број 97 од
27.11.2009.
Horwath i Horwath Consulting Zagreb d.o.o. је 7. децембра 2009. године предао понуду за израду наведеног
програма развоја туризма, који је одобрен од стране
Града Новог Сада, те је потписан Уговор о изради овог
пројекта 19. јануара 2010. године.
Циљ Програма развоја туризма Града Новог Сада је
да на бази анализе и дијагнозе тренутног стања и туристичког потенцијала формулише стратешке смернице, предложи туристичко структурисање Града, идентификује кључне развојно-инвестиционе пројекте,
предложи маркетинг план туризма и формулише адекватан управљачки модел туризма Града Новог Сада.
У изради Програма развоја туризма Града Новог Сада, идентификована је потреба за дефинисањем Оперативног Маркетинг Плана, који се, иако није био предмет Уговора, предаје Наручиоцу као додатна вредност
овом пројекту.
Процедуре у овом пројекту су у складу са стандардном интернационалном консултантском праксом, стандардним приступом и методологијом Horwath HTL за
овакву врсту послова, те су спроведене како би се кроз
задовољавање интерних стандарда квалитета и захтева клијента пројекат израдио на најбољи начин.
Овај докуменат представља резиме коначног предлога финалног извештаја Програма развоја туризма
Града Новог Сада.
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1. ТРЕНУТНА СИТУАЦИЈА
Нови Сад данас
• Нови Сад је стратешки добро позициониран Град,
са позицијом на коридорима VII и X. Управно је,
привредно, културно и научно средиште Војводине.
Нови Сад је у потрази за европским идентитетом,
новим пројектима и интернационалном сарадњом.
• Нови Сад са својих 320 хиљада становника бележи
позитиван демографски тренд, а његово становништво чини углавном млада популација (више од
40% становника је испод 30 година), те више и високо образовано становништво. Мултиетничност и
мултиконфесионалност су кључне карактеристике
целокупног становништва Града.
• Кључне карактеристике економије Новог Сада указују на преовладавање малих предузећа, која углавном послују у сектору трговине. Водеће делатности Новог Сада су трговина, индустрија и
саобраћај, а хотели и ресторани чине тек 1%
учешћа у народном дохотку и укупном броју запослених.
• Анализе просторно-планских докумената, односно,
Генералног урбанистичког плана Града, указују на
настојање Града да редефинисањем развоја урбане структуре Града чини помак ка терцијарном сектору. Надаље, кроз просторно-планске документе
наглашена је заштита и регулација старог градског
језгра, Петроварадинске тврђаве са Подграђем, а
такође су дефинисани потенцијални спортски центри и рекреационе зоне.
• Све ово упућује на настојање Града да изнађе своју
нову позицију, па је у том смислу у Стратегији привредног развоја Града Новог Сада (2009.) начињен
први корак у процесу објективизације развојних и
инвестицијских иницијатива и предлога. Такође је
дефинисана визија привредног развоја, док је у области туризма идентификован укупно 61 пројекат.
Амбиције и жеље Града су велике, па је стога потребно сублимирати потенцијале и могућности привредног развоја Града, а управо се овим програмом
развоја туризма сагледавају реалне и објективне
развојне могућности у туризму Града и дају прагматични предлози за ефикасно управљање његовим
развојем.

Туризам Новог Сада
• Кључне атракције Града Новог Сада са значајним
развојним потенцијалом и атрактивношћу укључују
културно-историјске целине, музеје и галерије, природне ресурсе и догађаје, а то конкретно укључује
Петроварадинску тврђаву, старо градско језгро, Дунав, подземне војне галерије, кућу Милеве Ајнштајн, EXIT, салаше, НП Фрушка гора и сајамске манифестације. Међутим, ове атракције данас нису у
функцији и у складу глобално провереним, односно
успешним примерима.
• Укупни смештајни капацитети Новог Сада су 2.603
лежаја, од чега је 58% у хотелима, 14% у хостелима, а 28% у осталим смештајним капацитетима.
Кључне карактеристике смештајне понуде Града су
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тренутни фокус на средњи квалитет хотелског смештаја са расцепканости на много субјеката, недостатак међународних стандарда квалитета у хотелској индустрији, низак степен попуњености
смештајних капацитета на годишњем нивоу и генерално успорена рехабилитација туристичке индустрије Града.
• Град Нови Сад од 2005. године бележи позитиван
тренд раста туристичког промета, и остварује око
20% учешћа у укупном броју туристичких ноћења
Војводине. Гости Новог Сада су углавном са регионалног тржишта, а просечно бораве у Граду 1,9 дана. Туристичку тражњу Новог Сада, карактерише
органски раст са високим ризиком драстичног пада
у случају губитка једне од две кључне полуге (EXIT
или Сајам).
Организација и управљање туризмом Новог Сада
• Крајем 2008. године донета је одлука о оснивању
Туристичке организације Новог Сада (ТОНС), која
се финансира из буџета Града Новог Сада, прихода остварених обављањем делатности и из других
сопствених прихода, донација, из прихода и спонзорстава домаћих и страних правних и физичких
лица, као и других извора у складу са законом.
ТОНС је започео са радом у јулу 2009. Године, и
тренутно запошљава 12 радника. Структура ТОНСа, расподела улога и одговорности, и описи послова показују да је овде реч о традиционалном приступу организацији и управљању. С обзиром да је
ТОНС на самом почетку рада, може се очекивати
да ће се интерна организација прилагодити потребама модерне туристичке дестинације и њених гостију, и на тај начин бити у стању да у потпуности
преузме своју улогу у туризму Новог Сада. Структура буџета ТОНС-а не кореспондира са данашњим
захтевима и изазовима маркетинг организације
главног града Покрајине и кључне дестинације Србије, што значи да се структура буџета мора прилагодити конкурентнском начину планирања буџета,
односно, мора се знатно изменити и оријентисати
према маркетиншким активностима.
• Анализа Web странице, која је креирана у априлу
2010. године, упућује на потребу усклађивања Web
странице са кључним факторима успеха за стицање конкурентских предности, као нпр. освежавање садржаја, континуирана активност и комуникација са корисницима; технолошко, логичко,
визуелно прилагођавање Web странице за шири
спектар уређаја (мобилни апарати, и сл.); боље повезивање са друштвеним мрежама и активна партиципација; отварање страница корисницима (блог
/ форум); развој мобилних апликација са могућности освежења.
Примарно истраживање о тренутној позицији
Новог Сада као туристичке дестинације
• Horwath HTL спровео је примарно истраживање од
три дела:
о истраживање иностраних туроператора који у
својој понуди немају Нови Сад
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о истраживање иностраних туроператора који у
својој понуди имају Нови Сад
о истраживање домаћих туристичких агенција
• Истраживање је спроведено са циљем да се утврди познавање туристичке понуде и имиџ Новог Сада као туристичке дестинације, а резултати указују
на следеће:
о Нови Сад нема изграђен имиџ као туристичка
дестинација
о Нема знања и информација о дестинацији
Нови Сад
о Неразвијени су маркетиншки канали и приступ
туроператорима
о Слаби су промотивни материјали и недостају
маркетиншке активности
о Нема јасно дефинисаних туристичких производа ни пакета производа
о Не валоризује се културно наслеђе у туризму
о Општа и туристичка инфраструктура је неразвијена
о Тренутно постоје баријере уласка у земљу

Закључак
• Нови Сад има јаке адуте у смислу туристичког потенцијала, које тренутно не користи, па је стога данас неостварена туристичка дестинација.
• Нови Сад жели да се оствари кроз Стратегију привредног развоја, али тренутно нема снажан управљачки капацитет.
• Нови Сад као туристичка дестинација тренутно се
остварује индивидуалним напорима, па је стога ситуација боља него што се у њу уложило.
• Нови Сад има простора за развој у одморишном
туризму, односно већа је развојна перспектива у
одморишном него у пословном туризму.
• Нови Сад се одмах мора фокусирати на маркетинг
и дестинацијски менаџмент, што му даје шансу на
кратки рок.
• Нови Сад мора професионално подстаћи инвестиције у туристичке атракције и инфраструктуру као и
смештај, за будући раст.

2. СТРАТЕШКИ ОКВИР
Стратешке предности и недостаци
На основу комплетне анализе тренутне ситуације
приступа се формулацији стратешких предности и недостатака као почетног корака у процесу формулисања
стратешког контекста развоја туризма Града Новог Сада.
Стратешке предности:
1. Дунав као аргумент привлачења капитала
Дунав је водећа европска крузинг река која Нови Сад
повезује са девет европских земаља, и први импулси
туристичке комерцијализације Дунава у овом делу Југо-
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источне Европе долазе од стране крузинг компанија
које укључују посету Новом Саду као итинерер у оквиру
дунавских крузинг тура. Као “фактор интеграције” Дунав представља капитални аргумент за привлачење
међународних фондова за изградњу инфраструктуре, и
приватног међународног и домаћег капитала за туристичке пројекте. Град Нови Сад има могућност да стратешки уобличеним процесима, користећи примере успешне туристичке комерцијализације Дунава у другим
земљама, изгради јединствен подунавски туристички
идентитет.
2. Јак идентитет Петроварадинске тврђаве
Тврђава Петроварадин, изузетно достигнуће европског фортификацијског градитељства XVIII века, представља највреднији културни ресурс Града, и даје јак
централни идентитет Граду. Значај Петроварадина у
европској
историји
градитељства
подунавских
утврђења представља кључни елемент изградње туристичког идентитета Града и позиционирања на међународној туристичкој мапи. Са друге стране, хронолошка и тематска разноврсност културних ресурса Града
утиче на јачање “културног идентитета” Града и пружа
могућности креирања различитих туристичких производа (тематске туре и производи специјалних интереса).
3. Стваралачка и креативна енергија младих
Креативна енергија младих изнедрила је EXIT фестивал као водећи музички фестивал Југоисточне Европе. EXIT фестивал као догађај међународног нивоа,
снажан је подстрек Граду Новом Саду да приступи процесу професионалног развоја и комерцијализације туристичких производа на домаћем и страном тржишту.
4. Богатство ресурса за креирање целокупног ланца
вредности
Градско подручје Новог Сада и шире окружење карактерише разноврсност атракција и ресурса, што
представља основу за формирање интегралне туристичке понуде тј. целокупног ланца вредности. Целокупан ланац вредности је претпоставка за достизање конкурентног туристичког развојног модела и кључ за
максимализацију ефеката туристичке комерцијализације Града.
Стратешки недостаци:
1. Недостатак инвестиција
Изолација Србије у односу на међународно окружење и негативне последице економске кризе у земљи
и окружењу зауставиле су инвестициони прилив у развој туризма Србије, а и у Града Новог Сада. Туристичка
индустрија Града започела је процесе рехабилитације и
постепеног унапређења квалитета услуга, али још чека
стимулативну пословну климу за интензивнији и динамичнији развој.
2. Управљачки механизам туризма Града
Граду Новом Саду недостају менаџмент структуре
које могу да одговоре савременим захтевима у управљању развојем туристичких дестинација. Интереси
појединачних релевантних туристичких субјеката нису
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хармонизовани, тако да није извршена идентификација
и одабир приоритета кључних развојних туристичких
пројеката. Интензиван и динамичан развој туризма захтева изградњу снажног вођства са јасно одређеном
улогом и одговорностима. Додатно, маркетинг дестинације произлази из управљачког механизма у туризму
Града и недовољан капацитет ТОНС-а истиче неопходност паралелне изградње управљачког капацитета и за
имплементацију маркетинг плана Града.
3. Доступност
Битна претпоставка за изградњу међународне конкурентности туристичке дестинације је квалитетна путна
мрежа и близина аеродрома. Недовољни квалитет путне мреже чини Град Нови Сад тешко доступним регионалним тржиштима, а удаљеност аеродрома и одсуство
low cost авио-саобраћаја, чини га неконкурентним за
међународна тржишта.
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Изградња квалитетне путне мреже и low cost авиосаобраћаја била би снажан подстрек интеграцији регије
Југоисточне Европе и самим тим већој туристичкој
флуктуацији људи на овим просторима.

3. АНАЛИЗА КОНКУРЕНАТА
Евалуација модела развоја туризма конкурентских
градских дестинација се процењује кроз корист / корисност које гости дестинације добијају сплетом туристичке понуде градске дестинације као и објективним /
физичким резултатима / параметрима.
Конкуренцију Новом Саду представљају градске дестинације Југоисточне Европе са упоредивом атракцијском / производном структуром и рангом амбиција у
развоју туризма.
Кључни елементи анализе конкурентског круга су
структура понуде, карактеристике тражње и хотелско
тржиште.

Опште карактеристике кокурентских градских дестинација су:
Преглед кључних показатеља конкуренције
Темишвар, Румунија
Позиционирање

Кључни
производи

„Мали Беч“

Обиласци града, музички
и позоришни догађаји
током целе године,
туринг у околини града

Печуј, Мађарска

Сегедин, Мађарска

Осијек, Хрватска

“Град без граница”

“Град сунца” – град
културе и фестивала

“Најзеленији град
Хрватске”

Специјализоване
туре, догађаји и
фестивали,
етногастрономија,
итд.

Једнодневни програм, Обиласци града, лов
и риболов, догађаји,
тура кроз жупанију,
обиласци, излети са
гастрономија, туре,
дегустацијом вина,
пешачке туре у
фестивали и догађаји Копачком риту, итд.

Туризам
Понуда
Укупни капацитет

3.752 кревета

4.905 кревета

7.266 кревета

874 кревета

Квалитет
смештаја

3* и 4* (најзаступљенији)

Није наведено

3* најзаступљенији

Није наведено

Хотелски
брендови

NH Hotels и Best Western

Нема присутних
брендова

Novotel (Accor)

Нема присутних
брендова

Потражња
Туристи

230.701

98.813

112.108

46.320

Ноћења

396.595

187.179

189.188

96.793

Извор: Horwath Consulting Zagreb, 2010.

Закључак
• Као потенцијални конкуренти Новом Саду у обзир
су узети панонски градови величине Новог Сада
(нпр. Темишвар) или мањи
• Туристички производи кроз које конкурентски градови реализују туристички промет су већином специјализовани догађаји, туре и гастрономија
• Мада није реч о туристичким дестинацијама највишег интернационалног нивоа, све оне остварују

знатно више параметре ноћења по становнику (више од 1) на км² (између 500 и 1.000) од Новог Сада
• Нови Сад има повољну смештајну структуру у односу на конкуренте с обзиром на удео хотелских у
укупним капацитетима, али наведени капацитети
још увек не достижу довољну искоришћеност
• Ниједна од наведених дестинација нема јачу ресурсну базу од Новог Сада, нити је раст остварила
кроз значајнија улагања у туристичку инфраструктуру, већ кроз побољшање управљања дестина-
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цијом, а пре свега кроз професионалнију продају и
маркетинг

анализа примера најбоље праксе има за задатак да
утврди кључне факторе успеха најбољих европских
градских дестинација и моделе путем којих су направили искорак.

• Анализа конкурената показује да Нови Сад има
прилику за барем удвостручење туристичког промета само кроз оптимизацију маркетинга, продаје и целокупне организације, а уз минималне инвестиције

Дестинације које су анализиране су Салцбург, Линц,
Братислава и Пасау, а изабране су према следећим
критеријумима:
1. Градови европских држава који се налазе на реци

4. ПРИМЕРИ ИЗ ПРАКСЕ

2. Врло развијене градске дестинације са посебним
фокусом на:

Узевши у обзир да се овде ради о градској туристичкој дестинацији која је на почетку професионалне изградње маркетинг система као и у процесу реструктурирања и репозиционирања своје урбане структуре,

а. КУЛТУРУ
б. ОРГАНИЗАЦИЈУ ФЕСТИВАЛА

Преглед кључних показатеља огледних дестинација
Салцбург

Линц

Братислава

Пасау

Моцартов град

Linz.changes

Little Big City

Blue Danube, the
green Inn and the
black Ilz

Култура и догађаји,
пословни туризам,
породични одмор

Култура и догађаји,
кратки одмор, специјални
интереси

Култура и догађаји,
пословни туризам, кратки
одмор

Култура и догађаји,
пословни туризам

Годишњи буџет

€ 4.000.000

€ 1.300.000

€ 2.600.000

€ 740.000

Еуро по ноћењу

1,94

1,92

1,68

1,80

Укупни капацитети

14.000 кревета

5.705 кревета

12.257 кревета

3.036 кревета

Квалитет смештаја

4*и 5* (65%)

3* и 4* (66%)

3* и 4* (70%)

3* и 4* већина

ДА

НЕ

ДА

НЕ

2.500 особа

-

3.500 особа

3.500 особа

Туристи

1.131.114

422.262

759.813

233.143

Ноћења

2.060.192

675.834

1.549.094

411.177

Аустрија, Немачка и
USA

Немачка, Италија и
Холандија

Немачка, Чешка и Аустрија

Аустрија, Холандија
и Швајцарска

Друштво са
ограниченом
одговорношћу

Фондације

Нема формалне
туристичке организације,
оперативно се води преко
кабинета градоначелника

Туристичка
организација

100% град

град Линц, Привредне
коморе Аустрије и кључни
интересни субјекти
туризма у граду

-

100% град

Слоган

Кључни производи
Маркетинг

Туризам
Понуда

Самостални
конференцијски центри
Макс капацитета
Потражња

Топ тржишта
Управљање

Организација

Власништво

Извор: Horwath Consulting Zagreb, 2010.
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Закључак
Анализа огледних примера у пракси показала је да
су кључни фактори успеха успешних градских дестинација:

31. decembar 2010.

динска Ада, Сремска Каменица) и културних вредности
и атракција (нпр. Петроварадин, старо градско језгро)
снажна су основа за могућу убрзану валоризацију Новог Сада. Нови Сад се с правом схвата као «скривено
благо Европе».

1. Јасна визија развоја туризма
2. Доступност
3. Фокусирани развој производа - брзе полуге раста
4. Фокус на потребе тржишта потражње
На бази ове анализе, јасно је да се успешне дестинације непрестано иновирају у смислу:
1. Професионалног управљања дестинацијом
2. Искоришћавања специфичних тема дестинације у
промоцији
3. Сарадње са становништвом као промотером дестинације
И на крају, кључне оперативне активности успешних
градских дестинација подразумевају:
1. Знање о емитивним тржиштима и кретањима на
тржишту
2. Активно обликовање нових производа
3. Евалуацију ефеката туризма на економију Града

3. Мултикултуралност и потенцијал духовне
културне производње
Мултикултуралност Новог Сада као и целе Војводине, упориште је на које се Град мора издашно ослонити.
Мултикултуралност је извор снажне духовне културне
производње на којој Нови Сад може креативно изазвати
бројне друге градске дестинације које су на истом атрибуту изградиле своје снажне позиције у европском систему туристичких градова. То ће чинити тако да професионализује културна догађања (EXIT и друго), тако да
се на туристичком тржишту позиционира као дестинација која нуди јединствене и разнолике доживљаје и искуства утемељене на наслеђеним и новим духовним и
културним вредностима.

4. Млад, креативан и амбициозан град

Сваки успешан град свој туристички развој базира
на стратешким упориштима који су изведени из његових наслеђених вредности и објективне позиције у процесу привредног и друштвеног развоја.

Креативност, снага, одважност, разиграност, младост и амбициозност Новог Сада препознате су карактеристике Града које су база за креирање модерног туристичког идентитета и комплетне туристичке понуде
ове дестинације. Осим тога, настојање да Нови Сад
расте као Град едукације, иновација и развоја, ове карактеристике узима као предуслов за изградњу модерне урбане заједнице, што утиче на подизање нивоа квалитета живота и за локално становништво.

На бази обављених истраживања туризам Новог Сада може се реално ослонити на следећа стратешка
упоришта:

5. Представник кључних вредности Војводине

5. ОСНОВНИ ПРАВЦИ РАЗВОЈА
Стратешка упоришта

1. Важан регионални и европски град
Као део Србије и региона, Нови Сад пролази последњу фазу транзиције и учвршћује идентитетску позицију у свом окружењу. Користи своје историјске знаменитости средњоевропског наслеђа и гради своју улогу
релевантног регионалног и европског града. Иако су
друге сличне дестинације кроз овакве процесе изградиле везу свог идентитета са туристичким производима
које нуде, Нови Сад тек сада добија шансу да заигра на
туристичком тржишту региона и Европе, користећи
своје кључне атрибуте. Да би то и постигао Нови Сад
мора професионализовати свој туризам и понудити задоваљавајуће одговоре на захтеве модерног туристичког тржишта.

2. Скривено благо Европе
Нови Сад поседује комбинацију природних и културних вредности – Дунав, богатство и вредност дунавског
биодиверзитета с једне стране, те снажну културно-историјску компоненту са друге стране. Ова комбинација
природних (нпр. Дунав, Рибарско острво, Петровара-

Нови Сад интегрише све креативне и продуктивне
потенцијале Војводине, а својом валоризацијом кроз
спој војвођанског урбаног и руралног идентитета приближава глобалном туристичком тржишту. Глобални
процеси и трендови који су искуствено оријентисани
диктирају начин живота и потребе за путовањима модерног госта. Стога Нови Сад има шансу да интеграцијом искустава воде / реке, културе и урбаног наслеђа
са доживљајем руралне Војводине - панонске равнице,
салашима, виноградима Фрушке горе и другим атракцијама, снажно изгради лојалност гостију на примерено
кратак рок.
У складу с тиме:
 Изазов је Новог Сада да на дефинисаним стратешким упориштима дефинише примерену и реалистичну туристичку визију;
 Изазов је Новог Сада да професионално развије
своје туристичке производе и да се профилише у
препознатљив туристички град и стане уз етаблиране туристичке градове Средње и Југоисточне
Европе;
 На том путу Нови Сад има шансу да користи позитивна али и негативна искуства других;
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 За надолазећу валоризацију Нови Сад мора поставити јасан ранг амбиција и томе прилагодити
управљачке и друге ресурсе.

Домаћини Новог Сада су широм света познати по
својој гостољубивости, начину живота, креирању јединствених догађаја и по свом мултикултуралном духу
и менталитету.

Визија и позиционирање
Визија представља објективну слику будућности туризма и свеукупног развоја Новог Сада и стога има задатак да креира позитивну синергију између локалног
контекста (људи, простора и туристичких производа), и
глобалних правила игре туристичке индустрије (стандарди, образовање људских ресурса, управљање пословним субјектима, маркетинг итд.) чиме Нови Сад, уз
усаглашене интересе и жеље локалних субјеката, добија смернице за унапређења живота и одрживог туристичког развоја.
На бази свих спроведених истраживања и интервјуа
са кључним субјектима Града, и резултата интерактивне радионице, сматрамо да су темељни принципи за
креирање визије туристичког развоја Новог Сада следећи:
 Становништво и политичка елита Новог Сада
прихватају туризам као један од кључних покретача економског развоја Града
 Нови Сад креће у развој проактивне и иновативне
политике развоја туризма
 Нови Сад изражава и чува своје културно-историјске, идентитетске, као и природне вредности
 Нови Сад је предан у изградњи знања, едукацији
и трансферу нових технологија свим кључним
субјектима у туристичкој индустрији
 Нови Сад наставља да развија општу, а посебно
и туристичку инфраструктуру
 Нови Сад нуди кључне туристичке производе везане за старо градско језгро, Петроварадин, Дунав и EXIT, али томе додаје и понуду искустава у
окружењу и целој Војводини
 Нови Сад жели добродошлицу гостима са домаћег и регионалног тржишта, а уз то значајно повећава број долазака страних гостију. У перцепцији свих гостију Нови Сад је занимљива,
атрактивна, узбудљива и јединствена дестинација
Предлог изјаве о визији
У периоду од 10 до 15 година, Нови Сад постаје атрактивна туристичка дестинација која своје културне,
историјске и традиционалне вредности нуди кроз квалитетне и професионално обликоване производе, доживљаје и активности.
Иновативним уређењем градског језгра, Петроварадина и простора уз Дунав, креира ’светове доживљаја’ и
њима води своје госте кроз искуства својих културних,
историјских и природних вредности.

Кључне фасцинације (утисци)
Да би пронашла исходишну тачку тржишног позиционирања на којој ће се градити жељена слика о дестинацији у свести будућих гостију, Нови Сад се мора ослонити на кључне фасцинације које су, с једне стране
основа дугорочне изградње имиџа, док с друге стране
имају спој с процесима специјализације и тржишне сегментације.
Туристички утисци Новог Сада посматрају се као оквир за изградњу дугорочних јединствених продајних
предлога које заједничка туристичка политика дестинације мора да прихвати и испоручи тржишту у реално сагледивом временском оквиру.
На бази спроведених анализа простора, литературе
и спроведених интервјуа са кључним субјектима туризма Града, кључни туристички утисци за Нови Сад се дефинишу следећим редоследом:
о Петроварадин
о EXIT
о Дунав
о Мултикултуралност
Позиционирање
Предлог изјаве о позиционирању:
Нови Сад је атрактивна градска туристичка дестинација, која:
 Нуди јединствени доживљај реке и културног наслеђа кроз иновативну тематизацију и ревитализацију овог високовредног простора
 Свој урбани простор ревитализује и интерпретира, следећи релевантна глобална искуства, где
се на најбољи начин и у складу преплићу култура
/ историја и панонски начин живота са модерним
урбаним идентитетом
 Искуство дестинације обогаћује понудом локалних доживљаја локалне гастрономије и вина, и
активног живота у природи
 Нуди јединствене међународне догађаје у јединственом окружењу
Стубови позиционирања
Позиционирање Новог Сада ослања се на шест стубова који представљају искуствену тематизацију целокупног простора Града и служе као окосница за дефинисање производа које ће туристичка дестинација Нови
Сад нудити својим гостима:

Стубови позиционирања
Доживљај реке

Доживљај културе,
уметности и историје

Доживљај
природе

Доживљај
Војводине a la carte

Доживљај младости,
активности,
креативности и забаве

Бизнис
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Искуствено структурирање
 Претходно дефинисани предлог позиционирања
служи као база за развој производа и као окосница искуственом структурисању простора Новог
Сада. Вођени принципима рационалног управљања економијом искуства, који налажу потребу диференцијације доживљаја (односно користи) гостију због којих они бирају одређену дестинацију,
потребно је јасно успоставити везу између искуственог склопа доживљаја (односно користи због
којих гости долазе) и темељне атракцијске структуре, као и садржаја и услуга подручја.
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 Искуства и доживљаји које ће Нови Сад пружати
својим гостима смештају се у простор, а на бази
њих се касније обликују и развијају професионални, конкурентни туристички производи.
 Сагледавањем простора и увидом у просторне и
урбанистичке планове Града, на бази резултата
добијених на одржаној радионици као и интервјуа
са кључним субјектима, наш предлог искуственог
структурисања Новог Сада, предлог искуствених
зона и њихових карактера приказано је на следећој слици:

Искуствене зоне

Петроварадин

Центар

Дунав

Сајам /СПЕНС/
Лиман

Сремска
Каменица

Лајт мотив

„понос“

„варош“

„живот који
буја“

„инкубатор“

„дашак ваздуха“

Заштита/
заштитник

Заједништво

Суживот

Место сусрета

Опушеност/
уживање

Едукција

Покретљивост

Активност

Предузетништво

Духовност

Забава

Разодана

Роматинка

Образовање

Креативност

Историја
сусреће
модерну

Историја
сусреће
модерну

Град се спушта
на реку

Будућност почиње
овде

Бекство из града

Користи

Карактер

Портфолио туристичких производа
Стратегија портфолиа туристичких производа заснива се на следећим претпоставкама:
• Нови Сад као туристичка дестинација је још увек непозната дестинација Европе и на почетку је процеса изградње имиџа
• Конкурентски градови имају сличан портфолио производа, базиран на специфичностима појединог града
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• Примери успешних градских дестинација показују
да се фокус развоја производа од самог почетка
развоја дестинација базирао на два до три кључна туристичка производа које су развијали до нивоа изврсности
• У следећих неколико година очекује се смањени
број инвестиција приватног сектора у туристичку
индустрију, као и мањи број инвестиција јавног
сектора у инфраструктуру (општу и туристичку)
Следом ових фактора, предлаже се фокус на развој
два кључна туристичка производа дестинације Нови
Сад – Догађаји и култура и Пословна путовања, јер
ови производи добро оперативно функционишу, постоји
елементарна туристичка инфраструктура и у овом тренутку не захтевају велика инвестициона улагања. За
даљу професионализацију овог производа кључан је
добар стратешки и оперативни маркетинг.

а)
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Други сет производа укључује Кратки (градски) одмор, Туринг и Наутику, који су сада на почетку развоја,
а за професионални узлет потребно је двосмерно дејствовање на додатном развоју опште и туристичке инфраструктуре и креирање снажних маркетиншких и промотивних програма.
Трећи сет производа укључује Гастрономију и Рекреацију у природи, који представљају подршку и допуну туристичким производима првог и другог нивоа, јер
дају додатну вредност примарном мотиву доласка.
У наставку се даје опис сваког производа са његовим кључним облицима, садржајима и активностима,
елементима управљања, диференцијације, док ће се
оперативне активности за даљи развој формулисати на
интерактивним радионицама са тимом ТОНС-а.

Кључни производи (носиоци)

ДОГАЂАЈИ И КУЛТУРА
ОПИС ПРОИЗВОДА
Догађаји су континуиране активности које се углавном догађају једном годишње, а које промовишу туризам
одређене дестинације путем аутономне привлачне снаге самог догађаја, те подстичу госте на директно
учествовање и укљученост. Да би постали део туристичке понуде неке дестинације, догађаји, по правилу, морају
да привлаче учеснике и/или посматраче који нису део локалне заједнице. Догађаји имају необично јак утицај на
креирање имиџа о некој дестинацији. Надаље, све развијене туристичке дестинације интензивно раде на
креирању целогодишњег календара различитих догађаја како би своју понуду учиниле што атрактивнијом и у
свим осталим месецима у години. Догађај за туристе представља обично треће или четврто путовање у години и
траје, у просеку, од једног до три дана.
Кључни елеменат овог производа је музички фестивал Exit, који је и имао најважнију улогу у представљању
туристичке дестинације Нови Сад интернационалном тржишту и у креирању имиџа дестинације.
Надаље, туристички производ културе представља хетерогени склоп који укључује наслеђе (посете културноисторијским споменицима и атракцијама), а гости су углавном мотивисани потрагом за далеком прошлошћу коју
често романтизију. С друге стране, ту су путовања мотивисана упознавањем савремене културне продукције
(музичка, сценска, ликовна уметност), а кључне су дестинације градови и већа урбана средишта. У оквиру овог
производа су путовања мотивисана присуствовањем догађајима (фестивали, концерти, изложбе, церемоније,
итд.)
ОБЛИЦИ ПРОИЗВОДА
•
•
•
•
•
•

Фестивали, карневали, верске прославе, параде, комеморације
Концерти, јавне изложбе, церемоније
Спортска такмичења
Годишњице, прославе и сл.
Посете музејима, изложбама, позориштима
Тематизовани културни итинерари / обиласци културно-историјских атракција
САДРЖАЈИ, УСЛУГЕ И ОПРЕМА

•
•
•
•
•
•

Добар приступ и мобилност
Информативна документација, брошуре, водичи
Разнолика комплементарна понуда
Систем означавања
Различите активности у склопу догађаја
Могућност куповине локалних сувенира и успомена
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Осигурани простори за паркирање
Квалитетан смештај у близини места одржавања догађаја (хотели, хостели, приватни смештај, кампови)
Shopping
Ресторани, барови
Разноврсна гастрономска понуда са локалним специјалитетима
Уређени прилази најзначајнијим атракцијама
ЕЛЕМЕНТИ ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈЕ

• Фестивали: EXIT, Baby Exit, Стеријино позорје, Jazz festival, Новосадске музичке свечаности
• Спортска такмичења: Дунавска ТИД регата
• Концерти
ПОСЛОВНА ПУТОВАЊА
ОПИС ПРОИЗВОДА
Туристички производ пословних путовања подразумева путовања у одређене дестинације из професионалних
разлога (индивидуална или организована путовања).
Тур. производ пословних путовања се састоји од неколико подсегмената:
• индивидуална пословна путовања и састанци,
• мотивациона (“incentive”) путовања, семинари, програми образовања и тренинга,
• конвенције и корпоративни пословни састанци,
• пословни сајмови и изложбе.
Највећи број пословних путовања траје до три дана, а само у ретким случајевима и до седам дана. Дужа
путовања често укључују и тзв. продужетке пословних путовања.
Главни мотиви пословних путовања могу се дефинисати као: продајне активности, образовање, корпоративни
састанци, презентације/лансирање нових производа и услуга.
Овај производ има врло благу сезоналност где се највише преферирају велики састанци и пословна догађања
током маја и јуна, септембра и октобра. Најпопуларнија места пословних догађаја су конференцијски центри и
хотели.
ОБЛИЦИ ПРОИЗВОДА
•
•
•
•
•
•
•
•

конференције, конвенције, семинари
корпоративни састанци
пословни сајмови и изложбе
пословне мисије - јавни, приватни или непрофитни сектор
мотивацијска - incentive путовања
презентације, продаја, куповина, инсталирање, поправке
консалтинг
учествовање у професионалном или другом образовању
САДРЖАЈ, УСЛУГЕ И ОПРЕМА

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Доступност (саобраћајна)
Близина аеродрома
Хотели високог квалитета (4* и 5*)
Конференцијски центар
Сајам
Модерна аудио-визуелна опрема
Организатори и планери пословних сусрета
Business / convention biro дестинације
Доступност свих важних података на Интернету (конференцијски капацитети, хотели, информације о превозу, информације о дестинацији итд.)
ЕЛЕМЕНТИ ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈЕ

• Сајмови: Новосадски сајам
• Конгреси
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б) Производи за средњорочни развој
КРАТКИ (ГРАДСКИ) ОДМОРИ
ОПИС ПРОИЗВОДА
Кратки (градски) одмор је кратки одмор, који обично траје између једног и четири дана, а представља други,
трећи или четврти одмор у години.
Тржиште за ову врсту производа у Европи је изузетно конкурентно. Осим главних европских градова (Париз,
Амстердам, Рим, Праг, Лондон, Берлин, Беч), конкуренти су и други градски центри попут Барселоне, Граца,
Салцбурга, Линца.
Главни мотиви доласка у наведене градове су посао, историјско наслеђе, култура, шопинг, догађаји и ноћни
живот.
Овај туристички производ нема сезонски карактер, највише зато јер се веже за шест горе наведених мотива
доласка у дестинацију, али је врло еластичан у односу на цену.
Све европске земље у транзицији (Чешка, Пољска, Мађарска и Словачка) путем својих главних градова те
производа кратких (градских) одмора ставиле су своје име на туристичку мапу света.
Експанзија овог производа је уско повезана са директним авио линијама “low-cost” авиопревозника.
ОБЛИЦИ ПРОИЗВОДА
• организовани пакети (превоз, смештај)
• индивидуално организовани одмори
САДРЖАЈИ, УСЛУГА И ОПРЕМА
•
•
•
•
•
•
•

Доступност
Аеродром
Хотели
Куповина
Музеји, позоришта, галерије
Ресторани, барови, дискотеке
Разноврсна гастрономска понуда са локалним специјалитетима
ЕЛЕМЕНТИ ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈЕ

• Викенд у Новом Саду
TOURING
ОПИС ПРОИЗВОДА
Touring je један од најзначајнијих производа у рецептивном туризму. Уобичајена пракса је да се у жељену
дестинацију долази аутобусом, аутомобилом или авионом, након чега започиње одређена тема туре.
Овај производ се може комерцијализовати за групе, али и у облику популарног тзв. индивидуалног туринга, где
гости узимају аутомобил и самостално крећу у разгледавање ширег подручја.
ОБЛИЦИ ПРОИЗВОДА
•
•
•
•

Туре сценографије
Туре најлепших локација
Туре културно-историјског наслеђа
Гастро туре Војводином
САДРЖАЈИ, УСЛУГЕ И ОПРЕМА

•
•
•
•
•

Разноврсност понуде (култура, историја, гастрономија сл.)
Систем туристичке сигнализације саобраћајница
Систем приступа и мобилности
Креирање итинерара
Квалитетни смештајни капацитети (градски хотели, boutique хотели)
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Ресторани, барови, понуда активности
Разноврсна гастрономска понуда са локалним специјалитетима
Информације о итинерарима, водичи, мапе и слично
Могућност куповине сувенира и локалних производа
Остали комерцијални садржаји
ЕЛЕМЕНТИ ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈЕ

• Туре Дунавом (Нови Сад – Београд)
• Туре културно-историјског наслеђа са Петроварадинском тврђавом и Новим Садом као незаобилазном
тачком
• Туре салаша
НАУТИКА
ОПИС ПРОИЗВОДА
Наутички производ за Нови Сад подразумева пловидбу Дунавом, који осим главног мотива пловидбе укључује и
коришћење свих објеката наутичке инфраструктуре и комплементарних производа и услуга у функцији туризма
(марине, пристаништа и везови, смештај, прехрана, забава, култура). Овај производ представља други или трећи
одмор у години. У Европи, према проценама, а укључујући и канале, има преко 15 хиљада пловних километара.
Најпопуларније реке у Европи су Дунав, Рајна, Нева и Волга у Русији, Елба, Сена, Рона те По у Италији.
Највећи део тржишта односи се на кружна путовања рекама која садрже вишедневна путовања пловним
путевима кроз више земаља (од 7, па све до 21 дан). Обично је у пакетима укључено разгледавање места и
дестинација, излети у окружењу и слично, као и активности посебних интереса, што значи да Нови Сад мора
тежити да постане једна од кључних дестинација на крстарењу Дунавом.
Осим тога, производ Наутике такође подразумева индивидуалну пловидбу власника бродова, те најам бродова
и једрилица.
ОБЛИЦИ ПРОИЗВОДА
• Индивидуална пловидба власника бродова на Дунаву (мали бродови за 2 - 4 особе)
• Charter - изнајмљивање бродова и једрилица ради пловидбе Дунавом (мали и средњи бродови за 4 - 12
особа)
• Кружна путовања Дунавом - организовани пакети путовања Дунавом од стране туроператора и дестинацијских менаџмент компанија (већи и велики бродови намењени групама људи од 20, па чак до 300 особа)
САДРЖАЈИ, УСЛУГЕ И ОПРЕМА
• За индивидуалне кориснике важно је постојање квалитетне инфраструктуре (марине, бензинске станице,
привезишта и пристаништа на местима од интереса)
• За тржиште „charter“, осим постојања инфраструктуре, важно је постојање једне или више charter компанија које имају властите флоте бродова, као и њихова комерцијализација путем стандардних канала дистрибуције
• За тржиште “river cruisinga”, посебно је важна уска сарадња са специјализованим операторима на начин да
се Нови Сад укључи у њихову понуду
• Додатна понуда у смислу шопинга
• Ресторани и барови
• Организација разгледања града (туре са водичем)
• Могућност куповине сувенира и локаних производа
• Остали комерцијални садржаји
ЕЛЕМЕНТИ ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈЕ
• Кружна путовања (речни крузинг Дунавом) – Нови Сад кључна тачка интереса
• Марина за индивидуалне кориснике и њихове бродове / једрилице
• Могућност најма
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ц) Производи / подршка носиоцима развоја
ГАСТРОНОМИЈА
ОПИС ПРОИЗВОДА
Гастрономија је туристички производ који интегрише традиционални начин припреме и услуживања локалних
специјалитета са софистициранијим приступом комерцијализацији за потребе туриста. Гастрономску понуду
Војводине и Новог Сада карактерише богатство кулинарских знања и међусобних утицаја српске, мађарске,
румунске или словачке кухиње, а многобројна јела су изведена из немачке, руске, оријенталне или неке друге
кухиње из окружења. Гастрономска понуда Новог Сада мора објединити све специјалитете овог краја:
војвођанска шунка, кобасица, кулен, сланина, супе, чорбе, гулаш, паприкаш, перкелт, итд. стога је важно да се
креирају тржишне марке специфичних традиционалних гастрономских производа овог краја. Изузетно је важно
обједињавање локалних вина и гастрономије – у Војводини, па тако и у окружењу Новог Сада на традиционалан
начин се производе квалитетна бела, црвена и црна вина.
Осим што је туристички производ гастрономије професионално обликован и комерцијализован као самосталан
производ, он ће јасно бити значајан елемент подршке и надопуне понуди и свим осталим туристичким
производима Новог Сада.
ОБЛИЦИ ПРОИЗВОДА
• Дани посвећени одређеној врсти јела, пића, воћу, поврћу
• Вински путеви и дегустација
• Салаши
САДРЖАЈИ, УСЛУГЕ И ОПРЕМА
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Простор за прихват група
Посебно обликовани итинерари и руте са темом гастрономије
Активности / курсеви повезани са процесом припреме хране
Цертификати порекла (ознаке)
Систем сигурности
Могућност куповине типичних производа директно од произвођача
Могућност узимања припремљених специјалитета
Квалитетно дизајниране трговине
Тематски музеји, изложбе, манифестације и слично
Систем означавања
Могућност наручивања и доставе производа телефоном, интернетом
Могућност плаћања кредитним картицама
ЕЛЕМЕНТИ ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈЕ

•
•
•
•

Каталог / брошура најбољих гастрономских специјалитета дестинације
Манифестације и догађаји повезани са локалним традицијама
Вински путеви
Дегустације
РЕКРЕАЦИЈА У ПРИРОДИ
ОПИС ПРОИЗВОДА

Рекреација у природи састоји се од неколико сегмената који су идентификовани на темељу постојеће ресурсноатракцијске основе. Према томе, овде ће се развијати (и додатно професионално обликовати они сегменти који
се данас у мањој мери комерцијализиују). Облици производа рекреације у природи укључују активности на
Дунаву и Фрушкој гори - пешачење, јахање, бициклизам, рафтинг, риболов, кајак и кануу, веслање на Дунаву и
многе друге активности.
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ОБЛИЦИ ПРОИЗВОДА
•
•
•
•
•
•

Пешачење, бициклизам, шетња, јахање, итд.
Активности на Дунаву (рафтинг, риболов, итд.)
Породични излети
Организовани и индивидуални излети на Фрушку гору
Team building активности у природи
Дечји излети и радионице
САДРЖАЈ, УСЛУГЕ И ОПРЕМА

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Садржаји и опрема за спортске / рекреацијске активности
Могућност најма / куповина опреме потребне за активности
Унутрашњи и спољашњи спортско-рекреативни садржаји и опрема
Медицинска и спасилачка подршка
Школе, курсеви, такмичења, манифестације и слично
Анимација, програми, концерти са темом
Угоститељски садржаји у близини
Одговарајућа гастрономска понуда здраве хране
Туристичка инфраструктура / атракције повезане са спортско-рекреативним активностима
ЕЛЕМЕНТИ ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈЕ

• Могућност учествовања група различитих способности и могућности (почетници, деца и слично).

6. СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА
Стратегија конкурентности
У сврху побољшања услова за развој туризма Новог Сада, овим планом се предлаже имплементација десет
кључних програма конкурентности, са циљем побољшања конкурентских недостатака (идентификованих у Финалном извештају овог плана) који негативно утичу на конкурентност приватног и јавног сектора укљученог у развој туризма.
КЉУЧНИ ПРОГРАМИ КОНКУРЕНТНОСТИ
Ревитализација старог градског језгра Новог Сада
Програм Хотел Плус
Програм развоја приватног смештаја
Програм развоја гастрономске понуде
Уређење пешачких и бициклистичких стаза
Интегрисани план едукације
Заштита и очување историјских грађевина
Модернизација музеја
Клубови конкурентности
Друмско и туристичко означавање

РЕВИТАЛИЗАЦИЈА СТАРОГ ГРАДСКОГ ЈЕЗГРА
Старо градско језгро је најатрактивнији урбани део и центар Новог Сада смештен преко пута Петроварадинске
тврђаве. Трг слободе на чијем централном делу се налази скулптура Светозара Милетића (градоначелника,
поете и борца за слободу) је централно састајалиште Новосађана. Споменик културе и најимпозантнији објекат
на тргу је Градска кућа, саграђена у неоренесансном стилу 1895. године. Преко пута Градске куће налази се
римокатоличка жупна црква Имена Маријина (популарно звана катедрала) саграђена 1896. године.
Пешачко подручје Змај Јовине и Дунавске улице препознатљиво је по зградама изграђеним током 18. и 19. века.
Најстарија кућа је на броју 28 - ‘Код белог лава’ изграђена 1720. године, сматра се првом кућом на спрат у Новом
Саду. Кућа представља типичну историјску кућу имућног занатлије.
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Змај Јовина улица назива се још главном улицом из времена Аустрије. Простире се од Трга слободе до
Владичанског двора. У овој улици одувек су се налазиле трговине и угоститељски објекти. Архитектура зграда у
улици варира од барока преко класицизма до неоренесансе, а већина фасада је недавно реновирана. У улици
се налази православна црква Св. Ђорђа.
Дунавска улица заузима простор између Змај Јовине и Београдског кеја, спаја центар града и обалу Дунава.
Некада мочварно подручје, до краја 18 века се затрпава, изграђује се улица гостионица ‘Код енглеске краљице’
на месту које је данас Музеј Војводине. У близини Дунава и у продужетку Дунавске улице сместио се Дунавски
парк. Парк је изграђен на месту рукавца Дунава који је такође насипан и уређен.
ЦИЉ ПРОГРАМА
Старо градско језгро Новог Сада је срце урбаног дела и главно место окупљања, и стога представља централно
место за креирање ’света доживљаја’ за посетиоце кроз богатство архитектуре, наслеђа, културе и историје.
Уређење овог дела града је већ започето (уређење фасада и сл.), али као незаобилазни пункт за све посетиоце
и туристе Новог Сада, потребно је уз то и структурисати / кластерисати овај простор на конкурентан начин који
омогућује гостима Новог Сада да уживају у различитим искуствима главног урбаног центра Војводине. Осим што
се креира додата вредност за посетиоце, ревитализацијом срца града подиже се квалитета живота за локално
становништво јача локални идентитет.
ОПИС ПРОГРАМА
Ревитализација старог градског језгра укључује активности у оквиру неколико сегмената – уређење целокупног
простора старог градског језгра (фасаде, урбана галантерија и сл.), и креирање кључних кластера / зона унутар
целог подручја. Овај програм подразумева следеће:
• Ревитализација и уређење целог подручја градског језгра
• Ревитализација простора уз Дунав
• Креирање кластера:
а. Културна четврт
б. Забавна четврт
ц. Гастро четврт
д. Шопинг четврт
е. Еко-етно четврт
АКТИВНОСТИ/КОРИСНИЦИ
Ревитализација и уређење целог подручја градског језгра
• Потребно је и даље улагати у очување и ревитализацију истoријски важних грађевина. Реновирању зграда
приступа се тако да се велика пажња придаје очувању историјских елемената, као и стилова архитектуре и
традиционалних боја фасаде. Туристима треба омогућити приступ местима од значаја (нпр. Градској кући,
музејима, катедрали и другим историјски/културно важним грађевинама). Постављају се путокази до атракције, као и инфо табле/панели са кратким информацијама о атракцијама, мапама и сл. Промет аутомобилима је потребно преусмерити ван старог језгра што већим делом и проширити пешачку зону. Нови Сад
има потребу за додатним паркиралиштима, тако да је потребно изградити паркиралишта / гараже, и на тај
начин спречити коришћење јавних површина за паркирање и отворити нове просторе за пешаке. За креирање атмосфере у градском се језгру користи ’амбијентално’ осветљавање најатрактивнијих грађевина. За
посетиоце се креирају итинерари који обједињују кључне атракције градског језгра.
• Очување постојећих и побољшање нових зелених површина (добар пример је Дунавски парк). То подразумева омогућавање лаког приступа зеленим површинама, уклоњане архитектонских баријера, постављање
панела са информацијама/мапама, ограда, осветљења, итд. Потребно је израдити програме дизајна зелених површина, њиховог одржавања (врсте цвећа, периоди у којима ће се садити и реновирати, итд.) Овим
програмом одређује се и опремање паркова, као и основне услуге које се нуде у парковима (тоалети, пешачки пролази, продавнице сувенира, објекти хране и пића, терасе, информативне табеле, итд).
Ревитализација простора уз Дунав
• Ревитализација постојеће променаде уз Дунав подразумева следеће:
о Уређење урбаном галантеријом (клупице, лампе, канте за смеће, итд.) која је на неким местима дотрајала или уопште не постоји
о Опремање пунктова за одмор на шеталишту (на локацијама са најлепшим погледом према Тврђави (са
телескопима, тоалетима, мањим угоститељским објектима са терасама).
о Додатно уређење постојећег Београдског кеја и кеја Жртава рације зелених површина које се налазе
између Града и Дунава уз променаду. Постављају се архитектонски детаљи, скулптуре, игралишта за
децу, како би се додатно појачала атрактивност подручја и креирао додатни мотив за долазак на обалу
реке.

2008. strana – Broj 61

SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA

31. decembar 2010.

• Уређење постојећег пристаништа на Дунаву уз Кеј жртава рације, којим се јача употреба пристаништа у туристичке сврхе. Потребни су мањи излетнички бродови којима се омогућава обилазак кључних места
видљивих са Дунава. Такође, системом пристаништа који су планирани (Рибарско острво, Каменичка ада,
Петроварадинска ада, тврђава) Дунавом се повезују кључне искуствене зоне Града.
Креирање кластера
Многе градске дестинације креирале су кластере са различитим темама које обогаћују понуду Града / дестинације (нпр. Даблин, Манчестер, итд.). Следећи те примере, за Нови Сад предлажемо креирање следећих четврти
(кластера):
• Културна четврт – представља подручје старог градског језгра које синергијски обухвата елементе културе, уметности, историје, наслеђа, музике, архитектуре и сл. Ова четврт смешта се у простор града са галеријама и осталим значајнијим културним институцијама и постаје окружење у којем се окупљају уметници и
перформери, а туристи и локално становништво их посећују ради стицања нових искустава. На овај начин
се ревитализују делови града и креирају нова искуства. Предлаже се и јача подршка културним догађањима која су препозната као перспективна, а одвијају се у центру града, као и се организација нових мањих
догађаја који су додатни елемент изградњи имиџа Града као културне дестинације. Неки од данас постојећих, а врло перспективних догађаја, су Стеријино позорје фестивал (мај и јуни), Змајеве дечије игре (јуни), Cinema city - Фестивал филма (јун), Нови Сад Jazz фестивал, ИНФАНТ – Интеранционални фестивал
алтернативног и новог театра (јуни и јули), итд.
• Забавна четврт - подразумева квалитативну и квантитативну надоградњу барова и клубова разних музичких тема на већ постојеће забавно подручје Улице Лазе Телечког. Забавна четврт треба да буде место где
се одвија ноћни живот града и где се налазе најпопуларнији клубови и барови.
• Гастро четврт - Град Нови Сад као центар Војводине, треба да преузме улогу главног гастрономског центра
Покрајине, подстицањем отварања разних врста и типова угоститељских објеката у старом градском језгру. Посебан је нагласак на следеће улице: Лазе Телечког, Светозара Милетића, Николе Пашића, Његошеве и улице Модене. Делови гастрономске четврти могу се специјализоати, као на пример, један део четврти
да садржи ресторане са националном кухињом, затим други део четврти је ’свет у малом’ са интернационалним ресторанима, итд. На овај начин ствара се кластер гастрономије у најужем центру града.
• Шопинг четврт - подразумева креирање подручја са разноврсним продавницама, укључујући робу познатих
и популарних робних марака, независних мањих бутика, урбаних кафе барова и сл. који ће пружати додатни мотив туристима и посетиоцима Новог Сада за боравак у дестинацији.
• Еко-етно четврт – подразумева стварање одређеног броја продавница са локалним производима (локално
произведена храна и прехамбени производи, локалне рукотворине, сувенири, специјализовани гастрономски дућани, модни дизајн и остало) што је посебно атрактивно за туристе и посетиоце Новог Сада. Једна
од могућих локација је постојећа Рибља пијаца, коју је потребно преуредити. Овај простор функционално
се надовезује на Змај Јовину и Дунавску улицу, са једне стране и Архив Војводине, Музеј и Дунав са друге
стране. Ова четврт позиционира се као централни простор на којем се туристи сусрећу са локалним становништвом и типичним производима Новог Сада / Војводине.
ПРИОРИТЕТ
НИЗАК

СРЕДЊИ

ВИСОК

ПРОГРА М – ХОТЕЛ ПЛУС
ЦИЉ ПРОГРAМА
Подизање нивоа квалитета и реструктурисање смештајних капацитета следећи најбоље интернационалне
стандарде. Овај програм треба да се имплементирати у хотелима на рок од три до пет година.
Циљеви овог програма су:
• бољи стандарди квалитета у хотелима виших категорија у Новом Саду
• имплементација интернационалног система стандардизације хотелских садржаја и услуга
• креирање нових хотелских концепата попут бутик хотела (боутиqуе хотели) високе категорије
• специјализација према сегментима гостију (породице, пословни гости, итд.)
• повећано задовољство и лојалност гостију
• побољшање додатних услуга (нпр. забава)
ОПИС ПРОГРАМА
Овај програм подразумева следеће елементе:
• Подизање стандарда квалитета постојећих хотела на међународних 3*, 4* и 5*
• Стимулисање улазака нових хотела (СМЕ) и већих хотелских ланаца
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Побољшање тренутне понуде у хотелима (wellness, конференцијски садржаји, спорт, услуге, итд.)
Побољшање естетике – баште, терасе, и сл.
Специјализација хотелских садржаја за одређене групе гостију
Повећање квалитета услуга хране и пића у хотелима
Побољшање квалитета конгресних / конференцијских садржаја
АКТИВНОСТИ/КОРАЦИ

• У генералном смислу, да би се побољшао ниво квалитета хотелске понуде у Новом Саду, неке од активности су:
о Организација Хотелског форума за све хотелијере Новог Сада где ће заједно са представницима
интернационалних организација и/или хотелских кућа разменити искуства, знање управљања и остале
еленменте везане уз развој хотела
о Креирање развојних стандарда свим кључним субјектима, посебно онима који планирају реновирању
или изградњу смештајних објеката
о Дистрибуција стандарда локалним властима за контролу / одобрење потенцијалних нових пројеката, уз
већ дефинисан национални систем категоризације смештајних објеката
• Развој бутик (boutique) хотела
о Архитектура и дизајн – стил, различитост и интимност су кључне речи код архитектронског дизајна
боутиqуе хотела, који привлаче нишу гостију који траже посебне и другачије објекте који задовољавају
њихове потребе. Бутик хотели нису стандардизовани у дизајну, и дефиниција и изражај одређене теме
су кључан фактор успеха оваквих објеката. Многи боутиqуе хотели обликују различите теме у свакој од
својих соба, што боравак гостију увек изнова чини јединственим.
о Услуга – многи етаблирани бутик хотели држе да у ову групу спадају објекти са највише 150 соба.
Верује се да је кључан елеменат који раздваја бутик хотеле од стандардних хотела управо искуство
комуникације са хотелским особљем.
о Циљна тржишта – гости бутик хотела су углавном особе од 20 до 50 година старости, са средњим / високим
примањима. Бутик хотели у градским центрима су мали и интимни и гостима дају могућност да доживе
локални идентитет и начин живота. Успешни боутиqуе хотели у градовима обједињују традиционалну
архитектуру са комфором и луксузом модернизма и особношћу локалне заједнице.
• Специјализација смештајних капацитета (хотела) према сегментима гостију (креирање ознака)
о Пословни хотел – смештај специјализован за пословне госте. Неки од садржаја укључују: одређен
намештај у собама (радни сто са светиљком, брза интернет веза / wirless), собе за састанке, бизнис
центар, брзи ’check-out’
о Породични хотел – специјализован за породице са децом. Неки од садржаја укључују: најмање 10%
соба са међусобно повезаним собама, најмање 25% соба са опремом за бебе и децу (додатни лежај),
дечији клубови са целодневном организацијом активности за децу свих узраста, игралиште за децу
(унутрашње и спољашне), ресторан са дечијим јеловником
о Club хотел – хотел специјализован за рекреацију и спорт: нуди садржаје за барем пет различитих
активности / спортова, нуди услуге спортских инструктора, организује рекреационе програме за децу и
одрасле, има базен, фитнес центар, ресторан са понудом здраве хране
о Конференцијски хотел – смештај оријентисан на одржавање састанака, конференција, семинара и сл.
Неки од садржаја укључују: Најмање две собе за састанке, одговарајућа техничка опрема и услуга,
бизнис центар
о Здравље и фитнес хотел – хотели који се специјализују опремом и услугом за ’здравље’ и ’фитнес’, а
оријентисани су искључиво на одморишне госте (не на госте који захтевају медицинску услугу)
ПРИОРИТЕТ
НИЗАК

СРЕДЊИ

ВИСОК

ПРОГРАМ РАЗВОЈА ПРИВАТНОГ СМЕШТАЈА
ЦИЉ ПРОГРАМА
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С обзиром на све већу тражњу за приватни смештајем, а посебно у време одржавања фестивала (EXIT), у Новом
Саду је потребно водити бригу о развоју квалитетних приватних смештајних капцитета. Овим програмом осигурава се подизање нивоа квалитета и реструктурисање, следећи најбоље интернационалне стандарде за капацитете приватног смештаја. Циљ програма је:
• Повећање стандарда квалитета приватног смештаја
• Имплементација међународних стандардизацијских система за приватне смештајне капацитете (нпр. британски bed & breakfast – B&B)
• Специјализација за одређене сегменте гостију (породице, млади, итд.)
Повећање задовољства и лојалности гостију
ОПИС ПРОГРAМА
Овај програм подразумева следеће елементе:
• Креирање диференцираних стандарда квалитета
• Креирање система класификацијских ознака (базично, комфорно, супериорно)
• Побољшање опреме и садржаја у капацитетима приватног смештаја
• Специјализација за одређене сегменте гостију
Овај програм спроводи се сарадњом јавног и приватног сектора, која се одражава у креирању стандарда квалитет за смештај у приватним капацитетима, као и означавање оних објеката који задовољавају те стандарде. Јавни сектор (нпр. ТОНС у сарадњи са Градом или Покрајином) може осигурати кредитну линију за изнајмљиваче
приватног смештаја, којом се омогућава приватним субјектима да инвестирају у побољшање својих објеката.
АКТИВНОСТИ/КОРАЦИ
• Креирање ознака за различите врсте приватног смештаја:
о Bed & breakfast (B&B) – ноћење са доручком
о Ноћење са полупансионом
о Смештај са кухињом (’self-catering’)
о Најам апартмана или куће (одвојено од власника објекта)
о Специјализовано за: породице са децом, групе, итд.
• Побољшање тренутне понуде кроз:
о доградњу (купатила у свим собама), побољшање екстеријера, екстерну реконструкцију и уређење постојећих објеката у центру града
о Понуда комплементарних услуга – трансфери, разгледање града, једнодневни излети до Фрушке горе,
салаша и сл.
о Централизација услуга – резервације, сервис за чишћење итд.
• Улога ТОНС-а јест:
о Мотивација и пружање подршке власницима приватних смештајних капацитета у међусобној сарадњи,
подршка у промоцији и комерцијализацији (нпр. на Web страницама ТОНС-а)
о Бесплатне мапе са означеним локацијама приватног смештаја у Граду
о Издање брошуре са комплетном листом приватних изнајмљивача (са ценама, категоријама, садржајима,
и сл.)
ПРИОРИТЕТ
НИЗАК

СРЕДЊИ

ВИСОК

ПРОГРАМ РАЗВОЈА ГАСТРОНОМСКЕ ПОНУДЕ
ЦИЉ ПРОГРАМА
• Многе дестинације на туристичком тржишту такмиче се да би понудиле што разноврснија искуства / доживљаје својим посетиоцима. Локална гастрономија (храна и вино) интегрални су део искуства / доживљаја
дестинације. Осим тога, идентитет локалног становништва рефлектира се и јача кроз гастрономска искуства која дестинација нуди својим гостима.
• Војвођанска гастрономија са лепезом традиционалних јела различитих нација које у њој живе, изузетно је
важан ресурс у туристичкој понуди Новог Сада. Овај програм конкурентности помоћи ће у специјализацији
гастрономије, као и њеној диференцијацији у односу на друге дестинације у Војводини и Србији
• Овај програм потребно је имплементирати у гастро четврти (према програмима конкурентности), дакле у
самом Граду, али и на подручју Сремске Каменице

31. decembar 2010.

SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA

Broj 61 – Strana 2011.

ОПИС ПРОГРАМА
• Обогаћивање искустава / доживљаја Новог Сада креирањем гастрономских искустава
• Суделовање локалних произвођача здраве хране у дистрибуцији својих производа локалним ресторанима
• Специјализација и диференцијација гастрономске понуде Новог Сада.
АКТИВНОСТИ/КОРИСНИЦИ
Креирање атрибута са додатном вредношћу у склопу гастрономске понуде Новог Сада - креирањем одабраних специјалних ознака Нови Сад успоставиће властиту диференцијацију конкурентских подручја Војводине.
Програми радионица ‘Кувај и пробај' - куварске радионице за туристе (индивидуалце, групе, парове, компаније
итд.) у трајању од пола дана до неколико дана, организовање 'team building' радионица за корпоративне госте и сл.
Програм 'Локални производи за локалну кухињу' - производња органске хране за употребу у локалним ресторанима - уговори локалних произвођача органске хране са локалним ресторанима и хотелима о купопродаји органских производа
Креирање специфичних ознака за објекте са понудом хране и пића према
о Карактеристикама гостију: породице, за младе, сладокусци ('гурмани'), итд.
о Карактеристикама хране: здрава и дијетална храна, органска храна, вегетеријанска храна, локална храна, међународна кухиња, итд.
о Карактеристике угођаја: локална кухиња, романтични ресторан, ресторани и барови на отвореном или
терасама, итд.
Оснивање комисије за дефинисање, имплементацију и контролу критеријума доделе ознака квалитета - бави се
идентификацијом ознака, дефинисањем критеријума за сваку ознаку, додељивање ознака, као и мониторинг и
испуњење критеријума за задржавање ознака. Објекти хране и пића са истим ознакама треба да промовишу
своју ознаку тако да организују догађаје. Нпр. они са ознаком 'Локална кухиња' могли би организовати 'Дане локалне кухиње' и сл.
ПРИОРИТЕТ
НИЗАК

СРЕДЊИ

ВИСОК

УРЕЂЕЊЕ ПЕШАЧКИХ И БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА
ЦИЉ ПРОГРАМА
За потпуно упознавање са градом и његовим културним и природним атракцијама потребно је креирати систем
стаза за пешаке и вожњу бициклом у Новом Саду. Уз то, Нови Сад је са својим природним лепотама у окружењу
(Фрушка гора, Дунав) атрактивна дестинација за осмишљавање различитих активности у природи. Рекреација,
здрав начин живота, ужитак у природи, и сл. трендови су који подржавају ову могућност развоја разноврсне понуде активности, па се овим програмом креира систем пешачких / бициклистичких рута у граду и околини (понајпре Фрушкој гори и уз Дунав). Дакле, осим активирања рекреативних зона у окружењу, у самом је граду потребно креирати подручја за шетњу и вожњу бициклом, а први је корак уређење стаза уз Дунав.
ОПИС ПРОГРАМА
Стазе за пешаке и бициклисте у граду потребно је означити (путокази, информацијски пунктови на кључним тачкама интереса, мапе, итд.) и организацијски сигурносно уредити за пешаке и бициклисте (реорганизација аутомобилског саобраћаја, где је потребно). Атрактивне пешачке и бициклистичке стазе у окружењу морају бити маркиране, различитих нивоа захтевности, са свим потребним ознакама и путоказима, а цео систем потребно је
означити на мапама пешачко-бициклистичких рута.
АКТИВНОСТИ/КОРИСНИЦИ
Да би систем пешачких и бициклистичких тура био конкурентан и атрактиван, потребно је осигурати следеће
елементе:
• побољшање постојећих пешачких и бициклистичких стаза, али и квалитетан развој нових, што укључује и
путеве / стазе које су међусобно повезане
• организовање стаза са пунктовима на кључним тачкама интереса на различитим локацијама, који могу (где
је могуће) додатно понудити места за кратки одмор и уживање у локалним гастрономским специјалитетима, а све у природном окружењу (нпр. простори уз Дунав, пунктови у Сремској Каменици на путу за Фрушку
гору, итд.)
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• систем пешачких и бициклистичких стаза мора бити доступан на картама које посетиоци могу купити на
различитим местима (у хотелима, трговинама са сувенирима, итд.)
• комплетан систем пешачких и бициклистичких стаза мора бити исправно и квалитетно означен и континуирано одржаван и унапређиван
• пунктови за најам бицикла и додатне опреме
овај програм потребно је урадити у сарадњи са ТО Војводина и НП Фрушка гора, јер се на тај начин руте
градске дестинације повезују са онима у окружењу и креира додатна вредност за госте Новог Сада
ПРИОРИТЕТ
НИЗАК

СРЕДЊИ

ВИСОК

ИНТЕГРИСАНИ ПЛАН ЕДУКАЦИЈЕ
ЦИЉ ПРОГРАМА
• За побољшање целокупне конкурентности туристичких активности у Новом Саду, кључно је да се повећа
професионалност и људи запослених у туризму. Према томе, едукација и тренинг су кључни фактор успеха
у задовољавању очекивања и потреба гостију, пружању одговарајуће вредности за новац и на тај начин
подизање нивоа њиховог задовољства и лојалности. Уз све то, професионалност људских кадрова запослених у туризму значајно утиче на квалитет имиџа дестинације
ОПИС ПРОГРАМА
Циљ овог програма је интегрисање и унапређење едукације и тренинга у школама туризма, као и креирање тренинг програма за запослене у сектору туризма. Програми тренинга биће фокусирани на специфична критична
подручја и теме унутар сектора смештаја, путничких агенција, угоститељских објеката, локалних предузетника и
запослених у јавном сектору.
Очекују се конкретни резултати у смислу:
• Специјализованих запослених / професионалаца у туризму
• Висок квалитет услуга према гостима
Побољшање професионалности и културе услуга унутар сектора туризма
АКТИВНОСТИ/КОРАЦИ
• Образовање комисије за процену потреба едукације и тренинга запослених у туризму, која ће имати одговорност за следеће:
о Процену потреба едукације и тренинга и одлучивање о приоритетним програмима едукације
о Одлучивање о садржају едукацијских и тренинг програма
о Одлучивање о потребама специјализације
о Одлучивање о избору локација и едукацијских метода
о Одлучивање о потребама компанија за специфичним професионалним знањима
о Одлучивање о стручним секторима који ће бити укључени у одређени програм едукације и тренинга (нпр.
хотели, ресторани, локални предузетници, итд.)
• Инволвирање приватних иницијатива и партнерство за финансирање програма
• Креирање интернет портала за оглашавање радних места
• Особе које могу учествовати у програмима едукације су запослени у свим секторима туризма:
о Запослени у сектору смештаја
о Запослени у сектору ресторана, барова итд.
о Запослени у туристичким организацијама
о Туристички водичи
о Запослени у путничким агенцијама
о Запослени у комерцијалном сектору
о Запослени у јавном сектору / сектор јавних услуга (транспорт итд.)
о Запослени у јавном сектору
• Образовни систем Војводине / Србије је добро артикулисан, али не осигурава комплетан тренинг за будуће
запослене у туризму. Потребно је осигурати квалитетан ниво техничких знања за људе који ће радити или
раде у сектору туризма, и то посебно на следећим подручјима:
о Предузетници и менаџери (интегрисани маркетиншки алати, управљачке технике, ’yield’ менаџмент технике, итд.)
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о Средњи менаџмент (истраживачки алати, базе података, управљање људским ресурсима, информационе
технологије, итд.)
о Операције (квалитет услуга, брига о кориснику/госту, мотивација, специјализација у одређеним подручјима рада)
• За дејствовање на наведеним подручјима предлажу се активности са различитим циљевима:
о Транс-професионални тренинг (за развој управљачких и комерцијалних знања и вештина као и за техничка знања и вештине везане уз различите активности, попут развој производа, техника директног
маркетинга, управљање квалитетом, итд.)
о Специјализована едукација и тренинг за различите секторе активности (туристички водичи, смештај,
путничке агенције, итд.)
Овај програм треба да спроведе ТОНС у сарадњи са Градском управом, ТО Војводина, Покрајинским секретаријатом, али и представницима компанија у туризму.
ПРИОРИТЕТИ
НИЗАК

СРЕДЊИ

ВИСОК

ЗАШТИТА И ОЧУВАЊЕ ИСТОРИЈСКИХ ГРАЂЕВИНА
ЦИЉ ПРОГРАМА
Побољшање стања историјских грађевина и њихова заштита кључни су фокус овог програма, а ради наглашавања културно-историјских елемената идентитета града креирања имиџа и позиционирања Новог Сада. Уз историјске грађевине у старом градском језгру, овим програмом обухвата се и део града који се назива Подграђе /
Градић на Петроварадинској страни Новог Сада, а представља амбијенталну целину која се хармонично наставља на амбијенталну целину Петроварадинске тврђаве, и заједно са њом чини јединствено подручје на десној обали Дунава. Подграђе или Градић са својим уским, кривудавим и калдрмисаним улицама и прелепим
грађевинама носи шарм старих времена, али због тренутног стања великог броја његових грађевина, приоритет
је његова заштита и уређење.
ОПИС ПРОГРАМА
Програм заштите и очувања историјских грађевина у старом градском језгру Новог Сада и Подграђу подразумева следеће:
• Очување грађевина од културно-историјске важности (чишћење и обнављање фасада, спољашно/унутрашње уређење грађевина и реконструкцију, одржавање архитектонских стилова и дизајна, реконструкцију
кровова, итд.)
• Уређење и заштиту културно-историјских грађевина/атракција
о Уређење приступа (побољшање приступа културно-историјским атракцијама у смислу уклањања архитектонских баријера, креирање различитих смерова приступа атракцији, креирање најбољег итинерара
за обилазак атракција, побољшање додатних услуга, као нпр. информације о атракцији итд.)
о Очување и одржавање (креирање програма за одржавање историјских атракција што укључује процедуре, начине чишћења и одржавања, итд.)
о Систем означавања (креирање система означавања за све атракције са обавезним информацијама попут ’како доћи до атракције’, детаљнијих информација о историји и значају грађевине, итд.)
о Додатне услуге (креирање додатних услуга и активности као нпр. терасе, продавнице сувенира, услуге
обиласка са водичем итд.)
АКТИВНОСТИ/КОРАЦИ
Први корак у имплементацији овог програма је образовање комисије експерата (историчара, архитеката, просторних и урбаних планера, дизајнера, и осталих стручњака) који ће идентификовати потребе и даљње кораке за
заштиту и очување историјских грађевина. Комисија има одговорност за следеће:
• Евалуација потреба заштите, уређења и очувања (идентификација приоритета)
• Процедуре (конзервацијске процедуре и процедуре надоградње, уређења и заштите)
• Технике уређења, заштите, надоградње и очувања
• Дефинисање материјала, дизајна, стилова за уређење грађевина
• За приватне грађевине који су у рангу културно-историјских споменика/грађевина под режимом заштите:
о субвенције и финанцијска помоћ за уређење фасада и спољнег изгледа грађевина
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о правила о спољашњем изгледу грађевина (аутентични материјали, боје и дизајн)
о правила о спољашњем излагању уређаја (нпр. ТВ сателитске антене, уређаји клима јединица, и сл.)
• Сарадња јавног и приватног сектора
Промоционалне кампање за подизање свести локалног становништва о значају ове иницијативе
ПРИОРИТЕТ
НИЗАК

СРЕДЊИ

ВИСОК

МОДЕРНИЗАЦИЈА МУЗЕЈА
ЦИЉ ПРОГРАМА
Музеји као јавне установе одговорне за очување, истраживање, документацију, „чувари“ историјског и културног
наслеђа, имају примарни циљ повећања вредности наслеђа у материјалном и у симболичком смислу, омогућујући туристима да га откривају, затим да га туристима интерпретирају. Значајни елементи и грађевине ове
колективне историје морају се зато очувати, истражити и учинити познатијима.
Музеј Града Новог Сада и Музеј Војводине од изузетног су значаја за професионализацију туристичког производа културе и догађања, и стога је неопходно да иновирају и модернизују своју понуду.
ОПИС ПРОГРАМА
Модернијим приступом Музеји се усмеравају на учење и забаву активности за госте са различитим мотивима путовања / доласка у Нови Сад, као на пример, изложбену галерију, видео / интерактивну мултимедијалну зону,
едукационе садржаје који дају могућност учења о Граду, Покрајини, историји и друштвеном развоју, локалној заједници, итд.
Потребно је да музеји нуде услуге интернета, затим обилазак са водичем, услуге хране и пића, простор за представе и концерте, трговине са сувенирима и локалним рукотворинама, производима везанима уз посету музеју и
са мотивима везаним уз Нови Сад/Војводину, као и књигама, мапама, штампаним водичима, итд
АКТИВНОСТИ/КОРАЦИ
Уз основне активности Музеја (истраживање, документацију, очување, рестаурацију, повећање вредности
културно-историјског наслеђа), активности Музеја односе се и на следеће:
• Одржавање привремених изложби (о различитим темама везано уз збирке Музеја и слично).
• Организација активности за разне врсте јавности (локалне – школе, породице, шира јавност – и стручњаци)
о Обилазак Музеја у пратњи водича.
о Радионице за децу и породице
о Итинерери за откривање Музеја и Новог Сада за школске и породичне групе.
о Међугенерацијске радионице (старији деци причају како су некада живели, као и легенде о граду које
знају, итд.).
о Конференцијски циклуси.
о Концертни циклуси.
о Изложбе предузетничких техника.
• Продавница Музеја, са линијом производа за продају повезана с имиџом Музеја:
о Каталози и друге публикације.
о Репродукције најважнијих експоната Музеја.
о Локални сувенири и рукотворине.
о Успомене и поклони.
о Разгледнице и постери.
о Књиге специјализоване за историју Града.
о итд.
• Оснивање Удружења пријатеља Музеја како би се створила одана локална група подршке у којој би се
налазили појединци, установе или јавна или приватна удружења чији доприноси би употпунили изворе
прихода Музеја и који би помогли у стварању прилика за различита догађања и садржаје који би Музеју
дали особност и нову динамику. Свако ко постане члан Удружења пријатеља Музеја може добити и:
о Бесплатне улазнице.
о Информације о Музеју и његовим активностима.
о Позивнице на промоције нових производа и свечана отварања.
о Попусте за производе у музејској сувенирници.
о Попусте за активности и услуге.
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ПРИОРИТЕТ
НИЗАК

СРЕДЊИ

ВИСОК

КЛУБОВИ КОНКУРЕНТНОСТИ
ЦИЉ ПРОГРАМА
Тренутна ситуација у туризму Новог Сада показује низак ниво сарадње кључних субјеката у туризму (интерсекторално и интрасекторално). Један од корака за побољшање сарадње, а тиме и за изградњу конкурентности у
туризму Града је потреба за формирањем клубова конкурентности. Ове клубове треба да формирају интересне
групе Новог Сада – хотелијери, угоститељи, путничке агенције, спортски клубови и савези, музеји и галерије,
култура, догађаји и сл.
Клубови конкурентности имају за циљ да пронађу најбољи могући начин за развој туризма Града кроз сарадњу,
партиципацију и координацију свих иницијатива у Граду. Искуство је показало да су овакви клубови кључан фактор у конкурентском развоју дестинација, јер се базирају на активној и ефикасној партиципацији свих интересних
група.
ОПИС ПРОГРАМА
Главни циљ мисија клубова конкурентности јесте спровођење активности које подижу ниво конкурентности интересних група Града Новог Сада на дужи рок, и на тај начин остварење потребне синергије и већу укупну конкурентност Града на туристичком тржишту.
Конкурентски клуб подразумева дискусијску платформу за анализу и договор око нових идеја, предлога и иницијатива које произлазе из Програма развоја туризма, а служи за побољшање конкурентности туристичких компанија, услуга и активности, и на крају целе дестинације.
АКТИВНОСТИ/КОРАЦИ
Клубови конкурентности су отворени за све субјекте инволвиране у развој туризма, као и за приватни и јавни
сектор. Кључне активности клубова конкурентности:
• Идентификација тржишних трендова – клубови конкурентности треба континуирано пратити ситуацију на
емитивним тржиштима, правовремено да идентификују тржишне трендове на страни понуђача туристичких
услуга и трендове у структури тражње. Циљ је да се на овај начин информишу све интересне групе о трендовима, и да се на тај начин развијају иновативна производна решења.
• Бенчмарк конкурената/најбољих пракси – праћење конкурената и дестинација са најбољом праксом пружа
могућност учења најбољих решења имплементираних од стране тих дестинација. На тај начин интересне
групе смањују ризик од понављања грешака других, и истовремено отварају могућност конкурентног развоја имплементацијом тржишно успешних модела.
• Структурисање производа – одређивање свих елемената који су део стварања финалног туристичког производа, и одређивање начина за организацију идентификованих елемената.
• Стварање додатне вредности – одређивање свих елемената помоћу којих се може створити додана вредност, чиме се појачава туристичко искуство, а самим тим и конкурентност производа, и на крају, целе дестинације.
• Програми тренинга – један од кључних фактора успеха представља и професионалност запослених у туризму. Едукацију и тренинг потребно је спровести на свим нивоима туристичког система Града Новог Сада.
Планирање развоја – давање јасних смерница жељеног правца развоја на бази антиципације тржиших трендова,
потеза конкурената и успешних градских дестинација.
ПРИОРИТЕТ
НИЗАК

ВИСОК

СРЕДЊИ

ДРУМСКО ТУРИСТИЧКО ОЗНАЧАВАЊЕ
ЦИЉ ПРОГРАМА
Град Нови Сад је у сарадњи са међународним организацијама започео пројекте туристичког означавања. Овај
први корак потребно је наставити даљњом изградњом интегрираног система означавања унутар саме дестинације, али и на путу до дестинације.

2016. strana – Broj 61

SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA

31. decembar 2010.

Путеви до Новог Сада оскудевају у саобраћајним знаковима и ознакама о туристичкој дестинацији Нови Сад,
што туристима који долазе друмским путем не улива поверење.
Систем друмског и туристичког означавања критичан је у развоју туризма, јер осим што пружа информације о дестинацији, туристичким атракцијама, ресурсима, услугама, тематским турама и итинерарима, итд., он посетиоцима и гостима улива поверење.
ОПИС ПРОГРАМА
Циљ овог програма је да се дефинише, осмисли, дизајнира и организује кохерентан и хомоген систем друмског и
туристичког означавања, који укључује путоказе до дестинације, ресурсе, атракције и туристичке услуге (храна и
пиће, смештај, шопинг, итд.). Систем означавања може се креирати према приоритетима и локалним карактеристикама дестинације (места која треба посетити, одабир материјала, боја и информација које се дају посетиоцима). Имплементација програма туристичког означавања резултира:
• Кохерентним системом друмског означавања
• Кохерентним, практичним и интегрисаним системом туристичког означавања
• Информацијама на два језика и два писма (српски / енглески и ћирилица / латиница)
• Повећањем броја посета кључним туристичким атракцијама Новог Сада
• Туристичким означавањем карактеристично за Војводину / Нови Сад (дизајн, боје, материјали, итд.)
• Већим нивоом знања посетилаца и локалног становништва о ресурсима и атракцијама Новог Сада
АКТИВНОСТИ/КОРАЦИ
Сарадња са покрајинским и државним институцијама одговорним за означавање на саобраћајницама у смислу
интензификације ознака на друмским прилазима Новом Саду
Оснивање комисије која ће одлучивати о потребама туристичке сигнализације, приоритетима, дизајну, бојама,
материјалима, димензијама, пиктограмима, местима постављања, итд.
Креирање различитих система сигнализације:
о Промоција: идентификовати и промовисати постојање ресурса и атракција
о Дестинација: идентификовати долазак у дестинацију
о Информације: информације које се дају на лицу места (ресурси, атракције)
Креирање различитих категорија сигнализације:
о Тематски знакови итинерара и тура: нпр. тура историје и културе, тура знаменитих личности Новог Сада,
тура салашима, итд.
о Информативни панели: креирање информативних панела са мапама, информацијама о тур. атракцијама, ресурсима и услугама, са тел. бројевима
ПРИОРИТЕТ
НИЗАК

СРЕДЊИ

Стратегија инвестиција
Стратегија инвестиција формулисана је с обзиром
на предложено искуствено структурирање Града, а овде дефинисани пројекти су нужна претпоставка за туристичку ревитализацију и развој Града.
С обзиром да се овде ради о стратешком документу,
мрежа пројеката која се предлаже представља оквир за
инвестиције, а независно од приоритета, они представљају нужност за професионалан туристички развој
Града. Циљ ове стратегије инвестиција је да се дефинисаним пројектима створи логичан систем стварања
додатних вредности путем новог туристичког менаџмента Града који се успоставља.
Пројекти који се овде предлажу, прва су скица могућих пројеката који подржавају туристичко позициони-

ВИСОК

рање и реструктурисање Новог Сада, а у складу су са
дефинисаним искуственим зонама Новог Сада (како је
приказано на карти).
Прихватањем и усвајањем овог програма развоја туризма Града Новог Сада, његовом имплементацијом и
даљим развојем управљачког механизма туризма Новог Сада, поставља се питање одговорности за планирање, иницирање и развој пројеката, а што може преузети потенцијална будућа Инвестиционо-развојна
агенција Новог Сада или ТОНС у координацији са Градском управом за привреду, односно осталим заинтересованим субјектима.
Листа пројеката који се предлажу следи у табели, а
њихова детаљна елаборација представља следећи корак у имплементацији овог програма развоја туризма
Града Новог Сада:

Систем друмског и туристичког означавања пружа
информације о дестинацији, туристичким
атракцијама, ресурсима, услугама, тематским турама
и итинерарима, итд.

Иновативан и модернизован приступ приказу
културно-историјског наслеђа и културне продукције
Града

Побољшање стања и заштита грађевина
(Преобликовање и рехабилитација традиционалне
атхитектуре, обнова и реконструкција грађевина,
уређење фасада и урбане галантерије, уређење
прилаза и сл.)

Интерпретација / тематизација Тврђаве и
организација догађаја

Ревитализација Подграђа, креирање културне зоне

Мултимедији, забава и рекреација

Уређење грађевина у којима су боравиле познате
личности новосадске / петроварадинске историје и
њихова тематизација, креирање туристичких
атракција

Изградња ‘viewpoint’ хотела на локацији Мишелук
(некадашњи комплекс телевизије)

Модернизација музеја и
галерија на подручју
Петроварадина

Пројекат заштите и
очувања Подграђа

Петроварадинска тврђава

Петроварадинско подграђе

Петровардинска ада

Туристичка валоризација
домова познатих личности

‘Viewpoint’ хотел

ОПИС

Систем означавања

ПРОЈЕКАТ

Мастер-план –
међународни конкурс

Приватно-јавни
пројекат

Мастер-план –
међународни конкурс

Приватно-јавни
пројекат

Мастер-план –
међународни конкурс
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Подизање атрактивности подручја и креирање
‘landmark’ смештајног објекта за модерну урбану
дестианцију Нови Сад

Подстицај одржању традиционалног наслеђа,
конкурентском позиционирању Новог Сада као
културне градске дестинације и изградња имиџа

Подстицај одржању традиционалног наслеђа,
конкурентском позиционирању Новог Сада као
културне градске дестинације и изградња имиџа

Подстицај одржању традиционалног наслеђа,
конкурентском позиционирању Новог Сада као
културне градске дестинације и изградња имиџа

Подстицај одржању традиционалног наслеђа,
конкурентском позиционирању Новог Сада као
културне градске дестинације и изградња имиџа

Подстицаји јавног
сектора приватним
иницијативама

Јавни пројекат

Подршка позиционирању Новог Сада као културног
центра Војводине и Србије
Подстицај одржању традиционалног наслеђа и
изградња имиџа Новог Сада

Јавни пројекат

ПОСЛОВНА
СТРАТЕГИЈА

Стандардизација и изградња конкурентности
дестианције

ЦИЉ

ПЕТРОВАРАДИН – ‘ИСТОРИЈА СУСРЕЋЕ МОДЕРНУ’

31. decembar 2010.
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Приказ етно наслеђа и локалне еко производње

Подстицај конкурентском позиционирању у
односу на европске урбане дестинације

Систем од 20 до30 ресторана

Уређење локалног дисплеја етно наслеђа и локалне еко
производње на локацији Рибље пијаце

Квалитативна и квантитативна надоградња барова и
клубова разних музичких тема на већ постојеће забавно
подручје Улице Лазе Телечког и обликовање тематске
целине

Креирање Гастро
четврти

Креирање Еко-етно
четврти

Креирање Забавне
четврти

Приказ војвођанског / српског националног
кулинарства и подстицај конкурентском
позиционирању

Припрема пројекта и подстицај
Града Новог Сада за инвестиције
са приватним сектором

Припрема пројекта и подстицај
Града Новог Сада за инвестиције
са приватним сектором

Припрема пројекта и подстицај
Града Новог Сада за инвестиције
са приватним сектором

Припрема пројекта и подстицај
Града Новог Сада за инвестиције
са приватним сектором

Подстицај конкурентском позиционирању у
односу на европске урбане дестинације

Креирање подручја са разноврсним продавницама,
укључујући робу познатих и популарних робних марака,
независних мањих бутика, урбаних кафе барова и сл.

Припрема пројекта и подстицај
Града Новог Сада за инвестиције
са приватним сектором

ПОСЛОВНА СТРАТЕГИЈА

Приказ културе Новог Сада

Креирање Шопинг
четврти

ЦИЉ

Подручје старог градског језгра који синергијски
обухвата елементе културе, уметности, историје,
наслеђа, музике, архитектуре и сл.

ОПИС

Креирање Културне
четврти

ПРОЈЕКАТ

СТАРО ГРАДСКО ЈЕЗГРО –‘КУЛТУРА ЖИВОТА У ГРАДУ’
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Ревитализација урбане архитектуре

Стандардизација излога, дизајн, употреба и врсте материјала
и креативна естетска решења

Проширење пешачке зоне у старом градском језгру, регулација
промета

Уређење и хортикултурално опремање шеталишта, и уређење
стаза за бицикле

Ознаке, путокази, табеле, инфо-пунктови, инфо-панели, итд.

Иновативан и модернизован приступ приказу културноисторијског наслеђа и културне продукције Града

Побољшање стања и заштита грађевина (Преобликовање и
рехабилитација традиционалне атхитектуре, обнова и
реконструкција грађевина, уређење фасада и урбане
галантерије, уређење прилаза и сл.)

Регулација излога и
стандардизација
пословних означавања и
осветљења

Проширење пешачке зоне

Пешачке и бициклистичке
стазе

Систем означавања

Модернизација музеја и
галерија у старом градском
језгру

Заштита и очување
историјских грађевина

ОПИС

Уређење фасада у старом
градском језгру

ПРОЈЕКАТ

ЦИЉ

Подстицај одржању традиционалног наслеђа
и изградња имиџа Новог Сада

Подршка позиционирању Новог Сада као
културног центра Војводине и Србије

Стандардизација и изградња конкурентности
дестинације

Подстицај расту квалитета туристичке зоне

Подршка позиционирању Града као центра
живота по мери човека (живот на отвореном,
итд.)

Подстицај конкурентском позиционирању у
односу на европске урбане дестинације

Подстицај конкурентском позиционирању у
односу на европске урбане дестинације

СТАРО ГРАДСКО ЈЕЗГРО –‘КУЛТУРА ЖИВОТА У ГРАДУ’

Јавни пројекат

Јавни пројекат

Јавни пројекат

Јавни пројекат

Јавни пројекат

Јавно – приватни
пројекат

Јавно – приватни
пројекат

ПОСЛОВНА
СТРАТЕГИЈА
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Подршка позиционирању Новог Сада као
дестинације за искуство реке и рекреацију
на реци
Позиционирање Новог Сада као друге
главне луке на Дунаву у Србији (уз Београд)
и незаобилазне тачке на крстарењу Дунавом

Развој центара за активности на води (Веслачки клуб,
остале активности на води), угоститељских садржаја,
уређење и одржавање паркова

Уређење пристаништа за речне крузинг бродове са свим
попратним садржајима (за прихват гостију са бродова,
тур. инфо центар, продавнице са сувенирима и локалним
производима, објекти хране и пића)

Уређење и хортикултурално опремање шеталишта, и
уређење стаза за бициклисте

Каменичка ада

Пристаниште за речне
бродове за крстарење
Дунавом

Уређење шеталишта и стазе
за бициклисте уз Дунав

Подстицај расту квалитета туристичке зоне

Подршка развоју туристичког производа
наутике и позиционирању Града као
дестинације на реци

Изградња марине са свим припадајућим садржајима,
креирање простора за рекреацију и активности уз Дунав
(риболов, кану/кајак, вожња бициклом, јахање, итд.)

Рибарско острво

ЦИЉ
Подршка позиционирању Новог Сада као
забавне и активне дестинaције на реци

ОПИС

Штранд

ПРОЈЕКАТ

ДУНАВ – ‘ГРАД СЕ СПУШТА НА РЕКУ’

Јавни пројекат

Јавно – приватни пројекат

Мастер план – међународни
конкурс

Мастер план – међународни
конкурс

Мастер план – међународни
конкурс

ПОСЛОВНА СТРАТЕГИЈА
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Маркетиншка стратегија
С обзиром на константне промене у понашању гостију и континуираним променама трендова, маркетинг
стратегија за Нови Сад мора се континуирано прилагођавати и бити флексибилна. То значи да сви кључни
субјекти у туризму Града морају бити предати коришћењу најмодернијих маркетиншких алата и активности. Туристичка Организација Новог Сада као кључни
субјект, има задатак да развија и унапређује туристичке
маркетиншке програме, и што је још важније, мора да
ојача своју позицију као информациона и комуникацијска платформа за приватни и јавни сектор.
Стога ова маркетиншка стратегија ставља нагласак
на побољшање маркетиншке комуникације и система
продаје, као и професионалног обликовања туристичких производа Новог Сада.
С тим у вези, кључни маркетиншки циљеви Новог
Сада су:
1. Повећање удела одморишног туризма
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• Креирање ’света доживљаја’ у старом градском
језгру и Петроварадину
• Ревитализација Дунава са Рибарским острвом,
Штрандом и Петроварадинском адом
• Даљи развој СПЕНС-а као места догађаја и рекреације
• Модернизација музеја и галерија
• Развој нове марине по интернационалним стандардима
• Развој нових и побољшање постојећих винских /
бициклистичких / пешачких тура (такође у сарадњи са АП Војводина)
2. Смештајни капацитети
• Изградња неколико нових хотела по интернационалним стандардима и хотела са интернационалним хотелским брендовима

• Развој атрактивних туристичких производа за релевантно тржиште тражње

• Брендирање постојећих хотела за ’niche’ тржишта
(нпр. ’boutique’ хотел, породични хотел, ’gourmet’
хотел, итд.)

• Креирање нових искустава кроз ’lifestyle’ маркетиншке програме и иницијативе

• Модернизација постојећих капацитета према интернационалним стандардима

2. Повећање туристичких долазака из страних земаља

• Стандардизација и класификација капацитета
приватног смештаја

• Циљање нових сегмената тржишта као приоритет
• Ширење и побољшање гео маркетинга
• Фокус на online booking и е-маркетинг
• Креирање пакета, програма и итинерара који се
могу уврстити у програме и иницијативе туроператора
3. Креирање е-маркетинга ’нове генерације’
• Даљњи развој туристичке Интернет странице Новог Сада кроз приступачан, функционалан и професионалан садржај и резервацијски систем
• Почетак присуства на друштвеним интернетским
мрежама попут Facebook-a, Twitter-a, TripAdvisor-a,
Flickr-a и слично
• Преусмеравање буџета ТОНС-а према е-маркетингу
4. Почетак развоја бренда (робна марка) Новог Сада
• Развој бренда Новог Сада неизоставан је како би
се креирала, односно повећала свест о Новом
Саду као туристичкој дестинацији у перцепцији
постојећих и потенцијалних тржишта и гостију
• Бренд Новог Сада омогућује јачу комуникацију јединствених продајних предлога дестинације и ослобађа емоције, кредибилитет и симпатије од
стране потенцијалног госта
• Употреба бренда у интерном маркетингу је такође
важна, због тога што на тај начин сви кључни
субјекти приватног и јавног сектора користе исте
комуникацијске линије и следе јединствени корпоративни идентитет

• Интензификација коришћења интернационалних
резервационих система за хотеле и интернет резервационих система
3. Управљање
• Креирање пословних сектора туристичких производа, а да се притом омогући боља сарадња
кључних субјеката са истим или сличним производом
• Заједничке маркетиншке кампање ТОНС-а и различитих партнера (хотела, покрајине, НТО-а, итд.)
• Фокус ТОНС-а на професионално планирање
буџета и коришћење маркетиншких алата, са посебним нагласком на интернет.
Стратегија портфеља производа
Добар маркетинг систем ће помоћи туризму Новог
Сада у оптимизацији постојећих производа, али и у развоју нових, како би се повећао број, разноликост, квалитет и врста понуде која је предуслов за раст туристичких прихода.
Кључне претпоставке за развој портфеља производа су:
Кратки одмори:
• Развој пакета са различитих темама – Култура
(историјске четврти, Тврђава, музеји); Шопинг и
ресторани; Ноћни живот и забава.

Кључне претпоставке

• Пакети укључујући лет и трансфер

1. Туристичка инфраструктура

• Креирање понуде за викенд-одмор у Новом Саду

• Ревитализација и тематизација Петроварадина

• Посебне теме за вансезонске периоде
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Туринг:
• Сарадња са интернационалним ауто-клубовима
(ОАМТЦ; АДАЦ) за креирање посебне понуде за
њихове чланове
• Понуда релевантних пакета аутобуским компанијама и туроператорима

• Развој нових пакета за ЕXIT за повећање просечне дужине боравка гостију
• Развој нових, снажних догађаја за подршку у периодима ван сезоне
Пословна путовања (MICE):
• Промоција преко ’сектора за састанке/конвенције’
у ТОНС-у, где би се све активности везане за управљање овим производом требале фокусирати,
а са снажним фокусом на интернационална тржишта
• Организација већих конгреса током целе године
• Креирање клуба производа са свим релевантним
субјектима у оквиру овог сектора

Наутика:
• Оглашавање наутичких путовања Дунавом из
Београда и осталих градова у регији, из којих је
релативно лако доћи до Новог Сада спортским
бродовима
• Пакети са паркирањем бродова, смештајем, гастро-понудом и ноћним животом
• Снажне иницијативе и стратегија за развој наутичког туризма на Дунаву
• Потребни преговори са речним крузинг-компанијама за укључивање Новог Сада у програме и
пакете
• Креирање различитих излетничких пакета у
трајању од три часа, шеср часова, са понудом са
ноћењем. Такође је потребно укључити Фрушку
гору у овакве програме

Гастрономија и вино:
• Клубови производа у сарадњи са Покрајином (рурални, гастрономија и вино, итд.)
Сегментација
Потреба и тражња различитих циљних група гостију
треба да одговара тренутној и будућој понуди и кључним вредностима у туризму Новог Сада. Веома је важно да се маркетиншки напори усмере највише на генерисање свести о дестинацији, тако што ће се
идентификовати различите вредности за сваку циљну
групу, а што омогућује почетак изградње лојалности
Новом Саду.
Можемо дефинисати неколико традиционалних циљних група по производу:

Рекреација у природи:
• Развој пакета за различите активности (бициклизам, пешачење, итд.)
• Интеграција Фрушке горе у понуду пакета
Догађаји и култура:

Кратки
одмори

Туринг

Наутика

Спец.
интереси

*

*

Породице
Млади

*

*

Парови

*

*

*

Сениори

*

*

*

Групе пријатеља

*

Пословни гости

Стратегија гео тржишта
Буџет ТОНС-а за 2010. годину износи 58 милиона динара, те је стога јасно да је промоција на различитим
тржиштима прилично лимитирана. Ипак, успешан маркетинг на релевантним тржиштима тражње је могућ уз
следеће услове:
• ТОНС ће снажно партиципирати у заједничким
маркетиншким кампањама заједно са кључним

31. decembar 2010.

Догађаји

MICE

Гастро и
вино
*

*

*

*

*

*
*

*

*

*
*

*

локалним субјектима, Војводином и Националном
туристичком организацијом
• Е-маркетинг ће представљати значајан елемент у
целокупној кампањи
Са циљем да се маркетиншки буџет користи ефикасно,
неопходно је да се препознају кључна тржишта тражње.
Кључан приступ за освајање нових тржишта ослања се на
кооперацију са нискобуџетним авиокомпанијама које лете
у Београд и Осијек:
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Авио компаније

Дестинације

Дани у недељи

German wings

Келн/Бон

1,3,5,7

Штутгарт

2,4,7

Niki

Беч

1,2,3,4,5,6,7

Norwegian Air Shuttle

Осло

1,4

Штокхолм

субота

Дортмунд

2,4,6

Лондон-Лутон

2,4,6

Wizz Air

Из примера многих европских дестинација види се да су заједнички напори сарадње са нискобуџетним авиокомпанијама дали резултате и омогућили туристичким организацијама да креирају свест на новим тржиштима са лимитираним маркетиншким буџетом.
Узимајући све то у обзир, одабрана су следећа гео тржишта за Нови Сад:
Земља

Регија

Приоритетни град

Србија

Цела држава

Београд

Словенија

Цела држава

Љубљана

Немачка

Nordrhein-Westfalen, Baden-Wurttemberg

Келн, Бон, Дортмунд, Штутгарт

Хрватска

Централни део

Загреб

Велика Британија

Лондон са околином

Лондон

Русија

Москва

Москва

Мађарска

Југоисточни део

Будимпешта

Аустрија

Север и исток

Беч

Шведска

Штокхолм са околином

Штокхолм

Норвешка

Осло са околином

Осло

Процес брендирања Новог Сада је потребно започети што пре, јер у овим временима глобализације, конкуренција Новом Саду је свуда. Дакле, резултат овог процеса ће дати јасне одговоре у смеру:
Имиџа
Диференцијације
Вредности
Према томе, концепцијски модел за развој бренда Новог Сада је:
Идентитет бренда Новог Сада

Кључне компоненте:
о Историја, култура, уметност, религија, гостопримство, храна и пиће,
природни ресурси, спорт, музика, фолклор, итд.

Комуникатори бренда

Кључне компоненте:
о Маркетиншка комуникација
о Амбасадори бренда
о Туристичко искуство

Имиџ бренда Новог Сада

Кључне компоненте:
о Домаћи гости
о Гости из регије
о Међународни гости
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Модел раста
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агенцијама и туроператорима

Модел раста туристичког промета и капацитета у Новом Саду заснива се на следећим претпоставкама:
 Регија ће у периоду од 2011. године надаље имати стабилан економски раст, који ће у случају Србије износити просечно 4 до 5 % на годишњем
нивоу
 Наставиће се позитивни помаци у међународном
позиционирању Србије, изградњи њеног позитивног имиџа и позиционирању као све снажније туристичке дестинације
 ИПА програми за Србију и слични програми ће дати значајне резултате у повећању конкурентности
и капацитета за развој туризма и пратећих индустрија
 Исти програми ће значајно подићи способност
Србије да на најбољи начин користи различите
претприступне ЕУ фондове и тиме отвори могућност финансирања великих инвестицијских пројеката
 На средњи рок ће доћи до фазе конкретне реализације Дунавске стратегије, што ће створити додатни туристички потенцијал и појачати саобраћајни приступ Новом Саду
 Србија ће наставити приступни пут у ЕУ с потпуном интеграцијом до 2018. године

• Интензивнија промоција дестинације
• Остваривање 350 до 400 хиљада ноћења у
2015.
• Смањење удела хотела с 1* и 2* са 35% на
20% укупним капацитетима и повећање удела
хотела с 4* на 20% уз 10% повећање укупног
хотелског капацитета
 2. ФАЗА – до 2018. године
• Завршетак инвестиционих пројеката везаних
уз зону Петроварадин
• Јавни сектор завршава с програмима повећања конкурентности везаним уз зону Дунав
и Дунавска ада
• Србија улази у ЕУ што узрокује додатан скок
туристичког промета
• Остваривање 550 до 600 хиљада ноћења у
2018.
• Повећање смештајних капацитета на 4.000
кревета кроз пораст хотелског, хотелског и приватног смештаја (објекти руралног смештаја у
околини Новог Сада)
 Остваривање коначне визије развоја – до 2025.
године

Модел раста – развојне фазе

• Спровођењем предложених инвестиционих
пројеката и програма повећања конкурентности, Нови Сад се до 2025. репозиционира као
једна од најјачих регионалних одморишних дестинација

 1. ФАЗА – до 2015. године
• Раст туристичког промета остварује се кроз
оптимализацију система управљања дестинацијом Нови Сад, и професионализацију маркетинга и продаје
• Паковање производа и боља интеграција са

• У око 7.000 кревета, од чега 4.000 у хотелима,
остварује се између 1 и 1,2 милиона туристичких ноћења

Процена кретања броја ноћења у Новом Саду у периоду 2010 - 2016.
Врста см.
капацитета

2009*

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Хотели

132.000

160.000

177.216

198.736

219.901

249.807

283.781

322.375

366.218

Хостели

20.000

26.000

34.080

38.715

43.980

49.961

56.756

64.475

73.244

Остало

10.000

14.000

15.904

20.648

29.320

33.308

37.837

42.983

48.829

УКУПНО:

162.000

200.000

227.200

258.099

293.201

333.076

378.374

429.833

488.291

* Процена тур. ноћења према см. капацитетима Horwath HTL 2010.

Процена кретања броја ноћења у Новом Саду у периоду 2017 - 2025
Врста см.
капацитета

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Хотели

452.400

491.260

526.350

578.985

636.884

700.572

770.629

847.692

Хостели

87.000

95.700

105.270

108.077

118.885

121.432

123.301

129.979

Остало

40.600

51.040

70.180

84.918

93.410

112.091

133.576

152.585

УКУПНО:

580.000

638.000

701.800

771.980

849.178

934.096

1.027.505

1.130.256
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Процена раста смештајних капацитета и економских ефеката развоја
• Хотели остају доминантан тип смештаја кроз цео развојни период, у првој фази појачан раст хостелског смештаја, а касније осталих облика смештаја кроз раст иницијатива у СМЕ-у
• Раст тренутне потрошње по ноћењу од око 60 € на 80 € у 2015. и 120 € у 2025.
Очекивани раст смештајних капацитета и економски ефекти развоја
Врста см. капацитета

2009

2011

2013

2015

2018

2020

2023

2025

Хотели

1.894

1.950

2.083

2.083

2.400

2.700

3.400

4.000

Хостели

358

450

550

650

800

950

1.050

1.200

Остало

700

700

750

850

950

1.200

1.500

1.800

2.952

3.100

3.383

3.583

4.150

4.850

5.950

7.000

Дир. тур приход (мил. €)

10,00

14,31

19,06

26,49

43,50

56,14

84,07

113,03

Укупан тур. приход (мил. €)

22,00

31,49

41,93

58,27

95,70

123,52

184,95

248,66

Запослени у туризму

1.498

2.065

2.932

4.204

7.250

10.026

13.344

17.389

Зап. у пов. делатности

1.798

2.479

3.518

5.045

8.700

12.031

16.013

20.866

Укупна тур. запосленост

3.296

4.544

6.450

9.249

15.950

22.057

29.357

38.255

УКУПНО:
Економски ефекти

Организација и управљање

ативни развој новог модела управљања, а који
произилази из развојне стратегије и маркетинг
плана туризма Новог Сада.
 У том смислу, Horwath Consulting Загреб предлаже организациону структуру ТОНС-а са кључним
секторима, а која ће таквом расподелом функција
и одговорности ефикасније одговарати на захтеве у развоју модерне градске туристичке дестинације. Ова организациона стуктура је усаглашена
са клијентом и запосленима ТОНС-а, и део је
Оперативног маркетинг плана туризма Новог Сада у наредном периоду.
 Детаљан опис функција и одговорности предложене организационе структуре ТОНС-а налази се
у Оперативном маркетинг плану туризма Новог
Сада (додатни Извештај овом Програму развоја
туризма).

 Спроведена анализа тренутне ситуације упућује
на то да Новом Саду недостаје управљачка структура која у овом часу може одговорити савременим захтевима у управљању развојем туристичких дестинација.
 С обзиром на опредељење Града Новог Сада
према интензивном и динамичном развоју туризма, јасно је да је први потребни корак изградња
снажног вођства са јасно одређеним улогама и
одговорностима.
 На бази плана конкурентности и маркетиншке
стратегије, Нови Сад доноси стратешку одлуку о
туризму као једној од полуга развоја Града.
 На основу таквих опредељења и одлука, претпоставка је да ће требати најмање две године за кре-

ʪ̡̨̛̬̖̯̬

ʿ̡̛̬̦̌̏

ʶ̨̛̦̬̖̭̦̐
̶̖̦̯̬̌ʻ̨̨̏̐
ˁ̌̔̌

˃ʰˉ(̱̭̣̱̖̐̌̚
̶̨̨̛̪̭̖̯̖)

ʺ̷̖̦̥̖̦̯̌
̨̠̔̐̌͂̌̌

ˀ̨̠̌̏̚
̨̨̛̪̬̏̔̌̚
ʰ̧̛̭̯̬̙̖̌̏̌
̛̯̬̙̹̯̌
ʰ˃/ʰ̦̯̖̬̦̖̯

ʶ̶̨̡̛̛̥̱̦̠̖̌
̨̧̛̣̹̖̐̌̌̏̌

˄̧̪̬̤̖̌̏̌
̛̛̛̯̬̙̹̯̥̌
̛̛̥̖̠̥̔̌
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ʿˀ

ʯ̡̨̛̦̌,
̴̛̛̛̦̦̭̠̖̌
̡̛̤̱̭̔
̛̬̖̭̱̬̭
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Развој људских ресурса
 Тренутна ситуација у структури, организацији и
активностима Туристичке организације Града Новог Сада индицира потребу за даљњим развојем
и усавршавањем људских ресурса, а према предлогу организационе структуре, улога и одговорности ТОНС-а у претходној тачки и Оперативном
маркетинг плану туризма Новог Сада (додатни
Извештај овом Програму развоја туризма).
 Запослени у ТОНС-у тренутно учествују у неколико едукацијских тренинг програма, но изузетно је
битно да се овом процесу приступа фокусирано.
 Везано уз то, у процесу израде Програма развоја
туризма Града Новог Сада идентификована је
потреба за дефинисањем оперативних маркетиншких активности, те је стога спроведен тродневни
тренинг запослених у ТОНС-у, уз присуство представника Градске управе за туризам. Комплетни
материјали, резултати и закључци тренинга представљени су у Оперативном маркетинг плану ту-

ПРОЈЕКТ ЕДУКАЦИЈЕ
И УПРАВЉАЊА
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ризма Новог Сада (додатни Извештај овом Програму развоја туризма).
 За успешну имплементацију плана и за даљу професионализацију туризма Новог Сада, постоје
многи нови задаци и активности ТОНС-а. На пример, потребно је креирати нове производе и пакете производа који ће се комерцијализовати на туристичком тржишту, развијати и имплементирати
нове маркетиншке алате и активности, а који морају бити оријентисани према новој маркетиншкој
стратегији. Уз то, свакодневне оперативне активности ТОНС-а морају се трансформисати и прилагодити.
 Да би дестинација Нови Сад све елементе туристичког ланца вредности могла креирати, интегрисати и имплементирати, потребан је систем образовних програма (за локално становништво и за
запослене у туризму и повезаним делатностима),
као и добро структурирани управљачки систем.
Кључни пројекти везани уз изградњу управљачког
система и едукацију су:

ОПИС

Дестинацијска
менаџмент
организација

Нови Сад треба јединствену дестинацијску менаџмент организацију која се као јавноприватно партнерство, која треба да брине за развој конкурентности и управљање
маркетингом туризма Града. Ово је један од корака који предстоји ТОНС-у у наредном
периоду.

Пројект едукације у
туризму

Едукација и тренинг су кључни фактор успеха у задовољавању очекивања и потреба
гостију, пружању одговарајуће вредности за новац и на тај начин подизања нивоа
њиховог задовољства и лојалности. Уз све то, професионалност људских кадрова
запослених у туризму значајно утиче на изградњу позитивног имиџа дестинације.

Tour Future (пројект
едукације локалног
становништва о
туризму)

Циљ овог пројекта је подизање свести и подстицање посвећености новом развојном
моделу туризма дестинације Новог Сада, као и подизање нивоа свисти о значају
туризма за економију Града. Преданост и посвећеност локалне заједнице туризму је
кључ здравог и квалитетног развоја туризма, јер на тај начин целокупна дестинација
гради имиџ о себи у умовима својих гостију.

 Horwath HTL је идентификовао даље кораке које
је потребно предузети у смислу развоја људских
ресурса, а који су неопходни и за успешну имплементацију овог програма развоја туризма, а који
су детаљније елаборирани у Оперативном маркетинг плану, који је додатни документ овом извештају.

7. ПЛАН АКТИВНОСТИ
Припрема и довођење овог програма развоја туризма пројекта до фазе реализације у данашњој ситуацији
у Србији пре свега су повезани са капацитетом Града
Новог Сада да обезбеди све неопходне услове, па стога овај план активности даје само оквир кључних корака за остварење постављене визије. Ради се, пре свега,
о успостављању четири фундаменталне полуге на нивоу управљања развојем туризма Новог Сада:

 Нова одговорност за будућност туризма Новог
Сада – укључивање у процес развоја и усклађивање интереса свих релевантних субјеката
 Нова свест о туризму – боље разумевање туризма у интересу стварања одрживог дугорочног
благостања путем туризма
 Нова интерна организација – нови модел управљања дестинацијом
 Нови имиџ туризма Новог Сада – нови интерни и
глобални туристички маркетинг Новог Сада
Успостављање нових нивоа одговорности и брзина
промена на сва четири подручја утиче и на брзину активирање решења која су предложена овим програмом
развоја туризма.
Кључне активности за операционализацију Програма развоја туризма Новог Сада су:
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Кључне активности

Одговорност
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Усвајање Програма развоја туризма
Града Новог Сада и његова интерна
промоција

Град Нови Сад, Градска
управа за привреду, ТОНС

Висок

Септембар 2010.

Оснивање координацијског тела у
форми Конкурентског клуба туризма
Новог Сада

Град Нови Сад, Градска
управа за привреду, ТОНС

Висок

Септембар 2010.

Туристички ПР програм Новог Сада
путем јавних медија и радионица, а
на бази налаза и предлога Програма
развоја туризма Града Новог Сада

Град Нови Сад, Градска
управа за привреду, ТОНС,
ТОВ

Висок

Општи програми у
трајању од две године
Специјални програми
за циљано одређена
краћа раздобља

Реструктурирање ТОНС-а према
предлогу Програма развоја туризма
Града Новог Сада

Град Нови Сад, Градска
управа за привреду, ТОНС

Висок

Од октобра 2010.

Почетак припреме и извођење
кључних програма конкурентности
према Програму развоја туризма
Града Новог Сада

Град Нови Сад, Градска
управа за привреду, ТОНС,
приватни субјекти

Висок

У континуитету

Израда мастер планова за кључне
туристичке пројекте Града Новог
Сада

Град Нови Сад, Градска
Висок
управа за привреду, ТОНС у
сарадњи са иностраним
консултантима

Од септембра 2010.

Одабир, елаборација и припрема
кључних туристичких развојних
пројеката према Програму развоја
туризма Града Новог Сада

Град Нови Сад, Градска
Висок
управа за привреду, ТОНС у
сарадњи са иностраним
консултантима

Од јануара 2011.

Спровођење маркетиншких
активности према Оперативном
маркетинг плану Новог Сада

ТОНС (уз подршку
интернационалних
консултаната у првој фази
спровођења)

Висок

Одмах

Мониторинг процеса имплементације ТОНС (уз подршку
плана
интернационалних
консултаната у првој фази
спровођења)

Висок

Одмах

Започет процес брендинга туризма
Новог Сада

ТОНС, Град Нови Сад (уз
Висок
подршку интернационалних
консултаната)

Одмах

MIS (управљање информационим
системом)

ТОНС, Град Нови Сад (уз
Висок
подршку интернационалних
консултаната)

Одмах

Овај програм објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 3-278/2010-I
29. децембар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.
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928
На основу члана 18. став 1. тачка 6. Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" у Новом Саду, ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 29/05
- пречишћен текст, 53/08, 4/10 и 50/10) и члана 24. тачка
12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст
("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада, на XXXIII седници 29. децембра
2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ЗАВОД ЗА
ИЗГРАДЊУ ГРАДА" У НОВОМ САДУ
ЗА 2010. ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа "Завод за изградњу
Града" у Новом Саду за 2010. годину, коју је Управни одбор Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" у Новом Саду донео на 61. седници одржаној 18. децембра
2010. године.
2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3315/2010-I
29. децембар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

929
На основу члана 16. став 1. тачка 6. Одлуке о организовању Радне организације Спортски и пословни центар "Војводина" у оснивању као јавног предузећа
("Службени лист Града Новог Сада", бр. 29/05 – пречишћен текст, 53/08 и 4/10) и члана 24. тачка 12. Статута
Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист
Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог
Сада, на XXXIII седници 29. децембра 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "СПОРТСКИ И
ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА"
НОВИ САД ЗА 2010. ГОДИНУ
I. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа "Спортски и пословни
центар Војводина" Нови Сад за 2010. годину, коју је донео Управни одбор Јавног предузећа "Спортски и пословни центар Војводина" Нови Сад на 21. ванредној
седници одржаној 17. децембра 2010. године.

31. decembar 2010.

II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-966/2010-I
29. децембар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

930
На основу члана 18. став 1. тачка 6. Одлуке о организовању Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" у
Новом Саду, ("Службени лист Града Новог Сада", бр.
29/05 - пречишћен текст, 53/08, 4/10 и 50/10) и члана 24.
тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст
("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада, на XXXIII седници 29. децембра
2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА"
У НОВОМ САДУ ЗА 2011. ГОДИНУ
I. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног
предузећа "Завод за изградњу Града" у Новом Саду за
2011. годину, који је Управни одбор Јавног предузећа
"Завод за изградњу Града" у Новом Саду донео на 61.
седници одржаној 23. децембра 2010. године.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3298/2010-I
29. децембар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

931
На основу члана 13. став 1. тачка 6. Одлуке о организовању Kомуналне радне организације "Водовод и
кнализација" у Новом Саду, као јавног комуналног
предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", бр.
29/05 - пречишћен текст, 53/08 и 45/10) и члана 24. тачка
12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст
("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08),
Скупштина Града Новог Сада, на XXXIII седници 29.
децембра 2010. године, доноси

31. decembar 2010.

Broj 61 – Strana 2029.

SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
НОВИ САД ЗА 2011. ГОДИНУ
I. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног
комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови
Сад за 2011. годину, који је Управни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад
донео на 36. редовној седници одржаној 16. децембра
2010. године.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3297/2010-I
29. децембар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

932
На основу члана 13. став 1. тачка 6. Одлуке о организовању Радне организације "Новосадска топлана" у Новом Саду, као јавног предузећа ("Службени лист Града
Новог Сада", бр. 29/05 - пречишћен текст и 53/08) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен
текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08),
Скупштина Града Новог Сада, на XXXIII седници 29. децембра 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА "НОВОСАДСКА ТОПЛАНА"
НОВИ САД ЗА 2011. ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног
комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад
за 2011. годину, који је Управни одбор Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад донео
на 244/47 седници одржаној 15. децембра 2010. године.
2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3302/2010-I
29. децембар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

933
На основу члана 13. став 1. тачка 6. Одлуке о организовању комуналне радне организације "Чистоћа" у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа ("Службени
лист Града Новог Сада", бр. 29/05 - пречишћен текст и
53/08, 30/10, 37/10-испр. и 39/10) и члана 24. тачка 12.
Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада, на XXXIII седници 29. децембра 2010.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА "ЧИСТОЋА" НОВИ САД
ЗА 2011. ГОДИНУ
I. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног
комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад за 2011. годину, који је Управни одбор Јавног комуналног предузећа "Чистоћа" Нови Сад донео на 39. седници, одржаној 20. децембра 2010. године.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3307/2010-I
29. децембар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

934
На основу члана 19. тачка 6. Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду,
("Службени лист Града Новог Сада", бр. 29/05 - пречишћен текст и 53/08) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог
Сада, на XXXIII седници 29. децембра 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ПОСЛОВНИ ПРОСТОР" У НОВОМ САДУ
ЗА 2011. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Програм пословања Јавног
предузећа "Пословни простор" у Новом Саду за 2011.
годину, који је Управни одбор Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду донео на 62. седници одржаној 16. децембра 2010. године.
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II

Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-438/2010-I
29. децембар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

935
На основу члана 13. став 1. тачка 6. Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад,
("Службени лист Града Новог Сада", бр. 29/05 - пречишћен текст, 53/08 и 39/10) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени
лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града
Новог Сада на XXXIII седници 29. децембра 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА "ЛИСЈЕ" НОВИ САД
ЗА 2011. ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног
комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад за 2011. годину,
који је Управни одбор Јавног комуналног предузећа
"Лисје" Нови Сад донео на 58. седници, одржаној 14. децембра 2010. године.
2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3306/2010-I
29. децембар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

31. decembar 2010.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА "ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО"
НОВИ САД ЗА 2011. ГОДИНУ
I. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног
комуналног предузећа "Градско зеленило" Нови Сад за
2011. годину, који је Управни одбор Јавног комуналног
предузећа "Градско зеленило" Нови Сад донео на 80.
седници одржаној 20. децембра 2010. године.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3305/2010-I
29. децембар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

937
На основу члана 17. став 1. тачка 6. Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови
Сад ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 29/05 пречишћен текст и 53/08) и члана 24. тачка 12. Статута
Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист
Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог
Сада, на XXXIII седници 29. децембра 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА "ТРЖНИЦА" НОВИ САД
ЗА 2011. ГОДИНУ
I. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног
комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад за 2011. годину, који је Управни одбор Јавног комуналног предузећа "Тржница" Нови Сад донео на 55. седници одржаној 14. децембра 2010. године.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".

936
На основу члана 13. став 1. тачка 6. Одлуке о организовању Комуналне радне организације "Градско зеленило" у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа
("Службени лист Града Новог Сада", бр. 29/05 - пречишћен текст и 53/08) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог
Сада, на XXXIII седници 29. децембра 2010. године, доноси

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3303/2010-I
29. децембар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

31. decembar 2010.
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938
На основу члана 13. став 1. тачка 6. Одлуке о организовању Комуналне радне организације за путеве "Пут"
у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 29/05 - пречишћен
текст и 53/08) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог
Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада, на
XXXIII седници 29. децембра 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА "ПУТ" НОВИ САД
ЗА 2011. ГОДИНУ
I. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног
комуналног предузећа "Пут" Нови Сад за 2011. годину,
који је донео Управни одбор Јавног комуналног предузећа "Пут" Нови Сад на 49. седници, одржаној 22. децембра 2010. године.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-4428/2010-I
29. децембар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

939
На основу члана 16. став 1. тачка 6. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Паркинг сервис"
Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 29/05
– пречишћен текст, 53/08 и 38/09) и члана 24. тачка 12.
Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада, на XXXIII седници 29. децембра 2010.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА "ПАРКИНГ СЕРВИС"
НОВИ САД ЗА 2011. ГОДИНУ
I. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног
комуналног предузећа "Паркинг сервис" Нови Сад за
2011. годину, који је Управни одбор Јавног комуналног
предузећа "Паркинг сервис" Нови Сад донео на 45. седници, одржаној 17. децембра 2010. године.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-4427/2010-I
29. децембар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

940
На основу члана 16. став 1. тачка 6. Одлуке о организовању Радне организације Спортски и пословни центар
"Војводина" у оснивању као јавног предузећа ("Службени
лист Града Новог Сада", бр. 29/05-пречишћен текст,
53/08 и 4/10) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог
Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на
XXXIII седници 29. децембра 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ПРОГРАМУ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА "СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ
ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА" НОВИ САД
ЗА 2011. ГОДИНУ
I. Даје се сагласност на Одлуку о Програму пословања Јавног предузећа "Спортски и пословни центар
Војводина" Нови Сад за 2011. годину, коју је донео Управни одбор Јавног предузећа "Спортски и пословни
центар Војводина" Нови Сад на 21. ванредној седници
одржаној 17. децембра 2010. године.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-967/2010-I
29. децембар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

941
На основу члана 13. став 1. тачка 6. Одлуке о организовању Градског саобраћајног предузећа "Нови Сад"
као јавног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 29/05 - пречишћен текст и 53/08) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст
("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXXIII седници 29. децембра
2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ
САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"НОВИ САД", НОВИ САД ЗА 2011. ГОДИНУ
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I. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног
градског саобраћајног предузећа "Нови Сад", Нови Сад
за 2011. годину, који је донео Управни одбор Јавног
градског саобраћајног предузећа "Нови Сад", Нови Сад
на 33. седници одржаној 21. децембра 2010. године.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ "СТАН"
НОВИ САД ЗА 2011. ГОДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-4421/2010-I
29. децембар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа за стамбене услуге "Стан" Нови Сад
за 2011. годину, који је Управни одбор Јавног комуналног
предузећа за стамбене услуге "Стан" Нови Сад донео на
22. седници одржаној 22. децембра 2010. године.

942
На основу члана 16. став 1. тачка 6. Одлуке о организовању Радне организације "Урбанизам" Завод за урбанизам у Новом Саду као јавног предузећа, ("Службени
лист Града Новог Сада", бр. 29/05 - пречишћен текст,
53/08 и 46/09) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог
Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада, на
XXXIII седници 29. децембра 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"УРБАНИЗАМ" ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ
НОВИ САД ЗА 2011. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Програм пословања Јавног
предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад
за 2011. годину, који је Управни одбор Јавног предузећа
"Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад донео на III
ванредној седници одржаној 16. децембра 2010. године.
II
Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-444/2010-I
29. децембар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

I

II
Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-442/2010-I
29. децембар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

944
На основу члана 15. став 1. тачка 6. Одлуке о организовању Јавног предузећа "Информатика" Нови Сад
("Службени лист Града Новог Сада", бр. 29/05 - пречишћен текст, 40/08, 53/08, 55/09, 4/10 и 50/10) и члана
24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен
текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08),
Скупштина Града Новог Сада, на XXXIII седници 29. децембра 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА "ИНФОРМАТИКА" НОВИ САД
ЗА 2011. ГОДИНУ
I. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног
комуналног предузећа "Информатика" Нови Сад за
2011. годину, који је Управни одбор Јавног комуналног
предузећа "Информатика" Нови Сад донео на 10. ванредној седници одржаној 20. децембра 2010. године.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".

943
На основу члана 11. став 1. тачка 6. Одлуке о организовању Радне организације "Стан" из Новог Сада као
јавног предузећа за стамбене услуге ("Службени лист
Града Новог Сада", бр. 29/05 - пречишћен текст, 53/08 и
4/10) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08), Скупштина Града Новог Сада, на XXXIII седници 29. децембра 2010. године, доноси

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3296/2010-I
29. децембар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

31. decembar 2010.
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945

947

На основу члана 16. став 1. тачка 6. Одлуке о оснивању Јавног предузећа Градски информативни центар
"Аполо" Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада",
бр. 29/05 - пречишћен текст,53/08 и 4/10) и члана 24.
тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст
("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXXIII седници 29. децембра
2010. године, доноси

На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог
Сада", број 43/08) и члана 16. став 1. алинеја два Одлуке о оснивању Туристичке организације Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 53/08 и
29/09), Скупштина Града Новог Сада, на XXXIII седници
29. децембра 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног
предузећа Градски инфорамтивни центар "Аполо" Нови
Сад за 2011. годину, који је Управни одбор Јавног предузећа Градски инфорамтивни центар "Аполо" Нови
Сад донео на 26. седници одржаној 23. децембра 2010.
године.
2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-2/2010-1800-I
29. децембар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

946
На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању
Агенције за енергетику Града Новог Сада ("Службени
лист Града Новог Сада", број 43/05) и члана 24. тачка
12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст
("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08),
Скупштина Града Новог Сада, на XXXIII седници 29.
децембра 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ
АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ ГРАДА НОВОГ
САДА ЗА 2011. ГОДИНУ
I. Даје се сагласност на Програм рада са Финансијским планом Агенције за енергетику Града Новог Сада
за 2011. годину, који је Управни одбор Агенције за енергетику Града Новог Сада донео на 12. седници одржаној
15. децембра 2010. године.
II. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3304/2010-I
29. децембар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА
НОВОГ САДА СА ФИНАНСИЈСКИМ
ПЛАНОМ И ПРОГРАМОМ И ПЛАНОМ
ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ ГРАДА
НОВОГ САДА ЗА 2011. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на Програм рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и
Програмом и планом промотивних активности Града
Новог Сада за 2011. годину, који је Управни одбор Туристичке организације Града Новог Сада донео на
XXXIV седници, одржаној 13. децембра 2010. године.
II
Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 3-345/2010-I
29. децембар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

948
На основу члана 10. став 1. алинеја 3. Споразума о
сарадњи Града Новог Сада и Општина Бачка Паланка,
Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и
Врбас у формирању региона за управљање комуналним отпадом од 27. маја 2010. године и 1. децембра
2010. године, Скупштина Града Новог Сада на XXXIII
седници 29. децембра 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА МЕЂУОПШТИНСКЕ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА
УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ЗА 2011. ГОДИНУ
I. Даје се сагласност на Програм рада Међуопштинске радне групе за управљање отпадом за 2011. годину,
који је Међуопштинска радна група донела на 3. седници одржаној 13. децембра 2010. године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3319/2010-I
29. децембар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

949
На основу члана 13. став 1. тачка 6. Статута Града
Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града
Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада
на XXXIII седници 29. децембра 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ПРИХВАТАЊУ ПРЕДЛОГА КОНСУЛТАНТСКЕ
КУЋЕ „ЦСП“ ИЗ БЕРЛИНА ДА СЕ ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО У
ОБЛАСТИ СНАБДЕВАЊА ВОДЕ И ПРЕРАДЕ
ОТПАДНИХ ВОДА ПРИМЕНИ МОДЕЛ
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО У
ФОРМИ ЗАЈЕДНИЧКОГ УЛАГАЊА У
МЕШОВИТО ПРЕДУЗЕЋЕ (JOINT VENTURE)
1. Даје се сагласност на Одлуку о прихватању предлога Консултантске куће „ЦСП“ из Берлина да се за Јавно-приватно партнерство у области снабдевања воде и
прераде отпадних вода примени модел Јавно-приватно
партнерство у форми заједничког улагања у мешовито
предузеће (joint venture), коју је донео Управни одбор
Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“
Нови Сад на 37. радној седници одржаној 22. децембра
2010. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2010-1866-I
29. децембар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

31. decembar 2010.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНИ СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА "ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА" НОВИ САД
1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Статута
Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација"
Нови Сад, коју је донео Управни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад на
34. седници одржаној 3. децембра 2010. године.
2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3101/2010-I
29. децембар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

951
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог
Сада“, број 43/08) и члана 16. алинеја један Одлуке о
оснивању Туристичке организације Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 53/08 и 29/09),
Скупштина Града Новог Сада на XXXIII седници 29. децембра 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ СТАТУТА ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА НОВОГ САДА
I
Даје се сагласност на Одлуку о измени Статута Туристичке организације Града Новог Сада, коју је Управни одбор Туристичке организације Града Новог Сада
донео на XXXIV седници, одржаној 13. децембра 2010.
године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

950
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог
Сада", број 43/08) и члана 13. став 1. тачка 1. Одлуке о
организовању комуналне радне организације "Водовод
и канализација" у Новом Саду, као јавног комуналног
предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", бр.
29/05 – пречишћен текст и 53/08 и 45/10), Скупштина
Града Новог Сада, на XXXIII седници 29. децембра
2010. године, доноси

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 3-338/2010-I
29. децембар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

31. decembar 2010.
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На основу члана 11. став 2. Одлуке о оснивању Стамбено-кредитног пронаталитетног фонда Града Новог
Сада и о условима и начину располагања средствима
Фонда („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/06),
Скупштина Града Новог Сада на XXXIII седници 29. децембра 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
РАДА СТАМБЕНО-КРЕДИТНОГ
ПРОНАТАЛИТЕТНОГ ФОНДА ГРАДА НОВОГ
САДА ЗА ПЕРИОД 2010-2011. ГОДИНЕ
1. Даје се сагласност на Програм рада Стамбенокредитног пронаталитетног фонда Града Новог Сада за
период 2010-2011. године, који је Управни одбор Стамбено-кредитног пронаталитетног фонда Града Новог
Сада донео на VIII. седници од 13. децембра 2010. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.

земљишта на територији Града Новог Сада за 2011. годину (у даљем тексту: Годишњи програм), који садржи
врсту и обим радова које треба извршити, динамику извођења радова и улагања средстава, као и податке о:
1. укупној површини и површини по катастарским општинама пољопривредног земљишта у државној
својини на територији Града Новог Сада;
2. корисницима пољопривредног земљишта у државној својини;
3. закупцима пољопривредног земљишта у државној
својини;
4. површини пољопривредног земљишта у државној
својини која није дата на коришћење;
5. укупној површини пољопривредног земљишта у
државној својини која је планирана за давање у
закуп, као и површине делова пољопривредног
земљишта у државној својини које су планиране
за давање у закуп (једна или више катастарских
парцела) са бројем катастарске парцеле, површином, класом, и културом, и
6. стању заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини.
III

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 5-291/2010-I
29. децембар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

Комисија је дужна да Годишњи програм из тачке II
овог решења изради и на исти прибави мишљење Комисије из члана 60. став 3. Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Србије“, бр.
62/06, 65/08 и 41/09) и достави Градској управи за привреду, ради утврђивања нацрта и достављања Градском већу Града Новог Сада, на разматрање.

953

Комисију чини председник и 10 чланова.
Председника Комисије у случају одсутности замењује члан Комисије кога овласти председник Комисије.

На основу члана 106. став 1. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 43/08), а у вези са чланом 60. Закона о
пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Србије“, бр. 62/06, 65/08 и 41/09), Скупштина
Града Новог Сада на XXXIII седници 29. децембра 2010.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ,
УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
ЗА 2011. ГОДИНУ
I
Образује се Комисија за израду Годишњег програма
заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији Града Новог Сада за 2011. годину, (у даљем тексту: Комисија).
II
Задатак Комисије је да припреми Годишњи програм
заштите, уређења и коришћења пољопривредног

IV

V
Председнику и члановима Комисије за рад у Комисији припада накнада, која се исплаћује у складу са
чланом 4. Одлуке о накнадама одборника, платама,
накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 27/05 и 16/06-др. одлука).
VI
Стручне и административно-техничке послове за
потребе Комисије обавља Градска управа за привреду.
VII
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 3-329/2010-I
29. децембар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.
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На основу члана 106. став 1. Статута Града Новог
Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог
Сада“, број 43/08), а у вези са чланом 60. Закона о
пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Србије“, бр. 62/06, 65/08 и 41/09), Скупштина
Града Новог Сада на XXXIII седници 29. децембра 2010.
године, доноси

На основу члана 4. став 2. Одлуке о установљавању
сталне манифестације у области културе од значаја за
Град Нови Сад „Антићеви дани“ („Сужбени лист Града
Новог Сада“, број 25/07) Скупштина Града Новог Сада,
на XXXIII седници 29. децембра 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ,
УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
ЗА 2011. ГОДИНУ
I
У Kомисију за израду Годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на
територији Града Новог Сада за 2011. годину, именују се:
За председника Комисије:
1. Мр МАРКО НАРАНЧИЋ, члан Градског већа Града
Новог Сада
За чланове Комисије:
1. ИВАНКА ЧУБРИЛО, начелник Градске управе за привреду Града Новог Сада
2. Проф. др БОРИСЛАВ КОБИЉСКИ, директор Института за ратарство и повртарство Нови Сад
3. АНА МУЈАН, начелник катастра непокретности Републичког геодетског завода – Служба за катастар непокретности Нови Сад
4. МИЛУТИН ЖДЕРО, самостални саветник Републичког геодетског завода – Служба за катастар
непокретности Нови Сад
5. МИЛАН БОГИЋ, технички директор Водопривредног друштвеног предузећа „Шајкашка“ Нови Сад
6. ДРАГАН ТРНИНИЋ, директор ДП Геодетски завод
„Геоплан“ Нови Сад
7. МИЛЕНКО БОЈИЋ, в.д. директор Пољопривредне
стручне службе „Пољопривредна станица“ ДОО
Нови Сад
8. ДИМИТРИЈЕ НИНКОВ, директор производње Опште земљорадничке задруге „Нови Сад“
9. ВОЈИСЛАВ МАЛЕШЕВ, регистровано пољопривредно газдинство
10. ЈАНКО МЕДВЕЂ, регистровано пољопривредно
газдинство
II

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНОВА ОДБОРА СТАЛНЕ
МАНИФЕСТАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ
ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД НОВИ САД
„АНТИЋЕВИ ДАНИ“
I. У Решењу о именовању председника, заменика
председника и чланова Одбора сталне манифестације
у области културе од значаја за Град Нови Сад „Антићеви дани“, број 6-6/2009-I од 4. фебруара 2009. године,
уместо преминулог члана Бошка Ивкова, за члана Одбора сталне манифестације у области културе од значаја за Град Нови Сад „Антићеви дани“, именује се
ЂОРЂО СЛАДОЈЕ – песник, уредник говорног програма
у Културном центру Новог Сада.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-1/2010-1797-I
29. децембар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

956
На основу члана 24. тачка 44. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог
Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на
XXXIII седници 29. децембра 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА БУЏЕТ
И ФИНАНСИЈЕ

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“

I
ДЕЈАН ГОЈКОВИЋ, бира се за члана Савета за буџет
и финансије.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 3-332/2010-I
29. децембар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2010-235-I
29. децембар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

31. decembar 2010.
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957

959

На основу члана 24. тачка 44. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог
Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на
XXXIII седници 29. децембра 2010. године, доноси

На основу члана 14. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса ("Службени
гласник РС", бр. 25/2000, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07)
и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број
43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXXIII седници
29. децембра 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНИЦЕ
САВЕТА ЗА КУЛТУРУ
I
ДЕСПИНА ШАРУ, разрешава се дужности чланице
Савета за културу.
II
СНЕЖАНА ТАДИЋ, бира се за чланицу Савета за
културу.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу Града Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2010-236-I
29. децембар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

958
На основу члана 14. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса ("Службени
гласник РС", бр. 25/2000, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07)
и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број
43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXXIII седници
29. децембра 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"НОВИ САД", НОВИ САД
I
РАЈКО ПЕЈИЋ, разрешава се дужности директора
Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад",
Нови Сад.
II
Ово решење објавиће се у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2010-240-I
29. децембар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ
САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"НОВИ САД", НОВИ САД
I
БРАНИСЛАВ БОГАРОШКИ, именује се за вршиоца
дужности директора Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад", Нови Сад, на време од шест месеци.
II
Ово решење објавиће се у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2010-241-I
29. децембар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

960
На основу члана 14. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса ("Службени
гласник РС", бр. 25/2000, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07)
и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број
43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXXIII седници
29. децембра 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ
УСЛУГЕ "СТАН", НОВИ САД
I
МИЛЕНКО ПЕРИЧИН, разрешава се дужности директора Јавног комуналног предузећа за стамбене услуге
"Стан", Нови Сад, на лични захтев.
II
Ово решење објавиће се у "Службеном листу Града
Новог Сада".
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2010-247-I
29. децембар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

961
На основу члана 14. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса ("Службени
гласник РС", бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07) и
члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број
43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXXIII седници
29. децембра 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ
"СТАН" НОВИ САД
I
РАЈКО БОЈЧИЋ, именује се за вршиоца дужности
директора Јавног комуналног предузећа за стамбене
услуге "Стан" Нови Сад, на период од шест месеци.
II
Ово решење објавиће се у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2010-248-I
29. децембар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

962
На основу члана 14. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса ("Службени
гласник РС", бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07) и
члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број
43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXXIII седници
29. децембра 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА "ПОСЛОВНИ ПРОСТОР"
У НОВОМ САДУ

31. decembar 2010.
I

МАРКО ЦВИЈАН, разрешава се дужности директора
Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду.
II
Ово решење објавиће се у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2010-249-I
29. децембар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

963
На основу члана 14. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса ("Службени
гласник РС", бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07) и
члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број
43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXXIII седници
29. децембра 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРКЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ПОСЛОВНИ ПРОСТОР" У НОВОМ САДУ
I
ГОРДАНА МОГИЋ, именује се за вршиоца дужности
директорке Јавног предузећа "Пословни простор" у Новом Саду, на време од шест месеци.
II
Ово решење објавиће се у "Службеном листу Града
Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2010-250-I
29. децембар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

964
На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса ("Службени
гласник РС", бр. 25/2000, 25/02, 107/05, 108/05 - испр. и
123/07 - др. закон) и члана 24. тачка 12. Статута Града
Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града
Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада
на XXXIII седници 29. децембра 2010. године, доноси

31. decembar 2010.
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РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНИЦА ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА "ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ
ГРАДА" У НОВОМ САДУ

ОЛИВЕРА МРЂАНИН, именује се за чланицу Надзорног одбора Јавног предузећа "Завод за изградњу
Града" у Новом Саду.

I
Разрешавају се дужности у Управном одбору Јавног
предузећа "Завод за изградњу Града" у Новом Саду:

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу Града Новог Сада".

II

III

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2010-238-I
29. децембар 2010. године
НОВИ САД

чланице-члана:
ГОРДАНА ГРАБОВАЦ
ТАТЈАНА МАРКОВИЋ
МИРА ЧЕГАР
МИЛАН БАРБУЛ
СРБИСЛАВ ГУГЛЕТА

Председник
Александар Јовановић, с.р.

II
У Управни одбор Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" у Новом Саду именују се:
за чланицу- члана:
СНЕЖАНА ХУСАГИЋ
АЛЕКСАНДАР ЛАЛОШЕВИЋ
АЛЕКСАНДАР КОЦАН
СРЂАН ПЕТРИЋ
СИНИША ЋУК
III

966
На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", брoj
72/09) и члана 24. тачка 29. Статута Града Новог Сада пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXXIII седници 29. децембра 2010. године, доноси

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу Града Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2010-237-I
29. децембар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ "СВЕТОЗАР
МАРКОВИЋ", НОВИ САД
I
Др БОГДАН СТЕПАНЧЕВ, именује се за члана Школског одбора Гимназије "Светозар Марковић", Нови Сад.
II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу Града Новог Сада".

965
На основу члана 15. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса ("Службени
гласник РС", бр. 25/2000, 25/02, 107/05, 108/05 - испр. и
123/07 - др. закон) и члана 24. тачка 12. Статута Града
Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града
Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада
на XXXIII седници 29. децембра 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНИЦЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА "ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ
ГРАДА" У НОВОМ САДУ
I
ДРАГАН МАРКОВИЋ, разрешава се дужности члана
Надзорног одбора Јавног предузећа "Завод за изградњу Града" у Новом Саду.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2010-239-I
29. децембар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

967
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог
Сада", број 43/08) и члана 12. став 1. Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад ("Службени
лист Града Новог Сада", бр. 11/10, 39/10 и 50/10), Скупштина Града Новог Сада на XXXIII седници 29. децембра
2010. године, доноси
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РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНИЦЕ И ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА СТЕРИЈИНОГ
ПОЗОРЈА, НОВИ САД

МАРИЈА МАТУШКА
ЗУЗАНА ШТРБА, из реда запослених
АЛЕКСАНДАР ЈОКАНОВИЋ, из реда запослених
МИЛОРАД СТАНКОВ, из реда запослених

I

II

У Управни одбор Стеријиног позорја, Нови Сад, именују се:

У Управни одбор Градске библиотеке у Новом Саду,
именују се:

за чланицу - члана:

за председника:

ЉИЉАНА ПЕШИКАН ЉУШТАНОВИЋ

МИЛОРАД ПУТНИК

ЉУБОСЛАВ МАЈЕРА
II
Мандат чланице-члана Управног одбора из тачке I.
овог решења, траје до престанка мандата Управног одбора Стеријиног позорја, Нови Сад, именованог у складу са одредбама Одлуке о установама културе чији је
оснивач Град Нови Сад ("Службени лист Града Новог
Сада", бр. 20/03, 21/03, 27/05, 4/07 и 54/08).
III

за чланицу-члана:
ИВАНА РАДАКОВ
ВИДОСАВА ЋОСИЋ
МАРИЈА МАТУШКА
ВАСА ЕЛЕСИН
за вршиоца дужности чланице:
ДАНИЦА ФИЛИПОВИЋ, из реда запослених
ЉИЉАНА КОСИЈЕР, из реда запослених

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу Града Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2010-242-I
29. децембар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу Града Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2010-243-I
29. децембар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

968
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог
Сада", број 43/08) и чл. 12. и 13. Одлуке о установама
културе чији је оснивач Град Нови Сад ("Службени лист
Града Новог Сада", бр. 11/10, 39/10 и 50/10), Скупштина
Града Новог Сада на XXXIII седници 29. децембра 2010.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНИЦА-ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ГРАДСКЕ
БИБЛИОТЕКЕ У НОВОМ САДУ
I
Разрешавају се дужности у Управном одбору Градске библиотеке у Новом Саду:
председника:
МИЛОРАД ПУТНИК
чланице-члана:
ВИДОСАВА ЋОСИЋ
ВАСА ЕЛЕСИН

969
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог
Сада", број 43/08) и члана 16. Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад ("Службени лист
Града Новог Сада", бр. 11/10, 39/10 и 50/10), Скупштина
Града Новог Сада на XXXIII седници 29. децембра 2010.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНА И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНИЦЕ НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ
У НОВОМ САДУ
I
АЛЕКСАНДРУ ИВКОВУ, престаје дужност члана Надзорног одбора Градске библиотеке у Новом Саду, на основу поднете оставке.
II
СЛАВИЦА КАРАНОВИЋ, именује се за чланицу Надзорног одбора Градске библиотеке у Новом Саду.
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III

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу Града Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2010-244-I
29. децембар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

971
На основу члана 15. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса ("Службени
гласник РС", бр. 25/2000, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07)
и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број
43/08) Скупштина Града Новог Сада на XXXIII седници
29. децембра 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНИЦЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ
ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"НОВИ САД", НОВИ САД
I

970
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог
Сада", број 43/08) и члана 16. Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад ("Службени лист
Града Новог Сада", бр. 11/10, 39/10 и 50/10), Скупштина
Града Новог Сада XXXIII седници 29. децембра 2010.
године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНИЦЕ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА
КУЛТУРУ, ИНФОРМИСАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
КУЛТУРНО-ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР
"МЛАДОСТ", ФУТОГ
I
АЛЕКСАНДРА ДОБРИН, разрешава се дужности чланице Надзорног одбора Установе за културу, информисање и образовање Културно-информативни центар
"Младост", Футог.

БОЈАН НИКОЛИЋ, разрешава се дужности члана
Надзорног одбора Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад", Нови Сад.
II
СТАНА КОВАЧЕВИЋ, именује се за чланицу Надзорног одбора Јавног градског саобраћајног предузећа
"Нови Сад", Нови Сад.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу Града Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2010-246-I
29. децембар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

II
НАТАША КНЕЖЕВИЋ, именује се за чланицу Надзорног одбора Установе за културу, информисање и образовање Културно-информативни центар "Младост",
Футог, на време до истека мандата Надзорног одбора
именованог у складу са одредбама Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад ("Службени
лист Града Новог Сада", бр. 20/03, 21/03, 27/05, 4/07 и
54/08).
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу Града Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2010-245-I
29. децембар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

972
На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса ("Службени
гласник РС", бр. 25/2000, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07)
и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број
43/08) Скупштина Града Новог Сада на XXXIII седници
29. децембра 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "СПОРТСКИ И
ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА",
НОВИ САД
I
ДРАГАН ЛАГУНЏИН, разрешава се дужности председника Управног одбора Јавног предузећа "Спортски и
пословни центар Војводина", Нови Сад.
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II
ЖАРКО СУВАЈЏИЋ, именује се за председника Управног одбора Јавног предузећа "Спортски и пословни
центар Војводина", Нови Сад.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу Града Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2010-251-I
29. децембар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

974
На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", брoj
72/09) и члана 24. тачка 29. Статута Града Новог Сада пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXXIII седници 29. децембра 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА САОБРАЋАЈНЕ
ШКОЛЕ "ПИНКИ", НОВИ САД
I
МИЛОШ САВИН, разрешава се дужности члана
Школског одбора Саобраћајне школе "Пинки", Нови
Сад.
II

973
На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", брoj
72/09) и члана 24. тачка 29. Статута Града Новог Сада пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08), Скупштина Града Новог Сада наXXXIII седници 29. децембра 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНИЦЕ
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
"ИВАН ГУНДУЛИЋ", НОВИ САД
I
ЛИДИЈА РАКИТА, разрешава се дужности чланице
Школског одбора Основне школе "Иван Гундулић", Нови
Сад.
II
АЛЕКСАНДРА КОШУТИЋ, именује се за чланицу
Школског одбора Основне школе "Иван Гундулић", Нови
Сад.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2010-252-I
29. децембар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

ЗЛАТКО ДУЈАКОВИЋ, именује се за члана Школског
одбора Саобраћајне школе "Пинки", Нови Сад.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу Града Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2010-253-I
29. децембар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.

975
На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", брoj
72/09) и члана 24. тачка 29. Статута Града Новог Сада пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада",
број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXXIII седници 29. децембра 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДВЕ
ЧЛАНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУЗИЧКЕ
ШКОЛЕ "ИСИДОР БАЈИЋ", НОВИ САД
I
Разрешавају се дужности чланице Школског одбора
Музичке школе "Исидор Бајић", Нови Сад:
СНЕЖАНА БОЛТА
МАША ЖИЛНИК

31. decembar 2010.
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РЕШЕЊЕ

II
За чланице Школског одбора Музичке школе "Исидор Бајић", Нови Сад, именују се:
ЈАРОСЛАВА БЕНКА-ВЛЧЕК
САЊА ЧИПЛИЋ
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу Града Новог Сада".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2010-254-I
29. децембар 2010. године
НОВИ САД
Председник
Александар Јовановић, с.р.
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1. Даје се сагласност на Одлуку о променама у извору финансирања у Програму рада Културног центра Новог Сада, Нови Сад за 2010. годину, коју је Управни одбор Културног центра Новог Сада, Нови Сад донео на
25. седници одржаној 28. децембра 2010. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-1008/2010- II
28. децембар 2010. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић,с.р.

978
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 125. седници одржаној 28.
децембра 2010. године, доноси

Градско веће

976
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 125. седници одржаној 28.
децембра 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
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 25. седници одржаној
28. децембра 2010. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-1007/2010- II
28. децембар 2010. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић,с.р.

977
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 125. седници одржаној 28.
децембра 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Финансијског плана Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад
за 2010. годину, коју је Управни одбор Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад донео на XXX седници
одржаној 28. децембра 2010. годинe.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-1004/2010- II
28. децембар 2010. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић,с.р.

979
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 125. седници одржаној 28.
децембра 2010. године, доноси

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на Одлуку о промени у извору
финансирања у Програму рада Градске библиотеке у
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Новом Саду, Нови Сад за 2010. годину, коју је Управни
одбор Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад донео
на XXX седници одржаној 28. децембра 2010. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 6-1003/2010- II
28. децембар 2010. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић,с.р.

980
На основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике Србије“,
бр. 107/05, 72/09-др. закон и 88/10) и члана 52. тачка 24.
Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), на предлог Градоначелника Града Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада, на 125. седници од 28. децембра 2010. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И
ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ЗАВОДА ЗА ХИТНУ
МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ НОВИ САД
ЗА 2010. ГОДИНУ
I. У Програму инвестиционих активности и текућег
одржавања Завода за хитну медицинску помоћ Нови
Сад за 2010. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 26/10 и 34/10) у тачки II. алинеја прва износ:
„14.700.000,00“ замењује се износом: „13.639.718,00“, а у
алинеји другој износ: „900.000,00“ замењује се износом:
„1.960.282,00“.
II. У тачки III. износ: „14.700.000,00“ замењује се износом: „13.639.718,00“, а у подтачки 1) износ: „2.500.000,00“
замењује се износом: „1.439.718,00“.
III. У тачки IV. износ: „900.000,00“ замењује се износом: „1.960.282,00“.
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 51-88/2010- II
28. децембар 2010. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић,с.р.

31. decembar 2010.

981
На основу члана 112. став 4. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/91, 79/91,
33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 52/96, 29/01, 84/04,
101/05 и 115/05), члана 52. тачка 24. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08) и члана 37. Одлуке о буџету Града
Новог Сада за 2010. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 54/09 и 29/10), на предлог Градоначелника Града Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада,
доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЦЕНТРА
ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА НОВОГ САДА
ЗА 2010. ГОДИНУ
1. У Програму инвестиционих активности Центра за
социјални рад Града Новог Сада за 2010. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 17/10 и 35/10), у тачки
2. алинеја осам, износ: „500.000,00 динара“ замењује се
износом: „456.549,17 динара“.
2. У тачки 2. алинеја десет мења се и гласи:
„- опремање пријемне канцеларије у Управној згради
у Улици Змај Огњена Вука 13, Нови Сад, у износу од
308.450,83 динара“.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 5-35-2/2010- II
22. децембар 2010. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић,с.р.

982
На основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике Србије“,
бр. 107/05 и 72/09-др. закон) и члана 52. тачка 24. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени
лист Града Новог Сада“, број 43/08), на предлог Градоначелника Града Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада на 124. седници од 25. децембра 2010. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗАВОДА
ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА
НОВИ САД ЗА 2010. ГОДИНУ
I. У Програму инвестиционих активности Завода за
здравствену заштиту радника Нови Сад за 2010. годину
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 30/10) у тачки
III. алинеје друга и четврта бришу се.
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II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 51-90/2010- II
25. децембар 2010. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић,с.р.

Градоначелник

983
На основу члана 47. тачка 20. Статута Града Новог
Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града Новог
Сада”, број: 43/08) а у вези са чланом 41. став 1. Закона
о запошљавању и осигурању за случај незапослености
(“Сл. гласник Републике Србије”, бр. 36/09 и 88/10), Градоначелник Града Новог Сада, доноси

АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА
НОВОГ САДА ЗА 2011. ГОДИНУ
УВОД
Акциони план запошљавања Града Новог Сада за
2011. годину (у даљем тексту: Акциони план) представља основни инструмент спровођења активне политике запошљавања у 2011. години. Акционим планом
се утврђују приоритети, циљеви и мере за унапређење
запослености и смањење незапослености на територији Града Новог Сада (у даљем тексту: Град).
Интерес је локалне самоуправе да донесе локални
акциони план запошљавања, јер се тиме обезбеђују услови за већи локални утицај на тржишту рада, укључују
се представници свих релевантних институција, социјалних партнера и стручњака из области запошљавања и других области, подстиче се развој нових активних мера запошљавања, заснивају се одлуке на
постојећим чињеницама и анализама о приоритетима у
области запошљавања, обезбеђује се развој одговарајућих иницијатива и пројеката, обезбеђује се услов за
приступ средствима фондова Европске уније и приступ
средствима за суфинансирање мера локалне политике
запошљавања од стране Министарства економије и регионалног развоја.
Правни основ за доношење Акционог плана је одредба 41. став 1. Закона о запошљавању и осигурању
за случај незапослености којом је утврђено да надлежни орган локалне самоуправе може по прибављеном
мишљењу Локалног савета за запошљавање усвојити
локални акциони план запошљавања.
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Акциони план садржи све елементе предвиђене чланом 39. Закона о запошљавању и осигурању за случај
незапослености:
- макроекономски оквир за стварање и примену политике запошљавања,
- стање и токове на тржишту рада за наредну годину,
- циљеве и приоритете политике запошљавања,
- програме и мере активне политике запошљавања
за наредну годину, са одговорностима за њихово
спровођење и потребним средствима,
- финансијски оквир за политику запошљавања и изворе финансирања,
- носиоце послова реализације Акционог плана,
- категорије теже запошљивих лица која имају приоритет у укључивању у мере активне политике запошљавања,
- индикаторе успешности реализације програма и
мера и
- друге елементе.
Успешно остваривање Акционог плана и предвиђених приоритета и мера подразумева активно учешће и
сарадњу свих институција и социјалних партнера. Из
тог разлога Градска управа за привреду Града Новог
Сада, (у даљем тексту: Градска управа за привреду) у
припреми и изради Акционог плана користила је податке Националне службе за запошљавање - Филијала Нови Сад (у даљем тексту: Национална служба за запошљавање) и Канцеларије за локални економски развој
Града Новог Сада.
Такође подршку у изради Акционог плана пружили су
представници Министарства економије и регионалног
развоја путем организовања обука за припрему и израду локалних акционих планова.
У складу са одредбом 41. став 3. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености Акциони
план је у сагласности са републичким акционим планом
запошљавања.
На Акциони план претходно мишљење дао је Савет
за запошљавање Града Новог Сада (у даљем тексту:
Савет за запошљавање).
Најзначајнији акти из области запошљавања и привредног развоја који су коришћени при изради Акционог
плана су:
- Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености,
- Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом
- Стратегија привредног развоја Града Новог Сада
за период 2010 – 2014. године,
- Национална стратегија запошљавања,
- Национални акциони план запошљавања за 2011.
годину и
- Акциони план Града Новог Сада који је израђен у
оквиру пројекта „Запошљавање младих и миграција“.
Акциони план се састоји из следећих поглавља:
1. Увод
2. Економска ситуација на територији Града
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11.
12.
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Стање на тржишту рада на територији Града
Политика запошљавања Града
Реализовани пројекти у Новом Саду
Проблеми у спровођењу политике запошљавања
на територији Града
Теже запошљиве категорије
Циљеви политике запошљавања за 2011. годину
Приоритети политике запошљавања за 2011. годину
Програми и мере политике запошљавања за 2011.
годину
Средства за реализацију мера
Носиоци спровођења мера.

2. ЕКОНОМСКА СИТУАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
Oпис локалне економске ситуације приказан је кроз
кратку анализу кључних области привредног развоја
Града Новог Сада, а које су идентификоване у Стратегији привредног развоја Града Новог Сада. Овај стратешки документ припреман је у складу са визијом привредног развоја и потребама становништва Града Новог
Сада, а израђен је за период од 2010. до 2014. године.
Основни правци развоја су:
1. Привлачење инвестиција и стварање позитивне
пословне климе
Нови Сад као највећи град у Покрајини и покретач
развоја региона, има потенцијал да понуди инвеститорима бројне погодности за пословање, као што су високо квалификована радна снага, добар географски положај, бесцарински приступ тржишту од око милијарду
потрошача. Међутим, број потенцијалних страних и домаћих инвестиција није на задовољавајућем нивоу.
Проблеми који се појављују у вези са привлачењем
инвестиција и стварањем позитивне пословне климе
су: цена грађевинског земљишта, дуг период за издавање потребних дозвола и недостатак повољних локација. Не треба занемарити ни неповољан утицај светске економске кризе.
Привлачење страних и домаћих инвестиција подразумева стабилну политичку климу, како у земљи, тако и
у региону, и ту јединице локалне самоуправе не могу
много да ураде, али је њихова улога доминантна у стварању услова за развој инвестиција у локалној средини,
између осталог и кроз финансијске олакшице које су у
њиховом домену.
У Новом Саду већ постоји институционални предуслов добре сарадње привредног сектора и локалне самоуправе, а то је урађено образовањем Привредног
савета Града Новог Сада кога чине представници привреде, Универзитета и Националне службе за запошљавање. Улога Привредног савета је да указује на
проблеме са којима се сусреће привредни сектор и даје
предлоге за њихово превазилажење.
2. Подршка и развој малих и средњих преузећа
Анализа нивоа развијености малих и средњих предузећа и предузетништва показује да овај сектор пред-
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ставља највиталнији и економски најефикаснији део
привреде и да има све значајнију улогу у спровођењу
структурних реформи, посебно у функцији отварања
нових радних места. Стога је потребно пружити одговарајућу подршку овом сектору применом политике која
ће подстаћи његов даљи напредак, посебно оних МСП
која имају највеће потенцијале за развој иновативности
и интернационализацију пословања.
Подршка сектору малих и средњих предузећа је лимитирана ограниченим расположивим ресурсима за
пружање значајније помоћи на локалном нивоу. Без обзира на то, потребно је створити услове неопходне за
развој сектора малих и средњих предузећа, јер је управо тај сектор покретач развоја.
Према подацима Агенције за привредне регистре,
7.591 предузећe из Новог Сада је предало извештај о
завршном рачуну за 2009. годину у складу са Законом о
рачуноводству и ревизији. Важност сектора малих и
средњих предузећа илуструје податак да мала предузећа учествују са 95,10%, средња са 3,86%, док са друге стране, велика предузећа чине само 1,04%. При томе, највећу стопу финансијског резултата бележе
управо мала предузећа (2,13%).
У 2010. години са седиштем у Новом Саду послују
23.643 активна привредна субјекта: 9.914 привредних
друштава и 13.729 предузетника.
3. Развој пласмана високих технологија
и унапређења образовног система
Постојање великог броја предузећа које се успешно
баве софтверским инжењерингом, представља потенцијал за даљи развој те области и упошљавање младих
компјутерских стручњака са Универзитета у Новом Саду. Истраживања у области високих технологија се изводе на више института и факултета у Новом Саду, при
чему су стварани услови за развој малих и средњих
предузећа.
Корак у том правцу је и оснивање Пословног инкубатора у Новом Саду који ће помоћи почетак пословања
до 15 новооснованих и младих ИТ предузећа. Цео пројекат оснивања пословног инкубатора, Град реализује у
сарадњи са ВИП фондом, Универзитетом и ЈКП Информатиком, а уз значајну помоћ домаћих и страних донатора.
4. Унапређење туризма
Град Нови Сад са свим својим физичко-географским,
друштвено-географским, инфраструктурним карактеристикама и ресурсима, пружа могућност за развој многих облика туризма.
Мада статистички подаци указују на пораст броја туриста, неопходно је да се поспеши дужина њиховог боравка, континуитет нових посета и обједини понуда
смештајних капацитета, уз подизање нивоа квалитета
смештаја и услуга.
Нови Сад је од 2006. године члан Европских градова
туризма. Током 2009. године посетило га је 83.981 туриста, а више од половине били су страни гости. На
пристанима у Новом Саду, само у 2009. години пристао
је 161 брод са око 15.230 путника.
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5. Развој пољопривреде
У Новом Саду постоји велики број пољопривредних
газдинстава, као и привредних субјеката који се баве
прерадом примарних пољопривредних производа. Привредне активности у руралном подручју везане су за
ратарство, повртарство, воћарство и сточарство. Институционалну подршку пољопривредним произвођачима представљају Институт за ратарство и повртарство
и Пољопривредни факултет у Новом Саду. И поред тога што у Новом Саду постоје сви предуслови за развој
пољопривреде, прозвођачи се сусрећи са одређеним
потешкоћама: застареле технологије прозводње и процеса дораде, дуг и скуп процес сертификације земљишта за производњу органске хране и недовољна информисаност о томе, непостојање дистрибутивних центара.
Према подацима за 2010. годину, од укупне територије коју покрива Град Нови Сад, пољопривредна површина се простире на 60,8% земљишта. Од тога, обрадиво је 92,9% укупне пољопривредне површине.
Основни статистички показатељи
Просечна бруто зарада у Новом Саду по запосленом
за месец октобар 2010 године износила је 55.495,00 динара (без пореза и доприноса: 39.904,00 динара). Укупан број незапослених лица у Новом Саду је 28.467
(октобар 2010.). Лица са високом стручном спремом чине 15,2 % од укупног броја незапослених Новосађана.
3. СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА
Национална служба за запошљавање-Филијала Нови Сад је модеран јавни сервис који пружа услуге незапосленим лицима и послодавцима у Граду. У 2010. години Национална служба је добила нови квалитет,
односно, постала је носилац нових активности и мера
(појачала своју улогу у спровођењу већ постојећих),
предвиђених Законом о професионалној рехабилитацији
и запошљавању особа са инвалидитетом, као што су:
1) утврђивање статуса и процена радне способности;
2) подстицање запошљавања, радне и социјалне
укључености и афирмација једнаких могућности
на тржишту рада;
3) мере и активности професионалне рехабилитације;
4) запошљавање под општим условима;
5) запошљавање под посебним условима;
6) мере активне политике запошљава;
7) запошљавање у посебним организованим облицима запошљавања и радног ангажовања особа
са инвалидитетом.
Запослени у Националној служби су потпуно оспособљени за нове моделе рада службе а то се постигло
кроз више додатних обука и тренинга у области рада са
клијентима. Већина запослених поседује високу стручну спрему.
На територији Града је позитиван демографски
тренд и релативно стара старосна структура становништва због механичке миграције (близу 40 година).
Укупан број незапослених лица на територији Града
је 28.776 лица од тога је 4.368 са VII степеном стручне
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спреме, 2.018 са VI , 343 са V, 8.877 са IV, 6.068 са III,
1.505 са II и 5.525 са I степеном стручне спреме.
Најугроженије групе незапослених лица су особе са
инвалидитетом, Роми, избегла и расељена лица и корисници социјалних давања.
Незапослених лица до 30 година тј. лица који први
пут треба да заснују радни однос у својству приправника како би се обучили и оспособили за самосталан рад
у струци на евиденцији је 3.966 од чега је 1.535 са високом, 422 cа вишом и 1.997 са средњом стручном спремом.
Незапослени на евиденцији по дужини чекања посла
тј. трајању незапослености могу се сврстати у три групе, тако да до једне године чека 11.979 лица, од једне
до две године чека 4.980 а преко две године око 11.817
незапослених лица.
Послодавци на територији Града су исказали потребу за радницима који поседују потребне додатне вештине за:
- практична знања у производним занимањима што
указује на недостатак практичних знања који се
стичу у средњем образовању,
- електронско пословање,
- основни ниво познавања рачунара (уочава се недостатак код старијих од 50 година посебно код жена),
- вишег нивоа знања страних језика код старијих од
35 година посебно жена,
- поседовање сертификата као што су атест код заваривача, сертификат за овлашћене књиговође,
сертификат за овлашћене ревизоре, стручни испит
за противпожарну заштиту, испит из безбедности и
здравља на раду и испит за ношење ватреног
оружја,
- курс за руковање животним намирницама,
- сертификат за овлашћене мењаче и
- возачки испит.
Квалификације и вештине незапослених су такви да
у рангу средњег, вишег и високог образовања млађи од
35 година владају употребом рачунара и бар почетним
знањем енглеског језика.
Дефицитарна занимања су: месари-продавци, овлашћене рачуновође, дипломирани фармацеути са положеним стручним испитом, армирачи, тесари, дипломирани дефектолози, социјални радници и геодетски
инжењери.
Изразито суфицитарна занимања су: матуранти гимназије, правни техничари, економски техничари, пољопривредни техничари, дипломирани правници, дипломирани туризмолози, туристички техничари, сва занимања
из области културе и просвете осим професора математике и физике.
С обзиром на економску кризу тешко је давати прогнозе за следећи период али превладало је мишљење
код послодаваца о вероватном смањењу броја радника
или у најбољем случају о стагнацији броја запослених.
Према подацима с почетка децембра 2010. године у
оквиру мера активне политике запошљавања које су
финансиране из републичких и покрајинских средстава, у Филијали Нови Сад је запослено је преко 500 при-

2048. strana – Broj 61

SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA

правника у оквиру «Прве шансе 2010.», 254 лица путем
самозапошљавања, 725 уз субвенционисање отварања
нових радних места и 164 лица путем јавних радова.
Регионалне Службе још нису предложиле планове
спровођења мера активне политике запошљавања за
2011. годину, јер је у току Позив локалним самоуправама да се укључе у суфинансирање програма и мера активне политике запошљавања у 2011. години, од чијег
ће исхода, вероватно, зависити и квоте за округе у
опсегу мера које ће Национална служба за запошљавање, самостално финансирати преко својих организационих јединица.
4. ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА
Основни циљ стратегије политике запошљавања
Града је повећање запослености, односно успостављање стабилног и одрживог тренда раста запослености праћеном растом учешћа одраслог становништва
на тржишту рада. Кључни елементи политике запошљавања усмерене ка повећању запослености су: подршка страним директним инвестицијама, подршка предузетништву и унапређење финансијских подстицаја да
би се рад више исплатио. Таква политика треба да доведе до стабилног раста запослености, повећања продуктивности, спречавања искључености са тржишта
рада, отварање нових радних места, веће улагање у
људски капитал, подстицање социјалне инклузије на
тржишту рада и повећање продуктивности. Категорије
теже запошљивих лица као што су особе са инвалидитетом, Роми, избегла и интерно расељена лица, дугорочно незапослена лица и неквалификована и нискоквалификована лица у 2011. години ће имати приоритет
за запошљавање и укључивање у мере активне политике запошљавања.
Поред Националне службе за запошљавање која је
носилац политике запошљавања на територији Града
Градска управа за привреду обавља послове праћења
стања у области политике запошљавања, унапређења
и спровођења мера за подстицање запослености, израде и припреме Акционог плана, утврђивања делатности
и критеријума за спровођење јавних радова од интереса за Град и врши стручне и административно-техничке
послове за потребе Савета за запошљавање.
Савет за запошљавање основан је 15.11.2006. године Решењем о образовању Савета за запошљавање
Града Новог Сада, које је донео Градоначелник Града
Новог Сада, (у даљем тексту: Градоначелник).
Ради усклађивања са одредбама новог Закона Градоначелник је у јулу 2009. године донео Решење о образовању Савета за запошљавање Града Новог Сада
(“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 32/2009 и
33/2009) и Решење о именовању чланова Савета за запошљавање Града Новог Сада (“Службени лист Града
Новог Сада”, број: 36/2009) којим је именовао десет
чланова Савета и секретара.
Чланом 29. Закона уређено је да је савет за запошљавање саветодавно тело које оснивачу даје
мишљење и препоруке у вези питања од интереса за
унапређење запошљавања и то:
- плановима запошљавања,
- програмима и мерама активне политике запошљавања,
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- прописима из области запошљавања и
- другим питањима од интереса за запошљавање.
Савет за запошљавање чине пет представника Града Новог Сада и по један представник Националне
службе за запошљавање - Филијала Нови Сад, Савез
самосталних синдиката Града Новог Сада, Унија послодаваца Србије - послодавци Новог Сада, Међуопштинско удружење самосталних привредника Нови Сад, Регионална агенција за развој малих и средњих предузећа
“Алма Монс”.
Градска управа за привреду обавља стручне и административно-техничке послове за потребе Савета.
У жељи да се унапреди сарадња у области запошљавања и ефикасније реализују утврђени циљеви политике запошљавања и прилагоде потребама привреде
на територији Града, Савет за запошљавање је предложио да се закључи споразум о сарадњи између Националне службе за запошљавање и Града Новог Сада.
Споразум о сарадњи потписан је дана 13.02.2008. године, након чега је уследила заједничка реализација
предвиђених мера.
У складу са законом на предлог Савета за запошљавање Градоначелник је донео Програм активне политике запошљавања Града Новог Сада за 2007, 2008. и
2009. годину, а за 2010. годину донео је Акциони план.
За спровођење мера за протекле 4 године Град је
обезбедио око 100.000.000,00 динара и реализовао
следеће мере активне политике запошљавања:
- финансирање запошљавања приправника, (запослено укупно око 400 приправника на територији
Града и утрошено 60.000.000,00 динара),
- организовање јавних радова од интереса за Град
(преко јавних радова запослено је око 150 незапослених лица из теже запошљивих категорија незапослеих лица и утрошено 15.000.000,00 динара),
- додатна обука и образовање, (обука за 20 лица за
послове конкретног радног места код познатог послодавца, обука за 90 жена будућих предузетница
за отпочињање приватног бизниса, почетни информатички курс за око 150 жена из групе од 35 до 50
година, почетни курс енглеског језика за 150 жена
из групе од 35 до 50 година и обука за дефицитарна занимања – стари и уметнички занати и домаћа
радиност за 40 незаполена лица, а утрошено је око
8.000.000,00 динара),
- подстицање запошљавања особа са инвалидитетом (одобрене субвенције од 100.000,00 динара за
запошљавање особа са инвалидитетом укупно
2.000,000,00 динара и одобрена средства од
800.000,00 динара специјализованом предузећу за
запошљавање особа са инвалидитетом),
- за организовање сајмова за запошљавање утрошено је 1.000.000,00 динара
- самозапошљавање (давање субвенција од 130.000,00
динара за 10 самохраних мајки, за отпочињање
сопственог бизниса и
- давање субвенција за отварање нових радних места код послодавца за 15 лица, у једнократном износу од 100.000,00 динара, што укупно износи
1.500.000,00 динара.
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5. РЕАЛИЗОВАНИ ПРОЈЕКТИ У НОВОМ САДУ
- Пројекат Шведског министарства за рад и социјалну политику у оквиру кога је обучено 50 незапослених лица са територије Града за занимања која су
дефицитарна,
- Учешће у програму “Интегрисана квалификациона
шема” чији је носилац Покрајински секретаријат за
рад, запошљавање и равноправност полова а на
основу уговора о Стратешком партнерству између
Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине и
Аустријске агенције за европске интеграције а у вези обуке за ефикасно и активно спровођење мера
запошљавања на локалном нивоу,
- учествовање у Twining projektu “Подршка развоју
националне политике запошљавања”
Министарства економије и регионалног развоја и Савезног министарства рада и социјалних питања Немачке путем обуке чланова Савета за рад и припрему локалног акционог плана за запошљавање,
- пројекат обуке жена будућих предузетница за
вођење сопственог посла који су спровели Градска
управа за привреду, Међуопштинско удружење самосталних привредника и Агениција за развој малих и средњих предузећа “Алма Монс”,
- пројекат стручног оспособљавања и запошљавања
приправника у оквиру кога је до до сада запослено
око 400 приправника који је спровела градска управа за привреду, Савет за запошљавање у сарадњи
са Националном службом за запошљавање,
- пројекат обуке незапослених лица за вештине дефицитарних занимања,
- пројекат организовања јавних радова од интереса
за Град у оквиру којег је од стране Града до сада
финансирано 50 пројеката. Неки од њих су “Дневни
боравак за телесно инвалидна лица” Удружења
оболелих од церебралне парализе “Сунце” Нови
Сад, “Сервис персоналних асистената за особе са
инвалидитетом” Удружења “Живети усправно”,
“Статистичка база података о Ромима у Великом
риту” Центра за социјални рад, “Сервис за подршку
породици особа са инвалидитетом” и „Сервис за
персоналну асистенцију“ Школе за основно и
средње образовање “Милан Петровић”...
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тавати да је пројекат дао позитиване ефекат е и да је
подигнт ниво компетентности у раду Националне службе за запошљавање у свим компонентама које су биле
у пројекту што је и констатовано на завршној седници
одржаној поводом окончања пројекта.
У оквиру „Суседског програма Мађарска-Србија“,
локална самоуправа града Бачалмаш и Покрајински
секретеријат за рад, запошљавање и равноправност
полова, заједнички реализују пројекат под називом „Рехабилитација и развој људских ресурса на интегрисаном српско-мађарском тржишту рада“. Као продукт овог
заједничког пројекта настао је Услужни центар. Израда
програма професионалног оспособљавања је једна од
активности у оквиру пројекта „Рехабилитација и развој
људских ресурса на интегрисаном српско-мађарском
тржишту рада“ и намењена је за стручну обуку особа са
фактором отежане запошљивости особе са инвалидитетом. Пројекат је финансирала Европска унија, путем
Европске агенције за реконструкцију. Као продукт пројекта настао је Услужни центар у реализације школе за
основно и средње образовање „Милан Петровић“.
6. ПРОБЛЕМИ У СПРОВОЂЕЊУ ПОЛИТИКЕ
ЗАПОШЉАВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
Проблеми који се појављују у области запошљавања
на територији Града су:
- недостатак послова као последица недовољне
привредне активности и недовољно директих инвестиција,
- ниска запосленост,
- незапосленост младих, стопа незапослених младих од 15 до 24 године је 37,4% и знатно је изнад
опште стопе незапослености која за лица радног
узраста (15-64) изоси 14,7% и изражен је рад у сивој економији као и прихватање послова испод нивоа квалификација које поседују,
- неусаглашеност понуде и потржње радне снаге огледа се у чињеници да одређени број слободних
радних места за којим постоји потреба послодаваца остаје непопуњен а да са друге стране постоји
велики број лица са занимањима за која не постоји
потреба на тржишту рада а такође радна места остају непопуњена због изразито слабе територијалне мобилности радне снаге,

- пројекат који је имао за циљ да се помогне решавање проблема запошљавања лица са инвалидитетом у оквиру којег је Град одобрио помоћ предузећима специјализованим за запошљавање лица
са инвалидитетом, за финансирање субвенција за
запошљавање особа са инвалидитетом незапослених лица. Савет за запошљавање је на основу Програма донео одлуку да се помоћ одобри Друштвеном предузећу за професионалну рехабилитацију,
оспособљавање за рад и запошљавање инвалида
“ДЕС” из Новог Сада.

- дугорочна незапосленост јер просечна дужина тражења посла незапослених лица износи око 4 године а дуго чекање на запослење доводи до губитка
мотивације, знања и смањења могућности за запошљавање,

У последње две године у Националној служби за запошљавање између осталих спроводио се Тwining пројекат који је финансирало Немачко министарство рада
који се односио на подизање капацитета рада у Националној служби за запошљавање и имао је 5 компоненти које су се односиле на разне области у оквиру рада
Националне службе за запошљавање. Може се консто-

- старосна структура запослених је неповољна јер је
просечна старост незапосленог лица око 40 година, а томе доприносе и вишкови запослених јер
послодавци углавном старије раднике проглашавају технолошким вишком,

- вишак запослених је и даље велики проблем јер
процес приватизације предузећа о јавних установа
још није завршен а томе доприноси светска еконмска криза јер послодавци због економских тешкоћа
прибегавају смањењу броја запослених,

- квалификациона структура незапослених лица је
неповољна јер у укупној незапослености нестручна
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лица учествују са око 37% а превазилажење постојеће ситуације застарелих занимања и неадекватних способности подразумеа реформу система
образовања,

Приоритете за укључивање у програме за запошљавање имају особе са инвалидитетом, Роми, избегла и
интерно расељена лица, повратници у поступку реадмисије и корисници услуга центара за социјални рад.

- лица са инвалидитетом заступљена су на евиденцији са велким бројем највише у категорији инвалида рада око 52% а затим следи категорисана омладина са око 19% и ратни војни инвалиди са око
17%.

С обзиром да су у питању теже запошљиве категорије Град се укључио у пројекат „Запошљавање младих
и миграције“ и у оквиру спровођења пројекта Савет за
запошљавање је са проширеним чланством (из релевантних институција које су надлежне за наведене групе теже запошљивих младих лица) израдио текст Наративног извештаја о групама обухваћеним пројектом, а
на основу њега и Акциони план запошљавања Града
Новог Сада за наведене групе незапослених.

- сива економија је у веома вискоком проценту изражена што је последица недостатка одређених мера
како би се смањио рад на црно и промовисања
међу послодавцима и запослених о предностима
легалног и пријављеног рада.

7. ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВЕ КАТЕГОРИЈЕ
Преглед стања незапослених лица I и II степена
стручне спреме старости до 30 година у Граду Новом
Саду
Укупно незапослених наведене категорије 1700 од
тога жене 1048
Посебан осврт на посебне теже запошљиве групе и то:
- Инвалидна лица ...................... 106 од тога жене- 49
- Ромске националности ............ 44 од тога жене- 24
- Интерно расељена и прогнана
лица ............................................. 87 од тога жене- 43
- Избеглице ...................................... 5 од тога жене- 1
- Корисници материјалног
обезбеђења породице .......... 463 од тога жене 299
Пројекат „Запошљавање младих и миграције“ спроводе 4 међународне агенције: Међународна организација рада, Програм уједињених нација за развој (УНДП),
Фонд Уједињених нација за децу (УНИЦЕФ) и Међународна организација за миграције у сарадњи са националним и локалним партнерима, Министарством економије и регионалног развоја и Националном службом за
запошљавање.

8. ЦИЉЕВИ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗА 2011. ГОДИНУ
Циљеви политике запошљавања на територији Града Новог Сада за 2011. годину су:
а) повећање запослености,
б) повећање нивоа образовања незапослених,
в) социјална инклузија.
Ова три најважнија циља представљају тежњу Града
да своје циљеве политике запошљавања усклади са
циљевима из Националног акционог плана за 2011. годину.
Остали циљеви политике запошљавања Града су:
- смањење ефеката економске кризе на постојећа
радна места и подстицање формалне запослености,
- успостављање стабилног и одрживог тренда раста
запослености,
- подршка помоћи незапосленим лицима у активном
тражењу посла,
- укључивање незапослених лица у програме додатног образовања и обуке,
- подстицање запошљавања младих,
- подршка смањењу неформалног рада,
- подстицаји послодавцима да запошљавају незапослена лица,

Програм запошљавања младих има за циљ да помогне младим незапосленим лицима, кроз програме
обуке и помоћи у тражењу запослења. Спроводи се у
општинама три региона: Јужно-Бачком, Београдском и
Пчињском и пружаће подршку младим незапосленим
људима.

- унапређење система образовања и обука и усклађивања са потребама тржишта рада,

Програм се спроводи на три нивоа са циљем побољшања стања у коме се налазе млади људи у Србији и то
кроз:

- подршка равноправности полова у погледу запошљавања и зарада,

1. Подизање нивоа знања о ситуацији и потребама
младих у циљу формулисања политика и акционих планова за младе;
2. Побољшање интегрисаних услуга тржишта рада и
социјалних услуга за младе;
3. Директна подршка незапосленим младима кроз
обуке, запошљавање и отпочињање самосталног
бизниса.
Програм је усмерен на незапослена лица са I и II
степеном стручне спреме, са или без радног искуства.

- унапређење социјалног дијалога и јачање улоге социјалних партнера,

- подстицање запошљавања теже запошљивих категорија,
- борба против дискриминације посебно погођених
група приликом запошљавања,
- отварање нових радних места и подстицање предузетништва и самозапошљавања,
- промоција и организовање јавних радова,
- активан приступ Града у области запошљавања,
- спровођење мера из Акционог плана и јачање улоге Савета за запошљавање,
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- успостављање комуникације са Сектором за запошљавање у Министарству економије и регионалног
развоја и проширивање сарадње са Националном
службом за запошљавање као и са осталим локалним саветима за запошљавање,
- учествовање на обукама намењеним члановима
локалних савета за запошљавање.
а) Повећање запослености на територији Града
Град је у складу са Националним Акционим планом
запошљавањем за 2011. годину уврстио као циљ повећање запослености. Раст запошљавања зависи од
јачања економије и значајан раст инвестиција, укључујући и инвестиције у инфраструктуру. Повећање запослености оствариће се унапређењем привредног амбијента, нарочито стварањем услова за подстицање
приватног сектора и привлачењем инвестиција, као и
реализацијом низа непосредних подстицаја за запошљавање.
б) Повећање нивоа образовања незапослених
Имајући у виду појављивање нових послова и нових
облика рада, који намећу потребну за непрекидним
усавршавањем и доживотним учењем, послодавци све
више захтевају квалификовану радну снагу и високе
компентенције радника. У тим условима знање незапослених, а нарочито дугорочно незапослених постају
застарела и недовољна. Из тог разлога Град ће додатним обукама и образовањем омогућити незапосленим
лицима да стекну савремена знања и образовање које
ће бити верификоване одговарајућим сертификатима.

Broj 61 – Strana 2051.

Акционим планом се утврђују приоритети активне
политике запошљавања за 2011. годину и то су:
- усклађивање понуде и тражње на тржишту рада,
- отварање нових радних места,
- установљавање мера за смањење незапослености,
- спровођење стручног усавршавања и стицања додатних знања ради усклађивања понуде и потражње радне снаге на тржишту рада,
- подстицање запошљавања теже запошљивих група незапослених лица кроз јавне радове,
- реализовање програма стручног оспособљавања
младих који први пут заснивају радни однос и
- унапређење социјалног дијалога на територији Града.

10. МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА
ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2011. ГОДИНУ
Утврђени приоритети и циљеви постижу се спровођењем мера активне политике запошљавања.
Акционим планом за 2011. годину предвиђене су следеће мере активне политике запошљавања :
1. Подстицање запошљавања младих финансирањем
стручног оспособљавања и запошљавања
приправника
2. Ново запошљавање
3. Програми додатне обуке и образовања
4. Организовање јавних радова од интереса за Град

в) Социјална инклузија
Социјална укљученост дефинише се као процес који
омогућава на оне који су у ризику од сиромаштва и
друштвене искључености добију могућност и средства
која су потребна за пуно учешће у економском, друштвеном и културном животу и постизању животног стандарда, који се сматра нормалним у друштву у којем живе. Социјална искљученост на нивоу земања чланица
ЕУ дефинисана је као процес, којим су одређени појединци гурнути на ивицу друштва и спречени у пуном
учествовању у друштву због свог сиромаштва, или недостатвка основих знања и могућности за доживотно
учење, или као резултат дискриминације. Овакве појаве
појединца или групе становништва удаљавају од могућности за запослење, остваривање прихода и могућности образовања. Зато је потребно предузети одређене
мере које ће допринети побољшању квалитета живота
маргинализованих група на локалном нивоу, поштовање људских права и укљученошћу у оквиру постојећих институција.

9. ПРИОРИТЕТИ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА
ЗА 2011. ГОДИНУ
Подстицање запошљавања, повећања новоа образовања незапослених, социјална укљученост маргинализованих група, као и других циљева остварују се реализацијом приоритета активне политике запошљавања,
односно мера активне политике запошљавања.

5. Организовање и учествовање на сајмовима
запошљавања
6. Израда базе података за предузетништво
и запошљавање
1. Подстицање запошљавања младих финансирањем
стручног оспособљавања и запошљавања
приправника
Подстицање запошљавања младих путем финансирања стручног оспособљавања и запошљавања приправника за самосталан рад у струци, намењено је за
све послодавце са седиштем на територији Града који
ће запослити лица са високом стручном спремом, која
се налази на евиденцији Националне службе за заопошљавање, која активно траже посао и тиме им омогућити да први пут заснују радни однос у својству приправника за занимања за које су стекли школску
спрему, а на тај начин се квалификују за полагање приправничког или стручног испита. Запошљавање се односи на приправнике са високим образовањем I и II
степена.
Средства намењена за реализацију ове мере користе се за финансирање бруто зараде 50 приправника у
месечном износу од 29.000,00 динара, што укупно износи 17.400.000,00 динара.
Приоритет приликом избора за доделу средстава за
запошљавање приправника имаће послодавци који ис-
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кажу потребу да након оспособљавања приправника и
положеног приправничког испита заснују радни однос
на неодређено време са приправником.
Јавни позив за запошљавање и стручно оспособљавање приправника расписаће Градоначелник на који ће
се пријављивати послодавци и исказати потребе за запошљавање приправника. Јавни позив ће садржати услове које послодавци и незапослена лица треба да испуне. Јавни позив се објављује у огласном часопису
Национале службе за запошљавање „Послови“ и на
сајту Града.
Одлуку о избору послодаваца којима се одобравају
средства за запошљавање приправника доноси Градоначелник на предлог посебне комисије за разматрање
пријава послодаваца.
Комисију за разматрање пријава послодаваца чине
три члана које именују Градоначелник, Национална
служба за запошљавање и Савет за запошљавање чије
је задатак да размотри благовремене пријаве послодаваца и сачинити предлог одлуке.
На основу Одлуке о избору послодаваца којима се
одобравају средства за запошљавање приправника Национална служба за запошљавање закључиће уговор
са послодавцима и приправником којим се уређују
међусобна права и обавезе. Уговор ће се закључити у
року од 30 дана од дана доношења одлуке.
Обавеза послодавца је:
- да са приправником заснује радни однос на одређено време са пуним радним временом,
- да редовно исплаћује зараду и доприносе за обавезно социјално осигурање,
- да до 5-ог у месецу редовно доставља Националној служби за запошљавање доказе о исплати зарада и доприноса приправницима, за претходни
месец на прописаним обрасцима.
Национална служба за запошљавање дужна је да о
реализацији ове мере поднесе извештај Савету за запошљавање.
С обзиром, да је Град издвојио средства за стручно
оспособљавање и запошљавање 50 приправника, очекује се, у оквиру суфинансирања мера и програма локалних самоуправа, да се од стране Министарства економије и регионалног развоја одобре средства за
стручно оспособљавање и запошљавање још 50 приправника.

2. Ново запошљавање
Субвенције за отварање нових радних места намењене су послодавцима који ће запослити лица са
евиденције Националне службе за запошљавање на
неодређено време са пуним радним временом.
Град се определио да првенство у додели субвенција за отварање и опремање радног места у 2011. години имају послодавци који ће запослити особе са инвалидитетом, која се налазе на евиденцији Националне
службе зазапошљавање и то следећих категорија: ратни војни инвалиди, мирнодопски војни инвалиди, цивилни инвалиди рата, лице коме је извршена категоризација и друго лице коме је извршена инвалидност, у
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складу са законом, лице коме је у складу са прописима
о пензијском и инвалидском осигурању утврђена категорија инвалидности, односно преостала радна способност и лице коме се, у складу са Законом о запошљавању
особа са инвалидитетом и професионе рехабилитације,
процени радна способност сагласно о којој има могућност запослења или одржања запослења, односно радног ангажовања.
Субвенције се одобравају послодавцима за отварање новог радног места у једнократном износу од
200.000,00 динара, по лицу.
За реализацију ове мере средства су планирана у
буџету Града за 2011. годину у износу од 5.000.000,00
динара.
Субвенције може остварити послодавац под условом да није смањио број запослених за последња три
месеца која предходе месецу у коме је поднет захтев.
Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за
отварање нових радних места на територији Града за
2011. годину расписаће Градоначелник.
Одлуку о додели субвенције послодавцима за отварање нових радних места на територији Града донеће
Градоначелник на предлог посебне комисије за ново запошљавање.
Комисију за ново запошљавање чине три члана које
именују Градоначелник, Национална служба за запошљавање и Савет за запошљавање и њен задатак је
да размотри пријаве послодаваца за доделу субвенције
за отварање радног места и да сачини предлог одлуке.
На основу Одлуке Градоначелника, Национална
служба за запошљавање и послодавац коме су средства одобрена у року од 30 дана од дана доношења Одлуке закључују уговор, којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу којег се врши исплата
субвенције.
Пре закључења уговора послодавац коме су одобрена средства на име субјвенције дужан је да достави:
- доказ о заснивању радног односа на неодређено
радно време за лица која се запошљавају (уговор о
раду, пријава на обавезно социјално осигурање),
- средства обезбеђења уговорних обавеза (2 истоветне бланко соло менице за правна лица и две истоветне личне бланко менице за предузетнике).
Обавеза послодавца је :
- да заснује радни однос на неодређено врме са пуним радним временом са новозапосленим радницима у минималном трајању од 2 године почев од
дана заснивања радног односа,
- да редовно исплаћује зараду и доприносе за обавезно социјално осигурање и да истеком календарске године достави доказ о годишњој уплати доприноса за лица из уговора,
- уколико лицима која су обухваћена овом мером
престане радни однос, послодавац је дужан да заснује радни однос са другим незапосленим лицем
са евиденције за преостало време утврђено уговором,
- ако послодавац лицима обухаваћеним уговором
откаже уговор о раду без кривице запослених, дужан је да врати целокупан износ субвенције уз припадајућу законску камату и
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- да обавести Националну службу за запошљавање
о свакој промени која је од утицаја на реализацију
уговорних обавеза.
Национална служба за запошљавање дужна је да
поднесе извештај о реализацији ове мере Савету за запошљавање.
С обзиром, да је Град издвојио средства за доделу
субвенција за 25 незапослених лица, очекује се, у оквиру суфинансирања мера и програма локалних самоуправа, да се од стране Министарства економије и регионалног развоја одобре средства за доделу
субвенција за још 25 лица.

3. Програми додатне обуке и образовања
Образовни систем карактерише недовољна усклађеност са стварним потребама на тржишту рада. С тога је
основни циљ реализације ове мере да се повећа запошљивост и продуктивност незапослених лица, кроз
прилагођавање понуде рада са захтевима послодаваца. Циљне групе се често млади, дугорочно незапослени и вишкови запослених са неоговарајућим знањима и
вештинама.
Обука је доминантна активна мера запошљавања
коју користи служба за запошљавање за унапређење
вештина радника свих годишта. Нови подаци показују
да програми који су планирани, тако да комбинују различите облике обука, имају већу вероватноћу да доведу
до позитивних резултата на тржишту рада на запошљавање и зараду учесника. Постоје 3 карактеристике које
су од суштинске важности за планирање програма обуке. Прва, да понуђена обука мора да се односи на области које се највише траже на тржишту рада и мора
успоставити равнотежу између општих вештина и
стручних компетенција ради што боље запошљивости.
Друга да обука за познатог послодавца може се показати као успешнија зашто што је уско повезана са локалном потражњом и по овом приступу први корак је идентификација прилике за посао код локалног послодавца,
а други је субвенционисање обуке. Треће је комбиновање обуке у учионици са обуком на раду која пружа
прилику за максимално повећање вештина и знања.
Како Национална служба за запошљавање тренутно
спроводи програм обуке младих незапослених лица I и
II степена стручне спреме за запошљавање, самозапошљавање и тражење посла и обуке које су наведене у
поглављу „Теже запошљиве категорије“ а руководећи се
потребама послодаваца на територији Града Акционим
планом су предвиђени одређени видови обуке одређених категорија незапослених лица и то:
- информатичка обука за незапослене са евиденције,
а приоритет имају дугорочно незапослени за 200
лица,
- основни курс енглеског језика за незапослене са
евиденције, а приоритет имају дугорочно незапослени за 200 лица,
- виши почетни курс енглеског језика за категорију
незапослених жена од 35 до 50 година које су у
2010. години завршиле почетни курс енглеског језика за 120 лица,
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- обука за дефицитарна занимања на територији Града, (као што су: стари и уметнички занати и домаћа
радиност, заваривачи, монтери, пекари, месари …),
- обука за започињање сопственог бизниса,
- обука за повећање запошљивости особа са инвалидитетом – првенствено жена старости од 18 до
40 година.
За реализацију ове мере планирана су средства у
буџету Града за 2011. годину у износу од 10.000.000,00
динара.
Носиоци реализације додатне обуке и образовања
одредиће се у спроведеном поступку јавних набавки,
који ће спровести Градска управа за привреду.
4. Организовање јавних радова од интереса за Град
Јавни радови од интереса за Град су мера активне
политике запошљавања која се организује у циљу постизања запошљавања и побољшања материјалног положаја теже запошљивих категорија незапослених лица, која се налазе на евиденцији Националне службе за
запошљавање.
Јавни радови на територији Града у 2011. године организоваће се у областима:
- социјалним, хуманитарним, културним и другим делатностима,
- одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
- одржавања и заштите животне средине и природе,
- од општег интереса који не спадају у редовну делатност јавног предузећа, односно јавно предузеће
није у могућности да их обави.
Право учествовања у поступку спровођења јавних
радова имају: јавно комунална и друга јавна предузећа
и установе, привредна друштва, предузетници, задруге,
друштвене организације и удружења грађана.
Удружења грађања имају право учествовања на јавном позиву као подносиоци пријаве уз услов да обезбеде послодавца извођача јавног рада регистрованог за
обављање делатности која је предмет јавног рада.
Средства намењена за организовање јавних радова
користе се за зараде лица укључених у јавне радове, за
накнаду трошкова доласка и одласка са рада и за трошкове спровођења јавних радова.
Приоритет при одобравању за спровођење јавних
радова имаће послодавци који обезбеђују запошљавање теже запошљивих незапослених лица, незапослених у стању социјалне потребе и корисници материјалног обезбеђења.
Јавни позив за организовање јавних радова од интереса за Град упутиће Градоначелник којим ће се одредити области у којима се организују јавни радови, ко
може да учествује, намена средстава, рокови и приоритети као и обавезе извођача радова. Јавни позив се
објављује у огласном часопису Националне службе за
запошљавање „Послови“ и на сајту Града.
Одлуку о одобравању спровођења јавних радова од
интереса за Град доноси Градоначелник на предлог посебне комисије. Комисију за јавне радове чине три члана које именују Градоначелник, Национална служба за
запошљавање и Савет за запошљавање, чији је задатак да размотри пристигле појекте и сачини предлог одлуке.
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Јавни радови могу најдуже трајати четири месеца.
Након доношења Одлуке Градоначелника, Градска управа за привреду по овлашћењу Градоначелника закључиће уговор са подносиоцима пријава којима су средства
одобрена, односно извођачима јавних радова, којим се
уређују међусобна права и обавезе у вези спровођења
конкретног јавног рада. Средства за организовање јавних радова од интереса за Град планирана су у буџету
Града за 2011. годину у износу од 6.000.000,00 динара.
Обавеза подносиоца пријава којима су средства
одобрена су:
- да заснује радни однос на одређено време са путним радним временом са запосленима у дужини
трајања јавног рада,
- да редовно исплаћује зараду и доприносе за обавезно социјално осигурање,
- да до 5-ог у месецу редовно доставља Градској управи за привреду образац захтева за пренос средстава за зараде, превоз и трошкове спровођења
јавног рада за претходни месец на прописаним обрасцима,
- уколико неком од радника ангажованом на радном
раду престане радни однос пре истека времена за
које је ангажован, са или без његове кривице, подносилац пријаве је дужан да уместо њега запосли
друго лице са евиденције за преостало време,
- да обавести Градску управу за привреду о свакој
промени од утицаја на извођење јавног рада и реализацију уговорне обавезе,
- да по завршетку јавног рада Градској управи за
привреду достави извештај о завршеној реализацији јавног рада.
Извршилац јавних радова дужан је да поднесе извештај о реализацији ове мере Градској управи за привреду.
5. Организовање и учествовање на сајмовима
запошљавања
С обзиром да се на сајмовима запошљавања остварује непосредан контакт послодаваца и незапослених
лица Град ће и ове године учествовати на сајмовима
које организује Национална служба за запошљавање.
Поред тога, Град ће одржати два сајма за запошљавање у сопственој организацији а у сарадњи са Националном службом за запошљавање јер се тиме омогућава да послодавци добију квалитетне раднике с обзиром
да имају контакте са већим бројем незапослених лица
на једном месту. Статистике показују да се по одржаном сајму запошљавања у периоду од 3 до 6 месеци
запосли сваки четврти радник који је посетио сајам и
контактирао са послодавцима.
На сајмовима које организује Град одржаће се и трибине посвећене области запошљавања а биће организовано и упознавање учесника и посетиоца сајмова са
мерама активне политике запошљавања које се предузимају на територији Града ради смањења незапослености и повећања запослености.
За реализацију ове мере планирана су средства у
буџету Града за 2011. годину у износу од 350.000,00 динара.
Главни носилац послова око организовања сајмова,
трибина и контаката са социјалним партнерима, који ће
такође учествовати, биће Савет за запошљавање.
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6. Израда базе података за предузетништво
и запошљавање
Ове године по први пут као део Акционог плана
предвиђена је и мера израде базе података за предузетништво и запошљавање. Конкретно, идеја је да се
изради база података за предузетништво на територији
Града у смислу тачног броја малих, средњих и великих
предузећа, као и предузетничких радњи. Наиме, од 01.
јануара 2006. године, послове регистрације предузетничких радњи из надлежности локалних самоуправа
преузела је Агенција за привредне регистре са седиштем у Београду. Претходно је регистровање предузећа од трговинских судова, такође преузела Агенција.
То је довело до тога да Град нема релевантну базу података о привредним субјектима из приватног сектора
на својој територији. Израда ове базе података помогла
би Граду да кроз прецизну структуру приватног сектора
спозна слабости и проблеме тог сектора, а на основу
тога дефинише одређене мере за подстицај развоја малих и средњих предузећа и предузетничких радњи, чиме би се створили услови за отварање нових радних
места, као и за повећање запослености на територији
Града.
Поред наведене базе података, планирано је и спровођење анкете међу послодавцима на територији Града
о потребним знањима и вештинама ради идентификације новонасталих привредних сектора и занимања за
којима постоји потреба на тржишту рада, а у циљу одређивања потребних и ефикасних програма додатне
обуке и образовања.
За реализацију ове мере средства су планирана у
укупном износу од 1.250.000,00 динара. У оквиру тог
износа 250.000,00 динара је предвиђено за рад чланова Савета за запошљавање, а 1.000.000,00 динара за
израду базе података и спровођење анкете.
Носиоци организације израде базе података и спровођење анкете биће одређени у поступку јавних набавки који ће спровести Градска управа за привреду.

11. СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА
Укупна средства Буџетског фонда за финансирање
активне политике запошљавања на територији Града
Новог Сада за 2011. годину, планирана су у износу од
55.900.000,00 динара.
За реализацију мера активне политике запошљавања, које су предвиђене Акционим планом за 2011. годину, средства су планирана у износу од 40.000.000,00
динара.
За наставак реализације мера активне политике запошљавања из Акционог плана запошљавања Града
Новог Сада за 2010. годину и Програма активне политике запошљавања Града Новог Сада за 2009. годину
планирана су средства у износу од 15.900.000,00 динара и то за мере: јавне радове у износу од 2.000.000,00
динара и финансирање стручног оспособљавања и запошљавања приправника у износу од 13.900.000,00 динара.
На основу члана 59. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености (“Службени гласник РС”
бр. 39/09 и 88/10) а у складу са одредбом 64. Закона о
буџетском систему (“Службени гласник РС” бр. 54/09 и
73/10) Градоначелник је донео Решење о отварању
буџетског фонда за финансирање активне политике запошљавања у циљу евидентирања средстава намење-
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них за финансирање активне политике запошљавања и
обезбеђивање њиховог наменског коришћења на основу утврђеног програма у складу са Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености. Буџетским
фондом управља Градска управа за привреду и врши
стручне и административно-техничке послове за фонд.
Чланом 60. истог закона утврђена је могућност да
локална самоуправа која у оквиру свог локалног акционог плана запошљавања обезбеђује више од половине
средстава потребних за финансирање одређеног програма или мере активне политике запошљавања може
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поднети захтев Министарству за учешће у финансирању предвиђених програма и мере.
Услов за одобравање суфинансирања програма или
мера активне политике запошљавања је да локална самоуправа има формиран локални савет за запошљавање, донет локални акциони план запошљавања,
обезбеђено више од половине потребних средстава за
финансирање одређеног програма или мера и усклађене програме и мере са приоритетима и циљевима локалног економског развоја и локалног тржишта рада.

Предлог распореда средстава за реализацију мера активне политике запошљавања Града Новог Сада
за 2011. годину
Бр.

Мере активне политике запошљавања

1

Подстицање запошљавања младих финансирањем
запошљавања и стручног оспособљавања приправника

2

Ново запошљавање

3

Програми додатне обуке и образовања

4

Организовање јавних радова од интереса за Град

5

Организовање и учествовање на сајмовима запошљавања

6

Средства у динарима

Лица

17.400.000,00

50

5.000.000,00

25

10.000.000,00

700

6.000.000,00

100

350.000,00

300
по сајму

- Израда базе података за предузетништво и запошљавање

1.000.000,00

-

- Накнаде члановима Савета за запошљавање

250.000,00
1.250.000,00

Укупна средства и планиран обухват лица

40.000.000,00

1.175

Руководећи се чланом 60. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености коме је утврђено да локална самоуправа може да поднесе захтев за средства Министарству економије и регионалног развоја, Град са Акционим планом аплицира за средства која би била намењена за реализацију мера:
- подстицање запошљавања младих финансирањем стручног оспособљавања и запошљавања приправника и
- новог запошљавања.
Предлог распореда средстава за учешће Министарства у финансирању мера из Акционог плана
Бр.
1
2

Мере активне политике запошљавања
Подстицање запошљавања младих финансирањем
запошљавања и стручног оспособљавања приправника
Ново запошљавање

Град је за стручно оспособљавање и запошљавање
приправника са високом стручном спремом издвојио
17.400.000,00 динара. С обзиром да се на евиденцији Новосадске филијале за запошљавање налази велики број
младих незапослених лица са високом стручном спремом (око 1800) и потребе Град су исказане у правцу финансирања месечне бруто зараде у износу од 29.000,00
динара (са садашњом ценом рада) за запошљавање 50
приправника са високом стручном спремом.
Имајући у виду велику незапосленост на територији
Града (око 30.000) Град је издвојио 5.000.000,00 динара
за реализацију мере новог запошљавања доделом субвенција за отварање нових радних места у циљу повећања запослености, првенствено лица са инвалидитетом, као и свих осталих незапослених лица.
12. НАДЛЕЖНОСТИ
Мере предвиђене Акционим планом реализоваће
Градска управа за привреду и Савет за запошљавање,

Средства у
динарима
17.400.000,00

Лица
50

5.000.000,00

25

а у сарадњи са Националном службом за запошљавање и осталим социјалним партнерима.
Градска управа за привреду је у обавези да о спровођењу Акционог плана достави извештај Градоначелнику, по потреби, а најмање једанпут годишње.
13. “Табела мера и програма за реализацију АПЗ-а
Града Новог Сада за 2011. годину” саставни је део Акционог плана.
14. Овај акциони план објавиће се у „Службеном
листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 3-355/2010- II
30. децембар 2010. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић,с.р.

Носиоци активности

6.000.000,00

350.000,00

1.250.000,00

Градска управа за
привреду, Савет за
запошљавање
Градска управа за
привреду, Савет за
запошљавање

Број и структура лица
ангажованих на јавним
радовима из категорије теже
запосливих лица

Градска управа за
привреду, Савет за
Број запослених на сајмовима
запошљавање и
за запошљавање
Национална служба
за запошљавање
Градска управа за
привреду, Савет за
запошљавање

Број дефинисаних програма и
број реализованих програма

Организовање обука у
складу са потребама
послодаваца и потребама
тржишта рада

Организовање и
спровођење јавних радова
од интереса за Град

Организовање и
финансирање сајмова за
запошљавање од стране
Града

2. Ново запошљавање

3. Програми додатне обуке
и образовања

4. Организовање јавних радова
од интереса за Град

5. Организовање и учествовање
на сајмовима запошљавања

5.000.000,00

1.250.000,00

350.000,00

6.000.000,00

10.000.000,00 10.000.000,00

10.000.000,00

Градска управа за
привреду, Савет за
запошљавање и
Национална служба
за запошљавање

Број запослених у приватном
сектору

Буџет РС

5.000.000,00
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Промоција предузетништва
6. Израда базе података за
предузетништво и запошљавање кроз израду базе података

Буџет Града

Извори финансирања

34.800.000,00 17.400.000,00 17.400.000,00

Потребна
средства у
динарима

Број и структура лица
запослених уз субвенцију
Повећано запошљавање
послодавцу из категорије теже
доделом субвенција
запосливих лица.
послодавцима, првенствено
Број и структура лица
особа са инвалидитетом
запослених уз субвенцију
послодавцу.

Градска управа за
Број приправника који су
привреду, Савет за
положили приправнички испит
запошљавање и
и остали у сталном радном
Национална служба
односу
за запошљавање

Индикатор

Повећан број запослених
приправника и
оспособљених за
самосталан рад у струци

Очекивани резултати

1. Подстицање запошљавања
младих финансирањем стручног
оспособљавања и запошљавања
приправника

Мера

ТАБЕЛА МЕРА И ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ АПЗ-а ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2011. ГОДИНУ
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На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, 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

На основу члана 61. став 12. и члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике
Србије“, 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

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 09.0'1 –
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 опште послове у износу од:

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 12 – ГРАДСКА
УПРАВА ЗА КУЛТУРУ, главу 12.02 – УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ, у Функцији 820 – Услуге културе из извора финансирања 01 – Приходи из буџета, преносе се у укупном
износу од 6.578.000,00 динара (шестмилионапетстоседамдесетосамхиљададинара00/100), са следећих буџетских позиција:

3.793.443,00 динара
(тримилионаседамстодеведесеттрихиљадечетристочетрдесеттридинара 00/100)
на име обезбеђивања непланираних средстава на
име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се
у оквиру раздела 17, глава 17.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ОПШТЕ ПОСЛОВЕ, функција 130 – Опште услуге, на
нову позицију буџета 407-1, економска класификација
482 – Порези, обавезне таксе и казне, из извора финансирања 01 – Приходи из буџета.
3. За реализацију овог решења задужују се:
- Градска управа за опште послове и
- Градска управа за финансије.
4. Решење доставити:
- Градској управи за опште послове и
- Градској управи за финансије:
- Сектору за трезор,
- Одељењу за буџет.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 401-28/2010- II
31. децембар 2010. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић,с.р.

326, економска класификација 424 – Специјализоване услуге 6.100.000,00 динара и
328, економска класификација 426 – Материјал
478.000,00 динара
у текућу буџетску резерву у оквиру Раздела 09. Главу
09.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, у Функцији
160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, на позицију буџета 256, економска класификација 499 – Средства резерве – Текућа резерва, ради обезбеђивања недостајућих средстава Градској
управи за социјалну и дечију заштиту, на име Програма
Црвеног крста и помоћи за директно ублажавање сиромаштва као и за Прихватну станицу са прихватилиштем
при Геронтолошком центру „Нови Сад“.
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог
решења распоређују се у оквиру Раздела 15, Глава
15.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ
ЗАШТИТУ, Функција 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту, у извор финансирања
01 – Приходи из буџета, у износу од 6.578.000,00 динара, и то:
- на позицију буџета 383, економска класификација
481 - Дотације невладиним организацијама износ од
4.078.000,00 динара, а у алинеји три износ „29.987.000,00“
замењује се износом: „34.065.000,00 и
- на позицију буџета 384, економска класификација
463 – Трансфери осталим нивоима власти, износ од
2.500.000,00 динара, у тачки 1. износ „183.006.200,00“ замењује се износом „185.506.200,00“, а у алинеји пет износ „17.426.000,00“ замењује се износом „19.926.000,00“.
3. За реализацију овог решења задужују се:
- Градска управа за културу,
- Градска управа за социјалну и дечију заштиту и
- Градска управа за финансије.
4. Решење доставити.
- Градској управи за културу
- Градској управи за социјалну и дечију заштиту и

2058. strana – Broj 61

SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA

- Градској управи за финансије:
- Сектору за трезор,
- Одељењу за буџет.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 401-26/2010- II
31. децембар 2010. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић,с.р.

31. decembar 2010.

- Градској управи за финансије:
- Сектору за трезор,
- Одељењу за буџет.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 401-29/2010- II
31. децембар 2010. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић,с.р.
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На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, 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 културу у износу од:
1.103.752,24 динара
(једанмилионстотрихиљадеседамстопедесетдвадинара24/100)
на име обезбеђивања непланираних средстава установама културе чији је оснивач Град Нови Сад на име
учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом, за период од 24. маја до 31. децембра 2010. године.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се
у оквиру Раздела 12 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ,
Глава 12.02 – Установе културе, Функција 820 – Услуге
културе, на Позицију буџета 332, Економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе и казне, из извора финансирања 01 – Приходи из буџета.
3. За реализацију овог решења задужују се:
- Градска управа за културу и
- Градска управа за финансије.
4. Решење доставити:
- Градској управи за културу и

На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, 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 урбанизам и стамбене послове у износу од:
45.262.107,17 динара
(четрдесетпетмилионадвесташездесетдвехиљадестоседамдинара17/100)
на име обезбеђивања непланираних средстава на
име текућих субвенција Јавном комуналном предузећу
„Стан“ Нови Сад.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се
у оквиру раздела 06, глава 06.01 – ГРАДСКА УПРАВА
ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ, функција 133
– Остале опште услуге, на позицију буџета 158, економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, из извора финансирања 01 – Приходи из буџета, тако да план
средстава ове апропријације за 2010. годину износи
142.499.107,17 динара, а после алинеје два додаје се
алинеја три која гласи: „Текуће субвенције за ЈКП „Стан“
у износу од 45.262.107,17“.
3. За реализацију овог решења задужују се:
- Градска управа за урбанизам и стамбене послове и
- Градска управа за финансије.

31. decembar 2010.
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4. Решење доставити:
- Градској управи за урбанизам и стамбене послове и
- Градској управи за финансије:
- Сектору за трезор,
- Одељењу за буџет.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 401-31/2010- II
31. децембар 2010. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић,с.р.

4. Решење доставити:
- Градској управи за комуналне послове и
- Градској управи за финансије:
- Сектору за трезор,
- Одељењу за буџет.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 401-30/2010- II
31. децембар 2010. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић,с.р.

988
На основу члана 69. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, 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 позције 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 комуналне послове у износу од:
52.000.000,00 динара
(педесетдвамилионадинара 00/100)
на име обезбеђивања недовољно планираних средстава на име текућих субвенција Јавном комуналном
предузећу „Градско зеленило“ Нови Сад.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се
у оквиру раздела 04, глава 04.01 – ГРАДСКА УПРАВА
ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, функција 540 – Заштита
биљног и животињског света, на позицију буџета 089,
економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, из извора финансирања 01 – Приходи из буџета, тако да
план средстава ове апропријације за 2010. годину износи 277.000.000,00 динара, а у тачки 1. износ
„190.000.000,00“ замењује се износом „242.000.000,00“.
3. За реализацију овог решења задужују се:
- Градска управа за комуналне послове и
- Градска управа за финансије.
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На основу члана 61. став 12. и члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике
Србије“, 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 Одуком о буџету Града
Новог Сада за 2010. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 54/09 и 29/10) за Раздео 14. Главу 14.01 –
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО, у функцији 760 –
Здравство некласификовано на другом месту, са
позиције буџета 365, економска класификација 463 –
Трансфери осталим нивоима власти, извор финансирања 01 – Приходи из буџета, а по Финансијском плану
прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за здравство за 2010. годину, да позиције 365.02 –
Капитални трансфери осталим нивоима власти, средства у износу од:
1.060.282,00 динара
(једанмилионшездесетхиљададвестотинеосамдесетдвадинара00/100)
преносе се у текућу буџетску резерву у оквиру Раздела 09, Главу 09.01 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, у функцији 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, на позицију 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, на позицију 256.01.02, ради
обезбеђивања недостајућих средстава Градској управи
за здравство, на име текућих трансфера Заводу за хитну медицинску помоћ Нови Сад, за адаптацију простора
у Вршачкој 28 у Новом Саду, за магацин лекова и санитетски материјал Завода.
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2. Средства текуће буџетске резерве 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 позцију буџета 365, економска класификација 463 –
Трансфери осталим нивоима власти, а по Финансијском плану прихода и примања и расхода и издатака
Градске управе за здравство за 2010. годину, на позицију 365.01 – Текући трансфери осталим нивоима власти, извор финансирања 01 – Приходи из буџета, тако да
укупан план средстава из буџета за апропријацију ове
економске класификације у тачки 1. износи 11.760.282,00
динара, а у алинеји један 1.960.282,00 динара, док у
тачки 2. износ: „115.200.000,00“ замењује се износом:
„114.139.718,00“, а у алинеји три износ. „14.700.000,00“
замењује се износом: „13.639.718,00“.
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 објвити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 401-25/2010- II
28. децембар 2010. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић,с.р.

31. decembar 2010.

ције 256.01.02. одобравају се средства Градској управи
за инспекцијске послове у износу од:
676.500,00 динара
(шестоседамдесетшестхиљадапетстодинара00/100)
на име обезбеђивања недовољно планираних средстава за накнаду трошкова стручног оспособљавања
кандидата за комуналног полицајца.
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 25.294.880,00 динара.
3. За реализацију овог решења задужују се:
- Градска управа за инспекцијске послове
- Служба за зајденичке 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.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 401-24/2010- II
28. децембар 2010. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић,с.р.

990
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, 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 позције 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 пози-
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На основу члана 9. став 1. Правилника о начину и
поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада
за прграме којима се обезбеђују посебни облици социјалне заштите („Службени лист Града Новог Сада“,
број 10/10), Градоначелник Града новог Сада, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ
ИЗНОСА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА
НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
РАДА И ПОЈЕДИНАЧНИХ ПРОГРАМА
ЦРВЕНОГ КРСТА НОВОГ САДА – ГРАДСКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ, У 2010 ГОДИНИ
I. У Решењу о утврђивању износа средстава из буџета Града Новог Сада за реализацију програма рада и
појединачних програма Црвеног крста Новог Сада –
Градске организације, у 2010. години („Службени лист
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Града Новог Сада“, бр. 17/10, 34/10, 47/10 и 56/10) и Решењу о изменама Решења о утврђивању износа средстава из буџета Града Новог Сада за реализацију програма рада и појединачних програма Црвеног крста
Новог Сада – Градске организације, у 2010. години, број
XIII-56-4/2010-II, од 30. децембра 2010. године, у тачки
I. став 1. износ: „56.567.000,00 динара“ замењује се износом: „60.645.000,00 динара“.
У тачки I. подтачка 2. износ: „50.207.000,00 динара“
замењује се износом: „54.285.000,00 динара“.
У алинеји два, износ: „18.939.000,00 динара“ замењује се износом: „21.567.000,00 динара“.
У алинеји осам, износ: „1.000.000,00 динара“ замењује се износом: „2.000.000,00 динара“.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 5-56/2010- II
31. децембар 2010. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић,с.р.
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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 културу, број X-6-1019/2010 од 28. децембра
2010. године, упућеног Градској управи за финансије,
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 12 –
ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ, Глава 12.02 – Установе
културе, у функцији 820 – Услуге културе, у средства из
додатних прихода корисника распореде и средства донације од невладиних организација у износу од
1.000.000,00 динара, која нису планирана Одлуком о
буџету Града Новог Сада за 2010. годину, а која су дозначена „Новосадском позоришту – Ujvideki Szinhaz“, индиректном кориснику буџета Града Новог Сада, по основу Уговора број 932, који је овај корисник закључио са
културним савезом Војвођанских Мађара из Суботице,
9. децембра 2010. године.
II. Задужује се Градска управа з финансије, сходно
члану 5. став 7. Закона о буџетском систему („Службени
глансик Републике Србије“, бр. 54/09 и 73/10), да у разделу Градске управе за културу, у Посебном делу Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2010. годину, а за Установе културе, Глава 12.02, у функцији 820 – Услуге
културе, у оквиру средстава из додатних прихода корисника изврши распоређивање средстава донације од
невладиних организација из тачке I. овог решења у Из-
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вор финансирања 08: „Донације од невладиних организације и појединаца“, и то:
- 100.842,00 динара на позицију буџета 325, за апропријацију економске класификације 423 – Услуге по
уговору, тако да укупан план средстава из додатих
прихода корисника за ову апропријацију износи
34.256.559,00 динара,
- 719.774,25 динара на позцију буџета 326, за апропријацију економске класификације 424 – Специјализоване услуге, тако да укупан план средстава из додатних прихода корисника за ову апропријацију износи
16.463.858,38 динара, и
- 179.383,75 динара на позицију буџета 328, за апропријацију економске класификације 426 – Материјал,
тако да укупан план средстава из додатних прихода корисника за ову апропријацију износи 2.635.431,75 динара.
III. Сходно тачки II. овог решења, извршити одговарајућа усклађивања износа у Општем и Посебном делу
Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2010. годину.
IV. Задужује се Градска управа за културу да, у складу са овим решењем, изврши одговарајуће измене Финансијског плана прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за културу за 2010. годину, односно
повећа одговарајуће апропријације, ради извршавања
расхода по основу дозначене донације.
V. Решење доставити:
- Градској управи за финансије,
- Градској управи за културу.
VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 4-30/2010- II
28. децембар 2010. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић,с.р.
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На основу члана 9. став 1. Правилника о начину и
поступку доделе средстава из буџета Града Новог Сада
за програме којима се обезбеђују посебни облици социјалне заштите („Службени лист Града Новог Сада“,
број 10/10), Градоначелник Града Новог Сада, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ
ИЗНОСА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА
НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
РАДА И ПОЈЕДИНАЧНИХ ПРОГРАМА
ЦРВЕНОГ КРСТА НОВОГ САДА – ГРАДСКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ, У 2010. ГОДИНИ
I. У Решењу о утврђивању износа средстава из буџета Града Новог Сада за реализацији програма рада и
појединачних програма Црвеног крста Новог Сада –
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Градске организације, у 2010. години („Службени лист
Града Новог Сада“, бр. 17/10, 34/10, 47/10 и 56/10), у тачки I. подтачка 2. износ: „59.207.000,00 динара“ замењује
се износом: „50.207.000,00 динара“.
У алинеји два, износ: „18.939.000,00 динара“ замењује се износом: „18.489.000,00 динара“.
У алинеји три, износ: „7.500.000,00 динара“ замењује
се износом: „7.950.000,00 динара“.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 5-56-4/2010- II
30. децембар 2010. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић,с.р.
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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 Службе за
заједничке послове, број XIX-401-2/2010-2272 од 16. децембра 2010. године, достављеног Градској управи за
финансије у вези са Решењем о додели средстава Покрајинског секретаријата за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу, број 401-02317/2010-04 од 17. децембра 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 Посебном делу, распореде
средства у укупном износу од 2.248.000,00 динара, у
нови извор финансирања 07 „Донације од осталих нивоа власти“, која нису планирана Одлуком о буџету Града Новог сада за 2010. годину, а дозначена су буџету
Града Новог Сада у складу са Решењем Покрајинског
секретаријата за локалну самоуправу и међуопштинску
сарадњу у Новом Саду број: 401-02317/2010-04 од 17.
децембра 2010. године, на име спровођења Пројекта
„Сарадњом до инвестиција“, према Уговору о финансијској помоћи број: 401-02317/2010-04 од 13. децембра
2010. године, закљученом између Покрајинског секретаријата за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу и Града Новог Сада и то:
- у разделу 02 – ГРАДОНАЧЕЛНИК, глава 02.02 –
СЛУЖБА ИЗВРШНИХ ОРГАНА, у функцији 411 – Општи
економски и комерцијални послови, на апропријацију
економске класификације 423 – Услуге по уговору, на
позицију буџета 051, износ од 2.076.000,00 динара и
- у разделу 19, глава 19.01 – СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ, у функцији 130- Опште услуге, на апропријацију економске класификације 426 – Материјал,
на позицију буџета 445, износ од 40.000,00 динара, и
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апропријацију економске класификације 512 – Машине
и опрема, на позицију буџета 450, износ од 132.000,00
динара.
II. Задужује се Градска управа за финансије, сходно
члану 5. став 6. Закона о буџетском систему („Службени
гласник Републике Србије“, бр. 54/09 и 73/10), да изврши распоређивање наменских трансферних средстава
од другог нивоа власти из тачке I. овог решења и то:
- у разделу Градоначелника, на позицију буџета 051,
економска класификација 423 - Услуге по уговору и извора финансирања 07 „Донације од осталих нивоа
власти“, тако да укупан план средстава из буџета за ову
апропријацију износи 7.721.456,00 динара и
- у разделу Службе за заједничке послове, на позиције буџета 445, економска класификација 426 – Материјал и 450, економска класификација 512 – Машине и
опрема из извора финансирања 07 „Донације од осталих нивоа власти“, тако да укупан план средстава из
буџета за ове апропријације износи 73.163.490,60 динара, односно 114.147.185,39 динара.
III. Задужује се Служба за заједничке послове да, у
складу са овим решењем, изврши одговарајуће измене
Финансијског плана прихода и примања и расхода и издатака Градоначелника Града Новог Сада и Службе за
заједничке послове за 2010. годину, ради извршавања
расхода по основу дозначених наменских трансфера од
АП Војводине.
IV. Решење доставити:
- Градској управи за финансије,
- Градоначелнику - Служби извршних органа и
- Служби за заједничке послове.
V. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 4-28/2010- II
29. децембар 2010. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић,с.р.
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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 образовање, број IX-635/2010 од 26. новембра
2010. године, достављеног Градској управи за финансије у вези са решењима Покрајинског секретаријата за
образовање о преносу средстава из буџета АП Војводине, 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 11 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, Глава 11.01 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, у функцији 920
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- Средње образовање, распореде средства из буџета
Аутономне Покрајине Војводине у износу од 167.647,00
динара, која нису планирана Одлуком о буџету Града
Новог Сада за 2010. годину, а која су одобрена за регресирање трошкова превоза ученика средњих школа у
међуградском и међумесном саобраћају, у складу са
решењима Покрајинског секретаријата за образовање у
Новом Саду и то:
- по Решењу број: 106-451-00002/2010-04/23-3 од 26.
априла 2010. године, 252.740,00 динара,
- по Решењу број: 106-451-00002/2010-04/23-4 од 10.
маја 2010. године, 386.544,00 динара,
- по Решењу број: 106-451-00002/2010-04/23-6 од 20.
августа 2010. године, 477.652,00 динара и
- по Решењу број: 106-451-00002/2010-04/23-9 од 27.
октобра 2010. године, 350.711,00 динара.
II. Задужује се Градска управа за финансије, сходно
члану 5. став 6. Закона о буџетском систему („Службени
гласник Републике Србије“, бр. 54/09 и 73/10), да у разделу Градске управе за образовање, у Посебном делу
Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2010. годину, а за
Главу 11.01, у функцији 920 - Средње образовање, изврлши распоређивање наменских трансферних средстава од другог нивоа власти из тачке I. овог решења у
Извор финансирања 07: „Донације од осталих нивоа
власти“, на позицију буџета 282, а за апропријацију економске класификације 423 - Услуге по уговору, тако да
укупан план средстава из буџета за ову апропријацију
износи 11.667.647,00 динара.
III. Сходно тачки II. овог решења, извршити одговарајућа усклађивања износа у Општем и Посебном делу
Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2010. годину.
IV. Задужује се Градска управа за образовање да, у
складу са овим решењем, изврши одговарајуће измене
Финансијског плана прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за образовање за 2010. годину,
ради извршавања расхода по основу дозначених наменских трансфера од АП Војводине.
V. Решење доставити:
- Градској управи за финансије,
- Градској управи за образовање.
VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 4-24/2010- II
28. децембар 2010. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић,с.р.

996
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 културу, број X-6-997/2010 од 22. децембра
2010. године, достављеног Градској управи за финансије у вези са решењеима Покрајинског секретаријата
за културу о преносу средстава из буџета АП Војводине, Градоначелник Града Новог Сада доноси
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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 12 ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ, Глава 12.02 - Установе
културе, у Функцији 820 - Услуге културе, распореде
средства из буџета Аутономне Покрајине Војводине у
износу од 500.000,00 динара, која нису планирана Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2010. годину, а која
су одобрена установама културе чији је оснивач Град
Нови Сад, у складу са решењима Покрајинског секретаријата за културу у Новом Саду и то:
- по Решењу број 126-451-00401/2010-01 од 22. новембра 2010. године, 400.000,00 динара одобрених Културном центру новог Сада и
- по Решењу број 126-451-3698/2010-01 од 10. децембра 2010. године 100.000,00 динара одобрених Градској
библиотеци у Новом Саду.
II. Задужује се Градска управа за финансије, сходно
члану 5. став 6. Закона о буџетском систему („Службени
гласник Републике Србије“, бр. 54/09 и 73/10), да у разделу Градске управе за културу, у Посебном делу Одлуке о буџету Града Новог сада за 2010. годину, а за Установе културе, Глава 12.02, у Функцији 820 - Услуге
културе, изврши распоређивање наменских трансферних средстава од другог нивоа власти из тачке I. овог
решења у Извор финансирања 07: „Донације од осталих нивоа власти“, и то:
- 350.000,00 динара на позицију буџета 323, а за апропријацију економске класификације 421 - Стални
трошкови, тако да укупан план средстава из буџета за
ову апропријацију износи 54.033.758,00 динара,
- 50.000,00 динара на позицију буџета 324, за апропријацију економске класификације 422 - Трошкови
путовања, тако да укупан план средстава из буџета за
ову апропријацију износи 11.685.988,00 динара и
- 100.000,00 динара на позицију буџета 326, за апропријацију економске класификације 424 - Специјализоване услуге, тако да укупан план средстава из буџета за ову апропријацију износи 85.240.548,00 динара.
III. Сходно тачки II. овог решења, извршити одговарајућа усклађивања износа у Општем и Посебном делу
Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2010. годину.
IV. Задужује се Градска управа за културу да, у складу са овим решењем, изврши одговарајуће измене Финансијског плана прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за културу за 2010. годину, ради
извршавања расхода по основу дозначених наменских
трансфера од АП Војводине.
V. Решење доставити:
- Градској управи за финансије,
- Градској управи за културу.
VI. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 4-26/2010- II
28. децембар 2010. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Мр Зоран Мандић,с.р.
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III

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
I. ДРАГИЦА ПЕЈОВИЋ, дипломирани правник, разрешава се дужности помоћника начелника за послове
месних заједница у Градској управи за опште послове,
са 28. децембром 2010. године, због стицања права на
старосну пензију.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II- 020-2/2010 -1865-Г
27. децембар 2010. године
Градоначелник
НОВИ САД
Игор Павличић,с.р.

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
Број: IX-560-3/2010-129
23. децембар 2010. године
НОВИ САД
Начелник
Зоран Кузељевић,с.р.

999
На основу члана 7. и 8. Правилника о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и
ученику („Службени гласник Републике Србије“, број
63/10), Градска управа за образвоање Града Новог Сада
доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА
ПРОЦЕНУ ПОТРЕБА ЗА ПРУЖАЊЕМ
ДОДАТНЕ ОБРАЗОВНЕ, ЗДРАВСТВЕНЕ И
СОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ ДЕТЕТУ И УЧЕНИКУ

Градска управа за образовање

998
На основу члана 7. Правилника о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику („Службени гласник Републике Србије“, број 63/10),
Градска управа за образовање Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ПОТРЕБА ЗА
ПРУЖАЊЕМ ДОДАТНЕ ОБРАЗОВНЕ,
ЗДРАВСТВЕНЕ И СОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ
ДЕТЕТУ И УЧЕНИКУ
I

I
У Комисију за процену потреба за пружањем додатне
образовне, здравствене и социјалне подршке детету и
ученику, именују се стални чланови и њихови заменици:
- стални члан
1. др МИЛКА БУДАКОВ, доктор медицине - специјалиста педијатар,
- заменик члана
- др МИРЈАНА БРАТИЋ, доктор медицине - педијатар
- стални члан
2. ДРАГАНА ПОПОВИЋ, дипломирани школски психолог
- заменик члана
- СЛАЂАНА ГРБИЋ, дипломирани школски психолог
- стални члан

У Решењу о образовању Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику („Службени лист Града Новог Сада“, број 44/10), у тачки III, став 1. иза речи:
„Интерресорна комисија има три стална“, додају се речи: „три заменика члана.“

3. МАРИЈА БАЈАТ, дипломирани социјални радник

У ставу 2. после речи: „Сталне чланове комисије“,
додају се речи: „и њихове заменике“.

- РАДМИЛА РАКИЋ, дипломирани правник у Градској
управи за образовање.

- заменик члана
- БИЉАНА СТАЈИЋ, дипломирани социјални радник
- координатор

II

II

У тачки V речи: „у просторијама „Дома здравља Нови
Сад“, Улица Змај Огњена Вука број 19.“ замењују се речима: „у просторијама Школе за основно и средње образовање „Милан Петровић“ Нови Сад, Улица браће
Рибникара број 32.“

Доношењем овог решења престаје да важи Решење
о именовању Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне
подршке детету и ученику („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 44/10 и 47/10).

31. decembar 2010.
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Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
Број: IX-560-3/2010-130
23. децембар 2010. године
НОВИ САД
Начелник
Зоран Кузељевић,с.р.

Градска управа за финансије

1000
На основу члана 7. став 2. Правилника о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора Града Новог Сада
(“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 18/05 и 5/06),
Градска управа за финансије Града Новог Сада, 30. децембра 2010. године, доноси

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРЕНОСА
НЕУТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
НА РАЧУН ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ГРАДА
НОВОГ САДА
Члан 1.
Овим правилником ближе се уређује начин и поступак преноса неутрошених буџетских средстава на рачун: Град Нови Сад - Рачун за извршење буџета, која
директни и индиректни корисници буџетских средстава
(у даљем тексту: корисници буџета), нису утрошили за
финансирање расхода у 2010. години, а која су им пренета у складу са Одлуком о буџету Града Новог Сада за
2010. годину (“Службени лист Града Новог Сада”, бр.
54/09 и 29/10), закључно са 31. децембром 2010. године.
Члан 2.
Пренос неутрошених средстава из члана 1. овог правилника корисници буџета врше у складу са овим правилником и Правилником о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог
рачуна трезора Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог Сада”, бр. 18/05 и 5/06).
Члан 3.
Индиректни корисници буџетских средстава (у даљем
тексту: индиректни корисници) достављају надлежном
директном кориснику буџетских средстава (у даљем тексту: директни корисник) преглед неутрошених средстава
из члана 1. овог правилника, на Обрасцу ПНС - Преглед
неутрошених средстава, који је саставни део овог правилника, најкасније до 15. јануара 2011. године.
Директни корисници састављају, оверавају и достављају Градској управи за финансије - Сектору за
трезор (у даљем тексту: Трезор), збирне прегледе неутрошених средстава индиректних корисника за које су

надлежни на Обрасцу ЗПНС - Збирни преглед неутрошених средстава, који је саставни део овог правилника,
најкасније до 25. јануара 2011. године.
Директни корисници који имају неутрошена средства
из члана 1. овог правилника, достављају Трезору преглед неутрошених средстава на име расхода за рад и
расхода у оквиру своје надлежности, осим расхода који
се односе на индиректне кориснике за које су надлежни,
на Обрасцу ПНС, најкасније до 25. јануара 2011. године.
Члан 4.
Из укупног износа неутрошених средстава у смислу
члана 1. овог правилника, изузеће се средства за финансирање расхода индиректног корисника, пренета
том кориснику од другог нивоа власти, под условом да
индиректни корисник, уз преглед из члана 3. став 1.
овог правилника, надлежном директном кориснику достави потврду коју издаје надлежни орган другог нивоа
власти, који му је пренео средства.
Потврда из става 1. овог члана садржи следеће податке:
1) износ неутрошених средстава која су остварена
од другог нивоа власти;
2) намену за коју су та средства пренета од другог
нивоа власти;
3) број рачуна код Управе за трезор на који су средства пренета;
4) печат надлежног органа издаваоца потврде и потпис овлашћеног лица.
Директни корисник, за индиректног корисника из
своје надлежности, уз преглед из члана 3. став 2. овог
правилника доставља Трезору и потврду из става 1.
овог члана.
Директни корисник за део неутрошених средстава
која су му пренета од другог нивоа власти, у циљу изузимања ових средстава из укупног износа неутрошених
средстава, уз преглед из члана 3. став 3. овог правилника, доставља Трезору потврду надлежног органа другог нивоа власти који му је пренео средства, а која садржи податке утврђене у ставу 2. овог члана.
Члан 5.
Корисници буџета пренеће на рачун: Град Нови Сад Рачун за извршење буџета, до 31. јануара 2011. године
сва средства која нису утрошили за финансирање расхода у 2010. години, а која су им пренета у складу са
Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2010. годину, закључно са 31. децембром 2010. године.
Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”, а примењиваће се од 1. јануара 2011. године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ
Број: 4-31/10-VIII
30. децембар 2010. године
НОВИ САД
Начелник
Радмила Пејин, с.р.
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Obrazac PNS
Naziv korisnika buxeta
Sedi{te
PIB
[ifra indirektnog korisnika buxetskih sredstava
[ifra direktnog korisnika buxetskih sredstava

PREGLED NEUTRO[ENIH SREDSTAVA
I.

RA^UN REDOVNOG POSLOVAWA

Broj ra~una kod Uprave za trezor Ministarstva finansija:
Red.
br.

Opis

[ifra

Izvor
finan

Iznos
(u dinarima)

[ifra

Izvor
finan

Iznos
(u dinarima)

1.
Neutro{ena sredstva buxeta Grada Novog Sada na dan 31.12.2010.
1.1
Ekonomska klasifikacija na ~etvrtom nivou (sintetika)
1.2
Ekonomska klasifikacija na ~etvrtom nivou (sintetika)
1.3
Ekonomska klasifikacija na ~etvrtom nivou (sintetika)
1._
1._
1._
1._
1._
2.

u r
r d
ux
Neutro{ena
sredstva
buxeta
ostalih nivoa vlasti

3.

Ukupno neutro{ena sredstva na dan 31.12.2010. godine (1+2)

II.

RA^UN OSTALIH NAMENA*

Broj ra~una kod Uprave za trezor:
Red.
br.

Opis

1.
Neutro{ena sredstva buxeta Grada Novog Sada na dan 31.12.2010.
1.1
Ekonomska klasifikacija na ~etvrtom nivou (sintetika)
1.2
Ekonomska klasifikacija na ~etvrtom nivou (sintetika)
1.3
Ekonomska klasifikacija na ~etvrtom nivou (sintetika)
1._
1._
1._
1._
1._
2.

Neutro{ena sredstva buxeta ostalih nivoa vlasti

3.

Neutro{eni ostali prihodi

4.

Ukupno neutro{ena sredstva na dan 31.12.2010. godine (1+2+3)
* U slu~aju da korisnik buxeta ima vi{e ra~una ostalih namena,
iskazuje stawe sredstava na svim ra~unima pojedina~no
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III. RA^UN SOPSTVENIH PRIHODA
Broj ra~una kod Uprave za trezor:
Red.
br.
1.

Iznos
(u dinarima)

Opis
Iznos sredstava na dan 31.12.2010. godine

IV. ZBIRNI PODACI

Red.
Opis
br.
1.
Neutro{ena sredstva za povra}aj

Iznos
(u dinarima)

(I Ra~un redovnog poslovawa: iznos sa red. br. 1 +
II Ra~uni ostalih namena: iznos sa red. br. 1)

Potvr|ujem da su podaci i prate}a dokumentacija istinito i ta~no
prikazani i da je obra~un sastavqen u skladu sa va`e}im propisima

M.P.

ime i prezime odgovornog lica
({tampanim slovima)

Broj:
Mesto i datum:

Potpis
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Obrazac ZPNS
Naziv direktnog korisnika buxetskih sredstava
Sedi{te
PIB
[ifra direktnog korisnika buxetskih sredstava
Funkcija indirektnog korisnika buxetskih sredstava prema ~lanu 10. Odluke o buxetu Grada
Novog Sada za 2010. godinu ("Slu`beni list Grada Novog Sada", br. 54/09 i 29/10)

ZBIRNI PREGLED NEUTRO[ENIH SREDSTAVA

I.

SREDSTVA ZA REDOVNO POSLOVAWE

Red.
br.
1.
11.11
1.2
1.3
1._
1._
1._
1._
1._

Opis

Neutro{ena sredstva buxeta ostalih nivoa vlasti

3.

Ukupno neutro{ena sredstva na dan 31.12.2010. godine (1+2)

II.

Red.
br.
1.1
12
1.2
1.3
1._
1._
1._
1._
1._

Iznos
(u dinarima)

[ifra

Iznos
(u dinarima)

Neutro{ena sredstva buxeta Grada Novog Sada na dan 31.12.2010.
Ekonomska klasifikacija na ~etvrtom nivou (sintetika)
Ekonomska klasifikacija na ~etvrtom nivou (sintetika)
Ekonomska klasifikacija na ~etvrtom nivou (sintetika)

2.

1.

[ifra

RA^UNI OSTALIH NAMENA

Opis
Neutro{ena sredstva buxeta Grada Novog Sada na dan 31.12.2010.
Ekonomska klasifikacija na ~etvrtom nivou (sintetika)
Ekonomska klasifikacija na ~etvrtom nivou (sintetika)
Ekonomska klasifikacija na ~etvrtom nivou (sintetika)

2.

Neutro{ena sredstva buxeta ostalih nivoa vlasti

3.

Neutro{eni ostali prihodi

4.

Ukupno neutro{ena sredstva na dan 31.12.2010. godine (1+2+3)

31. decembar 2010.
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III. RA^UNI SOPSTVENIH PRIHODA

Red.
Red
br.
1.

Iznos
(u dinarima)

Opis
Iznos sredstava na dan 31.12.2010. godine

IV. ZBIRNI PODACI

Red.
br.
1
1.

Iznos
(u dinarima)

Opis
Neutro{ena sredstva za povra}aj
(I Sredstva za redovno poslovawe: iznos sa red. br. 1 +
II Ra~uni ostalih namena: iznos sa red. br. 1)

Potvr|ujem da su podaci i prate}a dokumentacija istinito i ta~no
prikazani i da je obra~un sastavqen u skladu sa va`e}im propisima

M.P.

ime i prezime odgovornog lica
({tampanim slovima)

Broj:
Mesto i datum:

Potpis
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ УЗ:
— ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПЕТРОВАРАДИНСКЕ ТВРЂАВЕ
У НОВОМ САДУ
— ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ МОСТА НА ТРАСИ БИВШЕГ МОСТА
ФРАНЦ ЈОЗЕФА У НОВОМ САДУ
— ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НОВОСАДСКОГ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ
ЧВОРА У НОВОМ САДУ
— ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТРА НА ТРАНЏАМЕНТУ
У ПЕТРОВАРАДИНУ
— ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКОВА ОКО УЛИЦЕ ЦАРА ДУШАНА У НОВОМ САДУ
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SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA

Broj 61 – Strana 2071.

2072. strana – Broj 61

SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA

31. decembar 2010.

31. decembar 2010.

SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA

Broj 61 – Strana 2073.

2074. strana – Broj 61

SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA

31. decembar 2010.

31. decembar 2010.

SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA

Broj 61 – Strana 2075.

2076. strana – Broj 61

SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA

31. decembar 2010.

31. decembar 2010.

SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA

Broj 61 – Strana 2077.

2078. strana – Broj 61

SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA

31. decembar 2010.

SADR@AJ
Reg. br. Predmet

Strana

ГРАД НОВИ САД

Reg. br. Predmet
937

Скупштина
922
923

924
925
926

927
928

929

930

931

932

933

934

935

936

План детаљне регулације Петроварадинске тврђаве у Новом Саду
План детаљне регулације моста на
траси бившег моста Франц Јозефа у
Новом Саду
План детаљне регулације Новосадског железничког чвора у Новом Саду
План детаљне регулације центра на
Транџаменту у Петроварадину
Одлука о изменама и допунама Плана
детаљне регулације блокова око Улице
цара Душана у Новом Саду
Програм развоја туризма Града Новог
Сада
Решење о давању сагласности на
Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа “Завод за
изградњу Града” у Новом Саду за
2010. годину
Решење о давању сагласности на
Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа “Спортски и
пословни центар Војводина” Нови
Сад за 2010. годину
Решење о давању сагласности на
Програм пословања Јавног предузећа
“Завод за изградњу Града” у Новом
Саду за 2011. годину
Решење о давању сагласности на
Програм пословања Јавног комуналног предузећа “Водовод и канализација” Нови Сад за 2011. годину
Решење о давању сагласности на
Програм пословања Јавног комуналног предузећа “Новосадска топлана”
Нови Сад за 2011. годину
Решење о давању сагласности на
Програм пословања Јавног комуналног предузећа “Чистоћа” Нови Сад
за 2011. годину
Решење о давању сагласности на
Програм пословања Јавног предузећа “Пословни простор” у Новом
Саду за 2011. годину
Решење о давању сагласности на
Програм пословања Јавног комуналног предузећа “Лисје” Нови Сад
за 2011. годину
Решење о давању сагласности на
Програм пословања Јавног комуналног предузећа “Градско зеленило” Нови Сад за 2011. годину

1945

1964

938

939

1972
1984

940

1991
1993

941

942
2028

943
2028
944
2028
945
2028
946
2029
947
2029

2029

948

2030

949

2030

Решење о давању сагласности на
Програм пословања Јавног комуналног предузећа “Тржница” Нови
Сад за 2011. годину
Решење о давању сагласности на
Програм пословања Јавног комуналног предузећа “Пут” Нови Сад
за 2011. годину
Решење о давању сагласности на
Програм пословања Јавног комуналног предузећа “Паркинг сервис”
Нови Сад за 2011. годину
Решење о давању сагласности на
Одлуку о Програму пословања Јавног предузећа “Спортски и пословни
центар Војводина” Нови Сад за
2011. годину
Решење о давању сагласности на
Програм пословања Јавног градског
саобраћајног предузећа “Нови Сад”,
Нови Сад за 2011. годину
Решење о давању сагласности на
Програм пословања Јавног предузећа “Урбанизам” Завод за урбанизам Нови Сад за 2011. годину
Решење о давању сагласности на
Програм пословања Јавног комуналног предузећа за стамбене услуге “Стан” Нови Сад за 2011. годину
Решење о давању сагласности на
Програм пословања Јавног комуналног предузећа “Информатика”
Нови Сад за 2011. годину
Решење о давању сагласности на
Програм пословања Јавног предузећа Градски инфорамтивни центар
"Аполо" Нови Сад за 2011. годину
Решење о давању сагласности на
Програм рада са Финансијским планом Агенције за енергетику Града
Новог Сада за 2011. годину
Решење о давању сагласности на
Програм рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и Програмом и Планом
промотивних активности Града Новог
Сада за 2011. годину
Решење о давању сагласности на
Програм рада Међуопштинске радне
групе за управљање отпадом за
2011. годину
Решење о давању сагласности на
Одлуку о прихватању предлога Консултантске куће „ЦСП“ из Берлина
да се за Јавно-приватно партнерство
у области снабдевања воде и прераде
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2031

2031

2031

2031

2032

2032

2032

2033

2033

2033

2033
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950

951

952

953

954

955

956
957
958

959

960

961

962

963

964

отпадних вода примени модел Јавно-приватно партнерство у форми заједничког улагања у мешовито предузеће (joint venture)
Решење о давању сагласности на
Одлуку о измени Статута Јавног
комуналног предузећа “Водовод и
канализација” Нови Сад
Решење о давању сагласности на
Одлуку о измени Статута Туристичке
организације Града Новог Сада
Решење о давању сагласности на
Програм рада Стамбено-кредитног
пронаталитетног фонда Града Новог
Сада за период 2010-2011. године
Решење о образовању Комисије за
израду Годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града
Новог Сада за 2011. годину
Решење о именовању председника и
чланова Комисије за израду Годишњег
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
на територији Града Новог Сада за
2011. годину
Решење о измени Решења о именовању председника, заменика председника и чланова Одбора сталне манифестације у области културе од значаја за Град Нови Сад „Антићеви дани“
Решење о избору члана Савета за
буџет и финансије
Решење о разрешењу и избору
чланице Савета за културу
Решење о разрешењу директора
Јавног градског саобраћајног предузећа “Нови Сад”, Нови Сад
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног градског саобраћајног предузећа “Нови Сад”,
Нови Сад
Решење о разрешењу директора
Јавног комуналног предузећа за
стамбене услуге “Стан”, Нови Сад
Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног
предузећа за стамбене услуге “Стан”
Нови Сад
Решење о разрешењу директора
Јавног предузећа “Пословни простор”
у Новом Саду
Решење о именовању вршиоца дужности директорке Јавног предузећа
“Пословни простор” у Новом Саду
Решење о разрешењу и именовању
чланица - чланова Управног одбора
Јавног предузећа “Завод за изградњу Града” у Новом Саду
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965

2039

Решење о именовању члана Школског одбора Гимназије “Светозар
Марковић”, Нови Сад

2039

Решење о именовању чланице и
члана Управног одбора Стеријиног
позорја, Нови Сад

2039

968

Решење о разрешењу и именовању
председника и чланица-чланова
Управног одбора Градске библиотеке у Новом Саду

2040

969

Решење о престанку дужности члана и именовању чланице Надзорног
одбора Градске библиотеке у Новом
Саду

2040

Решење о разрешењу и именовању
чланице Надзорног одбора Установе
за културу, информисање и образовање Културно-информативни центар
“Младост”, Футог

2041

Решење о разрешењу члана и именовању чланице Надзорног одбора
Јавног градског саобраћајног предузећа “Нови Сад”, Нови Сад

2041

972

Решење о разрешењу и именовању
председника Управног одбора Јавног предузећа “Спортски и пословни
центар Војводина”, Нови Сад

2041

973

Решење о разрешењу и именовању
чланице Школског одбора Основне
школе “Иван Гундулић”, Нови Сад

2042

974

Решење о разрешењу и именовању
члана Школског одбора Саобраћајне
школе “Пинки”, Нови Сад

2042

975

Решење о разрешењу и именовању
две чланице Школског одбора Музичке школе “Исидор Бајић”, Нови Сад

2042

966

2034

2035

2035

2036

967

970

971

2036
2036
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Решење о разрешењу члана и именовању чланице Надзорног одбора
Јавног предузећа “Завод за изградњу Града” у Новом Саду

2034

2034
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2037

2037

2037

Градско веће
2037
976
2038
977
2038

2038

2038

978

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

2043

Решење о давању сагласности на
Одлуку о променама у извору финансирања у Програму рада Културног
центра Новог Сада, Нови Сад за
2010. годину

2043

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

2043
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979

980

981

982

Решење о давању сагласности на
Одлуку о промени у извору финансирања у Програму рада Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад
за 2010. годину
Решење о изменама Програма инвестиционих активности и текућег одржавања Завода за хитну медицинску
помоћ Нови Сад за 2010. годину
Решење о изменама Програма инвестиционих активности Центра за социјални рад Града Новог Сада за
2010. годину
Решење о изменама Програма инвестиционих активности Завода за
здравствену заштиту радника Нови
Сад за 2010. годину
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993

2043
994
2044
995
2044

996
2044

Градоначелник
983
984
985
986
987
988
989
990
991

992

Акциони план запошљавања Града
Новог Сада за 2011. годину
Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве
Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве
Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве
Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве
Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве
Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве
Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве
Решење о изменама Решења о утврђивању износа средстава из буџета
Града Новог Сада за реализацију
Програма рада и појединачних програма Црвеног крста Новог Сада –
- Градске организације, у 2010. години
Решење о одобравању да се у Одлуци
о буџету Града Новог Сада распореде
средства донације од невладиних
организација установама културе

997
2045
2057

Решење о изменама Решења о утврђивању износа средстава из буџета
Града Новог Сада за реализацију
Програма рада и појединачних програма Црвеног крста Новог Сада –
- Градске организације, у 2010. години
Решење о одобравању да се у Одлуци
о буџету Града Новог Сада распореде
средства у нови извор финансирања
“Донације од осталих нивоа власти”
Решење о одобравању да се у Одлуци
о буџету Града Новог Сада распореде
средства из буџета Аутономне покрајине Војводине Градској управи за образовање
Решење о одобравању да се у Одлуци
о буџету Града Новог Сада распореде средства из буџета Аутономне покрајине Војводине Градској управи за
културу
Решење о разрешењу помоћника начелника за послове месних заједница
у Градској управи за опште послове
(Драгица Пејовић)

2057

Градска управа за образовање

2058

998

2058
2059
2059
2060

31. decembar 2010.

999

Решење о измени Решења о образовању Комисије за процену потреба
за пружањем додатне образовне,
здравствене и социјалне подршке
детету и ученику
Решење о именовању чланова Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику
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2061

2062

2062

2063

2064

2064

2064

Градска управа за финансије
2060

1000 Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета
Града Новог Сада
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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.

