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На основу члана 36. став 2. Закона о привратизацији 

("Службени гласник Републике Србије", број 83/14) и члана 
16. став 2. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст 
("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), на пред-
лог Министарства привреде, број: 023-02-02033/2014-05 
од 21. априла 2015. године, Скупштина Града Новог Сада 
на XL седници од 29. маја 2015. године доноси

О Д Л У К У
О ОДРЕЂИВАЊУ ПРОЦЕНТА ЈАВНОГ 
КАПИТАЛА ГРАДА НОВОГ САДА У 

ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ "ДНЕВНИК" 
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА НОВИНСКО-

-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ, НОВИ САД, 
КОЈИ СЕ ПРИВАТИЗУЈЕ

I. Скупштина Града Новог Сада је сагласна да се у 
поступку приватизације привредног друштва "Дневник" 
Акционарско друштво за новинско-издавачку делатност, 
Нови Сад (у даљем тексту: Субјект приватизације), изврши 
продаја 100% капитала који Град Нови Сад има у Субјекту 
приватизације, израженог у 1.357 акција, а што представља 
1,90646% укупног капитала Субјекта приватизације.

II. Скупштина Града је сагласна да се Субјекту 
приватизације отпишу дуговања која има према Граду Новом 
Саду по основу јавних прихода, са стањем на дан 31. децем-
бар 2013. године, ако се у поступку приватизације прода 
капитал Субјекта приватизације.

Јавна комунална и друга јавна предузећа, као и други 
облици организовања чији је оснивач Град Нови Сад дужна 
су да отпишу дуговања Субјекту приватизације која имају 
по основу извршених, а ненаплаћених услуга, са стањем 
на дан 31. децембра 2013. године, ако се у поступку 
приватизације прода капитал Субјекта приватизације.

III. Ову одлуку објавити у "Службеном листу Града Новог 
Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 3-165/2015-I
29. мај 2015. године 
НОВИ САД Председница 

 Јелена Црногорац, с.р.
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На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и 

изградњи  (''Службени  гласник РС'', бр. 72/09, 81/09 – 
исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 
98/13 – УС, 132/14 и 145/14), члана 130. став 2. Закона о 
изменама и допунама Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС“, број 132/14) и члана 24. тачка 6. 
Статута Града Новог Сада - пречишћен текст („Службени 
лист Града Новог Сада”, број 43/08) Скупштина Града Новог 
Сада на XL седници од 29. маја 2015 године  доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 'БУЛЕВАР III'' 

У НОВОМ САДУ

Члан 1.

Овом одлуком, а на основу Одлуке о изради измена и 
допуна Плана детаљне регулације ''Булевар III'' у Новом 
Саду ("Службени лист Града Новог Сада", број 64/14)  мења 
се и допуњава ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 'БУЛЕВАР 
III'' У НОВОМ САДУ ( "Службени лист Града Новог Сада'', 
бр. 6/06 и 48/09) (у даљем тексту: План) у грађевинском 
подручју Плана за локалитет који обухвата парцеле бр. 
7015/2 и 7015/3,  у Катастарској општини Нови Сад I. 

Члан 2.

У Плану одељак ''3.0. КОНЦЕПТ ПРОСТОРНЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ'' пододељак ''3.2. Подела простора на 
грађевинске целине према намени, функцији и начину 
изградње'' став 7. мења се и гласи: 

''Објекти Републичког завода за здравствено осигурање 
означени су на графичком приказу ознаком Б, спратност 
постојећих објеката је П, П+1 и П+8, те се као такви сматрају 
завршеном целином.''

У одељку ''4.0. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ 
ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА И КАПАЦИТЕТИ ИЗГРАДЊЕ''  
став 3. у алинеји другој број: ''2,82 ha'' замењује се бројем: 
''2,80 ha '', а у  алинеји петој број: ''0,51 ha '' замењује се 
бројем: ''0,53 ha''.

Табела бр. 2. мења се и гласи:
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Табела бр. 2  

Број 
блока

Бруто 
површина 
блока ha

Нето 
површина 
блока ha

Површина под 
објектима m2 Стање 

m2

Површина под 
објектима m2 План 

m2
Укупно 

m2
Из         
% Ии

Број станова Укупно 
станова

Број 
стано-
вникастамбена пословна стамбена пословна стање план

1/15 2.4 1.43 2007 2741 4748 2916 904 3820 8568 59     

   бруто развијена 
површина m2  бруто развијена 

површина m2        

  стамбена пословна  стамбена пословна        

   5389 9278 14667 12151 5617 17768 32435  2.3 238 134 372 1116

Табела бр.7. мења се и гласи:

''Табела бр. 7 

Број блока 1/1 1/15 1/16 1/17 1/18 Укупно

Бруто површина блока ha 7,01 2,40 2,04 3,15 1,20 15,80

Нето површина блока ha 3,63 1,43 1,56 1,81 0,76 9,19

Површина под 
објектима m2

стамбена 10619 4923 3683 3726 3832

пословна 6786 3470 4513 6130 1184

Укупна 17405 8393 8196 9856 5016

Бруто развијена 
површина под 
објектима m2

стамбена 72011 17538 24626 12349 17044 143568

пословна 18386 14547 4513 26820 3323 67589

Укупна 90397 32085 29139 39135 20367 211123

Индекс заузетости Из % 45 59 52 54 66

Индекс изграђености Ии 2,5 2,3 2,3 2,16 2,48 2,32

Број станова 961 372 395 221 374 2323

Број становника 2883 1116 1185 663 1122 6969

''

У одељку ''5.0. УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА'' 
пододељак ''5.2. Правила за уређење и изградњу објеката 
у блоковима'' подтачка  ''5.2.2. Правила за уређење и 
изградњу објеката у блоку 1/15'' у делу „Постојећи 
пословни објекти“ став 2. мења се и гласи:

''Уз постојећи објекат на парцели број 7015/2 спратности 
П и П+8, са приземним анексом, дограђен је простор 
првобитног атријума спратности П+1. Намена дограђеног 
дела је шалтер сала са простором за рад лекарских комисија 
Републичког фонда за здравствено осигурање. Овако 
формиран објекат представља завршену архитектонску 
целину.'' 

Члан 3.

Саставни део ове одлуке су следећи графички прикази: 
Размера

1. Извод из Плана генералне регулације 
  новог градског центра са окружењем ....................А3

2. Извод из Плана детљане регулације 
  ''Булевар III'' у Новом Саду ..............................1: 1000

3. План саобраћаја, регулације и нивелације .....1 : 500

4. План поделе на јавно и остало грађевинско 
  земљиште са условима за формирање 
  грађевинских парцела .......................................1 : 500

Одлука о изменама и допунама Плана детаљне 
регулације ''Булевар III'' у Новом Саду садржи текстуални 
део који се објављује у "Службеном листу Града Новог 
Сада", и графичке приказе израђене у три примерка, које 
својим потписом оверава председник Скупштине Града 
Новог Сада. 

По један примерак потписаног оригинала одлуке чува 
се у Скупштини Града Новог Сада, Градској управи за урба-
низам и стамбене послове, и у Јавном предузећу "Урба-
низам" Завод за урбанизам Нови Сад. 

Документациона основа ове одлуке чува се у Градској 
управи за урбанизам и стамбене послове.
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Одлука о изменама и допунама Плана детаљне 
регулације ''Булевар III'' у Новом Саду доступна је на увид 
јавности у згради Скупштине Града Новог Сада, Жарка 
Зрењанина 2,  и путем интернета (www.skupstinans.rs).

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: 35-24/2015-I
29. мај 2015. године 
НОВИ САД 

Председница 
Јелена Црногорац, с.р.
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На основу члана 35. став 10. Закона о планирању и 

изградњи (''Службени  гласник РС'', бр. 72/09, 81/09 – 
исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 
98/13 – УС, 132/14 и 145/14), члана 130. став 2. Закона о 
изменама и допунама Закона о планирању и изградњи 
(''Службени гласник РС'', број 132/14) и члана 24. тачка 6. 
Статута Града Новог Сада - пречишћен текст  ("Службени 
лист Града Новог Сада", број 43/2008) Скупштина Града 
Новог Сада на XL седници од 29. маја 2015. године, доноси

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
НАСЕЉЕНОГ МЕСТА РУМЕНКА

1. УВОД 

План генералне регулације насељеног места Руменка 
(у даљем тексту: план) доноси се за део Катастарске 
општине (у даљем тексту: КО) Руменка, и то за грађевинско 
подручје, и део грађевинског подручја изван насељеног 
места (у даљем тексту: атар) који представља грађевинско 
земљиште у атару.

Руменка је типично приградско насеље, скоро у потпу-
ности оријентисано на Нови Сад. Према последњем попису 
из 2012. године, у Руменки живи 6.495 становника. 

У мрежи насеља, коју чине насељена места унутар обу-
хвата Просторног плана Града Новог Сада („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 11/12)(у даљем тексту: Просторни 
план), Руменка припада северној групи насеља, а са Новим 
Садом као макрорегионалним центром повезана је држав-
ним путем II реда Оџаци-Нови Сад (у даљем тексту: државни 
пут IIА-111). 

Просторни развој и обухват плана утврђен је Простор-
ним планом који je дефинисаo програмскe елементe 
(предвиђени привредни, демографски, социјални развој), 
те сагледаo потребе насеља (привреда, центри, јавне 
службе) на основу којих је потребно израдити овај план. 

План је израђен на основу Одлуке о изради плана гене-
ралне регулације насељеног места Руменка („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 58/13).

2. ОБУХВАТ ПЛАНА И ГРАНИЦА 
 ГРАЂЕВИНСКИХ ПОДРУЧЈА

Обухват плана

Простор обухваћен планом је део КО Руменка унутар 
описане границе.   

За почетну тачку описа границе усвојена је тромеђа пар-
цела бр. 3387, 3386 и 2251/1 на источној регулацији држав-
ног пута Фекетић-Врбас-Руменка (у даљем тексту државни 
пут IIА-113). Идући у правцу југа, граница се поклапа са 
источном регулацијом поменутог пута, до тромеђе парцела 
бр. 2251/1, 107 и 138/2, затим се ломи ка североистоку по 
северозападној међи парцела број 138 и 117, затим зао-
билази парцелу број 117 са источне стране, и долази до 
тромеђе парцела бр. 117, 118 и 124/2. Даље, граница скреће 
у правцу истока, прати границу парцела бр. 118 и 124/2, 
до тромеђе парцела бр. 118, 119 и 124/2 до тромеђе пар-
цела бр. 124/2, 129 и 128, прати границу парцела бр. 128 
и 129, до тромеђе парцела бр. 128, 129 и 130. У овој тромеђи, 
граница се ломи ка југозападу, по северозападним међама 
парцела бр. 130, 137, 138/2 и 154 до тромеђе парцела бр. 
153, 154 и 2260 (парцела пута), затим се ломи ка југоистоку, 
по североисточној међи пута (парцела број 2260), до 
тромеђе парцела бр. 441, 2260 и 172. Од ове тромеђе гра-
ница се ломи ка југозападу по југоисточној међи парцеле 
број 2260 до међне тачке број 18 кој а је на левој обали 
Канала Дунав-Тиса-Дунав Нови Сад-Савино село (у даљем 
тексту: Канала ДТД), затим пресеца канал по југоисточној 
међи парцеле број 2247/2, затим се ломи ка југоистоку по 
југозападној међи парцеле број 2247/1 до тромеђу парцела 
бр. 2247/1, 1159 и 2250/1. Из ове тачке граница се ломи ка 
југозападу по северозападној међи мелиорационог канала 
број парцеле 2250/1 до најсеверније тачке парцеле број 
1210 у којој скреће на југоисток, пресеца парцелу канала 
број 2250/1 до најсеверније тачке парцеле број 1203/1, а 
затим обухвата парцелу број 1003/1 и у правцу југоистока 
се поклапа са севороисточним границама парцела бр. 1183, 
2265/2 и 4217 до тромеђе парцела бр. 4211, 4216/1 и 4216/2, 
где скреће на североисток по северозападним границама 
парцела бр. 4216/2, 4215/2, 4214/2, 4213/2, 4212/2, 4211/2, 
4211/2 и 4211/2, обухвата парцелу бр. 4209/2 и по северо-
источним границама парцела бр. 4435/1, 4155 скреће на 
југоисток до тромеђе парцела бр. 4155, 4156/1 и 4156/2. 
Из ове тачке граница скреће на североисток по североза-
падним границама парцела бр. 4156/2, 4157/2 и 4158/2, а 
затим на југоисток по северозападним границама парцела 
бр. 4434/1 и 4237/3 и даље на исток по северним грани-
цама парцела бр. 4135/3, 4134/2 4133/2, 4132/2, 4133/1, 
4105/2, 4106/3, 4108/2, 4109/2, 4110/2, 4102/1, 4100/2, 4099/2, 
4098/2, 4097/2, 4096/2, 4095/2, 4094/2, 4093/2, 4092/2, 4091/3, 
4090/3, 4089/2, 4088/2, 4087/2, 4086/2, 4085/2, 4083/2, 4081/2, 
4079/2, 4078/2, 4076/2, 4073/2, 4070/2, 4068/2, 4064/2, 4063/2 
и 4062/2 до тромеђе парцела бр. 4062/1, 4062/2 и 4432 из 
које граница скреће на југозапад по северозападној гра-
ници парцеле број 4432 и долази до границе КО Руменка 
и КО Нови Сад IV. У овој тачки у правцу запада, граница 
се поклапа са границом ових КО до тачке на западној гра-
ници парцеле пута број 4438/1 где се и даље у правцу 
запада поклапа са јужним границама парцела бр. 4438/1, 
4234, 4437/1 и 4249 до тромеђе парцела бр. 4249, 4250 и 
4206 где се у правцу југозапада поклапа са југоисточном 
границом парцеле број 2206, која је истовремено граница 
грађевинског подручја раније одређеног и омеђеног гео-
детским тачкама број 23, 24 и 25. У тачки број 25 граница 
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се ломи ка југозападу пресеца парцелу пута број 4442/1 и 
у истом правцу се поклапа са западном границом пута пар-
цела број 4441 до тромеђе парцела бр. 4441, 4277 и 4276/4. 
Из ове тачке граница скреће на северозапад пружајући се 
по северним границама парцела бр. 4277 и 4443/2, скреће 
на југ по западној граници парцеле број 4443/2,  а затим 
на запад  по јужним границама парцела бр. 4300/1 и 4300/2 
у истом правцу пресеца парцелу пољског пута број 4445/2 
до његове западне границе и по њој скреће на север до 
тромеђе парцела бр. 4445/2, 4307 и 4309. У овој тачки гра-
ница скреће на запад по северној граници парцеле пољског 
пута број 4309 и у истом правцу пресеца парцелу пољског 
пута број 4446 до његове западне границе и долази до гра-
нице са КО Футог. Идући затим ка северу граница се поклапа 
са границом КО Руменка и КО Футог до тромеђе парцела 
бр. 1953, 2253/1(државни пут IIА-111)  и 9905 (КО Футог), 
затим скреће ка југу, прати јужну међу парцеле број 
2253/1(државни пут IIА-111) до тромеђе парцела бр. 2253/1, 
2253/2 и 1941. Oд те тачке граница се ломи ка северои-
стоку, прати западну границу парцела бр. бр. 2253/2, 2255 
и 361/1 до четворомеђе парцела бр. 360, 361/1, 361/2 и 
362/1, затим скреће ка северозападу по југозападној међи 
пута број парцеле 362/1 до северне границе парцеле број 
362/1, затим се ломи ка истоку, по северној граници пар-
целе  број 362/1 и поклапа се са међом парцела бр. 317 и 
318 до четворомеђе парцела бр. 317, 318, 332/1 и 332/2. 
Из ове тачке граница се поклапа са северозападним гра-
ницама парцела бр. 332/1, 2247/2 (Канал ДТД), затим скреће 
ка северозападу по граници парцела бр. 2247/2 и 2247/3 
потом 44/1 и 44/2 до четворомеђе парцела бр. 43, 44/1, 
44/2 и 45. Из ове четворомеђе граница подручја скреће ка 
североистоку, поклапа се са југоисточном међом парцела 
бр. 43 и 35, заобилази парцелу број 35 са источне стране 
до јужне међе парцеле број 34, затим се ломи ка истоку по 
јужној међи парцеле број 34 до западне регулације држав-
ног пута IIА-113, пресеца државни пут IIА-113 број парцеле 
2251 до тромеђе парцела бр. 3387, 3386 и 2251 која је 
утврђена за почетну тачку описа границе обухвата плана.

План обухвата површину од  488,96 ha.

Грађевинско подручје
За почетну тачку описа границе грађевинског подручја 

насељеног места Руменка усвојена је четворомеђа пар-
цела бр. 3387, 3386, 2251/1 и 2251/2 на источној регулацији 
државног пута IIА-113. Идући у правцу југа, граница се 
поклапа са источном регулацијом поменутог пута, до 
тромеђе парцела бр. 2251/1, 107 и 138/2, затим се ломи ка 
североистоку по северозападној међи парцела бр. 138/2 и 
117, затим заобилази парцелу број 117 са источне стране, 
и долази до тромеђе парцела бр. 117, 118 и 124/2. Даље, 
граница скреће у правцу истока, прати границу парцела 
бр. 118 и 124/2 до тромеђе парцела бр. 118, 119 и 124/2 
до тромеђе парцела бр. 124/2, 129/7 и 128, прати југозападну 
границу парцеле број 128 до тромеђе парцела бр. 128, 
129/8 и 130. У овој тромеђи, граница се ломи ка југозападу, 
по северозападним међама парцела бр. 130, 137, 138/2 и 
154 до тромеђе парцела бр. 153, 154 и 2260 (парцела пута), 
затим се ломи ка југоистоку, по североисточној међи пута 
(парцела број 2260), до тромеђе парцела бр. 4410, 2260 и 
172. Од ове тромеђе граница се ломи ка југозападу по 
југоисточној међи парцеле број 2260 до граничне тачке број 
18 која је на левој обали Канала ДТД, затим пресеца Канал 
ДТД по југоисточној међи парцеле број 2247/2, затим се 
ломи ка југоистоку по североисточној граници парцеле број 

2247/2, обухвата парцелу број 2247/2 и долази до 
четворомеђе парцела бр. 2247/1, 2247/1, 1159 и 2250/1. Из 
ове тачке граница се ломи ка југозападу по северозападној 
међи мелиорационог канала број парцеле 2250/1 до 
најсеверније тачке парцеле број 1210 у којој скреће на 
југоисток, пресеца парцелу канала број 2250/1 до 
најсеверније тачке парцеле број 1203/1, а затим обухвата 
парцелу број 1203/1 и у правцу југоистока се поклапа са 
североисточним границама парцела бр. 1183 и 2265/2 до 
четворомеђе парцела бр. 2265/2, 2265/3, 4216/1 и 4217. 
Овде граница скреће на југозапад по југоисточним грани-
цама парцела бр. 2265/2, 2265/1 и 2253/2 обухвата пар-
целе бр. 4243, 4242 и 4241 и даље у правцу југозапада по 
југоисточној граници парцеле број 2206 и долази до тромеђе 
парцела бр. 2206, 4439 и 4266, која је и гранична тачка број 
23 раније одређеног грађевинског подручја. Из ове тачке 
граница се поклапа са раније одређеним грађевинским 
подручјем омеђеним граничним тачкама број 23, 24 и 25. 
У граничној тачки број 25, граница се ломи ка југозападу, 
пресеца парцелу пута број 4442/1 и у истом правцу се 
поклапа са западном границом пута, парцела број 4441 до 
тромеђе парцела бр. 4441, 4277 и 4276/4. Овде граница 
скреће на северозапад пружајући се по северним грани-
цама парцела бр. 4277 и 4443/2, а затим на запад по јужним 
границама парцела бр. 4300/1 и 4300/2 у истом правцу пре-
сеца парцелу пољског пута број 4445/2 до његове западне 
границе и по њој скреће на север до тромеђе парцела бр. 
4445/2, 4307 и 4309. У овој тачки граница скреће на запад 
по северној граници парцеле пољског пута број 4309 и у 
истом правцу пресеца парцелу пољског пута број 4446 до 
његове западне границе и долази до границе са КО Футог. 
Идући затим ка северу граница се поклапа са границом КО 
Руменка и КО Футог до тромеђе парцела бр. 1953, 
2253/1(државни пут IIА-111)  и 9905 (КО Футог), затим скреће 
ка југу, прати јужну међу парцеле број 2253/1(државни пут 
IIА-111) до тромеђе парцела бр. 2253/1, 2253/2 и 1941. Oд 
те тачке граница се ломи ка североистоку, прати западну 
границу парцела бр. 2253/2, 2255 и 361/1 до четворомеђе 
парцела бр. 360, 361/1, 361/2 и 362/1, затим скреће ка севе-
розападу по југозападној међи пута број парцеле 362/1 до 
северне границе парцеле број 362/1, затим се ломи ка 
истоку, по северној граници парцеле  број 362/1 и поклапа 
се са северном границом парцеле број 317 до четворомеђе 
парцела бр. 317, 318, 332/1 и 332/2. Из ове тачке граница 
се поклапа са северозападним границама парцела бр. 
332/1, 2247/2 (Канал ДТД), затим скреће ка северозападу 
по граници парцела бр. 2247/2 и 2247/3 потом 44/1 и 44/2 
до четворомеђе парцела бр. 43, 44/1, 44/2 и 45. Из ове 
четворомеђе граница подручја скреће ка североистоку, 
поклапа се са југоисточном међом парцела број 43 и 35, 
скреће на север по источног граници парцеле број 35, затим 
јужном границом парцеле број 34 долази до западне 
регулације државног пута IIА-113, пресеца државни пут IIА-
113, пресеца га по северној граници парцеле број 2251/1 
и долази до четворомеђе парцела бр. 3387, 3386, 2251/1 
и 2251/2, која је утврђена за почетну тачку описа границе 
грађевинског подручја насељеног места Руменке.

Површина грађевинског подручја Руменке је 422,11 ha.

Грађевинско земљиште у атару
За почетну тачку описа границе грађевинског подручја 

у атару насељеног места Руменка усвојена је четворомеђа 
парцела бр. 2265/2, 2265/3, 4216/1 и 4217 из које креће на 
југоисток по североисточној граници парцеле број 4217, 
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затим на североисток по северозападним границама пар-
цела бр. 4216/2, 4215/2, 4214/2, 4213/2, 4212/2, 4211/2, 
4211/2 и 4211/2, обухвата парцелу број 4209/2 и по севе-
роисточним границама парцела бр. 4435/1, 4155 скреће на 
југоисток до тромеђе парцела бр. 4155, 4156/1 и 4156/2. 
Из ове тачке граница скреће на североисток по североза-
падним границама парцела бр. 4156/2, 4157/2 и 4158/2, а 
затим на југоисток по северозападним границама парцела 
бр. 4434/1 и 4137/3 и даље на исток по северним грани-
цама парцела бр. 4135/3, 4134/2 4133/2, 4132/2, 4133/1, 
4105/2, 4106/3, 4108/2, 4109/2, 4110/2, 4102/1, 4100/2, 4099/2, 
4098/2, 4097/2, 4096/2, 4095/2, 4094/2, 4093/2, 4092/2, 4091/3, 
4090/3, 4089/2, 4088/2, 4087/2, 4086/2, 4085/2, 4083/2, 4081/2, 
4079/2, 4078/2, 4076/2, 4073/2, 4070/2, 4068/2, 4064/2, 4063/2 
и 4062/2 до тромеђе парцела број 4062/1, 4062/2 и 4432, 
из које граница скреће на југозапад по северозападној гра-
ници парцеле број 4432 и долази до границе КО Руменка 
и КО Нови Сад IV. У овој тачки у правцу запада, граница 
се поклапа са границом ових КО до тачке на западној гра-
ници парцеле пута број 4438/1, где се и даље у правцу 
запада поклапа са јужним границама парцела број 4438/1, 
4234, 4437/1 и 4249 до тромеђе парцела број 4249, 4250 и 
2206. У овој тачки граница скреће на североисток по 
југоисточној граници парцеле број 2206 заобилазећи пар-
целе број 4243, 4242 и 4241 и даље у правцу североистока 
по југоисточним границама парцела број 2253/2, 2265/1 и 
2265/2 долази до почетне тачке описа границе грађевинског 
земљишта у атару насеља Руменка.

 Површина грађевинског земљишта у атару  је 66,85 ha.

3. ДОКУМЕНТАЦИЈА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАДУ 
 ПЛАНА

Развој насеља Руменка, уређење и изградња насеља 
усмеравани су досадашњом планском документацијом. 
Промене законске регулативе и планске документације 
ширег значаја, као и нови захтеви, разлог су за израду нове 
планске документације.

Просторни план утврдио је основне смернице за развој 
предметног подручја, као и обухват грађевинског подручја, 
односно обавезу да се планом генералне регулације уз 
грађевинско подручје обухвати и део грађевинског 
земљишта у атару. 

Руменка спада у ред насеља у која је плански усмера-
вана стамбена изградња и привредне активности. Очеки-
ван раст није остварен. Просторним планом појас уз 
државни пут IIА-111 планиран је за развој привреде и 
реализација је у току, а простор се третира као грађевинско 
земљиште у атару.

Ортогонална шема улица, карактеристична за плански 
настала насеља, нарушена је бесправном стамбеном 
изградњом. Близина Новог Сада, квалитетно пољопривредно 
земљиште, планирани простор за развој привреде на путу 
за Нови Сад, представљају основ за бржи развој овог 
насељеног места. Руменка би квалитетније могла искори-
стити погодности положаја на Каналу ДТД.

Према Просторном плану, у насељеном месту Руменка 
обавезно је обезбедити јавне службе нивоа основних услуга. 
То су делатности које опслужују функцију становања из 
области образовања, здравствене и социјалне заштите, 
културе.

Просторни план упућује на даљу разраду. Израда плана 
детаљне регулације, као основа за реализацију планира-
них садржаја, предвиђена је у складу са планираним наме-
нама и капацитетима инфраструктуре.

У области саобраћајне инфраструктуре за изградњу:

-  државних путева I и II реда (осим унутар грађевинских 
подручја насеља, где плановима генералне регулације 
може бити другачије уређено);

- станица за снабдевање горивом.

У области енергетске инфраструктуре за изградњу:

- далековода напона преко 110 kV; 

- магистралних гасовода и нафтовода.

4. ПРОЈЕКЦИЈА СТАНОВНИШТВА 
 И ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА

 4.1. Демографски развој

Број становника Руменке је од 1948. године константно 
у порасту. Према резултатима последњег пописа станов-
ништва, ово насељено место има 6495 становника 
распоређених у 2010 домаћинстава. 

Tабела1: кретање броја становника, домаћинстава и 
просечне величине домаћинстава у насељеном месту 
Руменка 1948-2011. година (подаци преузети из публикација 
Републичког завода за статистику) 

Пописна 
година

Број 
становника

Број 
домаћинстава

Просечан 
бр. чланова 
домаћинства

1948. 1951 574 3,4

1953. 2028 604 3,4

1961. 2546 962 2,7

1971. 2906 913 3,2

1981. 3629 1154 3,1

1991. 4299 1357 3,2

2002. 5729 1808 3,2

2011. 6495 2010 3,2

Овај континуирани пораст броја становника се не може 
приписати искључиво природном прираштају, посебно ако 
се има у виду да у последњем посматраном периоду бележи 
негативне вредности. Доминантна компонента демографског 
раста Руменке су миграције и од седамдесетих година 
прошлог века оне обликују демографску слику овог 
насељеног места.
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Табела 2: Допринос природног прираштаја и миграција промени броја становника Руменке1

Укупна 
промена

Апсолутни допринос Релативни допринос

прираштај миграција прираштај миграција

1961-1971 360 207 153 57,50% 42,50%

1971-1981 723 212 511 29,30% 70,70%

1981-1991 670 151 519 22,50% 77,50%

1991-2002 1430 89 1341 6,20% 93,80%

2002-2007 1109 -26 1135 сав

Старосна структура становника Руменке указује на то да се становништво овог места налази у стадијуму 
демографске старости, те да је просечна старост становника Руменке 39,6 година.  Но, Руменка и даље, 
после Ветерника и Каћа, има најмлађе становништво у односу на остала новосадска насеља. 

Tабела 3: Становништво Руменке  према старости и полу  (Попис становништва, домаћинстава и станова 
    2011.  у Републици Србији)

0-4 05-09 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85+

м 199 189 151 220 217 237 273 250 221 236 222 280 239 146 111 61 31 10

ж 161 150 141 192 190 227 251 236 214 252 252 285 226 114 140 98 45 28

свега 360 339 292 412 407 464 524 486 435 488 474 565 465 260 251 159 76 38

Просечна величина домаћинства је 3,2 члана а највећи удео у укупном броју чине четворочлана домаћинства. Међутим, 
није занемарљив ни број самачких домаћинстава која су директна последица старења становништва.

:    
       

 ( :   
 ,  , 

   2011.  
 ,  10) 

Пројекција становништва планског подручја је заснована на претпоставкама о полној структури живорођених (105 
дечака на 100 рођених девојчица), растућем фертилитету, тј. порасту живорођене деце по једној жени са 1,55 у 2002. 
години на 2,1  2027. години, порасту очекиваног трајања живота, смиривању миграционих токова. 

Табела 4: Пројекција становништва Руменке до 2034. године – растући фертилитет2

Попис 
2002

Попис
 2011

Пројекције година

2014 2019 2024 2029 2034

5729 6495 6976 7291 7449 7448 7301

1 "Демографски развој Града Новог Сада", Центар за информације Војводине, Нови Сад 2009.
2 Просторни план Града Новог Сада
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Табела 5: Пројекција карактеристичних контигената становништва Руменке

Контигент становништва Попис 
2002

Попис 
2011 2014 2029 2024 2029 2034

јаслени узраст (1-3 године) 150 158 214 206 200 196 194

предшкол. узраст (4-6 година) 188 178 189 217 208 201 195

школски узраст (7-14 година) 588 519 522 539 610 577 548

средњешкол. узраст (15-18 година) 346 296 278 298 262 320 297

омладина почетак студентског узраста 
(19 година) 92 80 74 76 66 84 77

старо становништво (65 и више) 558 780 1004 1290 1464 1579 1610

остарело становништво (80 и више) 64 109 152 194 217 275 350

радно способно становништво 4044 4620 4703 4699 4620 4573 4416

жене фертилни узраст 1554 1635 1638 1644 1574 1503 1403

Демографска пројекција показује да ће  број становника 
Руменке у планском периоду благо порасти, а  потом почети 
да опада. Такође, претпоставља се да ће се просечна вели-
чина домаћинства смањивати за 0,1 сваких 10 година, те 
ће се у планском периоду просечна величина домаћинства 
смањити на 3,0 члана.

4.2. Привредни развој

Насеље Руменка има низ повољних карактеристика за 
бржи економски развој. Налази се у близини великог 
тржишта Новог Сада са којим је повезано државним путем 
IIА-111.  На улазном правцу у  град из смера Руменке налази 
се грађевинско земљиште у атару, које је намењено за 
развој привредних капацитета из области терцијарних 
делатности и капацитета за прераду и складиштење 
пољопривредних производа. Руменка излази на Канал 
ДТД, што представља значајну предност јер омогућава 
наводњавање пољопривредних површина, снабдевање 
индустријском водом и пловидбу. 

Табела 6: Запосленост (попис 2002. год.)

Насеље Укупно 
запослени Незапослени Радни 

контигент

      Руменка 2.438 739 4.481

Највећи део запослених становника Руменке и даље 
чине дневни мигранти. Очекује се да ће пројектован развој 
Руменке условити да у наредном периоду највећи број ста-
новника насеља има запослење у месту свог пребива-
лишта. Од укупног броја запослених, пољопривредом се 
у Руменки бави 128 лица, од чега њих 97 поседује соп-
ствено пољопривредно газдинство. Такође, велики 
потенцијал радно способног становништва није у довољној 
мери искоришћен.

Привредни развој Руменке засниваће се на активирању 
постојећих потенцијала насеља (квалитетно пољопривредно 
земљиште, повољан географски положај и расположива 

радна снага). Развој мора бити заснован на конкурентној 
производњи са потпуном интеграцијом најсавременијих 
технолошких решења, уз заштиту и очување животне сре-
дине.

Примарни сектор
Предвиђа се да ће се ефикасност пољопривредне 

производње повећавати већим коришћењем погодности 
за наводњавање земљишта. Очекује се и убрзан развој 
органске производње хране, што је вид пољопривредне 
производње за чијим производима постоји велика тражња 
на тржишту. Активности у примарном сектору утичу на 
ангажовање планираних пословних садржаја.

 
Секундарне делатности
Очекује се да ће се у наредном периоду остварити раст 

запослености и изградња нових капацитета и у области 
секундарних делатности, посебно у области прераде, 
складиштења и транспорта примарних пољопривредних 
производа, чиме би се овакви капацитети нашли на извору 
сировина за производњу. 

У радној зони предвиђен је развој оних делатност које 
захтевају веће просторе и чије обављање може имати нега-
тивне утицаје на становање, док се у зони мешовите намене 
планирају оне врсте делатности које су компатибилне са 
становањем. Да би се подстакао развој делатности из обла-
сти индустрије и грађевинарства у радној зони Руменке 
неопходно је извршити комунално опремање, чиме би се 
овaj простор учиниo привлачнијим за будуће инвеститоре.

Терцијарне делатности
Учешће терцијарног сектора у структури привреде 

Руменке је у константном порасту, посебно трговине (трго-
вина на велико воћем и поврћем, пољопривредним маши-
нама и опремом) и услужног занатства (одржавање и 
поправка моторних возила). Очекује се даљи развој транс-
портних предузећа, са мањим бројем возних јединица, 
углавном за превоз робе као и трговине на мало органи-
зоване у оквиру продавница мешовите и специјализоване 
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робе. Просторни услови за овакав вид привредне актив-
ности предвиђени су на улазним правцима у насеље и 
мешовитој зони на северу насеља. У оквиру терцијарног 
сектора развијаће се и делатност финансија, техничких и 
пословних услуга. Капацитети из ових области развијаће 
се  углавном  у оквиру централних садржаја и становања.

5. ПОДЕЛА ПРОСТОРА НА ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ 

Основна подела простора је на грађевинско подручје и 
грађевинско земљиште у атару. 

Грађевинско подручје чине две просторне целине, део 
насеља јужно од Канала ДТД и део насеља северно од 
Канала ДТД, које заузимају око 86% укупне површине 
обухваћенe планом.

Преовлађујућа намена унутар прве просторне целине 
јужно од Канала ДТД је породично становање, а заступљене 
су и све функције које прате становање, односно  сви неоп-
ходни образовни, културни, спортски, пословни и други 
садржаји.

Преовлађујућа намена унутар друге просторне целине 
северно од Канала ДТД је пословање у радној зони, а 
становање се појављује као непланска категорија. Плани-
рана је радна зона чији су капацитети само делимично реа-
лизовани, а планирани су садржаји из области терцијарних 
и секундарних делатности, односно у функцији пољопри-
вреде (складиштење, транспорт и прерада пољопривредних 
производа). 

Трећа просторна целина представља грађевинско 
земљиште у атару, које заузима око 14% укупне површине 
обухваћене планом, а претежна намена унутар ове про-
сторне целине је пословање на улазном правцу, односно 
из области пољопривреде (прерада и складиштење 
пољопривредних производа), али и други пословни садржаји 
који недостају или надопуњују основну област пољопривреде 
и терцијарних делатности. Становање се појављује као 
непланска категорија. 

6. КОНЦЕПТ ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА СА 
 НАМЕНОМ ЗЕМЉИШТА И БИЛАНСИМА

6.1. Грађевинско подручје

Грађевинско подручје карактерише ортогонална улична 
мрежа оријентације североисток-југозапад. Принцип орто-
гоналности задржава се и у новим деловима са планира-
ном изградњом, а оријентација је коригована у односу на 
нелегално изграђене објекте.

Основна насељска саобраћајница је државни правац 
IIА-111, односно Улица ослобођења, који пресеца насеље 
у смеру исток-запад, и државни правац ка Врбасу, одно-
сно Улица партизанска, који је ортогоналан у односу на 
претходни правац, а повезује два дела насеља, јужно и 
северно од Канала ДТД.

Преовлађујућа намена у јужном делу насеља је поро-
дично становање. Појављују се два типа становања, 
наслеђене структуре постојећег становања на парцелама 
већих димензија и организацијом са предњим и економ-
ским двориштем, и становање тзв. „градског типа“, где су 
парцеле мање и не садрже одвојено економско двориште. 

У грађевинском подручју Руменке планирају се нови про-
стори намењени породичном становању, и то у западном 
и северозападном делу грађевинског подручја. Грађевинско 
подручје се шири у јужном делу због нелегално изграђених 
објеката у функцији породичног становања и у источном 
делу према зони пословања. Планирано ширење 
грађевинског подручја у западном делу насеља јужно од 
државног пута IIА-111 је у циљу формирања површина у 
намени пословања на улазном правцу.

Руменка има неопходне јавне садржаје потребне за 
функционисање, а то су предшколска установа, основна 
школа, здравствена станица са апотеком, месна заједница, 
пошта, ватрогасни дом, пијаца. Сви постојећи садржаји 
смештени су или у центру насеља дуж Улице ослобођења 
или у северном делу према Каналу ДТД. Планом се дефи-
нишу простори за реализацију нових садржаја који ће обе-
збедити боље функционисање насеља. Планирају се још 
две предшколске установе, основна школа, проширење 
постојећих садржаја из области здравствене заштите, те 
изградња нових из области социјалне заштите (дневни цен-
тар за старе) и културе (дом културе, библиотека). 

Постојећи центар заузима простор око Улице ослобођења 
и у њему се задржавају садржаји локалне самоуправе и 
других служби, објекти у служби здравства, комплекс пра-
вославне цркве и пијаца. Простор треба унапредити у циљу 
бољег повезивања са осталим деловима насеља и 
решавања стационарног саобраћаја. С обзиром на 
ограничења постојећег центра, првенствено просторна, 
предвиђа се организација новог центра у јужном делу 
грађевинског подручја. Нови центар треба да преузме улогу 
главног места окупљања и најзначајнијих дешавања ста-
новника Руменке. Он треба да обједини различите садржаје 
из области културе, спорта и рекреације, образовања, те 
неопходне пословне садржаје терцијарног сектора.  

Значајни нови простори резервишу се за област спорта 
и рекреације. Планирана су два мања спортска центра и 
три спортска парка.

Руменку не карактеришу значајне јавне зелене повр-
шине, па се планира парковска површина у западном делу 
насеља. Карактер заштитног зеленила уз Канал ДТД је 
јаван и у делу овог зеленила на десној обали Канала ДТД 
планира се простор за одмор и рекреацију. У зони Канала 
ДТД задржао би се постојећи угоститељски објекат. 

У зони постојећих гробаља (православно и католичко) 
планирају се површине заштитног зеленила, као и у 
југоисточном делу насеља. За православно гробље се пла-
нира нова капела на новоформираној парцели.

Постојећи сакрални објекти се задржавају. Руменка има 
православну, реформаторску и римокатоличку цркву.  

Просторна целина северно од Канала ДТД намењена 
је пословању. Пословање унутар планиране радне зоне 
усмерава се на секундарне и терцијарне делатности, али 
и област пољопривреде  (складиштење, транспорт и пре-
рада пољопривредних производа). Део простора источно 
од државног пута ка Врбасу намењен је пословању из обла-
сти терцијарних делатности и мешовитој зони у којој треба 
развијати пословне садржаје, а постојеће породичне стам-
бене објекте задржати без планирања изградње нових. 

У зони Канала ДТД према радној зони планира се теретно 
пристаниште у функцији пословних садржаја, а за потребе 
становништва планирано је путничко пристаниште на десној 
обали Канала ДТД.
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Концепт озелењавања
Насеље настаје, расте и развија се заједно са околном 

средином. Развој насељеног места дозвољава утилитарне 
и друштвене функције човеку, и обезбеђује његове био-
лошке потребе. Сложеност садржаја насељеног места и 
његове различите функције налажу да се у планирању 
новог и реконструкцији постојећег зеленила обезбеде 
здравији и удобнији услови становања, рада, културно-
друштвених делатности, одмора и рекреације и свих дру-
гих животних потреба и активности. Свака од наведених 
функција захтева одговарајуће услове уређивања.

Зеленило у грађевинском подручју потребно је унапре-
дити колико то ограничени просторни услови дозвољавају. 
Мрежу јавног зеленила треба да допуњује богато зеленило 
стамбеног подручја, које у великом проценту заузима пар-
целе породичних објеката. Интервенције којима зеленило 
добија значај у области заштите средине огледају се у 
подизању зелених заштитних појасева око радних зона, 
гробаља, као и у обнављању аутохтоних и деградираних 
простора.

Услови за озелењавање
Парцеле породичног становања се уређују у виду деко-

ративних башти, кућних вртова и мањих повртњака са по 
којом воћном садницом. За целину насеља од изузетне 
важности је бројност и начин уређења стамбених парцела, 
које често укључују и уличне просторе испред кућа, као и 
њихово одржавање. 

Заступљеност зелених површина у комплексима 
пословања, на улазним правцима и у грађевинском подручју, 
зависи од њихове величине. Комплекси величине до 1 hа  
треба да имају минимално 20% зелених површина, вели-
чине 1-5 ha  25%, а већи, преко 5 ha,  30-50% зелених повр-
шина. Потребно је подићи заштитне појасеве око економ-
ских објеката. Декоративним биљкама и цветним површи-
нама треба нагласити главне улазе. Поред озелењавања, 
површине је потребно опремити урбаним мобилијаром.

Основне функције уређења у оквиру комплекса обла-
сти образовања (основне школе и предшколске установе) 
изражене су потребом да се деци обезбеди потребан мир, 
најпре кроз стварање услова за умањену буку, а затим кроз 
побољшавање микроеколошких услова. Потребно је при-
менити најадекватније биолошке и хортикултурне захвате 
на комплексима, како би укупан ефекат био задовољавајући. 
Од укупне површине ових комплекса, 30% треба да при-
пада зеленим површинама. У школски круг треба да се 
унесе што више зеленила, јер се тиме повећава асимила-
циона вредност не само овог простора већ и шире околине. 
При избору врста потребно је водити рачуна да се изо-
ставе асмогене, алергогене врсте и биљке са отровним 
бобицама и бодљама.

Функције уређења зелених површина око објеката здрав-
ствене заштите јесу одвајање површина у хигијенском 
смислу и издвајање болесника. Потребно је адекватно 
допунити зелену површину комплекса користећи биљке са 
изузетно декоративним својствима.

Основна функција зелених површина на гробљима је 
санитарно-хигијенска и декоративно-естетска, јер имају 
карактер меморијалних места. Зеленило гробља, као повр-
шине специфичне намене, треба да је уређено у парков-
ском стилу. Однос површина за сахрањивање према оста-
лим садржајима је 60:40%. У оквиру површина које нису 

намењене сахрањивању, учешће зелених површина треба 
да буде 40% (украсног и заштитног зеленила).

Заступљеност зеленила на простору спортских центара, 
у већини случајева, одређује се на основу просечних норми 
за одржавање чистог и свежег ваздуха, па је по ободу 
њихових комплекса потребно подићи заштитни појас. 
Минимално учешће уређених слободних и зелених 
површина износи 40. 

Спортски парк је потребно уредити и опремити према 
функцији спорта, рекреације и игре деце. Потребно је 
формирати озелењене површине, као и заштитно зеленило 
по ободу парка. Минимално учешће уређених зелених 
површина износи 70. Од великог је значаја како је зеле-
нило распоређено и на који начин су обезбеђени услови 
доброг проветравања, инсолације и заштите од негатив-
них утицаја спољашње средине. Потребно је да укупна 
површина под зеленилом, која прожима читав комплекс, 
одваја игралишта и формира издвојене целине, на којима 
се одвијају поједине активности. 

Простор парка је потребно обликовати на бази био-
лошке основе и принципа слободног уређења предела, уз 
примену одговарајуће вегетације, како би се очувала 
амбијентална вредност простора. Најмање 90% површина 
намењених парку треба да буде под зеленилом, док би се 
остатак простора користио за одмор, шетњу и игру, уз адек-
ватну опремљеност урбаним мобилијаром. Око 10% про-
стора потребно је уредити стазама, одмориштима и дру-
гим изграђеним просторима. 

Основу система повезивања зеленила чине дрвореди 
и друга вегетација у оквиру уличних профила. Постојеће 
дрвореде потребно је задржати, а подизање нових вршити 
према ширини попречних профила улица. Предвиђа се 
квалитативна допуна садница, односно реконструкција 
дрвореда у већем броју улица садњом одговарајућих листо-
падних врста. Код садње дрвећа у дрворедима, стабла 
алеја садити на размаку 6-7 m, а изразито високе врсте у 
улицама веће ширине на размаку 10 m. У улицама про-
фила  10-15 m формирати једностране, а у ширим улицама 
(око 20 m и више) двостране дрвореде. У сасвим узаним 
улицама,  где није могуће подизање дрвореда, улично зеле-
нило ће заменити формирано шибље или декоративно 
дрвеће у предбаштама породичног становања. 

У оквиру насеља, парцијално распоређено, планира се 
подизање заштитног зеленила. Заштитно зеленило је 
потребно формирати као линеарно зеленило, ветробрани 
појас и као рекреативно подручје. Подизање заштитног 
појаса треба да сачињава вишеспратно зеленило. 
Забрањено је уношење и садња инвазивних врста биљака.

Планирани простор за одмор и рекреацију потребно је 
раскрчити и плански обогатити садржајем за ову намену. 
Водити рачуна да се не саде биљке близу воде, како би се 
корисницима омогућила што боља осунчаност. Такође је 
потребно плански је опремити урбаним мобилијаром. 
Зелене површине треба да су повезане са осталим зеле-
нилом у насељу.

Уз објекте културе и цркве формирати декоративне 
зелене површине, уз обавезну садњу липе и другог пар-
ковског асортимана. Треба водити рачуна приликом избора 
биљног материјала и добро организовати распоред биљака, 
како оне не би заклањале него истицале верске комплексе. 
Главни принципи уређивања верских комплекса су пра-
вилно одвајање територије саме цркве и одговарајућа при-
према верника за духовну активност, које се постиже мак-
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сималном могућом изолацијом од непријатних спољних 
утицаја.

Предвиђа се заштитно зеленило дуж мелиоративног 
канала СН 201  (у зони од 7 m није дозвољена изградња, 
ни уређење површина). Забрањена је садња и уношење 
инвазивних врста. Зеленило треба да буде вишеспратно 
и сачињено од аутохтоних сорти. 

Заштитни појас око Kанала ДТД ширине 7 m треба да 
има травну вегетацију, која се одржава редовним кошењем 
и која не може бити засенчена дрворедом. Забрањено је 
узурпирати заштитни појас коридора преоравањем, 
изградњом објеката и сл.

Биланс површина 

Табела 4: Нумерички показатељи за грађевинско 
    подручје

НАМЕНА Површина
(hа)

Проценат
(%)

ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ 422,11 100

СТАНОВАЊЕ 212,95 50,45

- породично становање 200,92 47,60

- становање са пословањем 12,02 2,85

ПОСЛОВАЊЕ 49,14 11,64

- у радној зони 33,26 7,88

- на улазном правцу 8,85 2,10

- у зони централних функција 3,71 0,88

- мешовита зона 3,31 0,78

ЈАВНЕ СЛУЖБЕ 3,84 0,90

- образовање (предшколске 
   установе и основне школе) 3,35 0,80

- здравствена заштита 0,28 0,06

- локална самоуправа и друге 
  службе 0,21 0,04

КОМУНАЛНЕ ПОВРШИНЕ 6,37 1,51

- зелена пијаца 0,10 0,02

- гробља 4,65 1,10

- површине за хидротехничке 
   захвате 0,87 0,20

- инфраструктурни објекти 0,10 0,02

- простор за одмор и 
  рекреацију 0,65 0,17

СПОРТ И ЗЕЛЕНИЛО 52,99 12,55

- спортски центар 4,32 1,02

- спортски парк 4,58 1,08

- парк 3,66 0,87

- заштитно зеленило 40,43 9,58

ОСТАЛЕ ПОВРШИНЕ 18,02 4,27

- верски комплекси 0,99 0,23

- водно земљиште 17,03 4,04

УЛИЦЕ 78,80 18,68

УКУПНО 422,11 100

6.2. Грађевинско земљиште у атару
Део атара који је обухваћен овим планом намењен је 

пословним садржајима и представља грађевинско 
земљиште у атару.

У атару се планира укрштање два државна пута, 
постојећег државног пута IIА-111 и планираног државног 
пута I реда Нови Сад – Бачка Паланка (у даљем тексту: 
државни пут IБ-12). Укрштање државних путева решиће се 
у денивелацији, односно планираним друмским објектом, 
а што ће се детаљније дефинисати планом детаљне 
регулације. 

Државни пут IIА-111 повезује Руменку са Новим Садом, 
а пословни садржаји су планирани обострано дуж њега. С 
обзиром на положај овог простора, значајан саобраћајни 
правац и околно пољопривредно окружење, намена про-
стора је пословање на улазном правцу. Планирани су при-
вредни капацитети из области терцијарних делатности који 
спадају у мала и средња предузећа и производни ком-
плекси из области пољопривреде (прерада и складиштење 
пољопривредних производа), који се функционално могу 
повезати са околним пољопривредним земљиштем. Пла-
нирани садржаји саобраћајно ће се прикључити на државни 
пут IIА-111 на планираним прикључцима, према условима 
управљача пута, што ће дефинисати план детаљне 
регулације.

Државни пут IБ-12 пресеца грађевинско земљиште у 
атару у смеру североисток-југозапад, а представља оби-
лазницу око Бегеча, Футога и Ветерника и везу планира-
них пословних садржаја са ауто-путем. 

Простор пресецају значајни инфраструктурни правци 
као што је магистрални гасовод и далеководи различите 
напонске снаге. Око њих се утврђују заштитни коридори 
унутар којих се ограничава изградња.

Уз планиране пословне садржаје у зони мешовите 
намене, задржаће се изграђени стамбени објекти који се 
налазе уз границу грађевинског подручја Новог Сада. 
Постојећи стамбени објекти у зони планираних пословних 
садржаја могу да се задрже, а препоручује се њихова пре-
намена.

Концепт озелењавања
Подизање и заштита зелених површина на грађевинском 

земљишту у атару засниваће се на уређењу постојећих и 
повећању површина под зеленилом, пре свега, повезивање 
зеленила у целовит систем и обезбеђењу равномерног 
распореда. Зелене површине атара потребно је повезати 
са зеленим површинама како у грађевинском подручју, тако 
и са другим деловима атара.

Уређење зелених површина у оквиру планираних 
саобраћајница заснива се на парцијалном распореду. Пред-
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лаже се да садржи линеарно зеленило, групне засаде или 
травне површине. Избор биљног материјала треба да буде 
претежно од аутохтоних сорти. Забрањена је садња висо-
ких и средњих биљака испод енергетских коридора.

Приликом уређења зелених површина, у оквиру ком-
плекса пословања, потребно је водити рачуна о уређењу 
површина око пословних објеката. Зеленилом треба нагла-
сити главне улазне правце. Приликом уређења, избор 
биљног материјала треба да садржи претежно аутохтоне 
врсте, различитих биљних категорија (високо и ниско 
дрвеће, високо и ниско жбуње, као и цветне површине). 
Комплекси величине до 1 hа  треба да имају минимално 
20% зелених површина, величине 1-5 ha  25%, а већи, 
преко 5 ha,  30-50% зелених површина. Начин и уређење 
зелених површина зависи од структуре терена, као и од 
функције и положаја објеката. У највећој мери заступљеност 
садног материјала треба да буде сачињен од аутохтоних 
врста дрвећа и жбуња (лишћарске и четинарске врсте).

Биланс површина

Табела 5: Нумерички показатељи за грађевинско 
    земљиште у атару

НАМЕНА Површина
(hа)

Проценат
(%)

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 
У АТАРУ 66,85 100

- пословање на улазном правцу 43,76 65,5

- мешовита зона 4,74 7,1

- инфраструктурни објекти 0,08 0,1

- саобраћајне површине 18,27 27,3

7. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ 
 НАМЕНЕ И НИВЕЛАЦИЈЕ

Планом су утврђене површине јавне намене. Од целих 
и делова постојећих парцела образоваће се парцеле за 
површине јавне намене, према графичком приказу број 3 
„План површина јавне намене са примарним инфраструк-
турним правцима“ у размери 1:5 000. 

Површине јавне намене су: 
1) Јавне службе:

- предшколска установа,
- основна школа,
- амбуланта и апотека,
- месна заједница,
- пошта и
- противпожарна заштита (ватрогасни дом).

2) Комуналне површине:
- пијаца, 
- гробље (православно и католичко), 
- хидротехничке површине (пречистач отпадних 

вода и интервентно снабдевање водом) и
- инфраструктурни објекти (главне мерно-регула-

ционе станице за гас и црпна станица).

3) Спорт, зеленило и други садржаји:
- спортски центар,
- спортски парк,
- парк,
- заштитно зеленило уз Канал ДТД,
- простор за одмор и рекреацију у зони Канала 

ДТД,
- водно земљиште (Канал ДТД и мелиорациони 

канал),
- саобраћајне површине. 

Планиране регулационе линије дате су у односу на 
осовине саобраћајница или у односу на постојеће границе 
парцела. Регулација Канала ДТД дефинисана је у односу 
на горњу ивицу Канала. Осовине саобраћајница дефинисане 
су координатама осовинских тачака које су дате на 
графичком приказу број 5 „План саобраћаја и нивелације 
са регулацијом површина јавне намене, грађевинско 
подручје – просторна целина I“ у размери 1 : 2 500. 

На површинама остале намене парцелација и 
препарцелација су последица промене регулационих линија 
улица или се врше у циљу привођења земљишта планираној 
намени утврђеној овим планом и правилима парцелације 
за поједину намену.

Нивелација
Грађевинскo подручје обухваћено планом налази се на 

надморској висини од 81.00 m до 84.40 m, са генералним 
падом од југа према северу, према Каналу ДТД. Плани-
ране саобраћајнице прилагођене су терену. Подужни нагиби 
саобраћајница су углавном испод 1%, због генерално хори-
зонталног терена и генерално усмерене ка северу. Уз коло-
воз су изграђени канали за одвођење атмосферских вода. 
Нивелете планираних објеката прилагодити нивелети коло-
воза, односно уклопити у постојеће стање.

Пре реализације нових саобраћајница потребно је терен 
снимити у висинском погледу,  тј. при изради пројекта могућа 
су одступања нивелета од нивелета датих овим планом, 
али која не нарушавају основну концепцију плана. Планом 
нивелације дате су коте прелома нивелете осовине 
саобраћајница и нагиб нивелете.

Приказ елемената нивелације, коте прелома нивелете, 
осовине саобраћајница и нагиби нивелета, дати су у гра-
фичком прилогу број 5 „План саобраћаја и нивелације са 
регулацијом површина јавне намене“ у Р 1:2500.

8. КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

8.1. Саобраћај 

Насеље Руменка се налази северозападно од града 
Новог Сада. Центар Руменкe је удаљен око 10 km од цен-
тра Новог Сада, а границе грађевинских подручја Руменкe 
и Новог Сада су међусобно удаљене 2,5 km. Време 
путовања путничким аутомобилом од Руменкe до Новог 
Сада износи од 15 до 20 минута, односно јавним приград-
ским превозом око 25 минута.

Подручје које обухвата план карактерише друмски и 
водни саобраћај. Саобраћај ће бити решен преко постојеће 
и планиране саобраћајне мреже у оквиру саобраћајног 
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система Града Новог Сада, при чему је функција саобраћаја 
усаглашена са развојем саобраћајне мреже планиране 
Просторним планом и са свим осталим функцијама насеља 
и његовим планираним просторним развојем. 

Овим планом планирана саобраћајна мрежа задовољиће 
све саобраћајне потребе корисника предметног простора. 
Такође се омогућава реконструкција постојеће саобраћајне 
мреже, као и доградња исте, а према предвиђеном распо-
реду у профилу улица. Приказ саобраћајне мреже у гра-
ници обухвата плана дат је на графичком приказу број 2.1. 
„План саобраћаја“ у Р 1:5000.

Све саобраћајне површине које ће се спроводити на 
основу овог плана, дефинисане су у графичким приказу 
број 5 „План саобраћаја и нивелације са регулацијом повр-
шина јавне намене“ у Р 1:2500  и у оквиру карактеристич-
них попречних профила улица.

Друмски саобраћај
Друмска саобраћајна мрежа у обухвату плана дели се 

на две категорије:

1) Примарнa мрежа, са основном функцијом 
обезбеђивање протока транзитног саобраћаја што већег 
капацитета, комфора и безбедности уз што мањи број кон-
фликтних тачака на мрежи. Њу чине:

- државни путеви (ДП): државни пут IIА-111 Оџаци-
Ратково-Силбаш-Бачки Петровац-Руменка-Нови Сад, 
државни пут IIА-113 Фекетић-Врбас-Змајево-Руменка, 
планирани државни пут IБ-12 Суботица-Сомбор-Оџаци-
Бачка Паланка-Нови Сад-Зрењанин-државна граница 
са Румунијом;

- општински путеви (ОП): према насељеним местима 
Ченеј, Футог (улица Николе Тесле).

2) Секундарна мрежа, са основном функцијом 
дистрибуције циљног и изворног саобраћаја унутар самог 
насеља. Њу чине сабирне и приступне улице унутар 
грађевинског подручја насеља.

Постојећи и будући корисници ободних парцела се могу 
саобраћајно прикључити само на планом предвиђеним 
прикључцима на предметне државне путеве у оквиру 
грађевинског подручја насеља Руменка.

Најзначајније планиране интервенције на друмској 
саобраћајној мрежи приказане су у графичком прилогу број 
5 „План саобраћаја и нивелације са регулацијом површина 
јавне намене“   у Р 1:2500, а чине их:

- изградња тротоара тамо где у постојећем стању 
недостају;

- изградња бициклистичких стаза у улицама: 
Ослобођења, Николе Тесле, Војвођанска, Партизанска, 
Косовска и дуж Канала ДТД;

- изградња три кружне раскрснице на постојећим 
раскрсницама Улице ослобођења и Народне Војске, 
Улице ослобођења и Партизанске и улица Партизанске 
и Косовске;

- изградња општинских путева према насељеним 
местима Ченеј и Футог;

- изградња планираних улица у неизграђеним деловима 
Руменке, а према карактеристичним попречним про-
филима улица;

- изградња паркинга у зони постојећих гробаља, 
постојеће и планиране дечије установе у западном 
делу Руменке и у зони постојеће школе.

Могућа је изградња површинских кружних раскрсница 
где за то постоје потребе и просторне могућности, иако то 
није приказано на графичким прилозима, а према следећим 
условима:

- да се захтева већи ниво безбедности у саобраћају,
- да прилазни краци имају максимално 2+2 саобраћајне 
траке,

- да су прилазни краци подједнако оптерећени,
- да нема семафорске координације на прилазним кра-
цима у односу на суседне раскрснице,

- да се постављају на раскрсницама које су мало или 
средње оптерећене, и то максимално 3400 возила/сат 
у самој раскрсници или максимално 2400 возила/сат 
по једном прилазу,

- да се планирају кружне раскрснице у складу са Пра-
вилником о условима које са аспекта безбедности 
саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други 
елементи јавног пута („Службени гласник Републике 
Србије“, број 50/11).

У зонама породичног становања планира се паркирање 
у оквиру индивидуалних парцела за потребе корисника 
парцеле, док се у зонама осталих насељских садржаја 
планирају улични и паркинзи у оквиру појединачних ком-
плекса, а у складу са просторним могућностима и потре-
бама.

Паркирање на траси државних путева се планира ван 
парцеле државних путева у оквиру корисника ободних пар-
цела.

Могућа је изградња уличних паркинга, иако паркинзи 
нису уцртани у графичком приказу број 5 „План саобраћаја 
и нивелације са регулацијом површина јавне намене“ у Р 
1:2500 или у карактеристичном попречном профилу. Услов 
за реализацију је да су испуњени сви саобраћајни услови 
са становишта законске регулативе, прибављена саглас-
ност управљача пута у делу где се жели изградити паркинг 
и максимално задржавање и заштита постојећег квалитет-
ног дрвећа.

Бициклистички и пешачки саобраћај
Афирмација бициклистичког саобраћаја треба да буде 

на што вишем нивоу, како би се овај вид превоза што више 
популаризовао. Планом се оставља могућност изградње 
тротоара и бициклистичких стаза, иако ове саобраћајне 
површине нису уцртане у графичком приказу број 5 „План 
саобраћаја и нивелације са регулацијом површина јавне 
намене“  у Р 1:2500 или у карактеристичном попречном 
профилу. Услов за реализацију је да су испуњени сви 
саобраћајни услови са становишта законске регулативе и 
максимално задржавање и заштита постојећег квалитет-
ног дрвећа. Пешачке и бициклистичке стазе се планирају 
са одвајањем разделним зеленим појасом у односу на 
коловоз државног пута. 

Посебан акценат треба дати развоју бициклистичког 
туризма. То су међународни пројекти који се заснивају на 
изградњи тзв. „зелених путева“. Трасе „туристичких“ бици-
клистичких стаза углавном треба планирати по постојећим 
насипима, атарским и шумским путевима при чему овакве 
бициклистичке стазе не захтевају обавезну нову изградњу, 
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већ се могу и само адекватно обележити одговарајућом 
саобраћајном сигнализацијом. У Руменки је траса нацио-
налног бициклистичког коридора планирана дуж Канала 
ДТД. 

На местима на којима је број пешака и бициклиста мали, 
могуће је планирати комбиноване пешачко-бициклистичке 
стазе.

Станице за снабдевањем горивом
Локације станица за снабдевањем горивом планирати 

тако да њихови прикључци на саобраћајну мрежу омогуће 
ефикасно и безбедно одвијање саобраћаја у зони прикључка 
станице, што се пре свега односи на његов положај у односу 
на раскрсницу, пешачки прелаз, аутобуско стајалиште и 
сл. По правилу, најмања удаљеност прилаза станице за 
снабдевање горивом од суседне раскрснице је 25 метара, 
а ово растојање ускладити  са Правилником о условима 
које са аспекта безбедности саобраћаја морају да 
испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 50/11). Такође, 
планирана локација станице треба да задовољи све услове 
управљача пута, надлежних установа, јавних и јавних кому-
налних предузећа.

Станице за снабдевање горивом могу бити изграђене 
са ужим или ширим садржајем. Под ужим садржајем ста-
нице за снабдевање горивом подразумевају се следећи 
садржаји:

-  места за истакање за све врсте горива,
-  манипулативна површина,
-  цистерне,
-  систем цевовода,
-  отвори за пуњење и преглед цистерни,
-  продајни и пословни простор у функцији станице за 
снабдевање горивом,

-  надстрешница.
Под ширим садржајем станице за снабдевање подраз-

умева се ужи садржај станице за снабдевање горивом, уз 
додатак следећих садржаја:

- перионице,
- сервисне радионице,
- угоститељство,
- паркинзи.
Постојеће станице за снабдевање горивом задржавају 

се, уз могућност реконструкције и доградње, а у случају 
изградње нових садржаја, обавезна је израда урбанистич-
ког пројекта. 

Могућа је изградња станица за снабдевањем горивом 
и на другим локацијама које нису дефинисане овим пла-
ном, односно у графичким приказу број 5, али само у зонама 
планираног пословања, а према параметрима утврђеним 
за основну намену.

Станице за снабдевање горивом се на просторима 
предузећа, у циљу обављања њихове делатности, могу 
изградити на основу овог плана којим се уређује изградња 
у оквиру основне намене, уз поштовање саобраћајних и 
прописа који регулишу безбедност њиховог коришћења и 
спречавања угрожавања окружења.

Водни саобраћај 
Водну саобраћајну инфраструктуру у обухвату плана 

чини Канал ДТД од km 9+900  до 11+100 km.

Планирани садржаји на Каналу ДТД су:
- изградња путничког пристаништа око km 10+700 (ван 
пловног пута),

- изградња теретног пристаништа око km 11+100 (ван 
пловног пута).

Канал ДТД је целом својом дужином плован. На делу 
обухваћеном планом, Канал се користи за двотрачну пло-
видбу пловила од 1000 t носивости, те за пријем површин-
ских вода. Пројектована ширина пловног пута је 23 m,  , а 
дубина газа је 1,95 m.

Приликом било каквих интервенција на Каналу ДТД, 
услове треба тражити од надлежних органа.

Ваздушни саобраћај
Могућа је изградња хелиодрома у обухвату плана, иако 

није уцртан у графичком делу плана. Локације које су 
погодне за хелиодроме морају задовољавати  услове да 
су стабилизоване равне површине са коловозним засто-
ром или без њега, минималних димензија 25x25 m, са при-
лазним површинама без препрека, уз прибављену саглас-
ност и услове Директората цивилног ваздухопловства Репу-
блике Србије.

Јавни путнички саобраћај
Развој јавног превоза путника неопходан је у што већем 

обиму, што се може постићи повећањем комфора и нивоа 
услуге, односно подизањем квалитета услуга превоза. 
Неопходне су активности које би јавни превоз што више 
популаризовале, те би тиме овај вид транспорта постао 
конкуренција аутомобилу. Те активности су давање прио-
ритета возилима јавног превоза, изградња аутобуских ниша 
и њихово уређење, увођење савремених информационих 
система, увођење савремених возила итд. 

У оквиру друмске саобраћајне мреже којом саобраћају 
возила јавног превоза, могућа је изградња аутобуских ниша 
(стајалишта) и окретница за аутобусе, иако оне нису уцр-
тане у графичком приказу број 5. Услов за реализацију је 
да су испуњени сви саобраћајни услови са становишта 
законске регулативе и да је прибављена сагласност 
управљача пута. Аутобуска стајалишта планирају се ван 
коловоза државног пута, на прописаној удаљености од рас-
крсница.

8.2. Водна инфраструктура

Положај примарних праваца представљен је на графич-
ком приказу број 3 „План површина јавне намене са при-
марним инфраструктурним правцима“ у размери 1:5000.

Снабдевање водом
Снабдевање водом биће решено преко постојеће и 

планиране водоводне мреже у оквиру водоводног система 
Града Новог Сада.

Насеље је повезано на градски  водоводни систем  преко 
доводника воде профила Ø 400 mm. 

Секундарна  водоводна  мрежа  изграђена  је у  већем  
делу  насеља са профилима од Ø 80 mm до Ø 200 mm, с 
тим да је највећи део мреже профила Ø 100 mm.



516. страна – Број 21 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 29. мај 2015.

Дуж  државног  пута  IIА-111  изграђена  је  секундарна  
водоводна  мрежа  профила Ø 100 mm и Ø 150 mm.

Планира се изградње секундарне водоводне мреже про-
фила Ø 100 mm у свим постојећим улицама где до сада 
није реализована, као и у новопланираним улицама, са 
повезивањем на постојећу водоводну мрежу у насељу.

Постојећа водоводна мрежа се планом задржава, уз 
могућност реконструкције дотрајалих деоница и њиховог 
измештања у профилу улице, према планираном распо-
реду инсталација дефинисаном у попречним профилима 
улица. 

Планом се омогућава измештање постојеће водоводне 
мреже са земљишта остале намене на јавно грађевинско 
земљиште.

Потребе за технолошком водом задовољиће се 
захватањем воде из подземних водоносних слојева преко 
бушених бунара у складу са важећом законском регулати-
вом.

Постојећа и планирана мрежа омогућиће довољне коли-
чине воде свим будућим корисницима простора.

Одвођење отпадних и атмосферских вода
Одвођење отпадних и атмосферских вода биће решено 

преко постојеће и планиране канализационе мреже, 
сепаратног типа.

Отпадне воде настале у насељу одводиће се преко 
планиране канализационе мреже отпадних вода на 
планирани пречистач отпадних вода за насеље Руменка. 

Канализациона мрежа отпадних вода биће профила од 
Ø 250 mm до Ø 400 mm.

Због изразито равничарског терена постижу се знатне 
дубине укопавања цевовода, па се планира изградња више 
црпних станица отпадних вода. Црпне станице биће шах-
тног типа и изградиће се у регулацији улице.

Планирани пречистач биће капацитета 7.200 ЕS у првој 
фази, односно 14.500 ЕS у коначној фази (када се на њега 
буду прикључиле отпадне воде насеља Кисач).

Реципијент пречишћених вода биће Канал хидроси-
стема ДТД.

Канализациона мрежа отпадних вода радне зоне дуж 
државног пута IIА-111 биће оријентисана на канализаци-
они систем Новог Сада. 

Оставља се могућност да се отпадне воде из радне зоне 
оријентишу на планирани пречистач отпадних вода у 
Руменки, уколико се он у међувремену изгради. Ово решење 
подразумева да се главни пријемник отпадних вода про-
фила Ø 300 mm преоријентише према постројењу.

Атмосферске воде ће се преко постојеће и планиране 
отворене уличне каналске мреже одводити према 
постојећим мелиорационим каналима, односно према 
Каналу ДТД.

Планом се омогућава  зацевљење дела отворене уличне 
каналске мреже због просторних и хидрауличких услова.

У обухвату плана налази се деоница Канала ДТД. Водни 
режим у каналу је диригован од стране уставе која је 
саставни део хидрочвора „Нови Сад-Савино село“.

Водни режим на деоници Канала ДТД  која је обухваћена 
планом је следећи:

- максимални ниво воде у Каналу ............80,50 m н.в.;

- минимални ниво воде у Каналу .............79,20 m н.в.;
- радни ниво (најдуже трајање 

  воде у Каналу)  ............................. 79,50-79,70 m н.в..

Заштитни појас уз Канал хидросистема ДТД „Нови Сад-
Савино село“ и мелиорационе канале биће ширине 7 m у 
грађевинском подручју, односно, 14 m у ванграђевинском 
подручју, мерено од горње ивице Канала.

У заштитном појасу Канала забрањена је изградња 
објеката високоградње и садња дрвећа, појас мора остати 
проходан за потребе одржавања каналске мреже.

Планом се омогућава измештање постојеће канализа-
ционе мреже са осталог грађевинског земљишта на јавно.

Подземне воде
Меродавни нивои подземних вода су:
- максимални ниво подземних вода од 81,50 до 82,50 m н.в.,
- минимални ниво подземних вода од 77,40 до 77,90 m н.в.
У заштитном појасу Канала ДТД забрањена је изградња 

објеката високоградње и садња дрвећа, појас мора остати 
проходан за потребе одржавања каналске мреже.

Планом се омогућава измештање постојеће канализа-
ционе мреже са осталог грађевинског земљишта на јавно.

8.3. Енергетска инфраструктура

Положај примарних праваца представљен је на графич-
ком приказу број 3 „План површина јавне намене са при-
марним инфраструктурним правцима“ у размери 1:5000.

Снабдевање електричном енергијом
Ово подручје ће се снабдевати електричном енергијом 

из јединственог електроенергетског система, преко транс-
форматорских станица (ТС) 110/20 kV „Римски Шанчеви“ 
и ТС 110/20 kV „Футог“. Од ових ТС полазе далеководи 20 
kV до насеља. Ови водови ће напајати постојеће и плани-
ране дистрибутивне трансформаторске станице 20/0,4 kV, 
од којих ће полазити мрежа јавног осветљења и дистрибу-
тивна 0,4 kV мрежа до потрошача, чиме ће бити омогућено 
квалитетно снабдевање електричном енергијом свих 
садржаја на подручју.

У наредном периоду потребно је повећати капацитете 
мреже и обезбедити додатно напајање изградњом 20 kV 
надземних и подземних водова и дистрибутивних транс-
форматорских станица 20/0,4 kV. У Партизанској улици и 
у продужетку Улице Доситеја Обрадовића планира се 
изградња далековода преко канала ДТД до радне зоне и 
планираног пречистача отпадних вода. До нових објеката 
потребно је изградити прикључке од постојеће или нове 
мреже, као и потребан број трансформаторских станица 
20/0,4 kV. Осим планираних ТС које су приказане у графич-
ком приказу „План енергетске инфраструктуре“, нове ТС 
се могу градити као стубне или као слободностојећи објекти 
на парцелама свих намена, у складу са важећом закон-
ском и техничком регулативом. Нове ТС се могу градити и 
у оквиру објеката, у приземљу. За пословно-производне 
садржаје према потреби ће се градити сопствене ТС на 
парцелама инвеститора. Свим трансформаторским стани-
цама потребно је обезбедити колски прилаз ширине мини-
мално 3m и висине минимално 3,5 m, у случају постојања 
пасажа, ради обезбеђења интервенције у случају ремонта 
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и хаварије. Планирана електроенергетска мрежа 20 kV, 
као и дистрибутивна мрежа 0,4 kV могу се градити и под-
земно и надземно. На просторима планиране изградње 
потребно је изградити инсталацију јавног осветљења, а 
постојеће надземне водове које прелазе преко зона 
изградње планираних објеката могуће је изместити у 
постојеће и планиране регулације улица, према условима 
Електродистрибуције „Нови Сад“. У попречним профилима 
свих саобраћајница планирани су независни коридори за 
пролаз електроенергетских каблова.

Преко овог подручја прелазе четири далековода 110 kV 
и три далековода 35 kV, који полазе из ТС 400/220/110 kV 
„Нови Сад 3“ и ТС 110/35(20) kV „Римски Шанчеви“. Сви 
далеководи имају заштитне коридоре у којима није 
дозвољена изградња објеката и садња високо и средње 
растућег дрвећа и воћки, осим уз посебне услове и саглас-
ност ЈП „Електромрежа Србије“ или Електродистрибуције 
„Нови Сад“. Далеководи 110 kV задржавају своју трасу, а 
далеководи 35 kV ће прећи на рад на 20 kV напонски ниво 
и по потреби се могу демонтирати и изградити у регулацијама 
постојећих и планираних улица, према условима 
Електродистрибуције „Нови Сад“. Планира се изградња 
још једног далековода 110 kV, паралелно са постојећим 
далеководом kV према насељеном месту Футог. На свим 
далеководима могућа је санација, адаптација и 
реконструкција за потребе интервенција или ревитализације 
електроенергетског система. 

Снабдевање топлотном енергијом
Подручје Руменке ће се снабдевати топлотном енергијом 

из гасификационог система, локалних топлотних извора и 
обновљивих извора енергије. 

Основни објекат за снабдевање гасом биће Главна 
мерно–регулациона станица (ГМРС) „Руменка“, у оквиру 
које се налази и мерно-регулациона станица (МРС). Од 
МРС ће полазити дистрибутивна гасоводна мрежа до потро-
шача, као и гасоводи средњег притиска до пословно-про-
изводних комплекса. Планира се изградња још једне дис-
трибутивне МРС у оквиру спортског парка у Партизанској 
улици за снабдевање постојећих и будућих потрошача у 
западном и северозападном делу насеља. Такође се пла-
нира изградња дистрибутивне мреже и прикључака до 
нових објеката. Нове МРС се могу градити на парцелама 
намењеним пословању у случају потреба за већим капа-
цитетима. За снабдевање пословних садржаја у зони 
пословања на улазном правцу планира се изградња нове 
Главне мерно-регулационе гасне станице у близини гасо-
вода високог притиска. Од ове ГМРС ће према Новом Саду 
полазити гасоводна мрежа средњег притиска на коју ће се 
прикључивати пословно-производни објекти у овој зони.

Преко  подручја  пролазе  два гасовода  високог  при-
тиска (RG04-11 DN300 Немановци-Футог и RG04-11/III DN 
400 Госпођинци-Футог) са својим заштитним коридором у 
којем није дозвољена изградња објеката, осим уз посебне 
услове и сагласност ЈП „Србијагас“. Овај гасовод предста-
вља крак магистралног гасовода који се одваја на чворишту 
код Госпођинаца и снабдева гасом подручје Града Новог 
Сада.

Потрошачи који не буду имали могућност прикључења 
у гасификациони систем могу се снабдевати топлотном 
енергијом из локалних топлотних извора (пећи и котлови 
на дрвну биомасу и угаљ) и коришћењем  обновљивих 
извора енергије.

Обновљиви извори енергије
На овом подручју постоји могућност коришћења 

обновљивих извора енергије. 

Соларна енергија
Пасивни соларни системи – дозвољава се доградња 

стакленика, чија се површина не рачуна код индекса 
изграђености и индекса заузетости парцеле уколико се 
побољшава енергетска ефикасност објекта. Код објекта 
свих намена, на фасадама одговарајуће оријентације, поред 
стакленика дозвољава се и примена осталих пасивних 
система ваздушних колектора, Тромб-Мишеловог зида и сл.

Активни соларни системи 
Соларни системи за сопствене потребе и комерцијалну 

производњу могу се постављати у грађевинском подручју 
под следећим условима:

- објекти породичног становања – на кровним површи-
нама и фасадама главног, помоћног, економског објекта 
и сл. дозвољава се постављање соларних система,

- пословни објекти, стамбено-пословни објекти, објекти 
спорта и рекреације, објекти јавне и других намена – 
на кровним површинама и фасадама објеката, где про-
сторно-технички услови то дозвољавају; на постојећим 
(уз сагласност пројектанта објекта или Друштва архи-
теката Новог Сада) и планираним објектима дозвољава 
се постављање соларних система на препустима у 
форми ограде или надстрешнице; на планираним 
објектима фасадни елементи могу бити изграђени од 
блокова са интегрисаним соларним панелима; на 
објектима под заштитом, соларни системи се могу 
постављати само уз сагласност надлежног Завода за 
заштиту споменика културе, 

- површине јавне намене – на стубовима јавне и деко-
ративне расвете и за потребе видео-надзора (у 
регулацијама улица, у заједничким блоковским повр-
шинама, у парковима, у оквиру дечјих игралишта и 
спортских терена), за осветљење рекламних паноа и 
билборда, за саобраћајне знакове и сигнализацију, на 
елементима урбаног мобилијара (надстрешнице за 
клупе, аутобуска стајалишта, изнајмљивање бицикала 
и сл.) дозвољава се постављање фотонапонских 
панела.

Соларни системи за комерцијалну производњу елек-
тричне и/или топлотне енергије могу се постављати у 
грађевинском подручју, и то:

-  у зонама пословања на улазном правцу и радној зони 
у северном делу насеља - дозвољава се изградња 
соларних енергана и соларних електрана (снаге до 10 
МW) или комбинованих енергетских производних 
објеката  који користе обновљиве изворе енергије. За 
изградњу оваквих објеката обавезна је израда плана 
детаљне регулације, уколико не постоји приступни пут 
и остали капацитети инфраструктуре, или израда урба-
нистичког пројекта ако је дефинисан приступни пут и 
ако постоји изграђена одговарајућа инфраструктура. 
Такође је обавезна израда стратешке процене утицаја 
на животну средину.

Енергија биомасе
Енергија биомасе може се искористити за снабдевање 

топлотном енергијом објеката коришћењем брикета, пелета 
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и других производа од биомасе као енергената у локал-
ним топлотним изворима. 

Геотермална енергија
Системи са топлотним пумпама могу се постављати на 

парцелама свих намена које се односе на могућу изградњу 
објеката. У случају ископа бунара потребно је прибавити 
сагласност надлежног органа.

Енергија ветра 
Појединачни стубови са ветрогенераторима мањих снага 

(до 10 kW) могу се постављати на парцелама свих намена, 
тако да висина стуба није већа од удаљености стуба од 
објекта на самој парцели или од границе суседне парцеле. 

Производња електричне, односно топлотне енергије за 
сопствене потребе коришћењем обновљивих извора 
енергије сматра се мером ефикасног коришћења енергије.

Мере енергетске ефикасности изградње
Ради повећања енергетске ефикасности, приликом 

пројектовања, изградње и касније експлоатације објеката, 
као и приликом опремања енергетском инфраструктуром, 
потребно је применити следеће мере:

-  приликом пројектовања водити рачуна о облику, 
положају и повољној оријентацији објеката, као и о 
утицају ветра на локацији;

- користити класичне и савремене термоизолационе 
материјале приликом изградње објеката (полистирени, 
минералне вуне, полиуретани, комбиновани мате-
ријали, дрво, трска и др.);

- у инсталацијама осветљења у објектима и у инста-
лацијама јавне и декоративне расвете употребљавати 
енергетски ефикасна расветна тела;

- користити пасивне соларне системе (стакленици, 
масивни зидови, тромб-мишелов зид, термосифонски 
колектор итд.);

- постављати соларне панеле (фотонапонске модуле и 
топлотне колекторе) као фасадне и кровне елементе 
где техничке могућности то дозвољавају;

- размотрити могућност постављања тзв. зелених кро-
вова и фасада, као и коришћење атмосферских и отпад-
них вода;

- код постојећих и нових објеката размотрити могућност 
уградње аутоматског система за регулисање потрошње 
свих енергетских уређаја у објекту. 

Објекти високоградње морају бити пројектовани, 
изграђени, коришћени и одржавани на начин којим се 
обезбеђују прописана енергетска својства. Ова својства 
се утврђују издавањем сертификата о енергетским 
својствима, који чини саставни део техничке документације 
која се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе. 
Сви објекти подлежу и обавези спровођења енергетског 
прегледа.

Сви јавни објекти су дужни да спроводе програм енер-
гетске ефикасности који доноси јединица локалне самоу-
праве, а који нарочито садржи планирани циљ уштеда 
енергије, преглед и процену годишњих енергетских потреба, 
план енергетске санације и одржавања јавних објеката, 
као и планове унапређења система комуналних услуга 

(даљинско грејање и хлађење, водовод, јавна расвета, 
управљање отпадом, јавни транспорт и др.).

Инвеститори изградње објеката су дужни да грејну 
инсталацију сваког објекта предвиђеног за прикључење на 
неки од система снабдевања топлотном енергијом опреме 
уређајима за регулацију и/или мерење предате топлотне 
енергије.

Нова и ревитализована постројења за производњу елек-
тричне и/или топлотне енергије, системи за пренос елек-
тричне енергије, дистрибуцију електричне и топлотне 
енергије и транспорт и дистрибуцију природног гаса морају 
да испуњавају минималне захтеве у погледу њихове енер-
гетске ефикасности, а у зависности од врсте и снаге тих 
постројења, односно величине система.

8.4. Електронске комуникације 

Подручје Руменке ће бити комплетно прикључено на 
системе електронских комуникација. 

Планира се осавремењавање телекомуникационих чво-
ришта у циљу пружања нових сервиса корисницима. Пла-
нира се и даље постављање мултисервисних платформи 
и друге опреме у уличним кабинетима у склопу децентра-
лизације мреже. Улични кабинети се могу постављати на 
јавној површини, у регулацијама постојећих и планираних 
саобраћајница, на местима где постоје просторне и тех-
ничке могућности. Планирана је изградња оптичког кабла 
Нови Сад-Руменка-Кисач-Степановићево-Змајево. Да би 
се обезбедило проширење мреже електронских комуни-
кација, потребно је у регулацијама улица и до нових објеката 
изградити подземну мрежу цеви кроз које ће пролазити 
будућа инсталација електронских комуникација. У попреч-
ним профилима улица резервисани су независни коридори 
за мрежу електронских комуникација. 

Планира се потпуна покривеност овог подручја сигна-
лом мобилне телефоније свих надлежних оператера. На 
подручју је могуће постављати системе мобилне телефоније 
уз поштовање следећих услова:

- антенски системи и базне станице мобилне телефоније 
могу се постављати на кровне и горње фасадне 
површине објеката, уз обавезну сагласност власника, 
односно корисника тих објеката;

- антенски системи мобилне телефоније, као и осталих 
електронских комуникација, могу се постављати на 
антенске стубове, уз обавезну сагласност власника, 
односно корисника парцеле; антенске стубове могуће 
је постављати на парцелама свих намена; базне 
станице постављати у подножју стуба, уз изградњу 
оптичког приводног кабла до базне станице;

- антенске системе постављати уз поштовање свих пра-
вилника и техничких препорука из ове области, као и 
препорука Светске здравствене организације; 

- изглед антенског система (који је лако уочљив) ускла-
дити са објектима у непосредном окружењу; користити 
транспарентне материјале за маскирање и прикривање 
опреме; 

- уколико се у близини налазе стубови, односно локације 
других оператера, размотрити могућност заједничке 
употребе;

- обавезно је извршити периодична мерења јачине елек-
тромагнетног зрачења у близини антенског система, 
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а посебно утицај на оближње објекте становања који 
се налазе на истој или сличној висини као и антенски 
систем; 

- за постављање антенских система и базних станице 
мобилне телефоније и осталих електронских система 
обавезно је претходно позитивно мишљење надлежног 
органа управе.

Постојећи системи мобилне телефоније се задржавају 
до привођења простора планираној намени, уз обавезно 
периодично мерење јачине зрачења, како је то важећим 
правилницима дефинисано.

 9. ЗАШТИТА КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКИХ 
 СПОМЕНИКА И ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ 

9.1. Заштита културних добара

Унутар простора обухваћеног планом, у евиденцији 
Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, 
налазе се три целине проглашене за споменике културе  
за које ће се утврдити мере заштите.

Споменици културе :
 Православна црква Св. Петра и Павла,
 Мађарска Реформаторска црква са Парохијским 

домом и
 Старо православно гробље заштићено као знаменито 

место.
Као непокретности које уживају претходну заштиту реги-

стровани су објекти на следећим адресама:
Улица Арсенија Чарнојевића бр. 9, 17, 53, 54,58, 59,75,
Војвођанска улица бр. 45, 54, 58, 66, 83, 85,
Улица Михајла Пупина број 79.

Овим планом утврђују се опште и посебне мере заштите 
непокретних и евидентираних културних добара. 

Опште мере заштите:
-  очување урбане матрице постојећих саобраћајних пра-
ваца - улична мрежа са већ одређеном профилацијом 
треба задржати правоугаону шему;

- очување односа изграђеног и неизграђеног на парцели; 
- забрана радова који могу угрозити статичку стабилност 
објеката који су заштићени као непокретна културна 
добра или су евидентирани као објекти који уживају 
претходну заштиту;

- при санацији и обнови кућа користити материјале 
карактеристичне за ово поднебље, а степен и обим 
могућих интервенција на објектима који су под 
претходном заштитом одређени су валоризацијом и 
категоризацијом градитељског наслеђа;

- при издавању сагласности и услова за новопројектоване 
објекте обратити пажњу на геометријску структуру 
крова и принцип лоцирања објекта у односу на парцелу;

- све будуће интервенције на културним добрима и 
добрима која уживају претходну заштиту морају 
обавезно бити урађене према условима и мерама 
техничке заштите које прописује надлежни завод за 
заштиту споменика културе.

Посебне мере заштите за заштићена непокретна кул-
турна добра прописане су у одлукама о утврђивању за кул-
турна добра од великог значаја, односно за знаменито 
место. 

Посебне мере заштите које се односе на објекте који су 
евидентирани као непокретности које уживају претходну 
заштиту утврдиће надлежни завод за заштиту споменика 
културе у складу са валоризацијом сваког појединачног 
локалитета.

Планом су регистровани објекти који уживају претходну 
заштиту. Уколико они не буду проглашени за културно добро 
у року од три године од дана евидентирања (11.06.2013.), на 
њих се неће примењивати мере заштите утврђене овим пла-
ном. За њих ће важити правила уређења и грађења утврђена 
за намену унутар које се налазе.  

- Археолошки локалитети
У евиденцији Завода за заштиту споменика културе 

Града Новог Сада на подручју КО Руменка забележени су 
подаци о постојању шест локалитета са археолошким 
садржајем, а четири  локалитета се налазе у обухвату плана:

-  локалитет број 3, Потес Руменка I, зона око Улице 
Бачка, малобројни прикупљени артефакти индикују 
средњовековне налазе;

-  локалитет број 4а, Потес „Умка“, зона укрштања држав-
них путева у атару,  констатовани су остаци укопаних 
објеката, а на површини земље већа количина насе-
обинских покретних налаза из средњовековног и позно 
средњовековног периода;

-  локалитет број 4б, Потес „Умка“, зона око пречистача 
воде, трагови насељавања из праисторијског 
касноантичког и средњовековног периода;

-  локалитет број 5, зона око укрштања улица Јована 
Јовановића Змаја и Михајла Пупина, раносредњовековни 
гробни налази, налази потичу из уништеног женског 
гроба са одликама белобрдске културе и датирају из 
X-XI века.  

Мере заштите простора и услова изградње са аспекта 
археологије подразумевају, за просторе у зонама позна-
тих археолошких локалитета, обавезу претходних заштит-
них археолошких истраживања, пре изградње објеката и 
инфраструктуре. Инвеститор има обавезу исходовања 
претпројектних услова и сагласности на пројектну 
документацију надлежног завода за заштиту споменика 
културе. У складу са чланом 109. Закона о културним 
добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/11-др. закон 
и 99/11-др. закон), ако се у току извођења грађевинских и 
других радова наиђе на археолошка налазишта или архе-
олошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без 
одлагања прекине радове и обавести надлежни завод за 
заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз 
не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају 
у коме је откривен. 

9.2. Заштита природе

У обухвату плана нема заштићених подручја.
Канал ДТД утврђен је као регионални еколошки кори-

дор Уредбом о еколошкој мрежи 05 број 110-9411/2013-3 
од 24. 12. 2010. године („Службени гласник РС“, број 102/10) 
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и Регионалним просторним планом АП Војводине („Служ-
бени лист АП Војводине“, број 22/11).

У циљу очувања и унапређења природних и полупри-
родних елемената еколошког коридора  утврђују се следеће 
мере:

- заштитни појас Канала ДТД у ширини од најмање 10 
m, а оптимално 20 m, треба да има травну вегетацију 
која се одржава редовним кошењем и која не може 
бити засенчена дрворедом. Забрањено је узурпирати 
заштитни појас коридора преоравањем, изградњом 
објеката и сл.;

- поплочавање и изградњу обале Канал ДТД са 
функцијом еколошког коридора свести на најнеопходнији 
минимум. Поплочане или изграђене деонице на сва-
ких 200-300 m (оптимално на 100 m) прекидати мањим 
зеленим површинама које су саставни део заштитног 
зеленила. Поплочани или бетонирани делови обале 
не могу бити стрмији од 45º, изузев пристана, а струк-
тура њихове површине треба да омогућује кретање 
животиња малих и средњих димензија;

- обезбедити очување и редовно одржавање травне 
вегетације насипа, као дела еколошког коридора који 
омогућује миграцију ситним врстама сувих травних 
станишта;

- обезбедити отвореност канала/водотока по целој 
дужини (одстранити постојеће цевоводе);

- приликом реконструкције постојећег и пројектовања и 
изградње предвиђеног моста, предвидети посебне 
пролазе и прелазе за животиње;

- прибавити посебне услове заштите природе за израду 
техничке документације регулације водотока, 
поплочавања и изградње обала, изградње или 
обнављање мостова и саобраћајница;

- забрањено је сађење инвазивних врста у простору 
еколошког коридора, а током уређења зелених повр-
шина, одстранити присутне самоникле јединке инва-
зивних врста и обезбедити редовно одржавање зеле-
них површина.

Урбане садржаје потребно је распоредити по принципу 
зонације којом се одређује минимална удаљеност 
објеката од еколошког коридора и намене простора 
унутар зоне директног утицаја на коридор:

- на простору изван зона становања забрањена је 
изградња објеката чија намена није директно везана 
за обалу водотока са функцијом еколошког коридора 
на растојању мањем од 50 m од обале стајаћих вода, 
односно линије средњег водостаја водотока;

- избегавати директно осветљење обале и применити 
одговарајућа техничка решења у складу са еколош-
ком функцијом локације (тип и усмереност светлосних 
извора, минимално осветљење) у складу са потре-
бама јавних површина;

- у простору еколошког коридора и зони непосредног 
утицаја ширине 200 m од коридора, забрањено је 
одлагање отпада и свих врста опасних материја, 
складиштење опасних материја (резервоари горива и 
сл.) и нерегуларно одлагање отпада;

- у зони утицаја (директним путем 200 метара, односно 
500 метара посредним путем) на еколошки коридор, 
не планирати изградњу индустријских комплекса чије 

функционисање представља угрожавајући фактор 
високог интензитета (хемијска индустрија и сл.);

- забрањено је упуштање непречишћених и недовољно 
пречишћених отпадних вода у простор еколошког кори-
дора. Квалитет пречишћеног ефлуента мора 
задовољавати прописане критеријуме за упуштање у 
канализациони систем насеља, односно крајњи 
реципијент. Третман ефлуента индивидуалним путем 
вршити у складу са Уредбом о граничним вредностима 
емисије загађујућих материја у воде и роковима за 
њихово достизање („Службени гласник РС“, бр. 67/11 
и 48/12) отпадних вода са саобраћајница у систем 
канализације. Зауљене атмосферске отпадне воде 
треба да буду адекватно пречишћене (коришћењем 
таложника сепаратора уља и масти). Муљ и уљна фаза 
настали у процесу пречишћавања не смеју бити одло-
жени на простору еколошког коридора;

- простор складиштења опасних материја мора бити 
осигурана (обезбеђена) од настанка евентуалних 
акцидентних ситуација, а возила за транспорт морају 
испуњавати важеће техничке и законске прописе како 
би се опасност од настанка акцидента смањила на 
најмању могућу меру, у складу са одредбама Закона 
о транспорту опасног терета („Службени гласник РС“, 
број 88/10).

- Забрањује се одлагање/складиштење опасних материја 
и депоновање отпадног материјала у простору еко-
лошког коридора. Водно земљиште користи на начин 
којим се не утиче штетно на воде и приобалне екоси-
стеме, а у складу Законом о водама („Службени глас-
ник РС“, бр. 30/10 и 93/12).

10.  МЕРЕ И УСЛОВИ ЗАШТИТЕ И 
  УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Заштита животне средине обезбедиће се спречавањем 
штетних утицаја и коришћењем природних ресурса према 
планираном развоју. Обезбедиће се спречавање свих 
облика загађивања и деградирања природне средине - 
воде, ваздуха и земљишта, заштита и унапређивање при-
родних вредности, при чему ће се посебна пажња посве-
тити стабилности постојећих екосистема у складу са еко-
лошким потенцијалима подручја.

Ради очувања и унапређења квалитета животне сре-
дине, у складу са Законом о заштити животне средине 
(„Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 
72/09-др. закон, 43/11-УС), приликом реализације планских 
решења подразумева се спречавање свих видова загађења. 

Мере које ће се предузети за смањење или спречавање 
штетних утицаја на животну средину обухватају мере 
предвиђене Законом и другим прописима, нормативима и 
стандардима, мере које ће се предузети за случај удеса, 
планове и техничка решења заштите животне средине и 
примену услова добијених од надлежних органа и 
институција. 

Детаљнијим сагледавањем планираних активности и 
евентуалних негативних утицаја, према којима се пројекти 
у оквиру плана могу наћи на Листи I и Листи II (према Уредби 
о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена 
утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати про-
цена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, 
број 114/08) или по мишљењу надлежног органа могу имати 
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значајан утицај на животну средину, условљава се израда 
Студије о процени утицаја на животну средину у складу са 
Законом о процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), односно покретање 
поступка за процену утицаја на животну средину.

У оквиру процене треба сагледати и проценити утицаје 
на животну средину, ради избора оптималних програма, 
техничко-технолошких и других решења, са најмањим 
могућим угрожавањем средине, као и предвидети мере за: 
одржавање постројења и опреме у технички исправном 
стању, стручно вођење технолошких процеса и редовно 
функционисање наменских уређаја за заштиту животне 
средине.

У наредном периоду, за постојеће загађиваче (асфал-
тна база), мере против загађивања животне средине односе 
се на побољшање технологије, елиминисање негативних 
ефеката извора загађивања и обезбеђивање да сви нови 
привредни објекти морају задовољити квалитет животне 
средине, према одговарајућим стандардима. Изграђени и 
реконструисани објекти морају ускладити свој рад тако да 
количине загађујућих материја сведу у границе дозвољених 
концентрација, а објекти које треба изградити или рекон-
струисати морају пројектом обезбеђивати услове потребне 
за заштиту средине.

За познавање утицаја радних активности на животну 
средину потребно је да се утврђују и прате, квалитативно 
и квантитативно све штетне материје и друге појаве које 
могу да угрозе животну средину, као и мере које ће 
омогућити планирање спречавања избацивања у околину 
штетних материја. 

На простору плана сви корисници треба да имају решено 
питање отпадних вода и одлагање свих отпадних материја. 
Отпадне воде треба да задовоље захтевани квалитет отпад-
них вода које се могу испуштати у канализациону мрежу, 
што подразумева сопствени уређај за пречишћавање отпад-
них вода или одговарајуће предтретмане у зависности од 
типа отпадних материја у њима. 

Пре упуштања у јавни канализациони систем, отпадна 
употребљена вода ће бити контролисана и спроводиће се 
редовна испитивања у складу са Законом о водама („Служ-
бени гласник РС“, бр. 30/10 и 93/12), Уредбом о граничним 
вредностима емисије загађујућих материја у воде и роко-
вима за њихово достизање (''Службени гласник РС'', бр. 
67/11 и 48/12), Правилником о опасним материјама („Служ-
бени гласник СРС“, број 31/82) и Одлуком о санитарно-тех-
ничким условима за испуштање отпадних вода у јавну 
канализацију („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 17/93, 
3/94, 10/01 и 47/06-др. одлука).

Мониторинг квалитета отпадних вода потребно је спро-
водити преко узорака за сваки излив, и то пре мешања 
отпадних вода са водама пријемника, тако да квалитет 
отпадних вода задовољи захтеве за одговарајућу класу 
воде у пријемнику.

Учесталост мерења отпадних вода и годишњи број узо-
рака потребно је одредити у зависности од количине и 
врсте отпадне воде (да ли садржи опасне материје или 
не), а према члану 7. Правилника о начину и минималном 
броју испитивања квалитета отпадних вода („Службени 
гласник СРС“, бр. 47/83 и 13/84-исправка).

Мониторинг подземних вода треба вршити у циљу 
праћења стања нивоа и квалитета подземних вода.

Праћење и контрола ваздуха на предметном подручју 
вршиће се у складу са Законом о заштити ваздуха („Служ-
бени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13) и Уредбом о условима 
за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени 
гласник РС“, бр. 11/10, 75/10 и 63/13).

Загађења ваздуха из постојећих ложишта смањиваће 
се проширењем мреже гасификационог система и 
коришћењем природног гаса као енергетског извора.

Ради заштите од прекомерне буке потребно је успоста-
вити мониторинг, који ће пратити емисију буке, а уколико 
ниво буке буде прелазио дозвољене вредности у околној 
животној средини у складу са Законом о заштити од буке 
у животној средини („Службени гласник РС“ бр. 36/09 и 
88/10), предузимаће се техничке мере за отклањање нега-
тивног утицаја буке на животну средину.

У складу са планираном наменом потребно је обезбе-
дити просторе за контејнере за комунални отпад а према 
Одлуци o одржавању чистоћа („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 25/10, 37/10-исправка, 3/11-исправка, 21/11 и 
13/14). Прилазни путеви до места за држање посуда за 
чување и сакупљање отпада треба да буду двосмерни за 
саобраћај специјалних возила за одвоз отпада, максимал-
ног оптерећења до 10 t, ширине до 2,6 m, дужине до 10 m 
и висине око 3,9 m. Саобраћајне површине морају да буду 
прилагођене габаритима и масама камиона за пражњење 
контејнера. 

За сваки контејнер потребно је обезбедити 3 m² глатке 
носиве подлоге у нивоу прилазног пута, на растојању не 
већем од 2 m од прилазног пута за специјална возила за 
одвоз смећа. На контејнерском месту треба обезбедити 
одлив оцедних и атмосферских вода у сливник. 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 при-
ступа возилима и радницима комуналног предузећа заду-
женом за одношење смећа, које ће се односити на депонију 
у Новом Саду. 

У циљу правилног управљања отпадом неопходно је 
поступање са отпадним материјама у складу са Законом 
о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09 
и 88/10), Правилником о начину складиштења, паковања 
и обележавања опасног отпада („Службени гласник РС“, 
број 92/10) и Правилником о условима и начину сакупљања, 
транспорта, складиштења и третмана отпада који се кори-
сти као секундарна сировина или за добијање енергије 
(„Службени гласник РС“, број 98/10).

Приликом одлагања отпадних опасних материја које 
није могуће искористити у друге сврхе, депо оваквих 
материја треба да буде лоциран на начин захтеван закон-
ским прописима за поступање са опасним отпадом. Садржај 
контејнера треба да буде прописно изолован од околне 
средине и јасно обележен. 

Неопходно је планирати изворе нејонизујућих зрачења 
од посебног интереса у складу са одредбама Закона о 
заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник 
Републике Србије“, број 36/09) и извршити стручну оцену 
оптерећења животне средине за поједине изворе и 
могућност постављања нових, уз обавезу да се прикаже 
постојеће и планирано стање.

Ради заштите становништва од јонизујућег зрачења 
потребно је обезбедити услове за ефикасну контролу извора 
јонизујућег зрачења у радним процесима и успоставити 
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систематску контролу радиоактивне контаминације животне 
средине.

Ради спречавања неконтролисаних инцидентних 
ослобађања опасних материја потребно је у потпуности 
испоштовати све законске одредбе о транспорту и 
складиштењу опасних материја.

Потребно је обезбедити заштиту земљишта изградњом 
затворене каналске мреже. Зауљене отпадне воде са пар-
кинга и манипулативних површина и платоа морају се при-
хватати путем таложника, пречистити и онда упустити у 
канализацију. Чврсти и течни отпаци морају се одлагати у 
складу са санитарно хигијенским захтевима.

Праћење параметара квалитета земљишта је неопходно 
како би се спречила његова деградација услед продирања 
опасних материја. Земљиште треба контролисати сходно 
Правилнику о дозвољеним количинама опасних и штетних 
материја у земљишту и води за наводњавање и методама 
њиховог испитивања („Службени гласник РС“, број 23/94). 
У току извођења радова инвеститор је дужан да заједно 
са извођачима радова предузме све мере да не дође до 
нарушавања слојевите структуре земљишта.

Планираном наменом површина усаглашеном са 
својствима педолошке структуре земљишта заштитиће се 
најпродуктивнији типови земљишта за пољопривредно 
коришћење, а неплодна и плављена земљишта, земљишта 
угрожена подземним водама заштитиће се изградњом 
канала за одводњавање и насипањем терена за изградњу 
планираних објеката и површина. 

Посебну пажњу посветити уређењу зелених површина 
како са аспекта еколошких и других особености, тако и у 
односу на обезбеђивање одређених потреба основне 
намене. Зелене површине треба реализовати као зелени 
заштитни појас, дрвореде и декоративно-естетске зелене 
површине са визуелним ефектом зеленила и одговарајућим 
својствима садног материјала у зависности од доминант-
них циљева који ће се поставити у сваком појединачном 
решењу.

Ради спречавања загађивања средине, неопходно је 
обезбедити исправност и редовно функционисање уређаја 
за заштиту животне средине свих корисника простора у 
складу са важећим законским обавезама.

Ради спречавања настајања акцидената, неопходно је 
благовремено предузимање свих потребних мера у свим 
аспектима коришћења простора.

Заштита животне средине, поред основних елемената 
заштите - система сакупљања и одвођења технолошких 
вода, система сакупљања и одвођења отпадних и атмос-
ферских вода, изолације отпадних материја од околног 
простора, усаглашавања нивоа вибрације и буке са про-
писаним вредностима, а у складу са чл. 69. до 76. Закона 
о заштити животне средине императивно подразумева кон-
тинуирано праћење стања животне средине – мониторинг.

11. СКЛАЊАЊЕ ЉУДИ, МАТЕРИЈАЛНИХ 
  И КУЛТУРНИХ ДОБАРА

Ради заштите од елементарних непогода и других 
несрећа, органи државне управе, органи локалне самоу-
праве и привредна друштва и друга правна лица, у оквиру 
својих права и дужности, дужна су да обезбеде да се ста-

новништво, односно запослени, склоне у склоништа и друге 
објекте погодне за заштиту. 

Склањање људи, материјалних и културних добара обу-
хвата планирање и коришћење постојећих склоништа, дру-
гих заштитних објеката, прилагођавање нових и постојећих 
комуналних објеката и подземних саобраћајница, као и 
објеката погодних за заштиту и склањање, њихово 
одржавање и коришћење за заштиту људи од природних 
и других несрећа. 

Као други заштитни објекти користе се подрумске и друге 
подземне просторије у стамбеним и другим зградама, 
прилагођене за склањање људи и материјалних добара. 

Као јавна склоништа могу се користити и постојећи кому-
нални, саобраћајни и други инфраструктурни објекти испод 
површине тла, прилагођени за склањање. 

Приликом изградње стамбених објеката са подрумима, 
над подрумским просторијама, гради се ојачана плоча која 
може да издржи урушавање објекта. 

Изградња, прилагођавање комуналних, саобраћајних и 
других подземних објеката за склањање становништва 
врши се у складу са прописима.

У циљу заштите од елементарних непогода, не планира 
се нова изградња. На  подручју уз мелиорациони канал 
који је угрожени високим подземним водама не планира 
се изградња само одржавање. Планира се изградња кана-
лизационе мреже отпадних вода.

У циљу заштите од пожара у грађевинском подручју и 
грађевинском земљишту у атару потребно је примењивати  
грађевинско-техничке мере заштите од пожара у складу 
са прописима о изградњи објеката, електроенергетских и 
гасних инсталација и постројења.

Код пројектовања свих врста објеката водити рачуна да 
изградња објеката буде у складу са зоном угроженом 
земљотресима јачине 7о 

 MCS.
Како климатски услови на овом подручју имају све карак-

теристике умереноконтиненталне климе, у просторним 
решењима намене површина вођено је рачуна о планирању 
заштитних зелених појасева уз главне саобраћајне правце, 
на правцима дувања ветрова, око радних комплекса, као 
и формирање зелених површина свих категорија у 
грађевинском подручју насеља. 

12. УСЛОВИ ЗА НЕСМЕТАНО КРЕТАЊЕ И 
  ПРИСТУП ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, 
  ДЕЦИ И СТАРИМ ОСОБАМА

Приликом пројектовања објеката, саобраћајних и пешач-
ких површина применити Правилник о техничким стандар-
дима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима 
се осигурава несметано кретање и приступ особама са 
инвалидитетом, деци и старим особама ("Службени глас-
ник РС" број 22/15).

У оквиру сваког појединачног паркиралишта обавезно 
предвидети резервацију и обележавање паркинг места за 
управно паркирање возила инвалида, у складу са 
стандардом SRPS U.А9.204.

Прилазе објектима, хоризонталне и вертикалне 
комуникације у објектима пројектовати тако да се обезбеди 
несметано кретање хендикепираних и инвалидних особа, 
у свему према важећем правилнику о техничким стандар-
дима приступачности.
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13.  СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Основ за реализацију простора у оквиру подручја плана 
биће план генералне регулације и план детаљне регулације, 
а за одређене зоне утврђује се обавеза израде урбани-
стичких пројеката. Планом детаљне регулације могуће је 
одредити за које локације је неопходна израда урбанистич-
ког пројекта или обавезно расписивање конкурса.

Начин спровођења плана дат је на графичком приказу 
број 4 „Спровођење плана“ у размери 1:5000.

13.1.  Подручја за која је основ за реализацију 
   овај план, где није предвиђено  доношење 
   планова детаљне регулације

Просторне целине које ће се реализовати на основу 
овог плана су:

- грађевинско подручје насељеног места Руменка без 
делова за које је овим планом утврђена обавеза 
доношења плана детаљне регулације.

13.2.  Подручја за која је обавезно доношење 
   планова детаљне регулације

Обавезна је даља разрада простора израдом плана 
детаљне регулације за следеће просторе:

- центар,
- нови центар,
- зона претежне намене пословање у радној зони – 
просторна целина 2,

- зона претежне намене пословање на улазном правцу-
просторна целина 3,

- зона претежне намене породичног становања у 
југозападном делу грађевинског подручја,

- за изградњу далековода 400 (110) kV.

На простору за које се условљава израда плана детаљне 
регулације, утврђена су правила уређења инфраструктур-
них система на постојећим јавним површинама, до 
доношења плана детаљне регулације, и то:

- у оквиру постојећих инфраструктурних система, 
омогућава се потпуна или делимична реконструкција, 
као и делимично измештање инсталација;

- омогућава се реализација нових деоница 
инфраструктурне мреже, које функционишу у оквиру 
техничких целина мреже, а које су дефинисане у 
графичком, односно текстуалном делу плана;

- инфраструктурни објекти могу се реализовати у оквиру 
постојеће регулације улице у складу са просторним 
ограничењима проистеклим из постојеће опремљености 
улице, односно условима исходованим од стране 
носиоца система који њиме управља.

13.3.  Локације за које се обавезно израђује 
   урбанистички пројекат

Израда урбанистичког пројекта обавезна је за следеће 
просторе или намене:

- спортски центар,
- спортски паркови,

- парк,
- путничко пристаниште,
- станице за снабдевање горивом (за изградњу нових 
садржаја у постојећим комплексима).

14. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
  ПО ЦЕЛИНАМА И ЗОНАМА ЗА КОЈЕ ЈЕ 
  ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ОВАЈ ПЛАН

 

14.1.  Правила уређења и грађења за део 
   грађевинског подручја – 

просторна целина 1
Површина грађевинског подручја износи 410,54 ha, од 

којих је највећа површина намењена становању. Овим пла-
ном дефинишу се сви елементи за реализацију планира-
них садржаја унутар просторне целине 1, осим за просторе 
центра и новог центра, који ће се разрађивати планском 
документацијом нижег реда.

Правила уређења и правила грађења дата су према 
утврђеним наменама.  

 I. Породично становање

Породично становање је планирано на површини од 
203,82 ha, што износи  око 50% од укупне површине у обу-
хвату плана. Постојеће становање заузима значајан део 
ове површине, док се део слободних површина планира 
за породично становање. 

Постојећа парцелација са традиционалном типологијом 
војвођанских „ушорених“ парцела послужила је као основ 
за утврђивање услова за образовање грађевинских пар-
цела. Грађевинске парцеле настале су препарцелацијом 
постојећих катастарских парцела, док се новом парцелацијом 
максимално уважава постојеће стање.

Обавезно се припајају две или више катастарских пар-
цела у случајевима када парцеле које формирају нову 
грађевинску парцелу, својим обликом, површином или шири-
ном уличног фронта, не задовољавају критеријуме за 
уређење или изградњу планираних садржаја.

Обавезно се врши препарцелација постојећих катастар-
ских парцела када су неопходне интервенције ради 
усаглашавања нових регулационих ширина улица. 

Грађевинске парцеле намењене за становање могу да 
се састоје из стамбеног дела, економског дела и баште, 
воћњака или повртњака. Парцеле намењене становању 
не морају имати економско двориште и воћњак или 
повртњак.

Породични објекти могу да се граде као слободностојећи, 
двојни или објекти у прекинутом низу. 

За породично становање утврђени су следећи 
критеријуми:

- за слободностојеће објекте и објекте у прекинутом 
низу – минимална површина парцеле је 500 m², мак-
симална површина се не ограничава, a дозвољена je 
толеранција до 10%;

- минимална ширина уличног фронта је 15 m, уз 
дозвољену толеранцију до 10%; 
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- за двојне објекте – минимална површина парцеле је 
400 m² (2x400 m²), а минимална ширина уличног фронта 
је 12 (2x12) m;

- стамбени део парцеле обухвата део парцеле 
оријентисан према улици и пружа се до 25 m 
удаљености од регулационе линије;

- индекс заузетости парцела је 40% и рачуна се на мак-
симално 600 m2;

- за парцеле у старом делу Руменке које су знатно веће 
од просечних (блокови 22, 23,  25, 26, 32, 33, 34, 36, 
37 и 38)  индекс заузетости од 40% се рачуна на мак-
симално 1000 m2;

- дозвољена је толеранција до 10% на утврђену заузетост 
парцеле;

- постојеће парцеле мање од 500 m2  на којима је 
изграђен стамбени објекат задржавају се ако не 
испуњавају један од услова (ширину фронта или 
величину парцеле),  уз услов да парцела не буде мања 
од 400 m2 или да фронт није ужи од 9 m, а изградња 
је могућа у складу са утврђеним параметрима. Ово 
правило може се применити и код још неформираних 
парцела на којима је реализован објекат који је у 
процесу легализације.

Услови за изградњу стамбених објеката:
- на једној грађевинској парцели може се градити само 
један стамбени објекат са највише три стана, лоциран 
на стамбеном делу парцеле (уколико постоји и еко-
номски део парцеле);

- максимална спратност објеката у блоковима 22, 23,  
25, 26, 32, 33, 34, 36, 37 и 38 је П+Пк спратност, а у 
осталим до П+1+Пк, висина надзитка поткровља је 
максимално 1,60 m. На парцелама у деловима бло-
кова 17, 18 и 38 оријентисаним на Улицу  ослобођења 
дозвољена спратност је П+1+Пк;

- могуће је изградити подрумску и сутеренску етажу ако 
не постоје сметње геотехничке или хидротехничке при-
роде;

- кота приземља стамбене намене је  до 1,2 m , а код 
нестамбене намене је 0,2 m;

- објекат може бити постављен на регулациону линију 
или на грађевинску при чему растојање грађевинске 
од регулационе линије износи максимално 5 m, што 
зависи од начина изградње на суседним парцелама;

- кровови стамбених објеката треба да су коси, нагиба 
30-40°; 

- препоручљиво је да се уличне границе грађевинских 
парцела са слободностојећим објектима ограђују зида-
ном оградом до висине 0,9 m и са транспарентним 
горњим делом до висине 1,4 m; бочне границе стам-
беног и економског дела парцела, као и део уличног 
фронта код објеката на регулационој линији, могу се 
ограђивати пуним зидом до висине 1,8 m; ограде се 
постављају у целини на грађевинску парцелу влас-
ника; врата и капије не могу отварањем заузимати 
улични простор.

Услови за изградњу економских и помоћних објеката:
- дозвољена спратност економских и помоћних објеката 
је П. а кровови коси или благог нагиба до 10°; 

- сточне стаје (живинарници, свињци, говедарници, 
овчарници, козарници, коњушнице и др.), испусти за 
стоку, ђубришта, осочаре, пољски клозети и слични 
објекти загађивачи граде се на економском делу 
парцела; 

- услови и начин држања домаћих животиња дефинисани 
су Одлуком о држању домаћих животиња („Службени 
лист Града Новог Сада“, бр. 60/10, 12/11, 17/11- 
исправка, 1/12, 65/13-др. одлука и 13/14);

- међусобно растојање економских објеката зависи од 
организације економског дворишта, с тим да се прљави 
објекти могу постављати само низ ветар у односу на 
чисте објекте;

- минимално растојање сточне стаје од било ког 
стамбеног објекта је 15 m, а осталих објеката загађивача 
20 m од стамбених објеката или бунара;

- сточне стаје и нужници морају имати септичку јаму са 
поклопцем, озидану као непропусну јаму која има 
обезбеђено одвођење преливне воде или њено 
биолошко пречишћавање;

- оставе, гараже, летње кухиње, млекаре и сл. који се 
граде у стамбеном делу парцеле могу бити у саставу 
стамбеног објекта, дограђени као анекс или удаљени 
од њега у правцу економског дела парцеле;

- пушнице, сушнице, кош, амбар, надстрешнице за 
машине и возила, магацини хране за стоку и сл. граде 
се на економском делу парцеле;

- економски и помоћни објекти морају бити  изграђени 
од ватроотпорног материјала; могу се градити без 
ограничења габарита, као приземни објекти са или без 
подрума.

Габарит ниједног објекта на парцели не може бити већи 
од 200 m2.

Положај објеката (стамбени, помоћни и економски) у 
односу на објекте на суседним парцелама дефинисати у 
складу са одредбама Правилника о општим правилима за 
парцелацију, регулацију и изградњу („Службени гласник 
РС“, број 22/15).

У обликовању поткровља стамбених објеката дозвољено 
је коришћење кровних баџа и лођа у дворишном делу 
објекта, максимално на 30% дужине кровне равни. Дуплекси 
нису дозвољени.

Пословни објекти и гараже могу се градити као слобо-
дностојећи, или као анекс уз стамбени објекат.

У приземљу стамбених објеката или у осталим објектима 
на парцели, могу се обављати делатности из области 
пословања (трговина, услуге, сервиси и друге делатности, 
чијим обављањем се не угрожава становање). 

Парцеле могу бити и чисто пословне намене, уколико 
парцела нема економски део. Код избора делатности водити 
рачуна о томе да делатност не угрожава становање у смислу 
буке, загађења воде и ваздуха, повећане фреквенције 
саобраћаја, нарушавања услова паркирања и сл, односно 
капацитети чија технологија рада и обим транспорта који 
генеришу, не утичу негативно (бука, загађење воде, ваз-
духа и тла) на остале насељске функције. 

За пословне садржаје морају бити задовољени услови 
утврђени за изградњу стамбеног објекта.

У оквиру намене породичног становања могућа је 
реализација садржаја као што су: социјалне (геронтолошки 
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центри, специјализовани центри за рехабилитацију, домови 
пензионера), образовне (предшколске установе, школе 
мањег капацитета) и здравствене установе, рекреативни 
комплекси и површине, под условом да су мањег капаци-
тета, како би се лакше интерполовали у основну намену. 
У овом случају морају бити задовољени услови утврђени 
за изградњу стамбеног објекта. 

 II. Становање са пословањем

Планом је у зони центра и у зони улаза/излаза у Руменку 
на крајњем истоку/западу насељеног места планирана 
намена становање са пословањем. Унутар ове намене 
дозвољена је изградња објеката намењених породичном 
становању и пословним објектима. Препоручује се однос 
50% стамбене површине наспрам 50% површине послов-
них садржаја на парцели. Пословање и становање може 
бити обједињено у једном габариту или у одвојеним 
објектима уз максималан степен заузетости до 50%. Габа-
рит ниједног објекта не може бити већи од 200 m2. Пословни 
садржаји треба да су компатибилни становању, а врста 
делатности из спектра терцијарних делатности или из обла-
сти услужних делатности у пољопривреди, прераде и 
чувања пољопривредних производа и слично.

Услови за изградњу објеката су: 
-  максималан индекс заузетости 50 %; 
- максимална спратност стамбеног објекта је П+1+Пк; 
- максимална спратност пословног објекта је П+2;
-  висина надзитка поткровља је максимално 1,60 m, 
нису дозвољени дуплекси;

- могуће је изградити подрумску и сутеренску етажу ако 
не постоје сметње геотехничке или хидротехничке 
природе;

-  нове парцеле треба да буду приближно правилног 
геометријског облика, да имају излаз на јавну повр-
шину, а величина је минимално 500 m2 са фронтом 
минималне ширине 12 m (оптимално 15 m); 

- објекат се поставља на регулациону линију, односно 
грађевинска линија може се повући до максимално 10 
m, што зависи од начина изградње на суседним 
парцелама;

- за паркирање возила обезбедити простор на сопственој 
грађевинској парцели, изван површине јавног пута а 
број паркинг места утврђује се зависно од делатности 
која се реализује;

- кровови пословних садржаја треба да су равни или са 
благим нагибом до 10%, а кровови стамбених објеката 
коси, нагиба 30-40°; 

-  планирани садржаји се могу оградити лаком прозрач-
ном оградом висине до 2,20 m, не дозвољава се 
реализација пуне ограде, а могуће је затварање до 
висине 0,60 m;

 - код реализације стамбених и пословних објеката на 
једној парцели, водити рачуна  о обликовању, избору 
материјала и осталим елементима у циљу 
усаглашавања садржаја  различите намене;

-  објекти се могу градити на међусобној удаљености 
према одредбама Правилника о општим правилима 
за парцелацију, регулацију и изградњу („Службени 
гласник РС“, број 22/15).

 III. Пословање у зони централних функција

Ради побољшања квалитета стандарда основне функције 
планирају се пословни садржаји који представљају дис-
перговане центре унутар одређених зона становања у 
западном делу Руменке. Ови пословни садржаји треба да 
су компатибилни становању, а врста делатности из спек-
тра терцијарних делатности (трговина, угоститељство, 
администрација и услужно занатство).  На овим просто-
рима се очекују садржаји као што су супермаркети, мањи 
тржни, занатски или пословни центри. У делу пословног 
објекта у блоку 7 обавезна је реализација клуба за стара 
лица (минимално 100 m2 површине). 

Услови за изградњу и уређење грађевинског земљи-
шта за пословне садржаје:

- дозвољени индекс заузетости је до 50%, а дозвољено 
одступање је до 10%;

- дозвољена спратност објеката је приземље (П), одно-
сно високо приземље (ВП) до максимално П+2; висина 
објекта (венац или слеме) не сме прећи висину од 12 
m; могуће је изградити подрумску  и сутеренску етажу 
ако не постоје сметње геотехничке или хидротехничке 
природе;

- минимална величина парцеле је 1000 m², а ширина 
фронта 25 m;  

- минимална удаљеност објеката од регулације улице 
је 5 m;

- објекте лоцирати на парцели тако да је удаљеност од 
суседне парцеле минимално 4 m на једној страни због 
противпожарних услова, односно минимално 2 m на 
супротној страни;  

- кровови треба да су равни или са благим нагибом до 
10%; 

- манипулативне и паркинг- површине за кориснике обе-
збедити унутар парцеле; 

- минимална заступљеност зелених површина на ком-
плексу је 25%;

- кота пода приземља може бити максимално за 0,20 m 
виша од коте тротоара;

- планирани садржаји се могу оградити лаком прозрач-
ном оградом до висине 2,2 m у делу који није јавног 
коришћења.

 IV. Пословање на улазним правцима

Садржаји ове намене планирани су као простори чисто 
пословне намене. У грађевинском подручју Руменке ови 
садржаји планирани су дуж Улице ослобођења на западу 
грађевинског подручја, око постојећих станица за 
снабдевање горивом као могућност организације станице 
са ширим садржајем или неке друге пословне активности, 
те на простору бивше земљорадничке задруге у блоку 39. 
Пословни садржаји који се планирају треба да су из 
терцијарног сектора (трговина, угоститељство, производно 
и услужно занатство, саобраћај и везе) и да испуне одређене 
локационе захтеве:

- да за послове не захтевају велике површине (макси-
мално до 0,5 ha),

- да нису велики потрошачи воде и енергије, 
- да не захтевају велики транспорт.
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Услови за изградњу и уређење грађевинског 
земљишта за пословне садржаје:

- дозвољени индекс заузетости је до 50%, а дозвољено 
одступање је до 10%;

- дозвољена спратност објеката је приземље (П), одно-
сно високо приземље (ВП) до максимално П+2; висина 
објекта (венац или слеме) не сме прећи висину од 12 
m; могуће је изградити подрумску  и сутеренску етажу 
ако не постоје сметње геотехничке или хидротехничке 
природе;

-  нове парцеле треба да буду приближно правилног 
геометријског облика, да имају излаз на јавну повр-
шину, а величина је минимално 1000 m2 са фронтом 
минималне ширине 25 m; 

- пословни садржаји могу бити из области терцијарног 
сектора уз услов да се неповољни утицаји на стам-
бене зоне неутралишу унутар објеката;

- минимална удаљеност објеката од регулације улице 
је до 5 m;

- објекте лоцирати на парцели тако да је удаљеност од 
суседне парцеле минимално 4 m на једној страни због 
противпожарних услова, односно минимално 2 m на 
супротној страни;  

- манипулативне и паркинг-површине обезбедити уну-
тар комплекса, а минимална заступљеност зелених 
површина на комплексу је 25%;

- планирани садржаји ће се оградити лаком прозрач-
ном оградом до висине 2,2 m;

-  приликом изградње објеката обавезна је примена 
хигијенско - техничких, еколошких, противпожарних, 
водних и других услова, одговарајућа инфраструк-
турна опремљеност (електроинсталације, санитарна 
вода, прикључак на канализациону мрежу, односно 
водонепропусна септичка јама  до изградње јавне кана-
лизационе мреже, сепаратпр масти и уља, примарни 
пречистач и др.).

 V. Предшколска установа

За планирани број становника у Руменки треба обезбе-
дити смештај за око 360 деце у предшколским установама. 
Да би се задовољио потребан капацитет броја корисника, 
али и просторног распореда планираних садржаја, утврђена 
су три локалитета за предшколске установе,  један постојећи 
и два нова локалитета.

На овим локалитетима дозвољена је реализација 
објеката до спратности П+1+Пк, дозвољени индекс заузе-
тости је 30%, а заступљеност зеленила на овим комплек-
сима је минимално 30%. Кров је кос нагиба до 33° или благо 
скошен до 10°. У корисном делу поткровља не могу се сме-
стити просторије за смештај деце.

 Да би комплекс задовољио потребе корисника, потребно 
је обезбедити довољно отвореног простора за игру деце, 
а објекат пројектовати тако да се задовољи  утврђени стан-
дард од минимално  8 m2/ детету. 

Постојећа предшколска установа смештена у Улици 
Петефи Шандора на парцели величине 2.000 m² у објекту 
спратности П+1 и задовољава услове за смештај око 80 
деце. Овај локалитет је реализован, а дозвољена је 
реконструкција у циљу боље организације парцеле уз 
поштовање утврђених параметара. 

Предшколска установа планирана у зони новог центра 
је капацитета за око 180 деце и дефинисаће се даљом 
планском разрадом.

У блоку 89 је планирана предшколска установа за 
смештај око 100 деце на парцели величине око 3200 m². 
Приступ комплексу је са јужне стране из Улице нова 13. 
Објекат на парцели треба поставити у источном делу пар-
целе, тако да се отворени простори за одмор и игру деце 
могу оријентисати ка планираном парку.  Објекат димен-
зионисати у складу са нормативима. Обавезно је ограђивање 
лаком прозрачном оградом висине до 1,80 m.  

 VI. Основна школа 

У односу на планирани број становника и потребу 
организовања наставе у једној смени, уз постојећу основну 
школу у Руменки је планирана још једна школа. Планирана 
школа у зони новог центра дефинисаће се планом детаљне 
регулације, а планиране интервенције унутар комплекса 
постојеће школе, дефинише овај план.

Основна школа лоцирана је у Улици Јована Јовановића 
Змаја. Објекат школе је спратности П+2, а западно је при-
земан објекат старе школе који се користи за продужени 
боравак ученика. Уз школу је дозидана модерна фискул-
турна дворана спратности ВП. Тренутни капацитет школе 
је 550 ученика са 10 учионица. 

Планира се проширење комплекса школе на парцеле 
бр. 1036 и 1033 ради изградње базена и боље организације 
и формирања нових отворених терена. Могућа је доградња 
основног габарита школе уз западну фасаду за нове 
учионице и техничке просторије максималне спратности 
Су+П+2+Пк. Доградњу извршити унутар планиране зоне 
изградње, а у свему према решењу дефинисаном у 
графичком приказу број 8 „Урбанистичка регулација ком-
плекса постојеће основне школе“ у размери 1 : 1 000.

Уколико постоје техничке могућности, могућа је 
надоградња дела школе спратности П+2 до П+2+Пк, а за 
поребе наставничког простора (зборница, кацеларија, 
архива и сл.) и техничких просторија за соларне колекторе. 
Висину слемена ускладити са висином слемена дела школе 
спратности ВП+1. Фазна надоградња није могућа. Објекат 
школе након доградње и надоградње треба да представља 
целину у архитектонско обликовном и функционалном 
смислу. 

Планира се изградња затвореног базена за пливање 
максималних димензија 50 х 20 m и висине ВП. Унутар овог 
објекта могуће је сместити један базен димензија 13 х 25 
m, дечији базен, трибински простор и пратеће садржаје 
(свлачионице, санитарни чворови, техничке просторије и 
сл.). Пратећи садржаји се могу сместити у делу објекта 
спратности П у делу комплекса уз постојећу фискултурну 
салу. Обавезно је остваривање топле везе са постојећим 
објектом школе, а у оквиру предвиђене зоне изградње 
према решењу дефинисаном у графичком приказу број 8 
„Урбанистичка регулација комплекса постојеће основне 
школе“ у размери 1 : 1 000. Услов за изградњу базена је 
израда пројекта парцелације и  формирање планираног 
комплекса школе.

Високо приземље (ВП) подразумева приземну етажу 
повећане спратне висине максималних 8 m (у оквиру које 
је могуће формирати галеријски простор до максималних 
30% од површине основе објекта, а у функцији основне 
намене објекта). 



29. мај 2015. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 21 – Страна 527.    

Нивелационо је потребно прилагодити планирану и 
постојећу изградњу на комплексу школе.

Архитектуру објеката прилагодити планираној намени. 
Приликом обликовања користити чисте и јасне архитек-
тонске елементе и материјале са могућим испадима на 
фасадама објекта изнад приземне етаже до максималних 
60 cm у делу ВП, а искључиво у сврху архитектонског 
обликовања. 

Отворени спортски терени се планирају северно од 
постојећег школског објекта и планираног објекта базена. 
Спортски терени служе за физичко васпитање ученика  и 
могуће је реализовати терене за кошарку, одбојку, руко-
мет, фудбал, тенис, трчање, скок у вис и у даљ, бацање 
кугле и сл. Положај игралишта мора бити такав да игре и 
вежбе не ометају школски рад. Игралишта треба да буду 
оријентисана у правцу север-југ. Површине под теренима 
и комуникацијама могу да заузму 40% комплекса школе. 

На изграђеном делу парцеле, поред спортских терена, 
потребно је реализовати и зелене површине са партерним 
уређењем. Озелењавање комплекса основне школе је 
минимално 30% површине. Слободан простор испред глав-
ног улаза у школу уредити као озелењени сквер са пешач-
ким стазама, са одговарајућом расветом и урбаним 
мобилијаром.

Ограду комплекса планирати као прозрачне, металне 
и паралелно озелењене. Ограда се поставља на регула-
циону линију, а висине је до 1,80 m.

Максимални индекс заузетости парцеле 30%. 

VII. Остале јавне службе

У Руменки су, осим образовних установа, заступљене 
и друге јавне службе из области здравства, локалне само-
управе и друге служби. С обзиром на то да се све ове 
службе налазе унутар центра, дефинисаће их план детаљне 
регулације за ту зону.

VIII. Комуналне површине

Пијаца – Пијаца је реализована у зони центра, а 
могућности реорганизације и бољег решења снабдевања 
и паркирања корисника преиспитаће план детаљне 
регулације.

Гробље – Руменка има два гробља укупне површине 
4,60 ha, која просторно задовољавају капацитете 
сахрањивања у планском периоду.

Православно гробље је лоцирано у западном делу 
Руменке на парцели број 1933 и величине је 2,21 ha. 
Проглашено је непокретним културним добром - знаменито 
место, које чини 51 очуван надгробни споменик са краја 
XVIII и почетка XIX века у старом делу Српског православног 
гробља, од којих се део налази на аутентичним местима, 
а више од половине је измештено и постављено уз ограду 
гробља. Они представљају једини материјални траг 
постојања насеља Руменке из периода Прве и Друге сеобе 
Срба. 

На гробљу је реализована капела у јужном делу, према 
планираном парку, која не задовољава потребе, па је 
планирана изградња нове капеле на парцели формираној 
у јужном делу парцеле број 1923, а на начин приказан на 
графичком приказу број 5 „План саобраћаја и нивелације 

са регулацијом површина јавне намене“. Објекат планиране 
капела не може бити већи од 200 m2. У организацији гроб-
них поља задржава се ортогонално–геометријски концепт 
уређења простора, што ће обезбедити рационалнији вид 
коришћења простора, уз неопходно уважавање постојеће 
организације гробних поља.  С обзиром на утврђену 
заштиту, могућа је израда урбанистичког пројекта, ако се 
укаже потреба за реорганизацијом заштићених надгроб-
них споменика.

Комплекс гробља потребно је оградити до висине 1,60 
m. Парцела за изградњу нове капеле може бити посебно 
ограђена. 

Католичко гробље је смештено у источном делу 
насељеног места на парцели број 1239 величине 2,40 ha. 
Гробље је доста запуштено и потребно га је обновити, а 
нарочито зелени фонд. Задржава се ортогонално–
геометријски концепт у организацији гробних поља.  На 
гробљу је потребно изградити капелу за сахрањивање уну-
тар парцеле гробља и оградити га. Капелу максималне 
површине 200 m2 могуће је градити у северном делу гробља 
у продужетку улице Јована Јовановића Змаја. Комплекс 
гробља потребно је оградити до висине 1,60 m.

Потребно је обезбедити питку воду за оба гробља. Зеле-
нило гробља, као површине специфичне намене, треба да 
је уређено у парковском стилу, а у зонама према породич-
ном становању треба нагласити функцију заштите садњом 
високог дрвећа.

Потребно је у што већој мери реализовати планиране 
зелене заштитне појасеве око гробља. 

Површине за хидротехничке захвате
Планом су у грађевинском подручју Руменке дефини-

сана три различита локалитета у функцији хидротехнике.
У североисточном делу грађевинског подручја дефини-

сан је комплекс пречистача отпадних вода. Комплекс је 
организован на простору величине око 7.500 m², а изградња 
приземног објекта је започета. Комплекс се реализује фазно, 
а у коначној фази на овај пречистач ће бити прикључено 
и насељено место Кисач. 

На парцели број 656 реализован је локалитет за интер-
вентно снабдевање водом и као такав се задржава.

На делу парцеле 726 у блоку 7 реализована је црпна 
станица за чије потребе се формира парцела под објектом 
на начин приказан на графичком прикази број 5 „План 
саобраћаја и нивелације са регулацијом земљишта јавне 
намене“ у Р 1:2 500.

IX.   Спортски центар

У Руменки су планирана два спортска центра. Плани-
рани спортски центар у зони новог центра дефинисаће се 
планом детаљне регулације, а планирани спортски центар 
у западном делу Руменке реализоваће се на основу овог 
плана уз додатну разраду урбанистичким пројектом.

X. Спортски парк

У Руменки су планирана три простора у функцији спорт-
ског парка. Реализација ових садржаја обезбедиће 
масовније бављење спортом и рекреацијом свих слојева 
становништва и допринеће бољој просторној покривено-
сти и разноврсности садржаја на подручју насеља.



528. страна – Број 21 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 29. мај 2015.

За реализацију спортских паркова у блоковима 7 и 9 
потребна је разрада урбанистичким пројектом, док ће се 
спортски парк у зони новог центра дефинисати планом 
детаљне регулације новог центра. 

XI.  Верски комплекси

У Руменки постоје три верска комплекса. 
Комплекс православне цркве налази се у центру, а 

организован је на  парцелама 1644, 1645 и 1646. Објекат 
храма је проглашен спомеником културе. 

Комплекс мађарске реформаторске цркве налази се у 
близини постојеће школе. Комплекс је организован у блоку 
22 на парцелама 1031 и 1032. Објекат храма са парохијским 
домом је проглашен спомеником културе. На парцели 1032 
могуће је изградити садржај у функцији цркве (смештај, 
едукација...), поштујући параметре утврђене за породично 
становање и уз услове надлежне службе заштите.

Комплекс римокатоличке цркве налази се у блоку 37 на 
парцели 1293 у Улици Ади Ендреа. У случају реконструкције 
или доградње, за ову парцелу важе параметри као за поро-
дично становање.

XII. Заштитно зеленило

Планом су дифинисане две категорије заштитног зеле-
нила. Заштитно зеленило планирано дуж Канала ДТД  
реализоваће се као површина јавне намене, а остале повр-
шине у функцији заштитног зеленила (улаз у насељено 
место, заштита око гробља) реализоваће се као површине 
остале намене. 

Површине остале намене намењене заштитном зеле-
нилу озелениће се у функцији заштите коју треба нагла-
сити према породичним стамбеним објектима. Подизање 
заштитног појаса треба да сачињава вишеспратно зеле-
нило. Основну улогу заштите могуће је допунити рекреа-
тивним активностима. 

Зеленило уз Канал ДТД уз основну функцију заштите 
има и улогу могуће зоне рекреације. У овој зони планирани 
су на десној обали садржаји као што је градска плажа и 
путничко пристаниште који ће се реализовати на основу 
овог плана. За реализацију путничког пристана потребна 
је додатна разрада урбанистичким пројектом.

У зони заштитног зеленила на десној обали Канала ДТД, 
са оријентацијом на Партизанску улицу, изграђен је 
угоститељски објекат који је могуће задржати без могућности 
ширења, али уз обавезну сагласност надлежног органа 
водопривреде.

XIII. Простор за одмор и рекреацију уз Канал ДТД

На  десној обали Канала ДТД планиран је простор за 
одмор и рекреацију. Овај простор  треба да се уреди тако 
да се обезбеди активан и пасиван одмор грађана  на обали 
канала (сунчање, игре на трави или песку, дечије игра-
лиште и сл.). Не планира се купалиште због безбедности 
купача, јер се на Каналу ДТД одвија двотрачна пловидба. 
Не планира се ограђивање простора. Простор обухвата и 
постојећи угоститељски објекат са околним земљиштем. 
Објекат се задржава, под њим се формира грађевинска 
парцела у категорији осталог грађевинског земљишта.  
Могуће је уредити санитарни чвор у зони Улице Арсенија 

Чарнојевића и тушеве на отвореном, а у свему према усло-
вима надлежног органа водопривреде. Приликом уређења 
планираног садржаја важно је предвидети техничка решења 
у циљу спречавања загађења површинских и подземних 
вода, као и промене постојећег режима воде.

14.2. Правила за уређење и изградњу 
   инфраструктуре

Ова правила се директно примењују на подручјима где 
је овај план основ за реализацију, а усмеравајућег су 
карактера на подручјима где је основ за реализацију план 
детаљне регулације.  

14.2.1. Правила за уређење и изградњу 
    саобраћајне инфраструктуре

За изградњу нових и реконструкцију постојећих 
саобраћајних површина обавезно је поштовање свих про-
писа који регулишу ову област.

Друмски саобраћај
Правила уређења и правила грађења друмске саобра-

ћајне мреже су:
- приликом изградње саобраћајних површина мора се 
поштовати Правилник о техничким стандардима 
планирања, пројектовања и изградње објеката, којима 
се осигурава несметано кретање и приступ особама 
са инвалидитетом, деци и старим особама ("Службени 
гласник РС" број 22/15), који ближе прописује техничке 
стандарде приступачности којима се обезбеђује несме-
тано кретање деце, старих, особа са отежаним 
кретањем и особа са инвалидитетом, разрађују урба-
нистичко-технички услови за планирање простора 
јавних, саобраћајних и пешачких површина, прилаза 
до објеката и пројектовање објеката (стамбених, 
објеката за јавно коришћење и др.), као и посебних 
уређаја у њима. Поред претходно наведеног правил-
ника, треба узети у обзир и SRPS U.А9. 201-206, који 
се односе на просторне потребе инвалида у зградама 
и околини;

- минимална ширина тротоара за један смер кретања 
пешака је 1 m, а за двосмерно 1,6 m. Међутим, ове 
димензије треба примењивати само изузетно, и то у 
зонама породичног становања. Где просторне 
могућности то дозвољавају, препоручују се минималне 
димензије тротоара од 2 m;

- на местима где је предвиђена већа концентрација 
пешака као што су на пример: аутобуска стајалишта, 
велике трговине, јавни објекти и слично, потребно је 
извршити проширење пешачких стаза. По правилу, 
врши се одвајање пешачког од колског саобраћаја. 
Раздвајање се врши применом заштитног зеленог 
појаса где год је то могуће. Уколико то није могуће, а 
услови одвијања саобраћаја захтевају заштиту пешака, 
морају се предвидети заштитне ограде;

- препорука је да се тротоари и паркинзи изводе од мон-
тажних бетонских елемената или плоча који могу бити 
и у боји, а све у функцији вођења, раздвајања и 
обележавања различитих намена саобраћајних повр-
шина. Поред обликовног и визуелног ефекта, то има 
практичну сврху код изградње и реконструкције кому-
налних водова (инсталација); 
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- увек када је могуће, тежити да бициклистичка стаза 
буде двосмерна, тј. минималне ширине 2 m и физички 
одвојена од осталих видова саобраћаја. Бициклистичке 
стазе завршно обрађивати асфалтним застором;

- комбинована пешачко-бициклистичка стаза је мини-
малне ширине 3 m;

- приликом пројектовања или било каквих интервеција 
на државној путној мрежи потребно је прибавити 
посебне услове од надлежног управљача пута;

- паркинзи могу бити уређени и тзв. „перфорираним пло-
чама”, „префабрикованим танкостеним пластичним”, 
или сличним елементима који обезбеђују услове ста-
билности подлоге, довољне за навожење возила и 
истовремено омогућавају одржавање ниског растиња. 
Изградњу паркинга извршити у складу са SRPS U.
S4.234 којим су дефинисане мере и начин обележавања 
места за различите врсте паркирања. Уколико у карак-
теристичном попречном профилу улице нема плани-
раног простора за дрворед, у оквиру паркиралишта се 
оставља простор за дрвореде по моделу да се на 
четири паркинг- места планира по једно дрво. Тада 
пречник отвора за дрво мора бити минимално 1,5 m;

- најмања планирана ширина коловоза је 3,5 m за 
једносмерне саобраћајнице, а 5 m за двосмерне. На 
државним путевима планирана ширина коловоза је 
минимум 7,10 m (без издигнутих ивичњака), односно 
6,50 m (са издигнутим ивичњацима). На општинским 
путевима минимална ширина коловоза је 6,00 m. Изу-
зетно коловози могу бити широки 3 m само у приступ-
ним улицама. Радијуси кривина на укрштању 
саобраћајница су минимално 6 m, осим у приступним 
улицама где могу износити и 3 m. На саобраћајницама 
где саобраћају возила јавног превоза радијуси кри-
вина треба да су минимум 8 m. Коловозе завршно 
обрађивати асфалтним застором; 

- на сабирним и приступним улицама могуће је приме-
нити конструктивна решења за смиривање саобраћаја 
у складу са SRPS U.C1. 280-285, а у складу са чл. 161 
до 163. Закона о безбедности саобраћаја („Службени 
гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-УС и 55/14) 
иако то у графичком приказу број 5 није предочено;

- предвидети инфраструктурне коридоре инсталације;

- услови за паралелно вођење инсталација (електро 
инсталације, ПТТ, гасне инсталације, водовод и 
канализацију и сл.) дуж државних путева: планирати 
на удаљености минимално 3,00 m од крајње тачке 
попречног профила- ножице насипа трупа пута, или 
спољње ивице путног канала за одводњавање;

- услови за укрштање предметних инсталација са 
државним путевима:

1) да се укрштање са путем предвиди искључиво 
механичким надбушивањем испод трупа пута, 
управно на предметни пут у прописаној заштитној 
цеви,

2) заштитна цев мора бити постављена на целој 
дужини између крајњих тачака попречног профила 
пута, увећано за по 3,00 m са сваке стране,

3) минимална дубина предметних инсталација и 
заштитних цеви од најниже горње коте коловоза 
до горње коте заштитне цеви износи 1,35-1,50 m,

4) минимална дубина предметних инсталација и 
заштитних цеви испод путног објекта за 
одводњавање (постојећег или планираног) од 
коте два канала до горње коте заштитне цеви 
износи 1,00-1,20 m,

5) укрштање планираних инсталација удаљити од 
укрштаја постојећих инсталација минимално 
10,00m,

6) за све предвиђене интервенције и инсталације 
које се воде кроз земљишни појас (парцелу пута) 
државног пута потребно је да се обрате ЈП 
„Путеви Србије“ за прибављање услова и 
сагласности за израду пројектне документације, 
изградњу и постављање истих, у складу са чланом 
14. Закона о јавним путевима („Службени гласник 
РС“, бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13);

- ограде, дрвеће и засади поред јавних путева подизати 
тако да не ометају прегледност јавног пута и не 
угрожавају безбедност саобраћаја; 

- за изградњу нових и реконструкцију постојећих 
саобраћајних површина  као и за одређивање ритма 
прикључака (контрола приступа) обавезно је поштовање 
одредби Правилника о условима које са аспекта без-
бедности саобраћаја морају да испуњавају путни 
објекти и други елементи јавног пута („Службени глас-
ник Републике Србије“, број 50/11); 

- обавеза је да се приликом израде пројектно-техничке 
документације за све интервенције које се воде кроз 
земљишни појас (парцелу пута) у коридору државног 
пута потребно прибавити саобраћајно техничке услове 
од управљача државног пута у складу са Правилни-
ком о условима које са аспекта безбедности саобраћаја 
морају да испуњавају путни објекти и други елементи 
јавног пута („Службени гласник Републике Србије“, 
број 50/11) и осталом важећом законском регулати-
вом;

- геометрија саобраћајних прикључака и раскрсница и 
тачно одређене стационаже биће прецизно дефини-
сани приликом израде саобраћајно техничких услова. 

Услови за прикључење на саобраћајну мрежу:
- у атару укрштање или прикључење земљаних путева 
са јавним путевима извести у складу са Законом о 
јавним путевима („Службени гласник Републике 
Србије“, бр. 101/05, 123/07, 101/11,93/12, и 104/13), 
члан 38, став 1 који гласи: „Земљани пут који се укр-
шта или прикључује на јавни пут мора се изградити са 
тврдом подлогом или са истим коловозним застором 
као и јавни пут са којим се укршта, односно на који се 
прикључује, у ширини од најмање пет метара и у дужини 
од најмање 40 метара за државни пут I реда, 20 метара 
за државни пут II реда и 10 метара за општински пут, 
рачунајући од ивице коловоза јавног пута“.

- у грађевинском подручју, прикључење корисника на 
примарну путну мрежу планира се само са једним кол-
ским приступом; 

- уколико објекат остварује могућност прикључења на 
секундарну уличну мрежу, прикључак се по правилу 
увек даје на секундарну мрежу;

- за улице у грађевинском рејону важи да су сви укрштаји 
и прикључци, односно саобраћајне површине којима 
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се повезује јавни пут ниже категорије са јавним путем 
више категорије или некатегорисани пут, односно при-
лазни пут са јавним путем, морају се изградити са 
тврдом подлогом или са истим коловозним застором 
као и јавни пут више категорије са којим се укршта, 
односно на који се прикључује, у ширини од најмање 
3m и у дужини од најмање 10 m; 

- начин саобраћајних повезивања просторних целина 
1, 2, 3 и 4 ће бити дефинисан планом детаљне 
регулације.

14.2.2.  Правила за уређење и изградњу водне 
    инфраструктуре

Услови за прикључење на водну инфраструктуру:  
-  прикључење објеката на уличну водоводну мрежу пла-
нира се једним прикључком;

-  уколико је објекат са више заједничких улаза, одно-
сно засебних технолошких целина, може имати неза-
висне прикључке водовода; 

- за мање објекте, у којима није могуће обезбедити адек-
ватну просторију, планира се постављање водомера 
у одговарајући шахт;

- водомерни шахт планирати на удаљености највише 
0,5 m од регулационе линије.

Одређена одступања од наведених услова могућа су 
уз сагласност ЈКП „Водовод и канализација“ из Новог Сада.

Услови за прикључење на канализациону мрежу: 
-  прикључење објеката на уличну канализацију планира 
се једним прикључком;

- прикључни канализациони шахт планирати на пар-
цели корисника, а на удаљености највише 0,5 m од 
регулационе линије;

- канализациони прикључак планирати са гравитацио-
ним прикључењем;

-  прикључење сутеренских и подрумских просторија 
није могуће, осим ако се обезбеди аутономни систем 
за препумпавање;

Одређена одступања од наведених услова могућа су 
уз сагласност ЈКП „Водовод и канализација“ из Новог Сада.

Водни услови:
- условно чисте атмосферске воде са кровних и чистих 
бетонских површина, чији квалитет одговара II класи 
воде, могу се без предтретмана, испуштати у атмос-
ферску канализацију, на зелене површине и риголе;

- атмосферске воде са зауљених и запрљаних површина 
и технолошке отпаде воде, могу се испуштати у 
реципијент само након пречишћавања. Третман 
атмосферских вода са зауљених и запрљаних површина 
мора бити на сепаратору и таложнику за издвајање 
минералних уља и брзоталоживих примеса, а 
технолошке отпадне воде примарно пречистити у 
зависности од технологије која се користи у производњи.

- забрањено је у канале упуштати непречишћене отпадне 
воде. Воде које се упуштају у канале своји степеном 
пречишћености и режимом упуштања морају бити у 
оквиру II класе воде у складу са Уредбом о 
категоризацији водотока и Уредбом о класификацији 

вода („Службени гласник СРС“, број 5/68), Уредба о 
граничним вредностима емисије загађујућих материја 
у воде и роковима за њихово достизање („Службени 
гласник РС“, бр. 67/11 и 48/12) и Уредба о граничним 
вредностима приоритетних и приоритетних хазардних 
супстанци које загађују површинске воде и роковима 
за њихово достизање („Службени гласник РС“, бр. 
67/11 и 48/12) . Квалитет ефлуента мора задовољити 
и одредбе Правилника о опасним материјама које се 
не смеју уносити у воде („Службени гласник СФРЈ“, 
бр. 3/66 и 7/66).

14.2.3. Правила за уређење и изградњу 
    енергетске инфраструктуре

Услови за прикључење на електроенергетску мрежу:
- прикључење објеката породичнoг становања и 
становања са пословањем решити повезивањем на 
постојећу или планирану електроенергетску мрежу. 
Прикључак извести изградњом надземног или подзем-
ног прикључног вода до ормара мерног места. Ормаре 
мерног места постављати на регулационој линији или 
на спољашњим фасадама објеката, у складу са елек-
троенергетским условима Електродистрибуције „Нови 
Сад“;

- прикључење пословних и стамбено-пословних објеката 
или комплекса извести са постојеће или планиране 
електроенергетске мреже, изградњом сопствене транс-
форматорске станице или директно напојним водом 
из постојеће трансформаторске станице,  у зависно-
сти од потреба. Прикључак извести изградњом над-
земног или подземног прикључног вода до ормара 
мерног места, у складу са електроенергетским усло-
вима Електродистрибуције „Нови Сад“.

Услови за прикључење на гасоводну мрежу
Снабдевање објеката топлотном енергијом решити 

прикључењем на постојећу или планирану дистрибутивну 
гасоводну мрежу или изградњом сопствене мерно-регула-
ционе гасне станице, у зависности од потреба. Прикључак 
и положај прикључка (мерно-регулационог сета-станице) 
пројектовати и изградити према условима надлежног дис-
трибутера.

Услови за прикључење на мрежу електронских 
 комуникација

Прикључак на мрежу електронских комуникација изве-
сти преко типског прикључка на приступачном месту на 
фасади објекта или до типског ормара, према условима 
локалног дистрибутера.

15.  ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО 
  ИЗРАЂУЈЕ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ

15.1. Спортски центар

Спортски центар планиран је у западном делу насеља, 
у блоку 91 на деловима парцела бр. 1963 и 1964. Комплекс 
је  величине 2,61 ha намењен дворанским спортовима 
(рукомет, кошарка, одбојка…). Поред спортске дворане у 
оквиру комплекса планирани су терени на отвореном. 
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При дефинисању услова изградње треба се руководити 
следећим нормативима: максималан индекс заузетости 
износи до 25%; отворени спортски терени заузимају мак-
симално 35% од површине парцеле и минимално учешће 
слободних и зелених површина износи 40%. Планирана 
спратност спортске дворане је високо приземље (светла 
висина око 7,00 m), а делови објеката у којима се налазе 
пратећи садржаји могу бити спратности до П+2, сa тим да 
се висина усклађује са висином главне дворане са гледа-
лиштем. 

  За спортске објекте је потребно обезбедити паркинг 
простор према следећим нормативима: на четири гледа-
оца треба планирати једно паркинг-место, а за пословне 
садржаје треба обезбедити једно паркинг-место на 70 m2 
корисне површине. Простор за смештај службених возила 
обезбедити у оквиру комплекса.

Главни приступ објекту омогућен је из Улице Нова 13, 
док је секундарне приступе комплексу могуће оријентисати 
из улица са источне, северне или западне стране.

Препорука је да се објекат лоцира у југозападном делу 
комплекса, са оријентацијом дворане у правцу север-југ, а 
отворени спортски терени у југоисточном делу комплекса. 
Терен на отвореном предвиђен рукомету, фудбалу (малом 
фудбалу) у току зимског периода може се пренаменити у 
клизалиште. 

Паркинг-простор лоцирати у оквиру комплекса, са 
западне стране спортске дворане.

Зелене површине потребно је плански уредити, као и 
подићи заштитни појас око спортског центра. Пејзажно 
уређење потребно је уредити у духу насеља и околине.  
Такође је потребно нагласити главне улазне правце. При-
ликом уређења зелених површина око отворених терена 
потребно је водити рачуна о врсти биљног материјала, како 
вегетативни делови биљака не би ометали активности на 
терену. Планирањем стаза на зеленим површинама 
потребно је прилагодити и особама са посебним потре-
бама.

15.2. Спортски парк 

Основни садржај и функција ове површине намењени 
су за активну и пасивну рекреацију. Планирани спортски 
паркови у блоку 7 и блоку 9 разрадиће се урбанистичким 
пројектом, а основни урбанистички параметри  које треба 
испунити су:

-  отворени спортски терени заузимају максимално 25 
% од површине комплекса,

-  максималан индекс заузетости износи до 5 %, а мак-
симална спратност П за објекте пратећих техничких, 
санитарних и сервисних садржаја,

-  минимално учешће уређених зелених и слободних 
површина износи 70%.

У блоку 7 је планиран спортски парк на површини око 1 
ha. Он треба да задовољи потребе становника за спорт-
ско-рекреативним активностима у околним стамбеним бло-
ковима, али и шире. На простору је започета реализација 
спортских терена у северозападном делу блока (рукомет 
и кошарка) и дечијег игралишта.  У зони јужно од постојећег 
рукометног игралишта могуће је лоцирати приземни објекат 
који уз санитарне и сервисне садржаје може имати и пратеће 
садржаје (угоститељство, трговина из области основне 
намене и сл.).  Простор парка потребно је озеленити тако 

да укупна површина под зеленилом, која прожима читав 
комплекс, одваја игралишта и формира издвојене целине, 
на којима се одвијају поједине активности.

У блоку 9 спортски парк ће се организовати на простору 
укупне величине 1,83 ha. Парк је конципиран у две про-
сторне целине раздвојене пешачко-колском комуникацијом. 
Овај спортски парк треба конципирати у складу са простор-
ним могућностима при чему је значајна близина Канал ДТД. 
У том смислу препоручује се да објекти буду у функцији 
спортова на води. Исто тако потребно је имати на уму наци-
онални бициклистички коридор који тангира овај простор. 

Приликом уређења зелених површина око отворених 
терена потребно је водити рачуна о позицији биљног 
материјала, како вегетативни делови биљака не би оме-
тали активности на терену. Планирањем стаза на зеленим 
површинама потребно је прилагодити и особама са посеб-
ним потребама.

15.3. Парк

На западу грађевинског подручја планирана је реали-
зација парка конципираног у две одвојене просторне целине.

Простор парка је потребно обликовати на бази био-
лошке основе и принципа слободног уређења предела уз 
примену одговарајуће вегетације, како би се очувала 
амбијентална вредност простора. Потребно је подићи 
заштитни појас око парка, а најмање 90% површина, 
намењених парку, треба да буде под зеленилом, док би се 
остатак простора користио за одмор, шетњу и игру, уз адек-
ватну опремљеност урбаним мобилијаром. Око 10% про-
стора потребно је уредити стазама, одмориштима и дру-
гим изграђеним просторима. 

15.4. Путничко пристаниште

Путнички пристан планиран је у зони око 100 m узводно 
од постојећег моста преко Канала ДТД. За функционисање 
оваквог локалитета за потребе становника Руменке и шире, 
неопходно је адекватно уредити део обале и поставити 
понтон у свему према постојећој законској регулативи и 
условима надлежног органа водопривреде. Понтон је 
пловило, односно плутајући објекат намењен за пристајање 
и ограничено задржавање бродова, укрцавање и искрцавање 
путника. На понтону је могућа организација простора за 
потребе пратећих техничких, санитарних и сервисних 
садржаја.

Локалитет је потребно адекватно инфраструктурно опре-
мити и обезбедити несметан приступ корисницима преко 
простора у функцији заштитног зеленила. Пешачку 
комуникацију оријентисати према планираној пешачко-
колској комуникацији у зони спортског парка. Важно је пред-
видети техничка решења у циљу спречавања загађења 
површинских и подземних вода, као и промене постојећег 
режима воде. 

Препорука је да се овај садржај урбанистички разради 
заједно са планираним спортским парком јужно од плани-
раног пристана. 

16. ПРАВИЛА УСМЕРАВАЈУЋЕГ КАРАКТЕРА ЗА 
  ИЗРАДУ ПЛАНОВА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Планом су одређени простори за које је неопходна даља 
разрада и утврђена су усмеравајућа правила. То су простори 
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центра, новог центра, зона претежне намене пословање у 
радној зони – просторна целина 2 и зона претежне намене 
пословање на улазном правцу - просторна целина 3. На 
просторима који се разрађују плановима детаљне 
регулације, могућа је корекција мреже и регулационих линија 
саобраћајница у односу на графичке приказе плана 
саобраћаја и плана површина јавне намене са примарним 
инфраструктурним правцима.

16.1. Центар

Центар насељеног места је простор који одликује раз-
новрсност садржаја где становници могу да задовоље раз-
личите потребе. Постојећи центар представља простор на 
ком је изражена велика фреквенција саобраћаја, јер Улица 
ослобођења дуж које се обострано нижу различити садржаји, 
представља трасу државног пута кроз Руменку. 

Један од разлога због којих је потребно додатно преис-
питати овај простор је у циљу решавања транзитног, али 
и мирујућег саобраћаја.

По питању садржаја који се предлажу у зони центра 
дозвољено је одређено одступање у односу на предло-
жену намену овим планом. То значи да се предложени 
садржаји задржавају, нарочито јавни (месна заједница и 
пошта, комплекс противпожарне заштите и верски ком-
плекс), а да њихов капацитет и коначан положај треба пре-
испитати и дефинисати. 

Намена пословања која се предвиђа у зони центра је 
превасходно у домену трговине, занатства и услужних 
делатности, а заступљене су и административне делатно-
сти и јавне службе. Пословање може да се појави само-
стално или у комбинацији са становањем. Препорука је да 
се у стамбеним објектима у овој зони реализују пословни 
садржаји у приземљу.

У зони центра потребно је решити питање друштвеног 
дома-биоскопа. Предлаже се да се овај садржај планира 
у новом центру, па да се омогући пешачка комуникација 
западно од здравствене установе, а која би повезала 
северни део насеља са центром. Простор око здравствене 
станице може се уредити као озелењени трг у функцији 
окупљања становника.

Постојећи објекат здравствене станице са апотеком 
може се реконструисати и доградити уз услов  максимал-
ног индекса заузетости 30% и спратности до П+2.  

Садржај пијаце је предвиђен са проширењем на југ да 
би се решио проблем снабдевања пијаце и паркирања 
корисника. 

Предложена спратност објеката становања у овој зони 
је П+1+Пк, а могућа спратност чисто пословних објеката 
је до П+2. Индекс заузетости у овој зони треба да се креће 
до 50%. 

16.2. Нови центар

С обзиром на постојећа ограничења, првенствено про-
сторна, предвиђа се организација новог центра у јужном 
делу грађевинског подручја око укрштања улица Милоша 
Црњанског и Бачке улице. Нови центар треба да преузме 
улогу главног места окупљања и најзначајнијих дешавања 
становника Руменке. Он треба да обједини различите 
садржаје из области културе, спорта, образовања, те неоп-
ходне пословне садржаје терцијарног сектора.  

Предложени садржаји у зони новог центра су обавезни, 
а коначан локалитет и услови реализације утврдиће се 
планом детаљне регулација.

Предложени садржаји су:
- предшколска установа, основна школа, спортски 
центар, спортски парк и вишенаменски простор у 
функцији културе, трговине, угоститељства. 

Комплекс предшколске установе димензионисати према 
нормативним вредностима 25-40m2/ детету, а објекат мини-
мално 8m2/детету. Капацитет установе је око 180 деце. 
Дозвољена спратност је до П+1+Пк. Индекс заузетости до 
30%. Учешће зелених површина минимално 30%.

Комплекс основне школе димензионисати према 
нормативима минимално 25m2/детету, а објекат минимално 
7,5 m2/детету. Капацитет установе је око 290 деце. Макси-
мална спратност је до П+2+Пк. Индекс заузетости до 30%.  
Учешће зелених површина минимално 30%.

Спортски центар организовати око постојећег фудбал-
ског игралишта. Овај спортски центар може се организо-
вати само за потребе фудбала, али и других спортова, 
зависно од потреба становништва. Садржај објеката мора 
бити спортског карактера, са пратећим техничким, сани-
тарним и сервисним просторијама. При дефинисању услова 
изградње треба се руководити следећим нормативима: 
максималан индекс заузетости до 25 %, отворени спорт-
ски терени да заузимају 35-40 %, а минимално учешће сло-
бодних и зелених површина 40%  у односу на комплекс. 
Учешће отворених терена може се  повећати у корист повр-
шине под објектима. Спратност је могућа до П+2. 

Спортски парк је садржај намењен за активну и пасивну 
рекреацију деце и одраслих.  Дозвољена изградња у 
оваквом садржају је до 5 %, а максимална спратност П за 
објекте пратећих техничких, санитарних и сервисних 
садржаја. Отворени спортски терени заузимају максимално 
25% од површине комплекса. Минимално учешће уређених 
зелених и слободних површина износи 70%.

Значајна површина предвиђена је за пословање у зони 
централних функција. Унутар ове намене потребно је пла-
нирати вишенаменске садржаје  из области културе (био-
скоп, библиотека, изложбени простор) и пословања (мањи 
тржни центар са трговачким, занатским и угоститељским 
садржајима). Препорука је да се у овој зони формира трг 
који би био у функцији манифестација. Биоскопска сала 
треба да буде за минимално 400 корисника. Према норма-
тивима за планирани број становника потребно је обезбе-
дити библиотеку минималне површине 200 m2 и излож-
бени простор исте минималне величине. Дозвољени индекс 
заузетости треба да се креће до 50%, максимална спрат-
ност до П+2, а објекти могу бити сложене геометрије и сад-
ржати више габарита обједињених у јединствену просторну 
и архитектонску целину. 

Образовни и спортски садржаји треба да су дефини-
сани као садржаји јавне намене. 

Терен  новог центра је тренутно девастиран и захтева 
насипање на безбедну коту. 

16.3.  Зона претежне намене пословање 
   у радној зони – просторна целина 2

Ова зона обухвата простор северно од Канала ДТД, дуж 
којег је предвиђена тампон-зона заштитног зеленила. Пре-
тежна намена простора је пословање. Простор је оријентисан 
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на државни пут IIA-113. Уз друмски саобраћај, омогућенo 
је и коришћење водног саобраћаја, и у ту сврху је предло-
жен оријентациони положај теретног пристаништа.

Западно од државног пута планирана је радна зона на 
површини око 34 ha, чији су капацитети само делимично 
реализовани (комплекс „Асфалтне базе“ Јавног комунал-
ног предузећа „Пут“ и неколико мањих комплекса). У радној 
зони су планирани капацитети из области терцијарних и 
секундарних делатности, односно у функцији пољопривреде 
(складиштење, транспорт и прерада пољопривредних про-
извода). За даљу реализацију потребно је планирати и  
изградити комуналну и саобраћајну инфраструктуру.

Урбанистички параметри за реализацију пословних ком-
плекса у радној зони утврдиће се планом детаљне 
регулације, али максимални дозвољени параметри за 
реализацију на овом простору су спратност до П+2 и индекс 
заузетости до 50%. Ширина парцеле је минимално 25 m и 
минималне величине 2 000 m². Комплекси величине до 1 
hа  треба да имају минимално 20% зелених површина, 
величине 1-5 ha 25%, а већи преко 5 ha  30-50% зелених 
површина.

Источно од државног пута налази се простор величине 
око 6,5 ha организован у 4 урбанистичка блока. И овде је 
претежна намена пословна, а предвиђено пословање у 
намени пословања на улазним правцима, што подразу-
мева садржаје терцијарног сектора и производног занат-
ства. Два блока су намењена пословању, а друга два 
мешовитој намени која уз пословне садржаје задржава и 
објекте породичног становања. Породично становање не 
би требало даље планирати на овом простору. 

Урбанистички параметри за пословне садржаје су мини-
мална површина парцеле 1000 m2, минимална ширина 
уличног фронта  18 m. У зони мешовите намене оријента-
циони параметри су минимална површина парцеле 500 m2, 
минимална ширина уличног фронта 12 m (оптимални 15 m).

16.4. Зона претежне намене пословање на 
   улазном правцу-просторна целина 3

Просторна целина 3 обухвата земљиште дуж државног 
правца у атару Руменке.  Простор је изузетно атрактиван 
јер представља продужетак улазног правца у град Нови 
Сад из смера Руменке. 

Претежна намена земљишта је пословање на улазном 
правцу. Предвиђени су привредни капацитети из области 
терцијарних делатности који спадају у мала и средња 
предузећа и производни комплекси из области пољопри-
вреде (прерада и складиштење пољопривредних произ-
вода), који се функционално могу повезати са околним 
пољопривредним садржајима. Ограничавајући фактор у 
одабиру пословних активности које ће се на овом простору 
обављати јесте околно пољопривредно земљиште.

Уз планиране пословне садржаје у зони која се граничи 
са грађевинским подручјем Новог Сада предвиђена је мешо-
вита намена. У овој намени ће се задржати изграђени стам-
бени објекти, а препоручује се њихова пренамена. 

Урбанистички параметри који би се примењивали за 
пословне садржаје су: минимална површина парцеле 2000 
m2, минимална ширина уличног фронта  25 m. Комплекси 
величине до 1 hа  треба да имају минимално 20% зелених 
површина, величине 1-5 ha  25%, а већи преко 5 ha  30-50% 
зелених површина. 

У зони мешовите намене оријентациони параметри су 
минимална површина парцеле 500 m2, минимална ширина 
уличног фронта 15 m.

Препоручује се израда урбанистичког пројекта за веће 
комплексе (преко 1 ha), као и за оне пословне комплексе 
који су сложене технологије. 

Планирани садржаји су оријентисани на државни пут. 
Да би се обезбедио несметан транзит дуж овог путног 
правца, неопходно је планирати режијске саобраћајнице 
у профилу овог државног пута за приступ будућим 
садржајима. 

Простор пресецају значајни инфраструктурни правци, 
као што је магистрални гасовод и далеководи различите 
напонске снаге. Простор тангира железничка пруга, на гра-
ници са Новим Садом. Унутар овог простора укрштају се 
два државна пута, а укрштање државних путева треба 
решити у денивелацији, односно планирати  друмски 
објекат. 

16.5. Зона претежне намене породичног 
   становања у југозападном делу 
   грађевинског подручја

Простор у југозападном делу насељеног места Руменка 
величине око 10 ha планиран је за изградњу породичног 
становања. На овом простору започета је бесправна 
изградња објеката у функцији становања, па је грађевинско 
подручје Руменке у овом делу проширено.

План детаљне регулације дефинисаће инфраструктурну 
мрежу при чему ће се водити рачуна о већ изграђени 
објектима. Као усмеравајућа правила користиће се услови 
из плана дати у поглављу „8. Коридори и капацитети инфра-
структуре“, а правила уређеља и изградње према усло-
вима из поглавља „14.2. Правила уређења и грађења за 
инфраструктуру“.

 План ће утврдити услове за реализацију планираних 
садржаја у складу са урбанистичким параметрима који су 
дефинисани овим планом у поглављу „14.1. Правила 
уређења и грађења за део грађевинског подручја – про-
сторна целина 1“, у поднаслову I. Породично становање.

17. ПРИМЕНА ПЛАНА

Доношење овог плана омогућава издавање информације 
о локацији, локацијских услова и решења за одобрење 
радова за које се не издаје грађевинска дозвола, осим за 
просторе за које је утврђена обавеза израде плана детаљне 
регулације и урбанистичког пројекта.

Саставни део плана су следећи графички прикази:
1. Извод из ППГ  ...............................................................
2. План намене земљишта  ...............................1 : 5 000
2.1 План саобраћаја  .........................................1 : 5 000
3. План површина јавне намене са при-

  марним инфраструктурним правцима ..........1 : 5 000
4.  Спровођење плана   .......................................1 : 5 000
5. План саобраћаја и нивелације са регула-

  цијом јавних површина грађевинског под-
  ручја – просторна целина I   ..........................1 : 2 500

6. План водне инфраструктуреграђевинског 
  подручја – просторна целина I    ...................1 : 2 500

7. План енергетске инфраструктуре гра-
  ђевинског подручја – просторна целина I ....1 : 2 500
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8.  Урбанистичка регулација за комплекс
  постојеће основне школе  ..............................1 : 1 000

9. Карактеристични профили ...............................1 : 100
План генералне регулације насељеног места Руменка 

садржи текстуални део који се објављује у „Службеном 
листу Града Новог Сада“ и графичке приказе израђене у 
три примерка, које својим потписом оверава председник 
Скупштине Града Новог Сада. 

По један примерак потписаног оригинала плана чува се 
у Скупштини Града Новог Сада, Градској управи за урба-
низам и стамбене послове, и у Јавном предузећу „Урбани-
зам“ Завод за урбанизам Нови Сад.

Документациона основа овог плана чува се у Градској 
управи за урбанизам и стамбене послове.

План генералне регулације насељеног места Руменка  
доступан је на увид јавности у згради Скупштине Града 
Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, и путем интернета. 

Ступањем на снагу овог плана престаје да важи План 
генералне регулације насеља Руменка („Службени лист 
Града Новог Сада“, бр. 10/2000, 17/03 и 4/07).

До доношења планова детаљне регулације забрањује 
се изградња нових објеката на обухваћеном простору осим 
за уређење и реализацију инфраструктурних система на 
постојећим јавним површинама у складу са правилима 
утврђеним у одељку „13. Спровођење плана“ пододељак 
„13.2. Подручја за која је обавезно доношење планова 
детаљне регулације“.

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: 35-335/2013-I
29. мај 2015. године 
НОВИ САД

Председница 
Јелена Црногорац, с.р.
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На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и 

изградњи  („Службени гласник Републике Србије”, бр. 72/09, 
81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 
50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14), члана 130.  став 
2. Закона о изменама и допунама Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС“, број 132/14) и члана 24. 
тачка 6. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст 
(„Службени лист Града Новог Сада”, број 43/08) Скупштина 
Града Новог Сада на XL седници од 29. маја 2015. године, 
доноси

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ НА 

ПЕТРОВАРАДИНСКОЈ АДИ У 
ПЕТРОВАРАДИНУ

1. УВОД

Простор обухваћен Планом детаљне регулације 
постројења за прераду воде на Петроварадинској ади у 

Петроварадину (у даљем тексту: план) налази се у зони 
изворишта "Петроварадинска ада" и у свом јужном делу 
ослања се на одбрамбени насип "Победа". 

Генерални план града Новог Сада до 2021. године – 
пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 
39/06) (у даљем тексту: Генерални план) утврдио је на 
предметном простору површину за хидротехничке захвате. 
Просторни план Града Новог Сада ("Службени лист Града 
Новог Сада" број 11/12) (у даљем тексту: Просторни план) 
дефинисао је трасу државног пута другог реда Суботица 
– Нови Сад – Београд (у даљем тексту: обилазница око 
Петроварадина) која тангира предметни простор и 
омогућава приступ комплексу постројења за прераду воде.

Планом је обухваћен плато оквирних димензија 120 
x150 m и појас око њега оквирне ширине 50 m. Плато је 
формиран у инундационом простору од рефулираног песка, 
а на основу планске документације, односно Урбанистич-
ког пројекта постројења за прераду воде на Петроварадинској 
ади у Петроварадину ("Службени лист Града Новог Сада", 
бр. 7/99 и 12/03). Земљиште је консолидовано, а изградња 
објеката постројења није започета. С обзиром да је пла-
нирана обилазница око Петроварадина својом трасом захва-
тила комплекс постројења за прераду воде, те да је кори-
гован капацитет и технологија прераде воде, неопходна је 
израда нове планске документације.

1.1. Основ за израду плана

План је израђен на основу Одлуке о изради плана 
детаљне регулације постројења за прераду воде на 
Петроварадинској ади у Петроварадину („Службени лист 
Града Новог Сада”, број 13/14). Саставни део одлуке је и 
Решење о изради стратешке процене утицаја плана 
детаљне регулације постројења за прераду воде на 
Петроварадинској ади у Петроварадину  (број V-35-291/13 
од 07.11.2013. године), којим је утврђена обавеза израде 
стратешке процене утицаја плана на животну средину.

Плански основ за израду плана представља Генерални 
план, који је утврдио основну намену простора, те дао 
усмеравајуће елементе за разраду планом детаљне 
регулације, а према програму јавног комуналног предузећа, 
и Просторни план који је дефинисао обилазницу око Петро-
варадина.

1.2. Циљ доношења плана

Циљ израде и доношења плана је да се утврди намена 
земљишта, правила уређења и грађења и начин реализације 
планираних садржаја, а у складу са планском документацијом 
која представља основ за израду и технолошким решењем.  

2. ГРАНИЦА ПЛАНА  

Грађевинско подручје које је обухваћено планом налази 
се у Kатастарској општини  Петроварадин, унутар описане 
границе. 

За почетну тачку описа  границе  грађевинског подручја  
утврђена је тачка на  тромеђи парцела бр. 457/6, 467/2 и 
467/3. Идући у правцу југоистока граница се поклапа са 
северном границом парцела бр. 467/3 и 471/2, затим скреће 
ка југу, прати источну границу парцела бр. 471/2, 468/1, 
469/1, 471/3, 470/2, 471/7 и 2949/2 до пресека са северном 
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регулационом линијом планираног канала који је дефини-
сан координатама осовинских тачака канала: 
YТ1=7412482.32, XТ1=5012891.25; YТ2=7412597.47, 
XТ2=5012849.96; YТ3=7413090.89,  XТ3=5012707.24, на 
растојању од 2,25m. Од ове тачке у правцу северозапада 
граница прати северну регулациону линију планираног 
канала до пресека са западном границом парцеле број 
2948/2, затим скреће ка северу, прати западну границу пар-
цела бр. 2948/2, 2947/2, 453/2, 455/2 и 457/6. Даље граница 
скреће у правцу југоистока, прати северну границу парцела 
број 457/6 и долази до тачке која је утврђена за почетну 
тачку описа оквирне границе. 

Површина обухваћена планом је 4,12 ha. 

3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

3.1. Намена површина и концепција уређења

Простор обухваћен планом намењен је комплексу за 
производњу воде. Постојеће стање на терену, односно 
формирани плато за потребе реализације комплекса 
постројења за прераду воде и технологија прераде воде 
определиле су просторно уређење. Положај објеката 
утврђен је идејним решењем које је урадио Институт за 
водопривреду „Јарослав Черни“.

Приступ комплексу омогућен је са обилазнице око Петро-
варадина која је планирана по постојећем одбрамбеном  
насипу са јужне стране комплекса. 

Обухват плана представља ширу зону постројења и уз 
ограђени део величине 1,59 ha унутар којег се одвија про-
цес прераде воде, обухвата косину платоа и зелене повр-
шине око платоа.  

Предвиђено је да се прерада воде одвија у једном објекту 
максималне спратности Су+П+2. Објекат је предвиђен у 
три конструктивне целине. У најзападнијем делу су 
предвиђене управно-погонске просторије. Средишњи део 
је намењен почетној фази прераде (улаз воде за прераду, 
умирујућа комора, аерација, пешчани филтер,...). 
Најисточнији део објекта намењен је завршној фази пре-
раде воде (пумпна станица, ГАУ филтери, озонирање,...). 
Овај део објекта, као и средишњи су предвиђене спратно-
сти Су+П+1. Као засебни објекти унутар технолошког про-
цеса прераде су таложница и гасна комора који су лоци-
рани у источном делу комплекса. 

Планирани објекти предвиђени су за капацитет 200 l/s, 
а за повећање капацитета предвиђена је II фаза, односно 
још један објекат готово идентичан већ описаном објекту 
за прераду воде. Овај објекат је предвиђен без прве целине 
у којој су планиране управно-погонске просторије. 

Ужи део комплекса у којем се одвија прерада воде треба 
да се огради, а улаз у комплекс контролише. У зони улаза 
у комплекс предвиђен је одређени број паркиралишних 
места за потребе корисника и запослених. Унутар ком-
плекса паркиралишна места, као и пешачка површина, 
предвиђени су испред главног улаза у управно-погонски 
део објекта. Значајан део комплекса треба да се озелени.

Ободом простора обухваћеног планом планира се 
поставка зеленог заштитног појаса у виду „зелене ограде“. 
Њега треба да формирају аутохтоне врсте дрвећа од којих 
је сачињен и шумски потез уз Дунав. То су врсте које под-
носе висок ниво подземних вода и плављење терена (врба, 
топола, јасен). Слободне површине у оквиру постројења 

за прераду воде потребно је прекрити травнатим покрива-
чем, као и косину ободне шкарпе. 

Поставка партерне вегетације и декоративног дрвећа 
на платоу могућа је на местима где не пролазе инсталације 
и где она својим кореновим системом не угрожава објекте 
за прераду воде. Простор испред управно-погонског објекта 
обрадити декоративном вегетацијом, у комбинацији са еле-
ментима партерне архитектуре. 

У делу према насипу треба водити рачуна да коренов 
систем планиране вегетације не нарушава тело насипа. 

3.2. Нумерички показатељи

Биланс површина

НАМЕНА Површина
(hа)

Проценат
(%)

ОБУХВАТ ПЛАНА 4,12 100

- шира зона - зелене 
  површине 2,53 61,40

- зелене површине у 
   инундацији 1,32 52,17

- косина платоа 1,21 47,83

- плато – ограђени део 1,59 38,60

- планирани објекти 0,26 16,35

- саобраћајне површине 0,21 13,21

- зелене површине 1,12 70,44

3.3. План регулације површина јавне намене 
  са нивелацијом

3.3.1. План регулације површина јавне намене

Грађевинско подручје обухваћено планом у целости је 
површина јавне намене. Од целих парцела бр. 453/2, 453/3, 
453/4, 454/2, 455/2, 455/3, 455/4, 456/1, 456/2, 457/6, 457/7, 
457/8, 467/3, 468/1, 469/1, 470/2, 471/2, 471/3, 471/4, 2947/2 
и делова парцела бр. 2948/2, 2948/3, 2948/4, 2949/2, 
образоваће се парцела постројења за прераду воде, према 
графичком приказу "План регулације површина јавне 
намене"  у Р 1 : 1000. 

У случају неусаглашености бројева наведених парцела 
и бројева парцела на графичком приказу "План регулације 
површина јавне намене" у Р 1:1000, важи графички приказ. 

3.3.2. План нивелације

Простор обухваћен планом уређен је у висинском 
погледу. Постројење је на надморској висини од  80,50 m. 
Насипање је потребно приликом реализације  северне при-
ступне саобраћајнице где је терен нижи и до 4.0 m. 

3.4. Трасе, коридори и капацитети инфраструктуре

3.4.1. Саобраћајна инфраструктура

На простору нема изграђене саобраћајне инфраструктуре, 
те је једина веза са Петроварадином и Новим Садом преко 
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улице Шеноина која се налази на приближно 80 m од јужне 
границе обухваћеног простора.

По круни одбрамбеног насипа "Победа" планира се оби-
лазница око Петроварадина. Планира се да обухваћени 
простор у свом јужном делу има прикључак на ову 
саобраћајницу којом ће остварити квалитетну и брзу везу 
са Новим Садом (ка западу) и Петроварадином (ка југу и 
истоку). Прикључак до комплекса ће дефинисати планска 
документација за предметну обилазницу. До изградње 
наведене саобраћајнице приступ је омогућен преко 
постојеће круне насипа.

Планиране саобраћајне површине унутар предметног 
простора дефинисане су у складу са просторним могу-
ћностима и потребама функционисања, а прилагођене су 
функцијама и садржајима предметног простора.

Главна собраћајница у  комплексу ће се у северном 
делу комплекса  повезати са планираном саобраћајницом 
намењеном за приступ изворишту "Петроварадинсака ада".

Уз јужну границу овог простора планира се паркинг за 
путничке аутомобиле за посетиоце и запослене, а у затво-
реном делу комплекса за прераду воде паркинзи за служ-
бена возила. Могућа је изградња додатног паркинга, ако 
се зато укаже потреба, иако нису уцртани у графичком при-
казу број 3 "План намене површина, саобраћаја, регулације 
и нивелације" у Р :1000.

Бициклистичка стаза планирана је у профилу обилаз-
нице око Петроварадина, којом ће запослени и посетиоци 
имати могућност доласка и одласка овим видом превоза.

3.4.2. Водна инфраструктура

Технолошки опис постројења за прераду воде и опис 
 процесних јединица у оквиру њега

Постројење за прераду воде „Петроварадинска ада“ у 
Новом Саду планира се за капацитет од 200 l/s-прва фаза 
уређења, уз остављену могућност, ако се за тим укаже 
потреба, да се може проширити за додатни капацитет од 
200 l/s-друга фаза уређења.

Постројење је конципирано тако да се састоји од две 
линије прераде воде капацитета по 100 l/s, како би се 
обезбедила сигурност рада система и то тако да је 
омогућено искључивање појединих технолошких целина.

Постројење се планира тако да у потпуности одговара 
својој намени, односно, да гарантује испоруку 200 l/s воде 
квалитета, у складу са Правилником о хигијенској исправ-
ности воде за пиће у свим условима експлоатације. Да би 
се ово обезбедило планиране су следеће технолошке 
целине у оквиру комплекса и то:

1. Управно-погонска зграда са контролно-командним 
 центром  и лабораторијом

Управно-погонски део објекта се планира спратности: 
сутерен, приземље и два спрата.

У оквиру сутерена се предвиђа: пумпна станица, мага-
цин и котларница. У оквиру приземног дела се предвиђа: 
сала за састанке,  простор за електро опрему и санитарни 
чвор. На првом спрату се предвиђа: контролно-командни 
центар, канцеларије и санитарни чвор. На другом спрату 
се предвиђа: хемијска лабораторија, магацин хемикалија 
и санитарни чвор.  

2. Умирујућа комора
Са изворишта Петроварадинска ада сирова вода се 

доводи доводником Ø 500 mm у умирујућу комору која се 
налази у оквиру објекта прераде воде. Умирујућа комора 
је бетонски објекат запремине 150 m3.

Улога умирујуће коморе је да обезбеди умирење сирове 
воде као услов за рад бунарских пумпи, као и да обезбеди 
потребан надпритисак за рад аератора тј. константну висину 
млаза воде на аератору од 2,5 m.

3. Аерација  са ретензијом
Улога аератора је да обезбеди ослобађање сирове воде 

од гасова и обогати воду кисеоником из ваздуха. У про-
цесу аерације врши се оксидација гвожђа и мангана. 
Оформљени талог се уклања у ретензији и на филтерима.

4. Филтрација на брзим пешчаним филтерима
Филтрација је процес при коме се вода пропушта кроз 

филтерску испуну да би се из ње издвојиле претходно окси-
дисане честице. Уклањање непожељних једињења састоји 
се из процеса који се симултано одвијају на филтерској 
испуни: механичко задржавање честица, седиментација, 
хемијска адсорпција и биолошка активност.

5. Озонизација
Озонирањем након аерације и филтрације знатно се 

додатно повећава количина биоразградљивих материја и 
степен уклањања угљеника, као и ефекти процеса 
нитрификације унутар филтерске испуне за уклањање 
амонијака. 

6. Филтрација на ГАУ филтерима
Пропуштањем воде на филтерима од гранулисаног 

активног угља (ГАУ филтери) додатно се уклањају орган-
ска једињења мале молекулске масе и нуспродукти 
хлорисања. 

 7. Пумпно компресорска станица за прање филтера 
Прање филтера обавља се водом и ваздухом и то на 

следећи начин: растресање ваздухом,  прање водом и ваз-
духом и испирање само водом. 

8. Резервоар воде за прање филтера
Након филтрације кроз филтере са активним угљем 

вода се доводи у резервоар воде за прање филтера, 
запремине 260 m3. Запремина резервоара је дефинисана 
на основу потребне количине воде за прање филтера.  

9. Завршна дезинфекција Na-хипохлоритом 
За финалну дезинфекцију, предвиђено је коришћење 

раствора Na-хипохлорита. Производња раствора натријум-
хипохлорита је једноставна и у основи захтева со, омек-
шану воду и електричну енергију. 

10. Резервоар чисте воде
Испод пешчаних филтера и ретензионе коморе 

предвиђен је резервоар чисте воде запремине 1500 m3. 
Положај и димензије резервоара су проистекле из потребне 
хидраулике (гравитационо течење у постројењу) и потреб-
них димензија пешчаних филтера и аерације. 
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11 . Пумпна станица за потис воде ка потрошачима
Предвиђен је простор за пумпну станицу за потис воде 

у мрежу ка Петроварадину. 

12. Гасна станица 
За рад озон генератора потребан је течни кисеоник који 

се складишти у гасној станици. Гасификациона станица 
течног кисеоника лоцирана је на отвореном простору уз 
интерну саобраћајницу поред постројења за прераду воде. 

13. Таложница
Таложница је водонепропусни бетонски објекат, који се 

састоји од две ретензионе коморе, лоцирана поред 
постројења за прераду воде како би се прихватила велика 
количина воде од прања која настаје у кратком времен-
ском интервалу, а која се након таложења испушта у Дунав 
или ће се ова технолошка вода оријентисати према кана-
лизационом систему Петроварадина. Запремина једне 
ретензионе коморе је одређена тако да прихвати сву коли-
чину воде од прања cca 200 m3.

14. Трафостаница
Трафостаница је монтажни бетонски објекат капаци-

тета 2 x 1000 кWA.

15. Портирница
Портирница је монтажни објекат лоциран на улазу у круг 

постројења са погледом на улазну капију и објекте.

Снабдевање водом
Снабдевање водом за пиће, комплекса прераде воде, 

односи се, пре свега, на снабдевање водом управно-погон-
ске зграде са контролно-командним центром и лабора-
торијом.

Снабдевање водом ће се решити унутрашњим цевним 
разводом, са везом на цев прерађене воде Ø 500 mm, 
после пумпне станице за потис према потрошачима.

Унутрашњим цевним разводом у потпуности ће се 
задовољити потребе водом за пиће у квантитативном и 
квалитативном смислу комплекса.

Потребе за сервисном водом (прање филтера и сл.) 
решиће се посебном водоводном мрежом у оквиру објекта 
прераде воде, а у складу са технолошком линијом пре-
раде.

Заштита од пожара спроводиће се преко посебне водо-
водне мреже за ту намену. Противпожарна мрежа се пла-
нира као спољна, профила Ø 100 mm, са подземним или 
надземних хидрантима и прикључењем на доводник сирове 
воде Ø 500 mm. 

Одговарајући притисак за потребе противпожарне водо-
водне мреже, оствариће се преко посебног уређаја за ту 
намену.

Одвођење отпадних и атмосферских вода
Одвођење отпадних (фекалних) и технолошких отпад-

них вода, решиће се преко канализационе мреже за ту 
намену.

Планирана канализациона мрежа биће профила Ø 250 
и Ø 300 mm и на њу ће се оријентисати отпадне техно-
лошке воде из таложнице и отпадне (фекалне) воде из 

управно-погонске зграде са контролно-командним центром 
и лабораторијом.

Укупно прихваћене отпадне воде ће се преко плани-
ране црпне станице оријентисати према постојећем кана-
лизационом систему Петроварадина.

Планирана црпна станица планира се као шахтна, одно-
сно, као подземни објекат.

Технолошке отпадне воде из постројења за прераду 
воде пре испуштања у реципијент морају се примарно пре-
чистити. Уколико је реципијент пречишћених технолошких 
вода река Дунав квалитет еуфлента мора обезбедити 
одржавање II класе вода у реципијенту, а у складу са Уред-
бом о класификацији водотока и Уредбом о класификацији 
вода, Правилником о опасним материјама у водама и у 
складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих 
материја у површинским и подземним водама и седименту 
и роковима за њихово достизање. Уколико је реципијент 
градска канализациона мрежа прикључење извршити према 
условима и уз сагласност надлежног комуналног предузећа 
и у складу са Уредбом  о граничним вредностима загађујућих 
материја у воде и роковима за њихово достизање.

Одвођење атмосферских вода, са саобраћајних повр-
шина (паркинга) и потенцијално зауљених површина,  
решиће се преко канализационе мреже за ту намену. Пла-
нирана канализациона мрежа биће профила  Ø 250 и Ø 
400 mm и на њу ће се оријентисати атмосферске воде ком-
плекса.

Укупно прихваћене атмосферске воде ће се, после трет-
мана  на таложнику и сепаратору уља и масти, оријентисати 
према реци Дунав.

Атмосферске воде по квалитету пре упуштања у 
реципијент морају да буду у оквиру  II категорије квалитетa 
водотока.

Атмосферске воде са кровних површина и условно чисте 
атмосферске воде оријентисаће се према околном зеле-
нилу.

Одбрана од поплава
Локалитет прераде воде Петроварадинска ада налази 

се у инундационом подручју реке Дунав, непосредно уз 
примарну одбрамбену линију, односно насип.

Заштита од високих вода Дунава спроводиће се 
насипањем, односно, реализација комплекса прераде воде 
планира се на постојећем насутом платоу.

Меродавни хидролошки подаци Дунава, дефинишу се 
у односу на  Новосадску водомерну станицу која се налази 
на 1.255+080 km дунавске стационаже, са котом нулте 
тачке 71,73 m н.в. 

Обухватањем осмотрених вредности водостаја и про-
рачуном вероватноће појаве великих вода добијене су 
следеће вредности: 

       апс. кота водостаја
-  рачунска стогодишња висока 

вода (1% В.В) 79,80 m н.в. 
-  рачунска хиљадугодишња висока 

вода (0,1% В.В.) 80,80 m н.в.

Појава великих вода, највеће учесталости, везана је за 
период април - август. 
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Локалитет прераде воде Петроварадинска ада налази 
се на око 1.252+000 km дунавске стационаже.

У односу на меродавне хидролошке податке у циљу 
одбране од стогодишње  високе воде Дунава (1% В.В), пла-
нира се реализација комплекса прераде воде на насутом 
платоу са котом 80,50 m.н.в.

У циљу спровођења одбране  од хиљадугодишње  високе 
воде Дунава (0,1% В.В), планира се реализација пода 
приземља објеката у оквиру комплекса прераде воде на 
коти 81,70 m.н.в.

Непосредно југозападно од локалитета прераде воде, 
налази се постојећи насип, односно, примарна одбрам-
бена линија. Овај насип ће се, пре реализације саобраћајнице 
(обилазница око Петроварадина) чија се реализација пла-
нира по круни истог, надвисити до коте сталне одбране од 
хиљадугодишњих високих вода Дунава са котом  82,00 m 
н.в.

У тело постојећег примарног одбрамбеног насипа не 
могу се уграђивати никакви објекти (шахтови, вентили, 
темељи објекта и сл.) а укрштање планираних инсталација 
водовода (Ø 500 mm) и канализације (Ø 250 mm), са наси-
пом, извешће се уз сагласност и према посебним условима 
Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопри-
вреду и шумарство, у складу са Законом о водама.

3.4.3. Енергетска инфраструктура

Снабдевање електричном енергијом
Ово подручје ће се снабдевати електричном енергијом 

из јединственог електроенергетског система. Основни 
објекат за снабдевање електричном енергијом биће транс-
форматорска станица (ТС) 110/20  kV “Нови Сад 6-Мише-
лук“. Од ове ТС је потребно изградити подземни 20 kV вод 
до постојеће ТС "Црпка Роков поток". Ову ТС је потребно 
реконструисати  и од ње изградити подземни 20 kV вод до 
постојеће ТС "Петроварадинска ада 6", од које ће се изгра-
дити прикључни 20 kV подземни вод до планиране ТС 20/0,4 
kV. Планирана ТС ће се изградити као слободностојећи 
објекат у западном делу подручја. Од ове ТС ће полазити 
мрежа спољног осветљења коју је такође потребно изгра-
дити на комплексу, као и нисконапонска 0,4 kV мрежа до 
планираних објеката, чиме ће се обезбедити квалитетно 
снабдевање електричном енергијом овог подручја.

Планираној трансформаторској станици потребно је 
обезбедити колски прилаз ширине минимално 3m ради 
обезбеђења интервенције у случају ремонта и хаварије.

Планирана 20 kV и 0,4 kV мрежа градиће се подземно, 
у складу са важећим правилницима и техничким пропи-
сима, а према условима Електродистрибуције "Нови Сад". 

Снабдевање топлотном енергијом
Ово подручје се може снабдевати топлотном енергијом 

из гасификационог система, локалних топлотних извора и 
обновљивих извора енергије.

Снабдевање из гасификационог система биће 
обезбеђено из мерно-регулационе гасне станице (МРС) 
„Петроварадин I“ која се гасом снабдева преко гасовода 
средњег притиска из Главне мерно-регулационе станице 
(ГМРС) „Петроварадин-Победа“.  Од МРС „Петроварадин 
I“ је изграђена дистрибутивна мрежа од које је потребно 
изградити прикључни вод до комплекса који је потребно 

димензионисати тако да омогући квалитетно снабдевање 
гасом свих планираних садржаја. У случају већих потреба 
за топлотном енергијом, могућа је изградња гасовода 
средњег притиска и мерно-регулационе гасне станице на 
погодном месту унутар комплекса. 

Уколико не буде реализовано снабдевање из гасифи-
кационог система, комплекс се може снабдевати топлот-
ном енергијом из локалних топлотних извора (нпр. котлови 
на дрвну биомасу) или коришћењем  обновљивих извора 
енергије.

Посебно се препоручује што већа употреба обновљивих 
извора енергије. За искоришћење соларне енергије, могу 
се постављати фотонапонски модули и топлотни колек-
тори као самостојећи, кровни или фасадни елементи. При-
меном фотонапонских модула може се обезбедити део 
електричне енергије за инсталацију спољног осветљења. 
Применом топлотних колектора могу се постићи значајне 
уштеде код употребе топле потрошне воде. Примена гео-
сонди, површинских колектора или енергетских стубова, 
као и коришћење подземних вода које су целе године на 
температурама изнад 10˚C погодно је за загревање објеката 
и за припрему топле потрошне воде. Оптимизацијом пара-
метара топлотних пумпи које ће преносити енергент од 
извора до циљног простора постиже се максимални 
коефицијент корисног дејства у току целог периода упо-
требе. 

Због специфичних технолошких процеса који се одвијају 
унутар постројења за прераду воде, потребно је размо-
трити могућност употребе пратећих нуспродуката (метан 
и др.) у енергетске сврхе. 

3.4.4. Електронске комуникације

Ово подручје ће бити прикључено на системе електрон-
ских комуникација. Да би се то обезбедило потребно је од 
постојеће мреже у Петроварадину изградити подземну 
мрежу цеви кроз које ће пролазити будућа инсталација 
електронских комуникација до комплекса за прераду воде. 

Планира се потпуна покривеност овог подручја сигна-
лом мобилне телефоније свих надлежних оператера. На 
подручју је могуће постављати системе мобилне телефоније 
уз поштовање следећих услова:

-  антенски системи и базне станице мобилне телефоније 
могу се постављати на кровне и горње фасадне повр-
шине објеката уз обавезну сагласност власника, одно-
сно корисника тих објеката;

-  антенски системи мобилне телефоније, као и осталих 
електронских комуникација, могу се постављати на 
антенске стубове уз обавезну сагласност власника, 
односно корисника парцеле; антенске стубове могуће 
је постављати на површинама намењеним зеленилу 
изван комплекса; базне станице постављати у подножју 
стуба, уз изградњу оптичког приводног кабла до базне 
станице;

-  антенске системе постављати уз поштовање свих пра-
вилника и техничких препорука из ове области, као и 
препорука Светске здравствене организације; 

-  уколико се у близини налазе стубови, односно локације 
других оператера, размотрити могућност заједничке 
употребе;

-  обавезно је извршити периодична мерења јачине елек-
тромагнетног зрачења у близини антенског система, 
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а посебно утицај на оближње објекте становања који 
се налазе на истој или сличној висини као и антенски 
систем; 

- за постављање антенских система и базних станице 
мобилне телефоније и осталих електронских система 
обавезно је претходно позитивно мишљење надлежног 
органа управе.

3.4.5.  Мере енергетске ефикасности изградње 
   и обновљиви извори енергије

Ради повећања енергетске ефикасности, приликом 
пројектовања, изградње и касније експлоатације објеката, 
као и приликом опремања енергетском инфраструктуром, 
потребно је применити следеће мере:

-  приликом пројектовања водити рачуна о облику, 
положају и повољној оријентацији објеката, као и о 
утицају ветра на локацији;

- користити класичне и савремене термоизолационе 
материјале приликом изградње објеката за боравак 
људи (полистирени, минералне вуне, полиуретани, 
комбиновани материјали, дрво, трска и др.);

- у инсталацијама осветљења у објектима и у инста-
лацијама спољне и декоративне расвете употребљавати 
енергетски ефикасна расветна тела.

- постављати соларне панеле (фотонапонске модуле и 
топлотне колекторе) као самостојеће, фасадне и кровне 
елементе где техничке могућности то дозвољавају;

- размотрити могућност постављања тзв. зелених кро-
вова и фасада, као и коришћење атмосферских вода;

- размотрити могућност уградње аутоматског система 
за регулисање потрошње свих енергетских уређаја у 
објекту. 

Објекти високоградње морају бити пројектовани, 
изграђени, коришћени и одржавани на начин којим се 
обезбеђују прописана енергетска својства. Ова својства 
се утврђују издавањем сертификата о енергетским 
својствима који чини саставни део техничке документације 
која се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе.

3.5. План уређења зелених и слободних површина

Предметна локација се налази у обалном појасу реке 
Дунав-међународног еколошког коридора од европског 
значаја. Еколошки коридор је еколошка путања или веза 
која омогућава кретање јединки популација (биљних и 
животињских врста) између заштићених подручја и еко-
лошки значајних подручја од једног локалитета до другог 
и који чине део еколошке мреже. Околне шуме које се гра-
ниче са планираном наменом су претежно привредног 
карактера, оне испуњавају општекорисне функције у виду 
заштитног појаса, рекреације, риболова и заштите обале 
од ерозије, чинећи тако сегмент међународног еколошког 
коридора.

Планирани комплекс ће се адекватно озеленити, а начин 
озелењавања приказан је на графичком приказу број 6 " 
План озелењавања" у размери 1:1000.

С обзиром да комплекс има мали број запослених, а да 
се не очекују знатна кретања пешака и возила, пешачке 
комуникације су минималне и оријентисане на комуникацију 
планираним саобраћајницама. Комуникација пешака пла-

нирана је уз приступни пут до управно-погонске зграда са 
контролно-командним центром и лабораторијом. Ову повр-
шину треба адекватно поплочати и обликовати користећи 
оне елементе урбаног мобилијара који ће обезбедити пра-
вилну комуникацију и угодан амбијент. 

Простор испред управно-погонске зграде обрадити деко-
ративном вегетацијом, озелењеним жардињерама у 
комбинацији са елементима партерне архитектуре. Под 
декоративном вегетацијом се подразумева високо, ниско 
и партерно растиње (једногодишње цвеће, перене и сл.).

На источној страни комплекса где је остављена већа 
травната површина дуж ограде, планира се поставка зеле-
ног заштитног појаса у виду зелене ограде. Њега треба да 
формирају аутохтоне врсте дрвећа од којих је сачињен и 
шумски потез уз Дунав. То су врсте које подносе висок ниво 
подземних вода и плављење терена (врба, топола, јасен). 
Садњу дрвећа треба извести у више редова од дрвећа и 
шибља различите спратности у композицији са декоратив-
ним шибљем и партерном вегетацијом. 

Косину шкарпе треба покрити травњаком ливадског типа 
и редовно га одржавати. 

Слободне површине у оквиру постројења за прераду 
воде треба да су такође покривене травнатим покривачем 
(отпорним на гажење). Поставка партерне вегетације и 
декоративног дрвећа могућа је на местима где не пролазе 
инсталације и где она својим кореновим системом не угро-
жава објекте за прераду воде. 

У делу према примарном насипу треба водити рачуна 
да коренов систем планиране вегетације не нарушава тело 
насипа, 20 m од круне насипа не треба садити високо 
дрвеће. У тој зони вегетацију одабрати према условима 
Јавног водопривредног предузећа "Воде Војводине" и на 
основу њих израдити идејни пројекат озелењавања.

Паркинг - просторе покрити широким крошњама листо-
падног дрвећа на растојању стабала од 10 m. Уколико не 
постоји травната трака за садњу, иза сваког четвртог пар-
кинг - места оставити простор за дрво.

3.6. Заштита градитељског наслеђа

На простору у обухвату плана  у евиденцији стручне 
службе заштите не постоје подаци о забележеним локали-
тетима са археолошким садржајем. У складу са чланом 
109. Закона о културним добрима (Службени гласник“ РС 
бр.71/94, 52/11 - др. закон и 99/11 - др. закон) инвеститори 
се обавезују да уколико приликом извођења земљаних 
радова наиђу на археолошко налазиште или предмете, 
одмах без одлагања стану, оставе налазе у положају у 
којем су нађени и обавесте надлежни завод за заштиту 
споменика културе.

3.7. Заштита природних добара

Простор обухваћен овим планом налази се у обалном 
делу реке Дунав која представља међународни еколошки 
коридор. У циљу заштите простора потребно је водити 
рачуна о следећем:

- планиране објекте извести у складу са важећом закон-
ском регулативом из области заштите животне сре-
дине;
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-  на простору није дозвољено складиштење опасних 
материјала, одлагање расутог материјала, непрописно 
одлагање чврстог отпада и других загађујућих материја;

-  ако током припремних или других радова дође до 
хаваријског изливања горива, мазива и сл., извођач је 
дужан уклонити просуту материју и извршити санацију 
земљишта и зеленила ако дође до његовог оштећења;

-  отпад настао током радова сакупити и депоновати на 
одговарајуће место.

3.8. Инжењерско-геолошки и природни услови

Предметна локација је  у зони инундације, па је терен 
регулисан насипањем. Насип је консолидован (рефули-
сани песак).

Сеизмичку микрорејонизацију карактеришу могући 
потреси интензитета 6 - 8 степени MCS скале. Овај интен-
зитет условљен је инжењерско-геолошким карактреристи-
кама тла, дубином подземне воде, резонантним каракте-
ристикама тла и другим. Према карти сеизмичке рејонизације 
ово подручје се налази у зони осмог степена MCS скале. 

Клима је умерено-континенталног типа са карактери-
стикама субхумидне и микротермалне климе.

Временска расподела падавина се карактерише са два 
максимума: јули 72,8 mm/m² и децембар 58,5 mm/m², и два 
минимума- март 35,3 mm/m² и септембар 33,4 mm/m², при 
чему је укупна сума воде од падавина 593 mm/m².

Релативна влажност ваздуха је у распону од 60-80% 
током целе године.

Најчешћи ветар је из југоисточног и северозападног 
правца. Остали правци ветра нису посебно значајни. Јачина 
ветра је између 0,81-1,31 m/s.

 

3.9. Услови и мере заштите и унапређења 
  животне средине

Заштита животне средине на подручју обухваћеним пла-
ном обезбедиће се рационалним коришћењем природних 
ресурса према планираном развоју, као и спречавањем 
потенцијално штетних утицаја на све компоненте животне 
средине. На тај начин обезбедиће се спречавање свих 
облика загађивања и деградирања животне средине – воде, 
ваздуха, земљишта, као и заштита и унапређење свих 
облика природних вредности.

Мере заштите животне средине спроводиће се према 
Закону о заштити животне средине ("Службени гласник 
РС", бр. 135/04, 36/09, 39/09 - др. закон, 72/09 - др. закон, 
43/11 - УС) и осталим подзаконским актима из ове обла-
сти. 

Изворишта воде су заштићена и могу се користити само 
под законом утврђеним условима, а према Закону о водама 
( "Службени гласник РС", бр. 30/10 и 93/12).

Квалитет прерађене воде након третмана на постројењу 
за производњу воде треба да буде у складу са одредбама 
Правилника о хигијенској исправности воде за пиће ("Служ-
бени лист СРЈ", бр. 42/98 и 44/99).

Код свих врста изворишта воде, а посебно код изво-
ришта чије су воде намењене водоснабдевању станов-
ништва, морају се предузети све потребне мере превен-
тивне заштите изворишта вода од случајног или намерног 
загађивања.

Појасеви санитарне заштите успостављају се око свих 
објеката за снабдевање водом, као и око објеката изво-
ришта. 

У циљу заштите воде за пиће од намерног и случајног 
загађивања, као и од других штетних дејстава која могу 
трајно утицати на здравствену исправност воде одређују 
се три зоне заштите и то:

1. зона непосредне заштите ( зона I ),
2. ужа зона заштите  ( зона II ),
3. шира зона заштите  ( зона III ).
Ужу зону заштите, унутар које се налази предметни про-

стор, чини површина земљишта под санитарним надзором 
на којој није дозвољена изградња објеката, постављање 
уређаја и обављање радњи које на било који начин могу 
загадити воду, и она мора бити видно означена. Површина 
ове зоне мора бити толика да обезбеди заштиту воде од 
микробиолошког, радиолошког и других врста загађивача. 
У ужој заштитној зони земљиште се може обрађивати у 
пољопривредне сврхе, уз ограничење употребе појединих 
врста ђубрива, пестицида и хербицида.

Мере заштите:
-  успостављање мониторинга ваздуха и праћење резул-
тата на посматраном подручју; 

- смањити контаминацију ваздуха озоном који се 
ослобађа у процесу;

- приликом довоза, чекања на истовар, одвоза и/или 
чекања на утовар потребно је прекинути рад мотора 
транспортних возила како би се смањила бука и емисија 
издувних гасова;

- потребно је да се пумпе налазе у затвореним објектима 
како би се смањила бука,односно вибрација при 
њиховом раду;

- простор око комплекса додатно озеленити, односно 
допунити постојећи појас зеленила на начин да се 
очува концепција непосредног природног окружења;

- због близине еколошког коридора (Дунав), учешће 
аутохтоних врста у дендро-материјалу треба да буде 
преко 50 %;

- у реку Дунав забрањено је директно испуштање било 
којих употребљених или атмосферских вода са ком-
плекса, које не задовољавају услове заштите 
реципијента; 

- отпадну воду од чишћења аератора и прања филтара 
потребно је претходно одвести на таложник, како би 
се издвојили гвожђехидроксид и манганоксид који 
својим таложењем праве проблеме у канализационој 
мрежи;

- прикупљено исцурело уље, као и чврсте отпадне 
материје, одлагати у прописно обележеним металним 
посудама са поклопцем и привремено складиштити 
на локацији до одвожења од стране овлашћене 
институције.

3.10. Услови и мере заштите од елементарних 
   непогода и других несрећа

Склањање људи, материјалних и културних добара
Ради заштите од елементарних непогода и других 

несрећа, органи државне управе, органи локалне самоу-
праве и привредна друштва и друга правна лица, у оквиру 
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својих права и дужности, дужна су да обезбеде да се ста-
новништво, односно запослени, склоне у склоништа и друге 
објекте погодне за заштиту. 

Склањање људи, материјалних и културних добара обу-
хвата планирање и коришћење постојећих склоништа, дру-
гих заштитних објеката, прилагођавање нових и постојећих 
комуналних објеката и подземних саобраћајница, као и 
објеката погодних за заштиту и склањање, њихово 
одржавање и коришћење за заштиту људи од природних 
и других несрећа. 

Инвеститор је дужан да приликом изградње нових кому-
налних и других објеката у градовима прилагоди те објекте 
за склањање људи. 

Изградња, прилагођавање комуналних, саобраћајних и 
других подземних објеката за склањање становништва 
врши се у складу са прописима. 

Мере заштите од земљотреса
Приликом пројектовања нових објеката неопходно је 

применити Правилник о техничким нормативима за 
изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима 
("Службени лист СФРЈ", бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 
52/90) ради обезбеђења заштите од максималног очекиваног 
удара 8° MCS скале.

Мере заштите од пожара 
Заштита од пожара обезбеђује се погодним распоре-

дом појединачних објеката и њиховом међусобном 
удаљеношћу, адекватним озелењавањем, обавезом 
коришћења незапаљивих материјала за њихову градњу, 
одговарајућом противпожарном хидрантском мрежом, 
проходношћу терена, односно обезбеђењем приступа свим 
објектима у случају потребе, а у складу са Законом о 
заштити од пожара ("Службени гласник РС", број 111/09), 
Правилником о техничким нормативима за хидрантску 
мрежу за гашење пожара ("Службени лист СФРЈ", број 
30/91) и осталим прописима који регулишу ову област.

Мере заштите од поплава
У односу на меродавне хидролошке податке у циљу 

одбране од стогодишње  високе воде Дунава (1% В.В), пла-
нира се реализација комплекса прераде воде на насутом 
платоу са котом 80,50 m.н.в.

У циљу спровођења одбране  од хиљадугодишње  високе 
воде Дунава (0,1% В.В), планира се реализација пода 
приземља објеката у оквиру комплекса прераде воде на 
коти 81,70 m.н.в.

Мере заштите од удара грома
Заштита од удара грома треба да се обезбеди изградњом 

громобранске инсталације, која ће бити правилно 
распоређена и правилно уземљена.

3.11. Услови за несметано кретање и приступ 
   особама са инвалидитетом 

Приликом пројектовања објеката, саобраћајних и пешач-
ких површина применити Правилник о техничким стандар-
дима приступачности („Службени гласник РС”, број 46/13).

У оквиру сваког појединачног паркиралишта обавезно 
предвидети резервацију и обележавање паркинг места за 

управно паркирање возила инвалида, у складу са стандар-
дом SRPS U.А9.204.

Прилазе објектима, хоризонталне и вертикалне 
комуникације у објектима пројектовати тако да се обезбеди 
несметано кретање особа са отежаним кретањем и особа 
са инвалидитетом, у свему према важећем правилнику о 
техничким стандардима приступачности.

3.12. Степен комуналне опремљености по 
   целинама и зонама из планског документа, 
   који је потребан за издавање локацијске и 
   грађевинске дозволе

У циљу обезбеђења одговарајућих саобраћајних и 
инфраструктурних услова за  реализацију планираних 
садржаја потребно је обезбедити приступ јавној саобраћајној 
површини, која је изграђена или планом предвиђена за 
изградњу.

Потребан степен комуналне опремљености подразу-
мева решење у снабдевању водом, одвођењу отпадних 
вода и снабдевању електричном и топлотном енергијом.

 Комунално опремање ће се обезбедити прикључењем 
на изграђену или планирану водоводну, канализациону, 
електроенергетску и термоенергетску мрежу. 

4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

4.1. Услови за изградњу објеката и уређење 
  простора

Сви елементи утврђени овим планом за реализацију 
планираних објеката приказани су на графичком приказу 
број 3 "План намене површина, саобраћаја, регулације и 
нивелације" у Р 1:1000.

За реализацију планираних објекaта потребно је фор-
мирати јединствену грађевинску парцелу.

Планиране објекте реализовати унутар утврђених зона 
изградње. Максимална спратност објеката је Су+П+2.

Ниво пода приземља планиран је на коти 81,70 m н.в.
Планирана је фазна реализација објеката. У првој фази 

реализују се објекти за капацитет 200 l/s, а у другој фази 
капацитет се удвостручује. 

Објекте извести од чврстих материјала, обликовно их 
прилагодити функцији и конкретном локалитету. За спољну 
обраду објеката применити савремене материјале за 
заштиту објеката од атмосферских утицаја.

Кровне равни објеката треба да су равне или благог 
нагиба. 

Ограду комплекса поставити на начин како је приказано 
у графичком приказу. Ограда треба да је транспарентна 
висине до 2,20 m.

4.2. Правила за опремање простора 
  инфраструктуром

4.2.1. Услови за грађење саобраћајних 
   површина

- Минимална ширина тротоара за један смер кретања 
пешака је 1 m, а за двосмерно 1,6 m; 
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- препорука је да се тротоари и паркинзи изводе од 
монтажних бетонских елемената или плоча који могу 
бити и у боји, а све у функцији вођења, раздвајања и 
обележавања различитих намена саобраћајних 
површина. Поред обликовног и визуелног ефекта, то 
има практичну сврху код изградње и реконструкције 
комуналних водова (инсталација); 

- најмања планирана ширина коловоза је 3,0 m за 
једносмерне саобраћајнице, а 5,5m за двосмерне. 
Радијуси кривина на укрштању саобраћајница су 
минимално 6 m. Коловозе завршно обрађивати асфал-
тним застором; 

- паркинзи могу бити уређени и тзв. „перфорираним 
плочама”, „префабрикованим танкостеним пластичним”, 
или сличним елементима који обезбеђују услове 
стабилности подлоге, довољне за навожење возила 
и истовремено омогућавају одржавање ниског растиња. 
Изградњу паркинга извршити у складу са SRPS U.
S4.234 којим су дефинисане мере и начин обележавања 
места за паркирање за различите врсте паркирања;

- приликом изградње саобраћајних површина мора се 
поштовати Правилник о техничким стандардима 
приступачности ("Службени гласник РС", број 46/13) 
који ближе прописује техничке стандарде 
приступачности којима се обезбеђује несметано 
кретање деце, старих, особа са отежаним кретањем 
и особа са инвалидитетом. Поред претходно наведеног 
правилника треба узети у обзир и SRPS U.А9. 201-206 
који се односе на просторне потребе инвалида у 
зградама и околини;

- паркинзи морају бити водонепропусни са падом према 
зауљеној атмосферској канализацији која иде на 
таложник и сепаратор масти и уља.

4.2.2. Правила за уређење водне инфраструктуре

Услови за прикључење на водоводну мрежу су:
- прикључење комплекса за прераду воде на водово-
дну мрежу у смислу решавања потреба за водом за 
пиће, решити ће се унутрашњим цевним разводом, са 
прикључком на цев прерађене воде Ø 500 mm, после 
пумпне станице за потис према потрошачима.

- уколико постоје потребе, могу се у оквиру комплекса 
реализовати и независни прикључци за посебне тех-
ничко-технолошке целине; 

- водомер/е за мерење укупне потрошње воде или по 
техничко-технолошким целинама, усместити у 
одговарајућу просторију у оквиру објекта. Изузетно , 
уколико то није могуће, водомер сместити у одговарајуће 
склониште за водомер (водомерни шахт).

- одступања од наведених услова могућа су уз саглас-
ност Јавног комуналног предузећа „Водовод и 
канализација” Нови Сад.

Услови за прикључење на канализациону мрежу су:
- прикључење комплекса на уличну канализацију пла-
нира се једним прикључком;

- прикључни (ревизиони) канализациони шахт предви-
дети у оквиру комплекса и на удаљености највише 
0,5m од регулационе линије;

- канализациони прикључак предвидети са гравитаци-
оним прикључењем;

- гравитационо прикључење сутеренских просторија 
није могуће, осим ако се обезбеди аутономни систем 
за препумпавање;

- одступања од наведених услова могућа су уз саглас-
ност Јавног комуналног предузећа  „Водовод и 
канализација” Нови Сад.

Водни услови су:
- условно чисте атмосферске воде са кровних и чистих 
бетонских површина, чији квалитет одговара II класи 
воде, могу се, без предтретмана, испуштати у атмос-
ферску канализацију, на зелене површине и риголе;

- за атмосферске воде са зауљених и потенцијално 
запрљаних површина (манипулативне површине, пар-
кинзи и сл.), предвидети одговарајући предтретман 
(сепаратор уља и таложник), ради здвајања минерал-
них уља и брзоталоживих примеса, пре испуста исте 
у реципијент;

- забрањено је у водотокове, потоке и отворене канале 
упуштати било какве воде осим условно чистих атмос-
ферских вода и пречишћених отпадних вода које својим 
степеном пречишћености и режимом упуштања морају 
по Уредби о класификацији вода (Службени гласник 
СРС број 5/68) припадати II класи вода и које по Уредби 
о граничним вредностима емисије загађујућих материја 
у воде и роковима за њихово достизање (Службени 
гласник РС", бр. 67/11 и 48/12) и Уредбе о граничним 
вредностима загађујућих материја у површинским и 
подземним водама и  седименту и роковима за њихово 
достизање (Сл. Гласник РС број 50/12) задовољавају 
прописане вредности. Морају се исто тако задовољити 
одредбе Правилника о опасним материјама у водама  
("Службени гласник СРС" број 31/82).

4.3.3. Правила за уређење енергетске 
   инфраструктуре

Услови прикључења на електроенергетску мрежу
Прикључење објеката у комплексу извести из плани-

ране трансформаторске станице. Прикључак извести 
изградњом подземног прикључног вода до ормара мерног 
места. Ормаре мерног места постављати у оквиру објеката, 
у складу са електроенергетским условима Електродистри-
буције "Нови Сад".

Услови прикључења на гасоводну мрежу
Прикључење објеката у гасификациони систем решити 

изградњом гасног прикључка од постојеће гасоводне мреже 
до  мерно- регулационог сета у објекту. 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 надлеж-
ног дистрибутера.

Услови прикључења на мрежу електронских 
 комуникација

Прикључак на мрежу електронских комуникација изве-
сти преко типског прикључка на приступачном месту на 
фасади објекта или до типског ормара, према условима 
локалног дистрибутера.
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5. ПРИМЕНА ПЛАНА

Доношење овог плана омогућава издавање информације 
о локацији, локацијских услова и решења за одобрење 
радова за које се не издаје грађевинска дозвола.

Саставни део плана су следећи графички прикази:
1. Положај у Генералном плану  ...............................  A4
2. Извод из Просторног плана   .................................  А3
3. План намене површина, саобраћаја, 

  регулације и нивелације……... ...................Р 1 : 1000
4. План регулације површина јавне 

  намене…………………………… ..................Р 1 : 1000
5. План водне и енергетске 

  инфраструктуре……………………………… Р 1 : 1000
6. План озелењавања  ...................................  Р 1 : 1000
План детаљне регулације детаљне регулације 

постројења за прераду воде на Петроварадинској ади у 
Петроварадину садржи текстуални део који се објављује 
у "Службеном листу Града Новог Сада", и графичке при-
казе израђене у три примерка које својим потписом ове-
рава председник Скупштине Града Новог Сада. 

 По један примерак потписаног оригинала плана чува 
се у Скупштини Града Новог Сада, Градској управи за урба-
низам и стамбене послове, и у Јавном предузећу "Урба-
низам" Завод за урбанизам Нови Сад.

Документациона основа овог плана чува се у Градској 
управи за урбанизам и стамбене послове.

План детаљне регулације детаљне регулације постро-
јења за прераду воде на Петроварадинској ади у Петрова-
радину доступан је на увид јавности у згради Скупштине 
Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, и путем интернета 
(www.skupstinans.rs).

Ступањем на снагу овог плана престаје да важи Урба-
нистички пројекат постројења за прераду воде на 
Петроварадинској ади у Петроварадину ("Службени лист 
Града Новог Сада" бр. 7/99 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: 35-80/2014-I
29. мај 2015. године 
НОВИ САД Председница 

Јелена Црногорац, с.р.

284
На основу члана 24. тачка 45. Статута Града Новог Сада 

– пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 43/08), Скупштина Града Новог Сада, на XL седници 
од 29. маја 2015. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА

I

МАРИНА ПОПОВ ИВЕТИЋ, бира се за Заштитника 
грађана, на време од пет година.

II

Ово решење објавиће се у "Службеном листу Града 
Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-197/2015-I
29. мај 2015. године 
НОВИ САД Председница 

Јелена Црногорац, с.р.

285
На основу члана 11. став 5. Закона о комуналној полицији 

("Службени гласник Републике Србије", број 51/09), Скуп-
штина Града Новог Сада, на XL  седници од 29. маја  2015. 
године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА 
КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ ГРАДА НОВОГ 

САДА ЗА 2015. ГОДИНУ

I. Даје се сагласност на План рада Комуналне полиције 
Града Новог Сада за 2015. годину, који је Градско веће 
Града Новог Сада донело на 206. седници одржаној 4. маја 
2015. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 021-1/2015-337-I
29. мај 2015. године 
НОВИ САД

Председница 
Јелена Црногорац, с.р.

286
На основу члана 17. став 1. тачка 6. Одлуке о усклађивању 

Одлуке о организовању комуналне радне организације 
„Чистоћа“ у Новом Саду, као јавног комуналног предузећа 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 19/13) и члана 
24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина 
Града Новог Сада на XL седници од 29. маја 2015. године 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ЧИСТОЋА“ НОВИ САД ЗА 2015. ГОДИНУ
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I. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма 
пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови 
Сад за 2015. годину, коју је Надзорни одбор Јавног кому-
налног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад донео на 49. сед-
ници од 21. маја 2015. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2015-861-I
29. мај 2015. године 
НОВИ САД

Председница 
Јелена Црногорац, с.р.

287
На основу члана 17. став 1. тачка 6. Одлуке о усклађивању 

Одлуке о организовању комуналне радне организације 
„Водовод и канализација“ у Новом Саду као јавног кому-
налног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 
9/13) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08), Скупштина Града Новог Сада на XL седници од 29. 
маја 2015. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 
НОВИ САД ЗА 2015. ГОДИНУ

I. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма 
пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и 
канализација“ Нови Сад за 2015. годину, коју је Надзорни 
одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канали-
зација“ Нови Сад донео на 40. седници од 8. маја 2015. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2015-818-I
29. мај 2015. године 
НОВИ САД

Председница 
Јелена Црногорац, с.р.
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На основу члана 17. став 1. тачка 6. Одлуке о усклађивању 

Одлуке о организовању радне организације „Новосадска 
топлана“ у Новом Саду као јавног предузећа („Службени 
лист Града Новог Сада", број 9/13) и члана 24. тачка 12. 
Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града 
Новог Сада на XL седници од 29. маја 2015. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„НОВОСАДСКА ТОПЛАНА“ НОВИ САД 
ЗА 2015. ГОДИНУ

1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма 
пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска 
топлана“ Нови Сад за 2015. годину, коју је Надзорни одбор 
Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови 
Сад донео на 1/31 седници одржаној 18. маја 2015. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2015-868-I
29. мај 2015. године 
НОВИ САД

Председница 
Јелена Црногорац, с.р.
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На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада 

– пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 43/08) и члана 20. став 1. алинеја трећа Одлуке о уста-
новама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени 
лист Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11 и 
52/13), Скупштина Града Новог Сада на XL  седници од 29. 
маја  2015. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Програма рада 

Културног центра Новог Сада, Нови Сад за 2015. годину, 
коју је Управни одбор Културног центра Новог Сада, Нови 
Сад  донео на XXXI седници одржаној 20. марта 2015. 
године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2015-154-I
29. мај 2015. године 
НОВИ САД

Председница 
Јелена Црногорац, с.р.
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На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада 

– пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 43/08) и члана 20. став 1. алинеја трећа Одлуке о 
установама културе чији је оснивач Град Нови Сад 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 
38/11 и 52/13), Скупштина Града Новог Сада на XL  седници 
од 29. маја  2015. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

 1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програм 
рада "Новосадског позоришта - Újvidéki Színház", Нови Сад 
за 2015. годину, коју је Управни одбор "Новосадског 
позоришта - Újvidéki Színház", Нови Сад донео на седници 
одржаној 21. априла 2015. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2015-184-I
29. мај 2015. године 
НОВИ САД

Председница 
Јелена Црногорац, с.р.
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На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада 

– пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XL седници 
од 29. маја 2015. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Даје се сагласност на Одлуку о измени Статута Кул-
турног центра Новог Сада, Нови Сад, коју је донео Управни 
одбор Културног центра Новог Сада, Нови Сад на XXXIII 
седници одржаној 27. маја 2015. године.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6/2015-14-I
29. мај 2015. године 
НОВИ САД

Председница 
Јелена Црногорац, с.р.
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На основу члана 24. тачка 43. Статута Града Новог Сада 

– пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 43/08), уз сагласност Покрајинског секретаријата за 
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу број: 015-
1/2015-02-5 од 27. априла 2015. године, Скупштина Града 
Новог Сада на XL седници од 29. маја 2015. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ НАЗИВА БУЛЕВАРУ И 
ПРОМЕНИ НАЗИВА ДЕЛА УЛИЦЕ 

У НОВОМ САДУ
I

Новом булевару, од кружне раскрснице Булевара Европе 
и Улице Ћирила и Методија до Улице футошки пут, даје 
се назив: Булевар патријарха Павла.

Делу Улице сомборска, који је на траси новог булевара, 
од кружне раскрснице Булевара Европе и Улице Ћирила 
и Методија до парцеле број 1745/3 К.О. Нови Сад II, мења 
се назив у назив новог булевара из става 1 ове тачке.

II
О спровођењу овог решења стараће се Републички гео-

детски завод – Служба за катастар непокретности Нови 
Сад и Градска управа за комуналне послове.

III
Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог 

Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-40/2015-I
29. мај  2015. године 
НОВИ САД

Председница 
Јелена Црногорац, с.р.
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На основу члана 24. тачка 43. Статута Града Новог Сада 

– пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 43/08), уз сагласност Покрајинског секретаријата за 
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу број: 015-
1/2015-02-5 од 27. априла 2015. године, Скупштина Града 
Новог Сада на XL седници од 29. маја 2015. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ НАЗИВА ПРОЛАЗУ 

У НОВОМ САДУ
I

Пролазу који повезује Улицу Змај Јовину, број 26 и Улицу 
Илије Огњановића, даје се назив: Пролаз Еугена Вербера.

II

О спровођењу овог решења стараће се Републички гео-
детски завод – Служба за катастар непокретности Нови 
Сад и Градска управа за комуналне послове.
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III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-41/2015-I
29. мај 2015. године 
НОВИ САД

Председница 
Јелена Црногорац, с.р.
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На основу члана 24. тачка 48. Статута Града Новог Сада 

– пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 43/08) и члана 9. Одлуке о употреби назива и амблема 
Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 
8/95, 10/01 и 47/06 – др. одлука), Скупштина Града Новог 
Сада на XL седници од 29. маја 2015. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
I

Не даје се сагласност "TEHNO-INŽENJERING MP&VV 
DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA 
GRADNJU, PROJEKTOVANJE I TRGOVINU NOVI SAD" са 
седиштем у Новом Саду, на употребу назива Града Новог 
Сада у називу овог привредног друштва.

II

Ово решење објавиће се у "Службеном листу Града 
Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-199/2015-I
29. мај 2015. године 
НОВИ САД

Председница
Јелена Црногорац, с.р.
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На основу члана 9. Одлуке о одређивању органа над-

лежног за одлучивање о прибављању и располагању непо-
кретностима у јавној својини Града Новог Сада ("Службени 
лист Града Новог Сада", број 34/13), по захтеву Основне 
школе "22. АВГУСТ" Буковац, Скупштина Града Новог Сада 
на XL седници од 29. маја 2015. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
I

Даје се на коришћење непокретност у јавној својини 
Града Новог Сада и то зграда основног образовања – школа, 

зграда број 1, изграђена на парцели број 246 К.О. Буковац, 
са правом коришћења парцеле број 246 К.О. Буковац повр-
шине од 1ha 07а 26 m2, уписане у извод из листа непо-
кретности број 2023 К.О. Буковац, Републичког геодетског 
завода, Службе за катастар непокретности Нови Сад 1, 
Основној школи "22. АВГУСТ" Буковац.

II

На основу овог решења, закључује се уговор између 
Града Новог Сада, кога заступа Градоначелник Града Новог 
Сада и Основе школе "22. АВГУСТ" Буковац, коју заступа 
директор, којим ће се регулисати међусобна права и оба-
везе.

III

Уговор из тачке II. овог решења је основ за упис права 
коришћења Основне школе "22. АВГУСТ" Буковац на непо-
кретности описаној у тачки I. овог решења у јавне књиге о 
непокретностима и правима на њима у складу са Законом 
којим се уређује упис права на непокретности.

IV

Корисник непокретности из тачке I. овог решења дужан 
је да непокретности које су му овим решењем дате на 
коришћење, користи у складу са њиховом наменом 
утврђеном Законом.

V

Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог 
Сада"

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 01-020-126/2015-I
29. мај 2015. године 
НОВИ САД

Председница 
Јелена Црногорац, с.р.
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На основу члана 35. и 36. Закона о јавним предузећима 

("Службени гласник Републике Србије", бр. 119/12, 116/13 
– аутентично тумачење и 44/14 – 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 XL седници од 29. маја 2015. године 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХ 
ПРОСТОРА  "СТАН" НОВИ САД

I

ЈАНКУ ЧОБРДИ престаје дужност директора Јавног 
комуналног предузећа за одржавање стамбених и послов-
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них простора "СТАН" Нови Сад пре истека мандата, на 
основу поднете оставке.

II

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном листу Града Новог Сада" 
и на званичној интернет презентацији Скупштине 
Града Новог Сада www.skupstinans.rs.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-200/2015-I
29. мај 2015. године 
НОВИ САД

Председница 
Јелена Црногорац, с.р.
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На основу члана 42. став 1. тачка 1. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 
119/12, 116/13-аутентично тумачење и 44/14-др. закон) и 
члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен 
текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скуп-
штина Града Новог Сада на XL седници од 29. маја 2015. 
године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ 
И ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА „СТАН“ 

НОВИ САД

I

 ГОРАН ЗАРИЋ, дипломирани индустријски менаџер из 
Новог Сада, именује се за вршиоца дужности директора 
Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и 
пословних простора „Стан“ Нови Сад, до именовања дирек-
тора на основу спроведеног јавног конкурса, а најдуже до 
шест месеци.

II

Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће 
се у „Службеном листу Града Новог Сада“ као и на званичној 
интернет презентацији Скупштине Града Новог Сада www.
skupstinans.rs.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења садржан је у члану 
42. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима („Служ-
бени гласник Републике Србије“, бр. 119/12, 116/13-аутен-
тично тумачење и 44/14-др. закон) и  члану 24. тачка 12. 
Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 43/08). 

Чланом 42. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима 
прописано је да орган који је надлежан за именовање дирек-

тора јавног предузећа именује  вршиоца дужности дирек-
тора, уколико директору престане мандат због истека пери-
ода на који је именован, због подношења оставке или у 
случају разрешења пре истека мандата, док је чланом 24. 
тачка 12. Статута Града Новог Сада, прописано да Скуп-
штина Града Новог Сада у складу са законом, између оста-
лог, именује и разрешава директоре јавних комуналних и 
других јавних предузећа. У члану 42. став 2. Закона о јавним 
предузећима прописано је да вршилац дужности може бити 
именован на период који није дужи од шест месеци.

С обзиром да је директор Јавног комуналног предузећа 
за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" 
Нови Сад, Јанко Чобрда, поднео оставку, испуњени су 
услови за именовање Зарић Горана, дипломираног 
индустријског менаџера, из Новог Сада, за вршиоца дуж-
ности директора Јавног комуналног предузећа за одржавање 
стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад, до 
именовања директора на основу спроведеног јавног кон-
курса, а најдуже до шест месеци.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-201/2015-I
29. мај 2015. године 
НОВИ САД

Председница 
Јелена Црногорац, с.р.
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На основу члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима 

(''Службени гласник Републике Србије'', бр. 119/12, 116/13 
– аутентично тумачење и 44/14 – 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, XL  седници од 29. маја  2015. године 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА "УРБАНИЗАМ" ЗАВОД ЗА 

УРБАНИЗАМ НОВИ САД

I. ДУШАН МИЛАДИНОВИЋ, дипломирани инжењер архи-
тектуре из Новог Сада, именује се за директора Јавног 
предузећа ''Урбанизам'' Завод за урбанизам Нови Сад, на 
период од четири године.

II. Ово решење објавиће се у ''Службеном гласнику Репу-
блике Србије'' и ''Службеном листу Града Новог Сада'', као 
и на званичној интернет презентацији Скупштине Града 
Новог Сада www.skupstinans.rs.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења садржан је у члану 
31. став 3. Закона о јавним предузећима (''Службени глас-
ник Републике Србије'', бр. 119/12, 116/13 – аутентично 
тумачење и 44/14 – др. закон), и члану 24. тачка 12. Ста-
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тута Града Новог Сада - пречишћен текст (''Службени лист 
Града Новог Сада'', број 43/08). 

Чланом 31. став 3. Закона о јавним предузећима про-
писано је да орган који је надлежан за именовање, након 
разматрања достављене листе и предлога акта, одлучује 
о именовању директора јавног предузећа, доношењем 
решења о именовању предложеног кандидата или неког 
другог кандидата са листе, док је чланом 24. тачка 12. Ста-
тута Града Новог Сада прописано да Скупштина Града 
Новог Сада у складу са законом, између осталог, именује 
и разрешава директоре јавних комуналних и других јавних 
предузећа.

На основу члана 26. став 1. Закона о јавним предузећима 
(''Службени гласник Републике Србије'', бр. 119/12, 116/13 
– аутентично тумачење и 44/14 – др. закон) и члана 2. 
Решења о образовању Комисије за именовања Града Новог 
Сада (''Службени лист Града Новог Сада'', број 10/13), 
Комисија за именовања Града Новог Сада је спровела 
Јавни конкурс за избор кандидата за именовање дирек-
тора Јавног предузећа ''Урбанизам'' Завод за урбанизам 
Нови Сад, број: 020-26/2015-І од 27. марта 2015. године, 
који је објављен у ''Службеном гласнику Републике Србије'' 
број 32/15 од 3. априла 2015. године.

Јавним конкурсом, у складу са чланом 37. Статута Јавног 
предузећа ''Урбанизам'' Завод за урбанизам Нови Сад од 
14. марта 2013. године и 7. новембра 2013. године, утврђено 
је да за Директора може бити именовано лице које испуњава 
следеће услове:

- да је држављанин Републике Србије,

- да је пунолетан и пословно способан,

- да има општу здравствену способност,

- да поседује високо образовање другог степена или 
основне студије у трајању од најмање четири године 
из области, архитектонске, грађевинске, или друге 
техничке струке, природно-математичке, правне, 
економске или друге економске струке,

- да има најмање 5 година радног искуства на 
руководећим пословима у области привреде,

- да није  правоснажно осуђиван на казну затвора.  

Комисија за именовања Града Новог Сада је по истеку 
рока за подношење пријава, констатовала да су на Јавни 
конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног 
предузећа ''Урбанизам'' Завод за урбанизам Нови Сад, бла-
говремено поднете три разумљиве и потпуне пријаве. На 
основу увида у доказе о испуњености прописаних услова 
за именовање директора приложених уз пријаве канди-
дата, Комисија је на седници од 23. априла 2015. године 
саставила Списак кандидата који испуњавају услове за 
именовање директора Јавног предузећа ''Урбанизам'' Завод 
за урбанизам Нови Сад.

Полазећи од обавезе оцењивања и рангирања канди-
дата утврђене у члану 30. став 1. Закона о јавним 
предузећима, Комисија је спровела изборни поступак 
оцењивањем стручне оспособљености кандидата на основу 
увида у поднету документацију и усменим разговором на 
основу кога је ценила да ли и у којој мери кандидат поседује 
посебне вештине и способности за руковођење Јавним 
предузећем, са освртом на карактеристике личности, спо-
собности за тимски рад и лидерске вештине, као и 
поседовање стручног знања из делатности Предузећа.

На основу спроведеног изборног поступка, у складу са 
чланом 30. став 2. Закона о јавним предузећима, Комисија 
је на седници од 7. маја 2015. године, утврдила резултат 
за сваког кандидата.

Кандидате, који су, у складу са задатим параметрима 
утврђеним Јавним конкурсом, испунили прописане услове 
за именовање директора Јавног предузећа ''Урбанизам'' 
Завод за урбанизам Нови Сад, Комисија за именовања 
Града Новог Сада је на седници од 7. маја 2015. године, 
на основу члана 31. став 1. Закона о јавним предузећима, 
уврстила на Ранг листу кандидата за именовање дирек-
тора Јавног предузећа ''Урбанизам'' Завод за урбанизам 
Нови Сад:

1.  Душан Миладиновић, 
дипломирани инжењер архитектуре  47 бодова

2.  Мр Драган Дунчић, 
дипломирани просторни планер 46 бодова

3. Др Драгољуб Тица, 
доктор економских наука 38 бодова

На основу Ранг листе кандидата, Комисија је утврдила 
Листу кандидата за именовање директора Јавног предузећа 
''Урбанизам'' Завод за урбанизам Нови Сад, са бројчано 
исказаним и утврђеним резултатима:

1.  Душан Миладиновић, 
дипломирани инжењер архитектуре 47 бодова

2.  Мр Драган Дунчић, 
дипломирани просторни планер 46 бодова

3.  Др Драгољуб Тица, 
доктор економских наука 38 бодова

која је заједно са Записником о спроведеном изборном 
поступку достављена Градској управи за урбанизам и стам-
бене послове, ради припреме предлога акта о именовању 
директора Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урба-
низам Нови Сад.

На основу достављене Листе кандидата за именовање 
директора Јавног предузећа ''Урбанизам'' Завод за урба-
низам Нови Сад и Записника о спроведеном изборном 
поступку, утврђен је Предлог да се за директора Јавног 
предузећа ''Урбанизам'' Завод за урбанизам Нови Сад, на 
период од четири године именује Душан Миладиновић, 
дипломирани инжењер архитектуре из Новог Сада, као 
најбоље рангирани кандидат, који ће најкомпетентније 
обављати дужности директора Јавног предузећа ''Урбани-
зам'' Завод за урбанизам Нови Сад.

Ово решење је коначно.
Решење доставити: 
1.  Душану Миладиновићу из Н.Сада, Народног фронта  

52/4
2.  Мр Драгану Дунчићу из Новог Сада, Балзакова 31
3.  Др Драгољубу Тици из Новог Сада, Војводе Бојовића 

8/18

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД 
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
БРОЈ: 020-159/2015-I
29. мај 2014. године
НОВИ САД 

Председница 
Јелена Црногорац, с.р.
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На основу члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 119/12, 116/13 
– аутентично тумачење и 44/14 – 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 XL  седници од 29. маја  2015. године 
доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ЛИСЈЕ" 

НОВИ САД 

I. ВЛАДИМИР ЂАКОВИЋ, мастер економиста из Новог 
Сада, именује се за директора Јавног комуналног предузећа 
„Лисје“ Нови Сад, на период од четири године.

II. Ово решење објавиће се у „Службеном гласнику 
Републике Србије“ и „Службеном листу Града Новог Сада“, 
као и на званичној интернет презентацији Скупштине Града 
Новог Сада www.skupstinans.rs.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења садржан је у члану 
31. став 3. Закона о јавним предузећима и члану 24. тачка 
12. Статута Града Новог Сада. Чланом 31. став 3. Закона 
о јавним предузећима прописано је да оргaн кojи je нaдлeжaн 
зa имeнoвaњe, нaкoн рaзмaтрaњa дoстaвљeнe листe и 
прeдлoгa aктa, oдлучуje o имeнoвaњу дирeктoрa jaвнoг 
прeдузeћa, дoнoшeњeм рeшeњa o имeнoвaњу прeдлoжeнoг 
кaндидaтa или нeкoг другoг кaндидaтa сa листe, док је 
чланом 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада прописано 
да Скупштинa Града Новог Сада у склaду сa зaкoнoм, између 
осталог, имeнуje и рaзрeшaвa дирeктoрe jaвних кoмунaлних 
и других jaвних прeдузeћa, чији је оснивач Град Нови Сад.

На основу члана 26. став 1. Закона о јавним предузећима 
и члана 2. Решења о образовању Комисије за именовања 
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 10/13), Комисија за именовања Града Новог Сада је 
спровела Јавни конкурс за избор кандидата за именовање 
директора Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад, 
број: 352-1/2015-458-I од 27. марта 2015. године, који је 
објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“, број 
32/15 од 3. априла 2015. године.   

Јавним конкурсом, у складу са чланом 45. Статута Јавног 
комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад од 13. марта 2013. 
године, утврђено је да за Директора може бити именовано 
лице које испуњава следеће услове:

- да је пунолетно лице,
- да је држављанин Републике Србије,
- да има општу здравствену способност, 
- да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело 
које га чини недостојним за обављање послова,

- да има стечено високо образовање на студијама другог 
степена из научне области економске, правне или 
биотехничке науке (академске мастер студије или ака-
демске специјалистичке студије), односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године,

- да има три године радног стажа. 

Комисија за именовања Града Новог Сада је по истеку 
рока за подношење пријава, констатовала да је на Јавни 
конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног 
комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад, благовремено 
поднета једна разумљива и потпуна пријава. На основу 
увида у доказе о испуњености прописаних услова за 
именовање директора приложене уз пријаву кандидата, 
Комисија је на седници од 23. априла 2015. године саста-
вила Списак кандидата који испуњавају услове за 
именовање директора Јавног комуналног предузећа „Лисје“ 
Нови Сад.

Полазећи од обавезе оцењивања и рангирања канди-
дата утврђене у члану 30. став 1. Закона о јавним 
предузећима, Комисија је спровела изборни поступак 
оцењивањем стручне оспособљености кандидата на основу 
увида у поднету документацију и усменим разговором на 
основу кога је ценила да ли и у којој мери кандидат поседује 
посебне вештине и способности за руковођење Јавним 
комуналним предузећем, са освртом на карактеристике 
личности, способности за тимски рад и лидерске вештине, 
као и поседовање стручног знања из делатности Предузећа. 

На основу спроведеног изборног поступка, у складу са 
чланом 30. став 2. Закона о јавним предузећима, Комисија 
је на седници од 7. маја 2015. године, утврдила резултат 
за кандидата.

Кандидата који је, у складу са задатим параметрима 
утврђеним Јавним конкурсом, испунио прописане услове 
за именовање директора Јавног комуналног предузећа 
„Лисје“ Нови Сад, Комисија за именовања Града Новог 
Сада је на седници од 7. маја 2015. године, на основу члана 
31. став 1. Закона о јавним предузећима, уврстила на Ранг 
листу кандидата за именовање директора Јавног комунал-
ног предузећа „Лисје“ Нови Сад.

На основу Ранг листе кандидата, Комисија за именовања 
Града Новог Сада је утврдила Листу кандидата за 
именовање директора Јавног комуналног предузећа "Лисје" 
Нови Сад, са бројчано исказаним и утврђеним резултатом 
која је заједно са Записником о спроведеном изборном 
поступку достављена Градској управи за комуналне 
послове, ради припреме предлога акта о именовању 
директора Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад.

На основу достављене Листе кандидата за именовање 
директора Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад 
и Записника о спроведеном изборном поступку, утврђен је 
Предлог да се за директора Јавног комуналног предузећа 
„Лисје“ Нови Сад, на период од четири године именује ВЛА-
ДИМИР ЂАКОВИЋ, мастер економиста из Новог Сада, као 
најбоље рангирани кандидат, који ће најкомпетентније 
обављати дужности директора Јавног комуналног предузећа 
„Лисје“ Нови Сад.

Ово решење је коначно.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Ђаковић Владимиру из Новог Сада, Улица сиришка 

број 38

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
БРОЈ: 352-1/2015-788-I
29. мај 2015. године
НОВИ САД

Председница 
Јелена Црногорац, с.р.      
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На основу члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 119/12, 116/13 
– аутентично тумачење и 44/14 – 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 XL седници од 29. маја 2015. године 
доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ПУТ" 

НОВИ САД 

I. Жељко Џакула, дипломирани економиста из Сремске 
Каменице, именује се за директора Јавног комуналног 
предузећа „Пут“ Нови Сад, на период од четири године.

II. Ово решење објавиће се у „Службеном гласнику 
Републике Србије“ и „Службеном листу Града Новог Сада“, 
као и на званичној интернет презентацији Скупштине Града 
Новог Сада www.skupstinans.rs.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења садржан је у члану 
31. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 119/12, 116/13 – аутентично 
тумачење и 44/14 – др. закон) и члану 24. тачка 12. Ста-
тута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 43/08). 

Чланом 31. став 3. Закона о јавним предузећима про-
писано је да оргaн кojи je нaдлeжaн зa имeнoвaњe, нaкoн 
рaзмaтрaњa дoстaвљeнe листe и прeдлoгa aктa, oдлучуje 
o имeнoвaњу дирeктoрa jaвнoг прeдузeћa, дoнoшeњeм 
рeшeњa o имeнoвaњу прeдлoжeнoг кaндидaтa или нeкoг 
другoг кaндидaтa сa листe, док је чланом 24. тачка 12. Ста-
тута Града Новог Сада прописано да Скупштинa Града 
Новог Сада у склaду сa зaкoнoм, између осталог, имeнуje 
и рaзрeшaвa дирeктoрe jaвних кoмунaлних и других jaвних 
прeдузeћa.

На основу члана 26. став 1. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 119/12, 116/13 
– аутентично тумачење и 44/14 – др. закон) и члана 2. 
Решења о образовању Комисије за именовања Града Новог 
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 10/13), 
Комисија за именовања Града Новог Сада је спровела 
Јавни конкурс за избор кандидата за именовање дирек-
тора Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад број: 
34-853/2015-I од 27. марта 2015. године, који је објављен у 
„Службеном гласнику Републике Србије“, број 32/15 од 3. 
априла 2015. године.   

Јавним конкурсом, у складу са чланом 49. Статута Јавног 
комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад, утврђено је да за 
Директора може бити именовано лице које испуњава 
следеће услове:

-  да је пунолетно и пословно способно,
-  да има општу здравствену способност,
-  да је држављанин Републике Србије, 
-  да има најмање пет година радног искуства у струци,
-  да има високо образовање стечено на студијама трећег 
степена (доктор наука), другог степена (мастер ака-

демске студије, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије, магистар наука) 
из области правне науке (мастер правник), економске 
науке (мастер економиста), грађевинско инжењерство 
(мастер инжeњер грађевинарства), машинске науке 
(мастер инжeњер машинства) и хемијске науке (мастер 
хемичар), односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, 

-  да није осуђивано за кривично дело против привреде, 
правног саобраћаја и  службене дужности, 

-  да му није изречена мера безбедности забране 
обављања делатности која је претежна делатност 
Јавног предузећа.

Комисија за именовања Града Новог Сада је по истеку 
рока за подношење пријава, констатовала да је на Јавни 
конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног 
комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад, благовремено 
поднета једна разумљива и потуна пријава. На основу 
увида у доказе о испуњености прописаних услова за 
именовање директора приложених уз пријаве кандидата, 
Комисија је на седници од 23. априла 2015. године саста-
вила Списак кандидата који испуњавају услове за 
именовање директора Јавног комуналног предузећа „Пут“ 
Нови Сад.

Полазећи од обавезе оцењивања и рангирања канди-
дата утврђене у члану 30. став 1. Закона о јавним 
предузећима, Комисија је спровела изборни поступак 
оцењивањем стручне оспособљености кандидата на основу 
увида у поднету документацију и усменим разговором на 
основу кога је ценила да ли и у којој мери кандидат поседује 
посебне вештине и способности за руковођење Јавним 
комуналним предузећем, са освртом на карактеристике 
личности, способности за тимски рад и лидерске вештине, 
као и поседовање стручног знања из делатности Предузећа. 

На основу спроведеног изборног поступка, у складу са 
чланом 30. став 2. Закона о јавним предузећима, Комисија 
је на седници од 7. маја 2015. године, утврдила резултат 
за кандидата.

Кандидата, који је, у складу са задатим параметрима 
утврђеним Јавним конкурсом, испуно прописане услове за 
именовање директора Јавног комуналног предузећа „Пут“ 
Нови Сад, Комисија  је на седници од 7. маја 2015. године, 
на основу члана 31. став 1. Закона о јавним предузећима, 
уврстила на Ранг листу кандидата за именовање дирек-
тора Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад:

Жељко Џакула, дипломирани економиста 46 бодова
На основу Ранг листе кандидата, Комисија је утврдила 

Листу кандидата за именовање директора Јавног комунал-
ног предузећа „Пут“ Нови Сад:

Жељко Џакула, дипломирани економиста 46 бодова
која је заједно са Записником о спроведеном изборном 

поступку достављена Градској управи за саобраћај и путеве, 
ради припреме предлога акта о именовању директора 
Јавног комуналног предузећа "Пут" Нови Сад.

На основу достављене Листе кандидата за именовање 
директора Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад и 
Записника о спроведеном изборном поступку, утврђен је 
Предлог да се за директора Јавног комуналног предузећа 
„Пут“ Нови Сад, на период од четири године именује Жељко 
Џакула, дипломирани економиста из Сремске Каменице, 
као најбоље рангирани кандидат, који ће најкомпетентније 
обављати дужности директора Јавног комуналног предузећа 
„Пут“ Нови Сад.
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Ово решење је коначно.

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:

1. Жељку Џакули из Сремске Каменице, Мишелук III 
број 7

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
БРОЈ: 34-1518/2015-I
29. мај 2015. године
НОВИ САД

Председница 
Јелена Црногорац, с.р.
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На основу члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 119/12, 116/13 
– аутентино тумачење и 44/14 – 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 XL седници од 29. маја 2015. године доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ГРАДСКО 

ЗЕЛЕНИЛО" НОВИ САД 

I. АЛЕКСАНДАР БОГДАНОВИЋ, дипломирани инжењер 
за развој – машинска струка из Новог Сада, именује се за 
директора Јавног комуналног предузећа „Градско зеле-
нило“ Нови Сад, на период од четири године.

II. Ово решење објавиће се у „Службеном гласнику 
Републике Србије“ и „Службеном листу Града Новог Сада“, 
као и на званичној интернет презентацији Скупштине Града 
Новог Сада www.skupstinans.rs.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења садржан је у члану 
31. став 3. Закона о јавним предузећима и члану 24. тачка 
12. Статута Града Новог Сада. Чланом 31. став 3. Закона 
о јавним предузећима прописано је да оргaн кojи je нaдлeжaн 
зa имeнoвaњe, нaкoн рaзмaтрaњa дoстaвљeнe листe и 
прeдлoгa aктa, oдлучуje o имeнoвaњу дирeктoрa jaвнoг 
прeдузeћa, дoнoшeњeм рeшeњa o имeнoвaњу прeдлoжeнoг 
кaндидaтa или нeкoг другoг кaндидaтa сa листe, док је чла-
ном 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада прописано да 
Скупштинa Града Новог Сада у склaду сa зaкoнoм, између 
осталог, имeнуje и рaзрeшaвa дирeктoрe jaвних кoмунaлних 
и других jaвних прeдузeћa, чији је оснивач Град Нови Сад.

На основу члана 26. став 1. Закона о јавним предузећима 
и члана 2. Решења о образовању Комисије за именовања 
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 10/13), Комисија за именовања Града Новог Сада је 
спровела Јавни конкурс за избор кандидата за именовање 
директора Јавног комуналног предузећа „Градско зеле-
нило“ Нови Сад, број: 352-1/2015-519-I од 27. марта 2015. 

године, који је објављен у „Службеном гласнику Републике 
Србије“, број 32/15 од 3. априла 2015. године.   

Јавним конкурсом, у складу са чланом 38. Статута Јавног 
комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад од 14. 
марта 2013. године и од 20. марта 2015. године, утврђено 
је да за Директора може бити именовано лице које испуњава 
следеће услове:

-  да је пунолетно лице,
-  да је држављанин Републике Србије,
-  да има општу здравствену способност,
-  да има стечено високо образовање на студијама другог 
степена из научне области економске науке, правне 
науке, машинског инжењерства или биотехничке науке 
(мастер академске студије или специјалистичке 
академске студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године,

-  да има најмање пет година радног искуства, од чега 
три године на пословима за које је основано Предузеће 
или најмање три године на руководећем положају,

-  да није осуђивано за кривично дело против привреде, 
правног саобраћаја и службене дужности, и

-  да лицу није изречена мера  безбедности забране 
обављања делатности која је претежна делатност 
Јавног предузећа.

Комисија за именовања Града Новог Сада је по истеку 
рока за подношење пријава, констатовала да су на Јавни 
конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног 
комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, бла-
говремено поднете две разумљиве пријаве, од којих је 
једна потпуна, а друга непотпуна, коју је Комисија, у складу 
са Законом, одбацила закључком. На основу увида у доказе 
о испуњености прописаних услова за именовање дирек-
тора приложених уз пријаве кандидата, Комисија је на сед-
ници од 23. априла 2015. године саставила Списак канди-
дата који испуњавају услове за именовање директора Јавног 
комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад.

Полазећи од обавезе оцењивања и рангирања канди-
дата утврђене у члану 30. став 1. Закона о јавним 
предузећима, Комисија је спровела изборни поступак 
оцењивањем стручне оспособљености кандидата на основу 
увида у поднету документацију и усменим разговором на 
основу кога је ценила да ли и у којој мери кандидат поседује 
посебне вештине и способности за руковођење Јавним 
комуналним предузећем, са освртом на карактеристике 
личности, способности за тимски рад и лидерске вештине, 
као и поседовање стручног знања из делатности Предузећа. 

На основу спроведеног изборног поступка, у складу са 
чланом 30. став 2. Закона о јавним предузећима, Комисија 
је на седници од 7. маја 2015. године, утврдила резултат 
за кандидата.

Кандидата који је, у складу са задатим параметрима 
утврђеним Јавним конкурсом, испунио прописане услове 
за именовање директора Јавног комуналног предузећа 
„Градско зеленило“ Нови Сад, Комисија за именовања 
Града Новог Сада је на седници од 7. маја 2015. године, 
на основу члана 31. став 1. Закона о јавним предузећима, 
уврстила на Ранг листу кандидата за именовање дирек-
тора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови 
Сад. 

На основу Ранг листе кандидата, Комисија за именовања 
Града Новог Сада је утврдила Листу кандидата за 
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именовање директора Јавног комуналног предузећа „Град-
ско зеленило“ Нови Сад, са бројчано исказаним и утврђеним 
резултатом, која је заједно са Записником о спроведеном 
изборном поступку достављена Градској управи за кому-
налне послове, ради припреме предлога акта о именовању 
директора Јавног комуналног предузећа "Градско зеле-
нило" Нови Сад.

На основу достављене Листе кандидата за именовање 
директора Јавног комуналног предузећа „Градско зеле-
нило“ Нови Сад и Записника о спроведеном изборном 
поступку, утврђен је Предлог да се за директора Јавног 
комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, на 
период од четири године именује АЛЕКСАНДАР 
БОГДАНОВИЋ, дипломирани инжењер за развој – машин-
ска струка из Новог Сада, као најбоље рангирани канди-
дат, који ће најкомпетентније обављати дужности дирек-
тора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови 
Сад.

Ово решење је коначно.

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Александру Богдановићу из Новог Сада, Улица 

војводе Шупљикца 42/19

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
БРОЈ: 352-1/2015-787-I
29. мај 2015. године
НОВИ САД      

Председница
Јелена Црногорац, с.р.
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На основу члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 119/12, 
116/13-аутентично тумачење и 44/14-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 XL седници од 29. маја 2015. године 
доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "НОВОСАДСКА 
ТОПЛАНА" НОВИ САД

 
I. ДОБРОСАВ АРСОВИЋ, дипломирани економиста 

пословно – правног смера из Новог Сада, именује се за 
директора Јавног комуналног предузећа „Новосадска 
топлана“ Нови Сад, на период од четири године.

II. Ово решење објавиће се у „Службеном гласнику 
Републике Србије“ и „Службеном листу Града Новог Сада“, 
као и на званичној интернет презентацији Скупштине Града 
Новог Сада www.skupstinans.rs.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења садржан је у члану 
31. став 3. Закона о јавним предузећима и члану 24. тачка 

12. Статута Града Новог Сада. Чланом 31. став 3. Закона 
о јавним предузећима прописано је да оргaн кojи je нaдлeжaн 
зa имeнoвaњe, нaкoн рaзмaтрaњa дoстaвљeнe листe и 
прeдлoгa aктa, oдлучуje o имeнoвaњу дирeктoрa jaвнoг 
прeдузeћa, дoнoшeњeм рeшeњa o имeнoвaњу прeдлoжeнoг 
кaндидaтa или нeкoг другoг кaндидaтa сa листe, док је чла-
ном 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада прописано да 
Скупштинa Града Новог Сада у склaду сa зaкoнoм, између 
осталог, имeнуje и рaзрeшaвa дирeктoрe jaвних кoмунaлних 
и других jaвних прeдузeћa, чији је оснивач Град Нови Сад.

На основу члана 26. став 1. Закона о јавним предузећима 
и члана 2. Решења о образовању Комисије за именовања 
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 10/13), Комисија за именовања Града Новог Сада је 
спровела Јавни конкурс за избор кандидата за именовање 
директора Јавног комуналног предузећа „Новосадска 
топлана“ Нови Сад број: 352-1/2015-356-I од 27. марта 2015. 
године, који је објављен у „Службеном гласнику Републике 
Србије“, број 32/15 од 3. априла 2015. године.   

Јавним конкурсом, у складу са чланом 35. Статута Јавног 
комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад од 
13. марта 2013. године, утврђено је да за Директора може 
бити именовано лице које испуњава следеће услове:

- да је држављанин Републике Србије;
- да је пословно способно лице;
- да има општу здравствену способност;
- да поседује високу стручну спрему - правни, економски 
или други факултет друштвених, техничких или 
природних наука, у трајању од најмање 4 године ;   

- да има пет година радног стажа, од чега три године 
на пословима за које је основано Предузеће или 
најмање три године на руководећим положајима;

- да је стручњак у једној или више области из које је 
делатност од општег интереса за чије обављање је 
основано Предузеће; 

- да није осуђиван за кривично дело против привреде, 
правног саобраћаја и службене дужности;

- да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци или кажњиво дело 
које га чини недостојним за обављање послова;

- да лицу није изречена мера безбедности забране 
обављања делатности, која је претежна делатност 
Предузећа. 

Комисија за именовања Града Новог Сада је по истеку 
рока за подношење пријава, констатовала да су на Јавни 
конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног 
комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад, 
благовремено поднете две разумљиве пријаве од којих је 
једна потпуна, а друга непотпуна, коју је Комисија, у складу 
са Законом, одбацила Закључком. На основу увида у доказе 
о испуњености прописаних услова за именовање дирек-
тора приложених уз пријаву кандидата, Комисија је на сед-
ници од 23. априла 2015. године, саставила Списак канди-
дата који испуњавају услове за именовање директора Јавног 
комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад.

Полазећи од обавезе оцењивања и рангирања канди-
дата утврђене у члану 30. став 1. Закона о јавним преду-
зећима, Комисија је спровела изборни поступак оцењивањем 
стручне оспособљености кандидата на основу увида у под-
нету документацију и усменим разговором на основу кога 
је ценила да ли и у којој мери кандидат поседује посебне 
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вештине и способности за руковођење Јавним комунал-
ним предузећем, са освртом на карактеристике личности, 
способности за тимски рад и лидерске вештине, као и 
поседовање стручног знања из делатности Предузећа. 

На основу спроведеног изборног поступка, у складу са 
чланом 30. став 2. Закона о јавним предузећима, Комисија 
је на седници од 7. маја 2015. године, утврдила резултат 
за кандидата.

Кандидата, који је, у складу са задатим параметрима 
утврђеним Јавним конкурсом, испунио прописане услове 
за именовање директора Јавног комуналног предузећа 
„Новосадска топлана“ Нови Сад, Комисија за именовања 
Града Новог Сада је на седници од 7. маја 2015. године, 
на основу члана 31. став 1. Закона о јавним предузећима, 
уврстила на Ранг листу кандидата за именовање дирек-
тора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ 
Нови Сад.

На основу Ранг листе кандидата, Комисија за именовања 
Града Новог Сада је утврдила Листу кандидата за 
именовање директора Јавног комуналног предузећа „Ново-
садска топлана“ Нови Сад, са бројчано исказаним и 
утврђеним резултатом, која је заједно са Записником о 
спроведеном изборном поступку достављена Градској 
управи за комуналне послове, ради припреме предлога 
акта о именовању директора Јавног комуналног предузећа 
"Новосадска топлана" Нови Сад.

На основу достављене Листе кандидата за именовање 
директора Јавног комуналног предузећа „Новосадска 
топлана“ Нови Сад и Записника о спроведеном изборном 
поступку, утврђен је Предлог да се за директора Јавног 
комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад, на 
период од четири године именује ДОБРОСАВ АРСОВИЋ, 
дипломирани економиста пословно – правног смера, из 
Новог Сада као најбоље рангирани кандидат, који ће 
најкомпетентније обављати дужности директора Јавног 
комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад.

Ово решење је коначно.

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:

1. Добросаву Арсовићу из Новог Сада, Улица Петра 
Добровић број 27. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
БРОЈ:352-1/2015-785-I
29. мај 2015. године
НОВИ САД      

Председница 
Јелена Црногорац, с.р.
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На основу члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 119/12, 
116/13-аутентично тумачење и 44/14-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 XL седници од 29. маја 2015. године 
доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДОВОД 

И КАНАЛИЗАЦИЈА" НОВИ САД 

I. МИЛОШ СТАНИСАВЉЕВИЋ, дипломирани матема-
тичар – професор математике, из Буковца, именује се за 
директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и 
канализација“ Нови Сад, на период од четири године.

II. Ово решење објавиће се у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије“ и „Службеном листу Града Новог Сада“, као 
и на званичној интернет презентацији Скупштине Града 
Новог Сада www.skupstinans.rs.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења садржан је у члану 
31. став 3. Закона о јавним предузећима и члану 24. тачка 
12. Статута Града Новог Сада. Чланом 31. став 3. Закона 
о јавним предузећима прописано је да оргaн кojи je нaдлeжaн 
зa имeнoвaњe, нaкoн рaзмaтрaњa дoстaвљeнe листe и 
прeдлoгa aктa, oдлучуje o имeнoвaњу дирeктoрa jaвнoг 
прeдузeћa, дoнoшeњeм рeшeњa o имeнoвaњу прeдлoжeнoг 
кaндидaтa или нeкoг другoг кaндидaтa сa листe, док је чла-
ном 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада прописано да 
Скупштинa Града Новог Сада у склaду сa зaкoнoм, између 
осталог, имeнуje и рaзрeшaвa дирeктoрe jaвних кoмунaлних 
и других jaвних прeдузeћa, чији је оснивач Град Нови Сад.

На основу члана 26. став 1. Закона о јавним предузећима 
и члана 2. Решења о образовању Комисије за именовања 
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 10/13), Комисија за именовања Града Новог Сада је 
спровела Јавни конкурс за избор кандидата за именовање 
директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и 
канализација“ Нови Сад број: 352-1/2015-427-I од 27. марта 
2015. године, који је објављен у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије“, број 32/15 од 3. априла 2015. године.   

Јавним конкурсом, у складу са чланом 36. Статута Јавног 
комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад 
од 13. марта 2013. године и од 10. јуна 2014. године, 
утврђено је да за Директора може бити именовано лице 
које испуњава следеће услове:

- да је пунолетно лице,
- да је држављанин Републике Србије,
- да има општу здравствену способност, 
- да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело 
које га чини недостојним за обављање послова,

- да има стечено високо образовање другог степена из 
научне области економске, правне, биотехничке, 
рачунарске, математичке и историјске науке, гео-науке 
и туризмологије, машинско инжењерство, менаџмент 
и бизнис или мултидисциплинарне научне области, 
односно основне студије у трајању од најмање четири 
године и

 - да има најмање 6 година радног искуства. 

Комисија за именовања Града Новог Сада је по истеку 
рока за подношење пријава, констатовала да су на Јавни 
конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног 
комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад, 
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благовремено поднете четири пријаве, од којих су три 
разумљиве и потпуне, док је једна пријава неразумњива и 
непотпуна, коју је Комисија, у складу са Законом, одбацила 
Закључком. На основу увида у доказе о испуњености про-
писаних услова за именовање директора приложених уз 
пријаве кандидата, Комисија је на седници од 23. априла 
2015. године саставила Списак кандидата који испуњавају 
услове за именовање директора Јавног комуналног 
предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад.

Полазећи од обавезе оцењивања и рангирања канди-
дата утврђене у члану 30. став 1. Закона о јавним 
предузећима, Комисија је спровела изборни поступак 
оцењивањем стручне оспособљености кандидата на основу 
увида у поднету документацију и усменим разговором на 
основу кога је ценила да ли и у којој мери кандидати поседују 
посебне вештине и способности за руковођење Јавним 
комуналним предузећем, са освртом на карактеристике 
личности, способности за тимски рад и лидерске вештине, 
као и поседовање стручног знања из делатности Предузећа. 

На основу спроведеног изборног поступка, у складу са 
чланом 30. став 2. Закона о јавним предузећима, Комисија 
је на седници од 7. маја 2015. године, утврдила резултате 
за кандидате.

Кандидате, који су, у складу са задатим параметрима 
утврђеним Јавним конкурсом, испунили прописане услове 
за именовање директора Јавног комуналног предузећа 
„Водовод и канализација“ Нови Сад, Комисија за именовања 
Града Новог Сада је на седници од 7. маја 2015. године, 
на основу члана 31. став 1. Закона о јавним предузећима, 
уврстила на Ранг листу кандидата за именовање дирек-
тора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ 
Нови Сад.

На основу Ранг листе кандидата, Комисија за именовања 
Града Новог Сада је утврдила Листу кандидата за 
именовање директора Јавног комуналног предузећа „Водо-
вод и канализација“ Нови Сад, са бројчано исказаним и 
утврђеним резултатом, која је заједно са Записником о 
спроведеном изборном поступку достављена Градској 
управи за комуналне послове, ради припреме предлога 
акта о именовању директора Јавног комуналног предузећа 
"Водовод и канализација" Нови Сад.

На основу достављене Листе кандидата за именовање 
директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и 
канализација“ Нови Сад и Записника о спроведеном избор-
ном поступку, утврђен је Предлог да се за директора Јавног 
комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад, 
на период од четири године именује МИЛОШ СТАНИ-
САВЉЕВИЋ, дипломирани математичар- професор мате-
матике, из Буковца, као најбоље рангирани кандидат, који 
ће најкомпетентније обављати дужности директора Јавног 
комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад.

Ово решење је коначно.

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:

1. Милошу Станисављевићу из Буковца, Улица Змај 
Јовина број 12,

2. Др Драгољубу Тици, из Новог Сада, Војводе Бојовића 
број 8/18, и

3. Мр Горану Радојеву, из Новог Сада, Улица Паје 
Марковића Адамова број 11/4.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
БРОЈ:352-1/2015-786-I
29. мај 2015. године
НОВИ САД      

Председница 
Јелена Црногорац, с.р.
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На основу члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 119/12, 116/13 
– аутентино тумачење и 44/14 – 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 XL седници од 29. маја 2015. године 
доноси  

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
"НОВИ САД" НОВИ САД 

III. Милан Станивуковић, дипломирани економиста из 
Новог Сада, именује се за директора Јавног градског 
саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад, на период 
од четири године.

IV. Ово решење објавиће се у „Службеном гласнику 
Републике Србије“ и „Службеном листу Града Новог Сада“, 
као и на званичној интернет презентацији Скупштине Града 
Новог Сада www.skupstinans.rs.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења садржан је у члану 
31. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени глас-
ник Републике Србије“, бр. 119/12, 116/13 – аутентино 
тумачење и 44/14 – др. закон) и члану 24. тачка 12. Ста-
тута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 43/08). 

Чланом 31. став 3. Закона о јавним предузећима про-
писано је да оргaн кojи je нaдлeжaн зa имeнoвaњe, нaкoн 
рaзмaтрaњa дoстaвљeнe листe и прeдлoгa aктa, oдлучуje 
o имeнoвaњу дирeктoрa jaвнoг прeдузeћa, дoнoшeњeм 
рeшeњa o имeнoвaњу прeдлoжeнoг кaндидaтa или нeкoг 
другoг кaндидaтa сa листe, док је чланом 24. тачка 12. Ста-
тута Града Новог Сада прописано да Скупштинa Града 
Новог Сада у склaду сa зaкoнoм, између осталог, имeнуje 
и рaзрeшaвa дирeктoрe jaвних кoмунaлних и других jaвних 
прeдузeћa.

На основу члана 26. став 1. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 119/12, 116/13 
– аутентино тумачење и 44/14 – др. закон) и члана 2. 
Решења о образовању Комисије за именовања Града Новог 
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 10/13), 
Комисија за именовања Града Новог Сада је спровела 
Јавни конкурс за избор кандидата за именовање дирек-
тора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ 
Нови Сад број: 34-845/2015-I од 27. марта 2015. године, 
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који је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“, 
број 32/15 од 3. априла 2015. године.   

Јавним конкурсом, у складу са чланом 49. Статута Јавног 
градског саобраћајног предузећа, утврђено је да за Дирек-
тора може бити именовано лице које испуњава следеће 
услове:

- да је држављанин Републике Србије, 
-  да није осуђивано за кривично дело против привреде, 
правног саобраћаја и службене дужности,

- да поседује високу стручну спрему стечену на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, 
факултет техничких наука (саобраћајни или машин-
ски смер), економски или правни факултет,

- да има најмање пет  година радног стажа у струци.
Комисија за именовања Града Новог Сада је по истеку 

рока за подношење пријава, констатовала да су на Јавни 
конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног 
градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад, 
благовремено поднете три разумљиве пријаве, од којих су 
две потпуне, а једна непотпуна, коју је Комисија, у складу 
са Законом, одбацила Закључком. На основу увида у доказе 
о испуњености прописаних услова за именовање дирек-
тора приложених уз пријаве кандидата, Комисија је на сед-
ници од 23. априла 2015. године саставила Списак канди-
дата који испуњавају услове за именовање директора Јавног 
градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад.

Полазећи од обавезе оцењивања и рангирања кандидата 
утврђене у члану 30. став 1. Закона о јавним предузећима, 
Комисија је спровела изборни поступак оцењивањем 
стручне оспособљености кандидата на основу увида у под-
нету документацију и усменим разговором на основу кога 
је ценила да ли и у којој мери кандидат поседује посебне 
вештине и способности за руковођење Јавним предузећем, 
са освртом на карактеристике личности, способности за 
тимски рад и лидерске вештине, као и поседовање струч-
ног знања из делатности Предузећа. 

На основу спроведеног изборног поступка, у складу са 
чланом 30. став 2. Закона о јавним предузећима, Комисија 
је на седници од 7. маја 2015. године, утврдила резултатe 
за кандидате.

Кандидати, који су, у складу са задатим параметрима 
утврђеним Јавним конкурсом, испунили прописане услове 
за именовање директора Јавног градског саобраћајног 
предузећа „Нови Сад“ Нови Сад, Комисија је на седници 
од 7. маја 2015. године, на основу члана 31. став 1. Закона 
о јавним предузећима, уврстила на Ранг листу кандидата 
за именовање директора Јавног градског саобраћајног 
предузећа „Нови Сад“ Нови Сад:

1.  Милан Станивуковић, 
дипломирани економиста 44 бода

2.  Др Илија Танацков, 
доктор техничких наука 43 бода

На основу Ранг листе кандидата, Комисија је утврдила 
Листу кандидата за именовање директора Јавног градског 
саобраћајног предузећа "Нови Сад" Нови Сад, са бројчано 
исказаним и утврђеним резултатима:

1.  Милан Станивуковић, 
дипломирани економиста 44 бода

2.  Др Илија Танацков, 
доктор техничких наука  43 бода

која је заједно са Записником о спроведеном изборном 
поступку достављена Градској управи за саобраћај и путеве, 
ради припреме предлога акта о именовању директора 
Јавног градског саобраћајног предузећа "Нови Сад" Нови 
Сад.

На основу достављене Листе кандидата за именовање 
директора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови 
Сад“ Нови Сад и Записника о спроведеном изборном 
поступку, утврђен је Предлог да се за директора Јавног 
градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад, на 
период од четири године именује Милан Станивуковић, 
дипломирани економиста из Новог Сада, као најбоље ран-
гирани кандидат, који ће најкомпетентније обављати дуж-
ности директора Јавног градског саобраћајног предузећа 
„Нови Сад“ Нови Сад.

Ово решење је коначно.

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
2. Милану Станивуковићу из Новог Сада, Народног 

фронта 55б, 
3. Др Илији Танацкову из Новог Сада, Ресавска 4

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
БРОЈ: 34-1517/2015-I
29. мај 2015. године
НОВИ САД

Председница 
Јелена Црногорац, с.р.      
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На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада 

- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 43/08) 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, 50/10, 38/11 и 52/13), Скупштина 
Града Новог Сада на XL седници од 29. маја 2015. године 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА УПРАВНОГ 
ОДБОРА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ 

СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА НОВОГ 
САДА, НОВИ САД

I

Разрешавају се дужности у Управном одбору Завода за 
заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад:

председника:
РАНКО БАБИЋ

члана:
СТЕВАН МИШКОВ
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II

У Управни одбор Завода за заштиту споменика културе 
Града Новог Сада, Нови Сад, именују се:

за председника:
МАРИНКО ТИЦА
за члана:
МИЛОШ БАЊАНИН

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: 022-1/2015-76-I
29. мај 2015. године  
НОВИ САД

Председница 
Јелена Црногорац, с.р.
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На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој 

заштити („Службени гласник РС“, бр. 107/05, 72/09 - др. 
закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – др. закон и 93/14) 
и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен 
текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), 
Скупштина Града Новог Сада на XL седници од 29. маја 
2015. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНИЦЕ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА 
ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА 

НОВИ САД
I

ВЕСНА МАРКОВИЋ се разрешава дужности чланице 
Надзорног одбора Завода за здравствену заштиту студе-
ната Нови Сад.

II

БОЈАН ЛЕЧИЋ се именује за члана Надзорног одбора 
Завода за здравствену заштиту студената 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: 022-1/2015-77-I
29. мај 2015. године  
НОВИ САД

Председница 
Јелена Црногорац, с.р.
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На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада 

- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 43/08) и члана 7. Одлуке о установама културе чији је 
оснивач Град Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", 
бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11 и 52/13), Скупштина Града 
Новог Сада на XL седници од 29. маја 2015. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРКЕ 

ПОЗОРИШТА МЛАДИХ, НОВИ САД 
I

ЕМИЛИЈА МРДАКОВИЋ, глумац - луткар за луткарско 
позориште, именује се за директорку Позоришта младих, 
Нови Сад, на период од четири године.

II

Ово решење објавиће се у "Службеном листу Града 
Новог Сада".

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - 
пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 
43/08), прописано је да Скупштина Града Новог Сада, у 
складу са законом, именује и разрешава директоре установа 
чији је оснивач Град.

Чланом 7. Одлуке о установама културе чији је оснивач 
Град Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 
11/10, 39/10, 50/10, 38/11 и 52/13), прописано је да Скупштина 
Града Новог Сада именује директора Позоришта младих, 
Нови Сад, на период од четири године и да може бити 
поново именован. Скупштина Града именује директора на 
основу предлога Управног одбора, након претходно 
спроведеног јавног конкурса који расписује и спроводи 
Управни одбор. 

Чланом 16. Статута Позоришта младих, Нови Сад, про-
писано је да за директора Позоришта може бити имено-
вано лице које поред општих услова, прописаних законом 
испуњава и следеће услове:

- стечено високо образовање из научне области драм-
ске и аудиовизуелне уметности или филолошке науке, 
на студијама другог степена (дипломске академске 
студије – мастер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године,

- најмање пет година радног искуства у струци.
Кандидат за директора дужан је да предложи програм 

рада и развоја Позоришта за мандатни период од четири 
године, као саставни део конкурсне документације.

Управни одбор Позоришта младих, Нови Сад, на сед-
ници од 8. априла 2015. године, донео је Одлуку о 
расписивању јавног конкурса за избор директора Позо-
ришта младих, Нови Сад, који је објављен у дневним листо-
вима "Дневник" и „Данас“ 10. априла 2015. године. У про-
писаном року, пријаву на конкурс поднео је један канди-
дат. 

На седници одржаној 24. априла 2015. године, Управни 
одбор Позоришта младих, Нови Сад констатовао је да је 
једини кандидат Емилија Мрдаковић, уз пријаву на јавни 
конкурс приложила сву потребну документацију са дока-
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зима да испуњава прописане услове из конкурса, као и 
Програм рада и развоја Позоришта младих, Нови Сад у 
наредне четири године.

Управни одбор је донео одлуку да предложи Скупштини 
Града Новог Сада да се за директорку Позоришта младих, 
Нови Сад, на мандатни период од четири године, именује 
Емилија Мрдаковић, глумац - луткар за луткарско позориште, 
која испуњава све услове из јавног конкурса. Оцењено је 
да се Програм рада и развоја Позоришта младих, Нови 
Сад, у наредне четири године, који је предложила Емилија 
Мрдаковић, базира на конкретним решењима и да одго-
вара потребама Позоришта младих, Нови Сад.

Комисија за кадровска, административна и мандатно-
имунитетна питања Скупштине Града Новог Сада, на 133. 
седници од 13. маја 2015. године, на основу предлога Управ-
ног одбора Позоришта младих, Нови Сад, утврдила је Пред-
лог решења да се Емилија Мрдаковић, глумац - луткар за 
луткарско позориште, именује за директорку Позоришта 
младих, Нови Сад.

Поука о правном средству:
Против овог решења може се покренути управни спор 

пред Управним судом у Београду у року од 30 дана од дана 
достављања Решења. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2015-78-I
29. мај 2015. године  
НОВИ САД

Председница 
Јелена Црногорац, с.р.

308
На основу члана 54. Закона о основама система 

образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 
52/11, 55/13 и 35/15 – аутентично тумачење) и члана 24. 
тачка 29. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст 
("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина 
Града Новог Сада на XL седници од 29. маја 2015. године 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

„ЂУРА ЈАКШИЋ“, КАЋ

I

ЗОРАН ГРБИЋ, представник јединице локалне самоу-
праве, разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе "Ђура Јакшић“, Каћ.

II

НЕНАД СЕКУЛИЋ се именује за члана Школског одбора 
Основне школе "Ђура Јакшић“, Каћ, као представник 
јединице локалне самоуправе.

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: 022-1/2015-79-I
29. мај 2015. године  
НОВИ САД Председница 

Јелена Црногорац, с.р.

309
На основу члана 54. Закона о основама система 

образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 
52/11, 55/13 и 35/15 – аутентично тумачење) и члана 24. 
тачка 29. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст 
("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина 
Града Новог Сада на XL седници од 29. маја 2015. године 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНИЦЕ 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

„МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“, НОВИ САД

I
НАТАША ГАВРАНОВИЋ, представник родитеља, раз-

решава се дужности чланице Школског одбора Основне 
школе „Милош Црњански“, Нови Сад.

II
МАРИЈА МАРЈАНОВИЋ се именује за чланицу Школ-

ског  одбора  Основне школе „Милош Црњански“, Нови 
Сад, као представник родитеља.

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: 022-1/2015-80-I
29. мај 2015. године  
НОВИ САД Председница 

Јелена Црногорац, с.р.

310
На основу члана 54. Закона о основама система 

образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 
52/11, 55/13 и 35/15 – аутентично тумачење) и члана 24. 
тачка 29. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст 
("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина 
Града Новог Сада на XL седници од 29. маја 2015. године 
доноси



558. страна – Број 21 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 29. мај 2015.

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНИЦЕ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 
ШКОЛЕ „ИВО ЛОЛА РИБАР“, НОВИ САД

I

НЕВЕНКА ВРТУЛЕК, представник родитеља, разрешава 
се дужности чланице Школског одбора Основне школе „Иво 
Лола Рибар“, Нови Сад.

II

МИЛАН ЧОБАНОВ се именује за члана Школског  одбора  
Основне школе „Иво Лола Рибар“, Нови Сад, као представ-
ник родитеља.

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: 022-1/2015-81-I
29. мај 2015. године  
НОВИ САД Председница 

Јелена Црногорац, с.р.

311
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 XL седници 
од 29. маја 2015. године доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
О  ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ И ИЗБОРУ 
ЗАМЕНИЦЕ ПРЕДСЕДНИЦЕ САВЕТА ЗА 

ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
I

ЈЕЛЕНИ ЦРНОГОРАЦ престаје дужност заменице пред-
седнице Савета за заштиту животне средине, на основу 
поднете оставке.

II

ТАЊА ЖАРКОВИЋ се бира за заменицу председнице 
Савета за заштиту животне средине.

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: 022-1/2015-83-I
29. мај 2015. године  
НОВИ САД Председница 

Јелена Црногорац, с.р.

312
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 XL седници 
од 29. маја 2015. године доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
О  ИЗБОРУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА 

ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ, СОЦИЈАЛНУ 
ЗАШТИТУ И ДРУШТВЕНУ БРИГУ О ДЕЦИ 

И ОМЛАДИНИ
I

АЛЕКСАНДАР ПУТНИК се бира за члана Савета за 
здравствену заштиту, социјалну заштиту и друштвену бригу 
о деци и омладини.

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: 022-1/2015-84-I
29. мај 2015. године  
НОВИ САД Председница 

Јелена Црногорац, с.р.

313
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 XL седници 
од 29. маја 2015. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О  ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ И ИЗБОРУ 
ЗАМЕНИЦЕ ПРЕДСЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ 

ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ
I

ЈЕЛЕНИ ЦРНОГОРАЦ престаје дужност заменице пред-
седнице Комисије за родну равноправност, на основу под-
нете оставке.

II
БОЈАНА ПЕЋО се бира за заменицу председнице 

Комисије за родну равноправност.

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: 022-1/2015-85-I
29. мај 2015. године  
НОВИ САД  Председница 

Јелена Црногорац, с.р.



29. мај 2015. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 21 – Страна 559.    

314
На основу члана 24. тачка 44. Статута Града Новог Сада 

- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 43/08), а у вези са чланом 29. став 5. Закона о 
комуналној полицији ("Службени гласник РС", број 51/09), 
Скупштина Града Новог Сада на XL седници од 29. маја 
2015. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊЕУ 

ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА РЕШАВАЊЕ 
ПРИТУЖБИ НА РАД КОМУНАЛНЕ 

ПОЛИЦИЈЕ

I

НЕНАД БАРАЦ се разрешава дужности председника 
Комисије за решавање притужби на рад Комуналне 
полиције.

II

ДАМИР ЗЛОЈУТРО се именује за председника Комисије 
за решавање притужби на рад Комуналне полиције.

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: 022-1/2015-86-I
29. мај 2015. године  
НОВИ САД

Председница 
Јелена Црногорац, с.р.

315
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада 

- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 43/08) и члана 11. Одлуке о установама културе чији 
је оснивач Град Нови Сад ("Службени лист Града Новог 
Сада", бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11 и 52/13), Скупштина 
Града Новог Сада на XL седници од 29. маја 2015. године 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА НОВОГ САДА, 

НОВИ САД

I

Др АНДРЕЈУ ФАЈГЕЉУ престаје дужност директора 
Културног центра Новог Сада, Нови Сад, пре истека 
мандата, на основу поднете оставке.

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: 022-1/2015-89-I
29. мај 2015. године  
НОВИ САД Председница 

Јелена Црногорац, с.р.

316
На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада 

- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 43/08) и члана 9. Одлуке о установама културе чији је 
оснивач Град Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", 
бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11 и 52/13), Скупштина Града 
Новог Сада на XL седници од 29. маја 2015. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА НОВОГ 

САДА, НОВИ САД
I

БОЈАН ПАНАОТОВИЋ се именује за вршиоца дужности 
директора Културног центра Новог Сада, Нови Сад, од 1. 
јуна 2015. године, до именовања директора по основу јавног 
конкурса, а најдуже до 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: 022-1/2015-90-I
29. мај 2015. године  
НОВИ САД Председница 

Јелена Црногорац, с.р.

317
На основу члана 54. Закона о основама система 

образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 
52/11, 55/13 и 35/15 – аутентично тумачење) и члана 24. 
тачка 29. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст 
("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина 
Града Новог Сада на XL седници од 29. маја 2015. године 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА И ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНИЦЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 
ШКОЛЕ „ИВАН ГУНДУЛИЋ“, НОВИ САД



560. страна – Број 21 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 29. мај 2015.

I

КОСТА ЦРНОГОРАЦ, представник јединице локалне 
самоуправе, разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Иван Гундулић“, Нови Сад.

II

ДРАГАНА ПОПОВИЋ се именује за чланицу Школског  
одбора  Основне школе „Иван Гундулић“, Нови Сад, као 
представник јединице локалне самоуправе.

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: 022-1/2015-91-I
29. мај 2015. године  
НОВИ САД

Председница 
Јелена Црногорац, с.р.

ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ УЗ:

–   ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ  
 РЕГУЛАЦИЈЕ „БУЛЕВАР III“ У НОВОМ САДУ

– ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА РУМЕНКА

– ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ 
НА ПЕТРОВАРАДИНСКОЈ АДИ У ПЕТРОВАРАДИНУ



29. мај 2015. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 21 – Страна 561.    



562. страна – Број 21 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 29. мај 2015.



29. мај 2015. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 21 – Страна 563.    



564. страна – Број 21 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 29. мај 2015.



29. мај 2015. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 21 – Страна 565.    

С А Д Р Ж А Ј
Рег. бр.         Предмет        Страна Рег. бр.         Предмет        Страна

ГРАД НОВИ САД

Скупштина

280 Одлука о одређивању процента јавног 
 капитала Града Новог Сада у привре-
 дном друштву "Дневник" Акционарско 
 друштво за новинско-издавачку дела-
 тност, Нови Сад, који се приватизује 503

281 Одлука о изменама и допунама Плана 
 детаљне регулације ”Булевар III'” у 
 Новом Саду 503

282 План генералне регулације насељеног 
 места Руменка 505

283 План детаљне регулације постројења 
 за прераду воде на Петроварадинској 
 ади у Петроварадину 534

284 Решење о избору Заштитника грађана 543

285 Решење о давању сагласности на план 
 рада Комуналне полиције Града Новог 
 Сада за 2015. годину 543

286  Решење о давању сагласности на Од-
 луку о изменама Програма пословања 
 Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ 
 Нови Сад за 2015. годину 543

287 Решење о давању сагласности на Од-
 луку о изменама Програма пословања 
 Јавног комуналног предузећа „Водовод 
 и канализација“ Нови Сад за 2015. годину 544

288 Решење о давању сагласности на Од-
 луку о изменама Програма пословања 
 Јавног комуналног предузећа „Новосад-
 ска топлана“ Нови Сад за 2015. годину 544

289 Решење о давању сагласности на Од-
 луку о измени Програма рада Култур-
 ног центра Новог Сада, Нови Сад за 
 2015. годину 544

290 Решење о давању сагласности на Од-
 луку о изменама Програм рада ”Ново-
 садског позоришта - Újvidéki Színház”, 
 Нови Сад за 2015. годину 545

291 Решење давању сагласности на Од-
 луку о измени Статута Културног цен-
 тра Новог Сада, Нови Сад 545

292 Решење о давању назива булевару и 
 промени назива дела улице у Новом 
 Саду 545

293 Решење о давању назива пролазу у 
 Новом Саду 545

294 Решење о недавању сагласности 
 ”TEHNO-INŽENJERING MP&VV DRU-
 ŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVOR-
 NOŠĆU ZA GRADNJU, PROJEKTOVA-
 NJE I TRGOVINU NOVI SAD” са седи-
 штем у Новом Саду, на употребу нази-
 ва Града Новог Сада у називу овог 
 привредног друштва 546

295 Решење о давању на коришћење не-
 покретност у јавној својини Града Но-
 вог Сада и то зграда основног образо-
 вања – школа, зграда број 1 у Буковцу 546

296 Решење о престанку дужности дирек-
 тора  Јавног комуналног предузећа за 
 одржавање стамбених и пословних 
 простора  "Стан" Нови Сад 546

297 Решење о именовању вршиоца дуж-
 ности директора Јавног комуналног 
 предузећа за одржавање стамбених и 
 пословних простора „Стан“ Нови Сад 547

298 Решење о именовању директора Јавног 
 предузећа "Урбанизам" Завод за урба-
 низам Нови Сад 547

299 Решење о именовању директора Јавног 
 комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад  549

300 Решење о именовању директора Јавног 
 комуналног предузећа "Пут" Нови Сад  550

301 Решење о именовању директора Јавног 
 комуналног предузећа "Градско зеле-
 нило" Нови Сад  551

302 Решење о именовању директора Јавног 
 комуналног предузећа "Новосадска 
 топлана" Нови Сад 552

303 Решење о именовању директора Јавног 
 комуналног предузећа "Водовод и ка-
 нализација" Нови Сад  553

304 Решење о именовању директора Јавног 
 градског саобраћајног предузећа "Нови 
 Сад" Нови Сад  554

305 Решење о разрешењу и именовању 
 председника и члана Управног одбора 
 Завода за заштиту споменика културе 
 Града Новог Сада, Нови Сад 555

306 Решење о разрешењу чланице и име-
 новању члана Надзорног одбора За-
 вода за здравствену заштиту студе-
 ната Нови Сад 556

307 Решење о именовању директорке 
 Позоришта младих, Нови Сад  556
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Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Oдговорни уредник: Златко Буцало.
Уредништво: Градска управа за прописе Града Новог Сада,

21000 Нови Сад, Жарка Зрењанина 2, Телефон: 021/451-726.
Годишња претплата: 3.500,00 динара. Уплатни рачун број: 840-742341843-24;

По моделу 97 са позивом на број 20-511, Министарство финансија - Управа за трезор, Филијала Нови Сад.
Прималац: Приходи градских органа управе

Сврха плаћања: За “Службени лист Града Новог Сада”.
Рачунарска обрада и штампа:

Служба за заједничке послове Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, 21000 Нови Сад, телефон: 021/4882-700

Рег. бр.         Предмет        Страна Рег. бр.         Предмет        Страна

308 Решење о разрешењу и именовању 
 члана Школског одбора Основне школе 
 „Ђура Јакшић“, Каћ 557

309 Решење о разрешењу и именовању 
 чланице Школског одбора Основне 
 школе „Милош Црњански“, Нови Сад 557

310 Решење о разрешењу чланице и име-
 новању члана Школског одбора Осно-
 вне школе „Иво Лола Рибар“, Нови Сад 558

311 Решење о престанку дужности и избо-
 ру заменице председнице Савета за 
 заштиту животне средине 558

312 Решење о  избору члана Савета за 
 здравствену заштиту, социјалну за-
 штиту и друштвену бригу о деци и 
 омладини 558

313 Решење о престанку дужности и избо-
 ру заменице председнице Комисије за 
 родну равноправност 558

314 Решење о разрешењу и именовању 
 председника Комисије за решавање 
 притужби на рад Комуналне полиције 559

315 Решење о престанку дужности дире-
 ктора Културног центра Новог Сада, 
 Нови Сад 559

316 Решење о именовању вршиоца дуж-
 ности директора Културног центра 
 Новог Сада, Нови Сад 559

317 Решење о разрешењу члана и имено-
 вању чланице Школског одбора Осно-
 вне школе „Иван Гундулић“, Нови Сад 559


