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На основу члана 94. стaв 1. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник РС'', бр.  72/09, 81/09-испр., 
64/10-oдлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-
УС, 132/14 и 145/14), а у вези са Правилником о садржини, 
поступку и начину доношења програма уређивања 
грађевинског земљишта („Службени гласник РС'', број 27/15) 
и члана 24. тачка 6. Статута Града Новог Сада – пречишћен 
текст („Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скуп-
штина Града Новог Сада, на XXII седници од 30. јуна  2017. 
године, доноси

О  Д  Л  У  К  У  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

ПРОГРАМУ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан  1.

У Одлуци о Програму уређивања грађевинског земљишта 
за 2017. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 
81/16), у члану 2., речи: ''трошкови реализације инвестиција'', 
замењују се речима: ''трошкови реализације инвестиција 
и извршења судских одлука'' .

Члан  2.

У члану 3. ст. 1. и 2. мењају се и гласе:
''За остваривање Програма планирају се средства у 

укупној висини од 6.163.032.908,13 динара, и то према изво-
рима прихода:

Средства из буџета Града Новог Сада (у даљем тексту: Буџет)

1. Приходи из Буџета 1.495.140.274,00 динара

2. Трансфери од других нивоа 
власти 623.207.467,42 динара

3. Примања од продаје 
нефинансијске имовине 1.100.000.000,00 динара

4. Примања од домаћих 
задуживања 381.066.168,00 динара

5. Нераспоређени вишак прихода 
из ранијих година 2.557.104.246,99 динара

6. Неутрошена срдства од 
приватизације из ранијих 
година 1.089.869,91 динара

7. Неутрошена срдства од 
донација из ранијих година 5.424.881,81 динара

 УКУПНО: 6.163.032.908,13 динара

Средства из става 1. овог члана распоређују се 
на:

I Радове на припремању 
земљишта 1.283.805.800,00 динара

II Радове на комуналном 
опремању земљишта 4.306.465.969,10 динара

III Трошкове реализације инвести-
ција и извршења судских одлука 572.761.139,03 динара

УКУПНО: 6.163.032.908,13 динара

 .''
После става 4. додаје се нови став 5., који гласи:
'' У случају потребе може се приступити изради просторно 

урбанистичке документације, која није предвиђена 
Програмом у делу I Радови на припремању земљишта, 
тачка 1. Планска документа и истражни радови, подтачка 
1.1 Просторно урбанистичка документација, у оквиру укупно 
предвиђених средстава  Програмом  за ову намену, о чему 
одлучује Градско веће Града Новог Сада, на предлог 
Градске управе.'' 

Члан  3.

Члан 5. брише се.

Члан 4.

Програм уређивања грађевинског земљишта за 2017. 
годину, који је саставни део одлуке, мења се и гласи:
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''ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2017. ГОДИНУ

I РАДОВИ НА ПРИПРЕМАЊУ ЗЕМЉИШТА 1.283.805.800,00
1 ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ИСТРАЖНИ РАДОВИ 359.073.800,00
1.1 ПРОСТОРНО-ПЛАНСКА И ДРУГА ДОКУМЕНТАЦИЈА 200.000.000,00
1.2 СТУДИЈЕ, АНАЛИЗЕ И КАТАСТРИ ОБЈЕКАТА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 97.024.000,00
1.3 УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКИ КОНКУРСИ        5.509.800,00
1.4        ИНЖЕЊЕРСКО-ТЕХНИЧКА  ИСПИТИВАЊА ЗЕМЉИШТА И  АРХЕОЛОШКА 

  ИСТРАЖИВАЊА
                                                                                   56.540.000,00

2 ПРИБАВЉАЊЕ  ЗЕМЉИШТА 924.732.000,00
2.1 РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА 901.622.000,00
2.2        АСАНАЦИОНИ РАДОВИ И РАШЧИШЋАВАЊЕ ЗЕМЉИШТА 23.110.000,00

II РАДОВИ НА КОМУНАЛНОМ ОПРЕМАЊУ ЗЕМЉИШТА 4.306.465.969,10
1 КАПИТАЛНИ ОБЈЕКТИ 2.393.846.501,68
1.1 ОБЈЕКТИ ОД СТРАТЕШКОГ ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА 1.882.426.501,68
1.2 МОСТОВИ 102.100.000,00
1.3 ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ ЖЕЖЕЉЕВОГ  МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ДУНАВ У НОВОМ САДУ  409.320.000,00

2 ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 175.418.000,00

3 ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 269.660.000,00
3.1 ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ 61.009.000,00
3.2 ЈАВНО И ДЕКОРАТИВНО ОСВЕТЉЕЊЕ 57.864.000,00
3.3 МАЛЕ УРБАНЕ ЦЕЛИНЕ 113.809.000,00
3.4 ПАРКОВИ И ТРГОВИ 12.978.000,00
3.5 ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ- ОПРЕМЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 24.000.000,00

4 ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 836.859.467,42
4.1 ЛИНИЈСКО ОПРЕМАЊЕ 660.096.467,42
4.2 ОПРЕМАЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ ЛОКАЛИТЕТА - УГОВОРЕНЕ ОБАВЕЗЕ 158.036.000,00
4.3 САНАЦИЈА САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА НА ЛОКАЛИТЕТУ - КАЋ - УЛИЦА ДЕЛФЕ ИВАНИЋ 18.727.000,00  

5 РАДОВИ НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 630.682.000,00

III ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИЈА И ИЗВРШЕЊА СУДСКИХ ОДЛУКА 572.761.139,03
1 ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИЈА 118.094.100,00
1.1 ТРОШКОВИ ПРИБАВЉАЊА, ОТУЂЕЊА И ДАВАЊА У ЗАКУП ЗЕМЉИШТА 38.004.000,00
1.2. ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИЈА 80.090.100,00
2 ПОСТУПАЊЕ ПО СУДСКИМ ОДЛУКАМА 454.667.039,03
2.1 ПРОЈЕКАТ ЛИКВИДАЦИЈЕ ЈП ЗАВОДА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА 439.667.039,03
2.2 ИЗВРШЕЊE СУДСКИХ ОДЛУКА  15.000.000,00

УКУПНО: 6.163.032.908,13
I РАДОВИ НА ПРИПРЕМАЊУ ЗЕМЉИШТА 1.283.805.800,00
1 ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ИСТРАЖНИ РАДОВИ 359.073.800,00

1.1 ПРОСТОРНО-УРБАНИСТИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 200.000.000,00
 -  План генералне регулације мреже пијаца са избором локације за велетржницу
 -  План детаљне регулације Новог насеља (Бистрице) у Новом Саду
 -  План детаљне регулације Староиришког пута у Сремској Каменици
 -  План детаљне регулације Кип у Сремској Каменици
 -  План детаљне регулације "Мали до" у Сремској Каменици
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 -  План детаљне регулације простора између Кисачке, Темеринске и Доситејеве улице у Новом Саду 
 -  План детаљне регулације спортског центра "Стрелиште"
 -  План детаљне регулације радне зоне "Север I"
 -  План детаљне регулације радне зоне "Север II"
 -  Анализа туристичких потенцијала на територији Града Новог Сада
 -  План генералне регулације антенских система електронских комуникација на територији града Новог Сада
 -  Измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Буковац –  локалитет резервоар
 -  Урбанистички пројекат парковске површине на делу парцеле бр. 1568 у Бегечу
 -  Анализа - Нови Сад  интелигентни град
 -  Урбанистички пројекат Улице Јана Гомбара у Кисачу
 -  План детаљне регулације дела спортског центра „Сајмиште“ у Новом Саду  
 -  План детаљне регулације блокова око Улице цара Душана у Новом Саду
 -  Стратешке карте буке за део града Новог Сада
 -  План детаљне регулације радне зоне "Север IV"
 -  План детаљне регулације центра у Петроварадину (измене дефинисане кроз План генералне регулације)
 -  План детаљне регулације блокова око улице Војводе Бојовића у Новом Саду
 -  План детаљне регулације Детелинара III у Новом Саду
 -  Измене и допуне плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, 
Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду (локалитет расадник)

 -  Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Ветерник
 -  План детаљне регулације дела спортског центра на Новом Насељу на парцелама бр.656 и др. КО Нови 
Сад  IV у Новом Саду 

 -  План детаљне регулације простора у продужетку Лептирове улице у Ветернику
 -  Урбанистички услови за израду конкурса за површине јавне намене дела градског језгра у Новом Саду
 -  Измене и допуне Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду

 (локалитет у Улици Стевана Дороњског)
 -  Студија јавних простора у месним заједницама града Новог Сада
 -  План детаљне регулације простора планираног за археолошки парк западно од Булевара Европе у 
Новом Саду

 -  План детаљне регулације пословања и породичног становања на простору "Мали Београд – Велики рит I" 
у Новом Саду 

 -  План детаљне регулације Мишелук I (због јавних служби и захтева странака) 
 -  План детаљне регулације Мишелук III (због јавних служби и захтева странака)
 -  План детаљне регулације простора за проширење становања – Клиса у Лединцима
 -  Измене и допуне Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе,
Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и 
Футошке у Новом Саду

 -  План детаљне регулације зона привредних делатности уз Државни пут  IIA-119 Нови Сад – Беочин у
Лединцима

 -  Урбанистички пројекат спортског парка на Новом насељу, код окретнице у Новом Саду
 -  Урбанистички пројекат комплекса ватрогасне службе на углу Булевар Патријарха Павла и Сомборске 
улице у Новом Саду

 -  План детаљне регулације простора за породично становање западно од Фрушкогорске улице у Буковцу 
 -  План детаљне регулације викенд зоне Главица у КО Сремска Каменица 
 -  План детаљне регулације спортског центра на Транџаменту у Петроварадину

1.2 СТУДИЈЕ, АНАЛИЗЕ И КАТАСТРИ ОБЈЕКАТА КОМУНАЛНЕ  ИНФРАСТРУКТУРЕ 97.024.000,00

 - Геодетске услуге за потребе рада Градске  управе у Новом Саду (геодетска снимања, обележавања и израда 
пројеката геодетских обележавања

 - Истицање међа путних парцела на општинским путевима и улицама на територији Града Новог Сада
 - Приступ перманентним базним станицама за коришћење ГПС инструмента
 - Градски комунални ГИС, одржавање и развој
 - Контролна геомеханичка и асфалтна испитивања
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 -  Оцена стања система коловозних конструкција на територији Града Новог Сада
 - Израда копија катастарских планова, копија кат-ком-а, провођење промена у катастарском операту,  ажурирање 
података и други трошкови РГЗ-а

 - Приступ подацима катастра непокретности  
 - Израда катастра јавног осветљења на територији Града Новог Сада у оквиру Пројекта РЕ-СОЛ-Е - ИПА
 - Набавка просторних података 
 - Израда техничког описа радова за изградњу и опремање саобраћајница са анализом јединичних цена по позицијамa
 -  Израда техничког описа радова за изградњу и опремање водовода, канализације и атмосферске канализације са 
анализом јединичних цена по позицијама 

 -  Израда техничког описа радова за изградњу и опремање јавног осветљења са анализом јединичних цена по 
позицијама

 -  Трошкови израде урбанистичких и локацијских услова 
 -  Трошкови израде парцелације и препарцелације
 -  Израда услова и мера заштите за потребе просторно-планске документације на територији Града Новог Сада

 НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Геодетска снимања, обележавања и израда пројеката геодетских обележавања
 -  Израда копија катастарских планова, копија кат-ком-а, провођење промена у катастарском операту, 
ажурирање података и други трошкови РГЗ-а

 -  Приступ подацима катастра непокретности
 - Контролна геомеханичка и асфалтна испитивања на територији Града Новог Сада и приградских насеља
 -  Истицање међа путних парцела на општинским путевима и улицама на територији Града Новог Сада
 -  Трошкови израде урбанистичких и локацијских услова
 -  Контролна геомеханичка, асфалтна и бетонска испитивања 

 
1.3 УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКИ КОНКУРСИ 5.509.800,00

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ДЕЛА ГРАДСКОГ ЈЕЗГРА У НОВОМ САДУ 

 -  Награде, откуп радова, накнаде за рад жирија, израда каталога и закуп изложбеног простора

1.4 ИНЖЕЊЕРСКО - ТЕХНИЧКА ИСПИТИВАЊА ЗЕМЉИШТА И 
  АРХЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА 56.540.000,00

 -  Археолошки радови на територији Града Новог Сада 
 -  Археолошки радови у дворишту Гимназије  ''Јован Јовановић Змај''
 -  Геодетско снимање стубова Моста слободе
 -  Пијезометарска и инклинометарска опажања клизишта на десној обали Дунава са изградњом/поправком 
три инклинометра у зони Моста слободе

 -  Пијезометарска и инклинометарска опажања клизишта у насељу Боцке

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Заштитна археолошка ископавања и истраживања на Тргу владике Николаја у Петроварадину

2 ПРИБАВЉАЊЕ  ЗЕМЉИШТА  924.732.000,00

1.1 РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА 901.622.000,00
 -  Територија града Новог Сада
 -  Улица Јанка Веселиновића- парцела 5354/4 К.О. Нови Сад I
 -  Улица Јанка Веселиновића бр.4 – парцела 5357/2 К.О. Нови Сад I
 -  Улица Сомборска – парцеле 5778/3, 5779/3, 5780/3 и 5781/3 К.О. Нови Сад II
 -  Улица Сомборска – парцела 5785/2 К.О. Нови Сад II
 -  Улица Сомборска – парцела 5772/2 К.О. Нови Сад II
 -  Улица Сомборска – парцела 5782/3 и 5783/3 К.О. Нови Сад II
 -  Угао Улица Веселина Маслеше и Цанкареве – парцеле 5912/2 и 5914/3 К.О. Нови Сад I
 -  Улица Хероја Пинкија – парцела 7504/2 К.О. Нови Сад II
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 -  Угао Улица Теодора Павловића и Бул. Европе
 -  Улица Косте Рацина – парцеле 5798/2 и 5799/2 К.О. Нови Сад I
 -  Улица Мише Димитријевића – парцела 1340/3 К.О. Нови Сад II
 -  Улица Мише Димитријевића 80 – парцела 4141/2 К.О. Нови Сад II
 -  Улица Телепска бр.8 и 10 – парцеле 4610/2 и 4611/2 К.О. Нови Сад II
 -  Улица Суботичка 100 – парцела 5072/2 К.О. Нови Сад II
 -  Улица Хоповска бр.4 – парцеле 1520/2 и 1522/2 К.О. Нови Сад II
 -  Улица Нова бб – парцеле 7405/3 и 7407/4 К.О. Нови Сад II
 -  Улица Коперникова – парцела 6309/2 К.О. Нови Сад II
 -  Улица Коперникова – парцела 6307/2 К.О. Нови Сад II
 -  Улица Коперникова – парцела 5996/2 К.О. Нови Сад II
 -  Улица Коперникова 10 и 12 – парцеле 6313/2 и 6311/2 К.О. Нови Сад II
 -  Улица Радничка – парцела 771/1 К.О. Нови Сад II
 -  Улица Вардарска – парцела 4599/2 К.О. Нови Сад II
 -  Улица Лазе Костића бр. 14 – парцела 373/3 К.О. Нови Сад II
 -  Улица Лазе Костића бр.18 – парцела 371/4 К.О. Нови Сад II
 -  Улица Руменачка – парцела 5128/2 К.О. Нови Сад I
 -  Улица Лава Толстоја – парцела 1584/2 К.О. Нови Сад II
 -  Улица Далматинска 32 – парцела 4573/3 К.О. Нови Сад II
 -  Улица Округићева – парцела 1686/2 К.О. Петроварадин
 -  Улица Др Свете Касапиновића – парцела 6063/2 К.О. Нови Сад 
 -  Улица Југ Богдана – парцела 8447/2 К.О. Нови Сад I
 -  Улица Кисачка – парцела 4491/2 К.О. Нови Сад I
 -  Улица Кисачка – парцела 9792/8 и 9792/9 К.О. Нови Сад I
 -  Улица Достојевског – парцела 7062/2 К.О. Нови Сад I
 - Улица Богобоја Атанацковића – парцела 4861/1
 -  Улица Ћирила и Методија 14 – парцела 4736/1 К.О. Нови Сад II
 -  Улица Војводе Шупљикца – парцела 8950/2 К.О. Нови Сад I
 -  Булевар цара Лазара – парцела 4181/2 К.О. Нови Сад II
 -  Улица Петра Драпшина бр.7 – парцела 450/2 К.О. Нови Сад II
 -  Булевар ослобођења – парцела 1012/2 К.О. Нови Сад II
 -  Улица Стевана Мусића – парцела 765/2 К.О. Нови Сад II
 -  Угао Булевара краља Петра и Војводе Шупљикца – парцела 4550/3 и 4549/3 К.О. Нови Сад I
 -  Угао улица Гундулићеве и Коче Коларова – парцеле 8712/1 и 8711/3 К.О. Нови Сад I
 -  Футошки пут 95 – парцела 1738/2 К.О. Нови Сад II
 -  Улица Змај Огњена Вука бр. 14 и 16
 -  Атлетска дворана и стадион
 -  Шафарикова  улица – јавна гаража
 -  Улице Јосифа Руњанина и Његошева
 -  Проширење топлане Исток
 -  Улица Беле њиве  
 -  Улица Бранимира Ћосића – гаража
 -  Улица Стевана Дороњског (парцела 5000/5)
 -  Улива Мише Димитријевића 10 и 10б
 -  Нова улица између Теодора Павловића и Браће Лучић
 -  Нова улица између Прешернове и Болманске улице – јужни Телеп
 -  Улица Нова код Далматинске и Телепске (парцела 4596/2)
 -  Пробијање излаза Првомајске улице  на Булевар патријарха Павла
 -  Улица Милана Савића
 -  Нова улица - од Улице Полгар Андраша до школе
 -  Нова улица - у блоку између Улице Богдана Шупута, Булевара патријарха Павла и  Суботичке



1584. страна – Број 32 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 1. јул 2017.

 - Адице - Улица Ибарска
 -  Адице – продужетак  Ловачке улице
 -  Улица Десанке Максимовић са припадајућим улицама у Новом Блоку у Адицама
 -  Продужетак Јована Дучића
 -  Расадник - Сомборска рампа
 -  Улица Ђорђа Крстића 30-36
 -  Улица Бате Бркића од Булевара Јована Дучића до Футошког пута
 -  Улица Кароља Селеша
 -  Улица Индустријска – војска
 -  Индустријска саобраћајница у Радној зони Север 1
 -  Сентандрејски пут (М-22/1) - од Велебитске до Змајевачког пута - друга трака
 -  Регионална депонија
 -  Колубарска улица
 -  Улица Баје Пивљанина
 -  Улица Ивана Сенковића
 -  Улица краља Вукашина
 -  Улица Ђакона Авакума – канализација
 -  Државни пут I Б бр.12 –М7-режијска саобраћајница
 -  Сентандрејски мост - на путу М-22/1 (преко Канала ДТД)
 -  Транџамент – војска
 -  Сремска Каменица - кружна раскрсница - Улица пут доктора Голдмана и др. (код Института)
 -  Сремска Каменица – Улица нова
 -  Сремска Каменица - Улица Соње Маринковић
 -  Татарско брдо – Нова улица
 -  Приступни пут  за постројење за  пречишћавање  отпадних вода Бегеч 
 -  Кружна раскрсница Новосадског пута и Нове улице у Ветернику
 -  Стамбено насеље '' Југовићево''
 -  Улица Драгослава Срејовића
 -  Ветерник – канализација отпадних вода
 -  Државни пут првог реда I Б бр.12 - Зрењанинска петља - Каћ - друга трака
 -  Каћ - Петровданско насеље (канализација)
 -  Ченеј - приступни пут салашима и  ''Масфер Агро'' доо

2.2 АСАНАЦИОНИ РАДОВИ И РАШЧИШЋАВАЊЕ ЗЕМЉИШТА 23.110.000,00

 - Заштита грађевинског земљишта (техничка документација и рушење саграђених објеката)
 -  Поступање по решењима инспекције (ограђивање и обезбеђивање објеката који су за рушење према решењима 
Градске управе за инспекцијске послове Града Новог Сада)

 -  Трошкови искључења индивидуалних прикључака на објектима на локалитетима који се приводе намени

НАСТАВАК РАДОВА
 -  Заштита грађевинског земљишта (техничка документација и рушење саграђених објеката)
 -  Поступање по решењима инспекције (ограђивање и обезбеђивање објеката који су за рушење према решењима 
Градске управе за инспекцијске послове Града Новог Сада)

 -  Трошкови искључења индивидуалних прикључака на објектима на локалитетима који се приводе намени

II РАДОВИ НА КОМУНАЛНОМ ОПРЕМАЊУ ЗЕМЉИШТА 4.306.465.969,10

1 КАПИТАЛНИ ОБЈЕКТИ 2.393.846.501,68

1.1 ОБЈЕКТИ ОД СТРАТЕШКОГ ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА 1.882.426.501,68
РАДНА ЗОНА "СЕВЕР 4"

 -  Техничка документација
 -  Изградња објеката инфраструктуре
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НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Техничка документација
 -  Изградња објеката инфраструктуре

ТЕМЕРИНСКИ ПУТ - ОД САВСКЕ ДО НАВОЗА НА АУТОПУТ

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Техничка документација

БИЦИКЛИСТИЧКА СТАЗА НОВИ САД -  БЕГЕЧ
 -  Техничка документација
 -  Изградња објеката инфраструктуре

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Техничка документација
 -  Изградња објеката инфраструктуре

БУЛЕВАР ЕВРОПЕ - ОД РУМЕНАЧКОГ ПУТА ДО АУТОПУТА Е-75
 -  Изградња објеката инфраструктуре

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

 -  Техничка документација
 -  Изградња објеката инфраструктуре
 -  Опремање светлосном сигнализацијом

ПРОЈЕКАТ  РЕ-СОЛ-Е-ИПА 
 -  Техничка документација

ТЕРИТОРИЈА ГРАДА НОВОГ САДА - ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ
 -  Техничка документација
 -  Изградња објеката инфраструктуре

ТРГ РЕПУБЛИКЕ

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Изградња објеката инфраструктуре

УЛИЦА ФУТОШКА И ФУТОШКИ ПУТ
 -  Техничка документација

РАСКРСНИЦА БУЛ. ЦАРА ЛАЗАРА И ФРУШКОГОРСКЕ УЛИЦЕ
 -  Техничка документација

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Техничка документација

КИНЕСКА ЧЕТВРТ - БЛОК ОГРАНИЧЕН БУЛЕВАРОМ ДЕСПОТА СТЕФАНА, МОСТОМ СЛОБОДЕ, 
СУНЧАНИМ КЕЈОМ И НОВОПЛАНИРАНОМ УЛИЦОМ У НОВОМ САДУ

 -  Техничка документација

СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ од  Приморске улице до Велебитске улице
 -  Техничка документација
 -  Изградња објеката инфраструктуре
 -  Изградња објеката инфраструктуре – ЈП  Путеви Србије 
 -  Изградња објеката инфраструктуре – Управа за капитална улагања АП Војводина 
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НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Техничка документација

НЕСАНИТАРНА ДЕПОНИЈА
 -  Техничка документација

ПОДСЛИВ "ГЛАВНА КЛИСА" - КАНАЛИЗАЦИЈА

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Изградња објеката инфраструктуре

УЛИЦА ЂАКОНА АВАКУМА - КАНАЛИЗАЦИЈА
 -  Техничка документација
 -  Изградња објеката инфраструктуре

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Техничка документација

ПЕТРОВАРАДИН  - РОКОВ ПОТОК
 -  Изградња објеката инфраструктуре

ПЕТРОВАРАДИН - СПОРТСКА ХАЛА ( УЛИЦА РАДЕ КОНЧАРА )
 -  Техничка документација
 -  Изградња објеката инфраструктуре

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Техничка документација
 -  Изградња објеката инфраструктуре

ПЕТРОВАРАДИНСКА ТВРЂАВА - БАСТИОН МАРИЈЕ ТЕРЕЗИЈЕ
 -  Изградња објеката инфраструктуре

ПЕТРОВАРАДИНСКА ТВРЂАВА - БАСТИОН СВЕТОГ ЛЕОПОЛДА
 -  Изградња објеката инфраструктуре

ПЕТРОВАРАДИНСКА ТВРЂАВА - ПОДГРАЂЕ
 -  Изградња објеката инфраструктуре

СРЕМСКА КАМЕНИЦА - БОЦКЕ
 -  Техничка документација
 -  Изградња објеката инфраструктуре

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Изградња објеката инфраструктуре

БЕГЕЧ - ПРЕЧИСТАЧ ОТПАДНИХ ВОДА
 -  Техничка документација
 -  Изградња објеката инфраструктуре - кредит

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Техничка документација

РАСКРСНИЦА НОВОСАДСКОГ ПУТА (државни пут Iб реда број 12) И УЛИЦЕ НОВА 1
 -  Техничка документација

ВЕТЕРНИК - КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА
 -  Изградња објеката инфраструктуре - кредит



1. јул 2017. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 32 – Страна 1587.    

ФУТОГ - УЛИЦА ЦАРА ЛАЗАРА
 -  Техничка документација

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Изградња објеката инфраструктуре

БУДИСАВА - КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА
 -  Изградња објеката инфраструктуре

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Техничка документација

КОВИЉ - ПРЕЧИСТАЧ ОТПАДНИХ ВОДА
 -  Изградња објеката инфраструктуре

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Изградња објеката инфраструктуре

ЧЕНЕЈ - КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА
 -  Техничка документација

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Техничка документација

ЧЕНЕЈ - ПРЕЧИСТАЧ ОТПАДНИХ ВОДА
 -  Техничка документација

КИСАЧ - АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА
 -  Изградња објеката инфраструктуре

КИСАЧ - КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА
 -  Техничка документација

РУМЕНКА - КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА
 -  Техничка документација
 -  Изградња објеката инфраструктуре

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Техничка документација
 -  Изградња објеката инфраструктуре

РУМЕНКА - ПРЕЧИСТАЧ ОТПАДНИХ ВОДА

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Изградња објеката инфраструктуре

СТЕПАНОВИЋЕВО - КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА
 -  Техничка документација

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Техничка документација

СТЕПАНОВИЋЕВО - ПРЕЧИСТАЧ ОТПАДНИХ ВОДА
 -  Изградња објеката инфраструктуре

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Изградња објеката инфраструктуре
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1.2 МОСТОВИ 102.100.000,00

МОСТ СЛОБОДЕ
 -  Техничка документација

НОВИ МОСТ ПРЕКО ДУНАВА - НАСТАВАК ТРАСЕ БУЛ. ЕВРОПЕ
 -  Техничка документација

ПЕШАЧКО-ИНФРАСТРУКТУРНИ МОСТ ПРЕКО КАНАЛА ДТД
 -  Техничка документација

СЕНТАНДРЕЈСКИ МОСТ - на путу М-22.1 (преко канала ДТД)
 -  Техничка документација
 -  Изградња објеката инфраструктуре

МОНТАЖНО ДЕМОНТАЖНИ МОСТ МД-88
 -  Изградња објеката инфраструктуре

1.3 ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ ЖЕЖЕЉЕВОГ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ДУНАВ 
  У НОВОМ САДУ 409.320.000,00

 
НОВИ ДРУМСКО-ЖЕЛЕЗНИЧКИ МОСТ (ЖЕЖЕЉЕВ МОСТ)

 -  Техничка документација
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

 -  Изградња објеката инфраструцтуре

2 ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 175.418.000,00
 ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 175.418.000,00

АТЛЕТСКА ДВОРАНА И СТАДИОН
 -  Техничка документација

ШКОЛСКА ДВОРИШТА
 -  Техничка документација

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Техничка документација

ГИМНАЗИЈА "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"
 -  Техничка документација

АДМИНИСТРАТИВНИ ОБЈЕКАТ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
 -  Техничка документација
 -  Изградња објеката инфраструктуре

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Техничка документација

СРЕДЊА ШКОЛА "МИХАЈЛО ПУПИН"
 -   Изградња објеката инфраструктуре

ПОЛИЦИЈСКА ИСПОСТАВА ЛИМАН - Мише Димитријевића бр.72
 -  Изградња објеката инфраструктуре

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Изградња објеката инфраструктуре
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УНИВЕРЗИТЕТСКИ КАМПУС
 -  Изградња објеката инфраструктуре
 -  Изградња објеката инфраструктуре – Управа за капитална улагања АП Војводине

ХРАМ ПРЕНОСА МОШТИЈУ СВЕТОГ САВЕ (БИСТРИЦА)
 -  Техничка документација

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Техничка документација

ОСНОВНА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА"
 -  Техничка документација

ОСНОВНА ШКОЛА'' ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА''
 -  Изградња објеката инфраструктуре

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Изградња објеката инфраструктуре

НОВИ ИНСТИТУТ ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО - РУМЕНАЧКИ ПУТ
 -  Техничка документација

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Техничка документација

ОДЕЉЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ -ШАЈКАШКА УЛИЦА БР.31 И 34а
 -  Техничка документација

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Техничка документација

СПОРТСКИ ЦЕНТАР ''СЛАВИЈА''
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

 - Изградња објеката инфраструктуре

СРЕМСКА КАМЕНИЦА - ОСНОВНА ШКОЛА '' ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ''
 -  Техничка документација

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Техничка документација

3 ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 269.660.000,00

3.1 ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ 61.009.000,00

ПУТНИ ПРЕЛАЗИ
 -  Одржавање прелаза

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Одржавање прелаза

АРХИТЕКТОНСКЕ БАРИЈЕРЕ
 -  Уклањање архитектонских баријера

ФРУШКОГОРСКИ ПОТОЦИ - УРЕЂЕЊЕ
 -  Изградња објеката инфраструктуре

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Техничка документација

САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
 -  Набавка софтвера  за микросимулацију саобраћаја
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НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Набавка опреме за саобраћајну сигнализацијом
 -  Набавка опреме и ситног потрошног материјала
 -  Набавка софтвера  за микросимулацију саобраћаја

 
СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈЕ МОМЧИЛУ ТАПАВИЦИ

 -  Постављање спомен обележја

ВИЗУЕЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
 -  Набавка опреме

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Набавка опреме

3.2 ЈАВНО И ДЕКОРАТИВНО ОСВЕТЉЕЊЕ 57.864.000,00

СВЕЧАНО НОВОГОДИШЊЕ ОСВЕТЉЕЊЕ
 -  Набавка опреме

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Набавка опреме

ТЕРИТОРИЈА ГРАДА И ПРИГРАДСКА НАСЕЉА - ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

 -  Изградња објеката инфраструктуре

БЕОГРАДСКА КАПИЈА
 -  Изградња објеката инфраструктуре

ХРАМ СВЕТОГ СИМЕОНА МИРОТОЧИВОГ (ВЕТЕРНИК)
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

 -  Изградња објеката инфраструцтуре

3.3 МАЛЕ УРБАНЕ ЦЕЛИНЕ 113.809.000,00

ДЕЧИЈА ИГРАЛИШТА
 -  Набавка и уградња опреме и подлоге

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Техничка документација
 -  Изградња објеката инфраструктуре

МАЛЕ УРБАНЕ ЦЕЛИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
 -  Техничка документација
 -  Изградња објеката инфраструктуре

ПРИГРАДСКА НАСЕЉА
 -  Техничка документација

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Техничка документација

СПОРТСКИ ТЕРЕНИ
 -  Техничка документација
 -  Изградња објеката инфраструктуре
 -  Набавка и уградња опреме и подлоге
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НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Набавка и уградња опреме и подлоге

3.4 ПАРКОВИ И ТРГОВИ 12.978.000,00

ПАРК КОД ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

 -  Техничка документација

ПАРК СЕВЕРНО ОД РАНЖИРНЕ СТАНИЦЕ И УЛИЦЕ РАДОМИРА РАШЕ РАДУЈКОВА
 -  Техничка документација

3.5 ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ - ОПРЕМАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 24.000.000,00

МАЛЕ УРБАНЕ ЦЕЛИНЕ - "46 УРБАНИХ ЏЕПОВА"
 -  Техничка документација
 -  Изградња објеката инфраструктуре 
 -  Изградња објеката инфраструктуре – Министарство културе и информисања РС

4 ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 836.859.467,42

4.1 ЛИНИЈСКО ОПРЕМАЊЕ 660.096.467,42

ТЕРИТОРИЈА ГРАДА НОВОГ САДА
 -  Техничка документација

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Техничка документација

УЛИЦА ЈОСИФА РУЊАНИНА
 -  Техничка документација
 -  Изградња објеката инфраструктуре

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Техничка документација

БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА ОД ЈЕВРЕЈСКЕ ДО УЛ. Ж.ЗРЕЊАНИНА И ТРГ НЕЗНАНОГ ЈУНАКА
 -  Техничка документација

УЛИЦА СВЕТОЗАРА  МИЛЕТИЋА
 -  Изградња објеката инфраструктуре
 -  Изградња објеката инфраструктуре – Управа за капитална улагања АП Војводина

ПРОСТОР НА УГЛУ БУЛЕВАРА ОСЛОБОЂЕЊА И БУЛЕВАРА ЦАРА ЛАЗАРА
 -  Техничка документација
 -  Изградња објеката инфраструктуре

УЛИЦА ПОШТАНСКА
 -  Техничка документација

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Техничка документација
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БЕОГРАДСКИ КЕЈ
 -  Техничка документација

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Техничка документација

УЛИЦА МАРКА МИЉАНОВА
 -  Техничка документација

БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА
 -  Техничка документација

УЛИЦА НИКОЛЕ ТЕСЛЕ
 -  Техничка документација

БУЛЕВАР КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ - РАСКРСНИЦА СА УЛИЦОМ  ПАЈЕ МАРКОВИЋА АДАМОВА
 -  Опремање светлосном сигнализацијом

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Техничка документација

КОМПЛЕКС НА ПАРЦЕЛИ БРОЈ 4512/1 У УЛ. КРАЉЕВИЋА МАРКА
 -  Техничка документација
 -  Изградња објеката инфраструктуре

РАСКРСНИЦА БУЛЕВАРА КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ И УЛИЦЕ КРАЉЕВИЋА МАРКА

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Опремање светлосном сигнализацијом

БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА - ЗОНА РАСКРСНИЦЕ СА УЛИЦОМ ДАНИЛА КИША
 -  Опремање светлосном сигнализацијом

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Техничка документација

УЛИЦА ТОЛСТОЈЕВА
 -  Техничка документација

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Техничка документација

РАСКРСНИЦА УЛИЦА ЦАРА ДУШАНА И ЂОРЂА МАГАРАШЕВИЋА

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Опремање светлосном сигнализацијом

УЛИЦА НОВА - ИЗМЕЂУ ДОЖА ЂЕРЂА И АНТОНА ЧЕХОВА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

 -  Изградња објеката инфраструктуре

УЛИЦА РУЂЕРА БОШКОВИЋА
 -  Техничка документација
 -  Изградња објеката инфраструктуре

УЛИЦА ВОЈВОДЕ КНИЋАНИНА
 -  Техничка документација
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БЛОК између улица 1300 каплара, Булевара деспота Стефана и Балзакове
 -  Техничка документација
 -  Изградња објеката инфраструктуре

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Техничка документација

БУЛЕВАР ЦАРА ЛАЗАРА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

 -  Опремање светлосном сигнализацијом

БУЛЕВАР ЕВРОПЕ - РАСКРСНИЦА СА УЛИЦОМ ТЕОДОРА ПАВЛОВИЋА
 -  Техничка документација
 -  Изградња објеката инфраструктуре

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Техничка документација
 -  Изградња објеката инфраструктуре

УЛИЦА МИТРОВАЧКА
 -  Изградња објеката инфраструктуре

БУЛЕВАР ПАТРИЈАРХА ПАВЛА
 -  Техничка документација

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Техничка документација

УЛИЦА БАНИЈСКА
 -  Техничка документација
 -  Изградња објеката инфраструктуре

УЛИЦА СОМБОРСКА
 -  Изградња објеката инфраструктуре

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Изградња објеката инфраструктуре

РАСКРСНИЦА ФУТОШКОГ ПУТА И СУБОТИЧКЕ УЛИЦЕ
 -  Техничка документација

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Техничка документација

УЛИЦА КОСТЕ АБРАШЕВИЋА
 -  Техничка документација

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Техничка документација

УЛИЦА ТЕЛЕПСКА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

 -  Техничка документација

МЕЛИОРАЦИОНИ КАНАЛ Т-800
 -  Техничка документација

НАСИП од Хероја Пинкија до Карин Комерц-а
 -  Изградња објеката инфраструктуре – Управа за капитална улагања АП Војводина
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НОВИ БЛОК У АДИЦАМА
 -  Техничка документација
 -  Изградња објеката инфраструктуре

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Техничка документација

ПРОДУЖЕТАК БУЛЕВАРА ЈОВАНА ДУЧИЋА
 -  Техничка документација

РАСАДНИК-СОМБОРСКА РАМПА
 -  Техничка документација

УЛИЦА БАТЕ БРКИЋА од Булевара Јована Дучића до Футошког пута
 -  Техничка документација

БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ СТЕПЕ - опремање ЛИДЛ-а
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

 -  Изградња објеката инфраструктуре

РАСКРСНИЦА БУЛЕВАРА ВОЈВОДЕ СТЕПЕ И  УЛИЦЕ БАТЕ БРКИЋА
 -  Опремање светлосном сигнализацијом

РАСКРСНИЦА УЛИЦА РАДОМИРА РАШЕ РАДУЈКОВА И СТОЈАНА НОВАКОВИЋА
 -  Техничка документација

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Техничка документација

РАСКРСНИЦА УЛИЦА СЕЉАЧКИХ БУНА И БАТЕ БРКИЋА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

 -  Опремање светлосном сигнализацијом

БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ СТЕПЕ- НОВИ БЛОК СТАНОВАЊА
 -  Техничка документација

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Техничка документација

РУМЕНАЧКИ ПУТ
 -  Техничка документација

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Техничка документација

РАДНА ЗОНА ''СЕВЕР 2'' - ПРИВРЕДНИКОВА УЛИЦА
 -  Изградња објеката инфраструктуре

РАДНА ЗОНА ''СЕВЕР 2'' - УЛИЦА НОВОСАДСКОГ ПАРТИЗАНСКОГ ОДРЕДА
 -  Изградња објеката инфраструктуре

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Изградња објеката инфраструктуре

ПОДРУЧЈЕ СЕВЕРНО ОД ПРИМОРСКЕ УЛИЦЕ
 -  Техничка документација
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РАДНА ЗОНА "СЕВЕР 1"
 -  Техничка документација

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 - Техничка документација

УЛИЦА ОТОКАРА КЕРШОВАНИЈА
 -  Техничка документација

УЛИЦА ЈЕГРИЧКА
 -  Техничка документација

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Техничка документација

УЛИЦА ПАЈЕ КРСТИЋА
 -  Техничка документација

ТЕМЕРИНСКИ ПУТ - РАСКРСНИЦЕ СА ДЕЧАНСКОМ УЛИЦОМ И УЛИЦОМ МАЈКЕ ЈУГОВИЋА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

 -  Техничка документација

ЛОКАЛИТЕТ ЈУЖНО ОД КАЋКЕ ПЕТЉЕ - ИСТОЧНО ОД ПУТА Н. САД – ЗРЕЊАНИН
 -  Изградња објеката инфраструктуре

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Изградња објеката инфраструктуре

ПАРТИЗАНСКА УЛИЦА
 -  Техничка документација
 -  Изградња објеката инфраструктуре
 -  Изградња објеката инфраструктуре- Управа за капитална улагања АП Војводине

ПЕТРОВАРАДИН - РАСКРСНИЦА УЛИЦА ПРЕРАДОВИЋЕВЕ И МАРИНА ДРЖИЋА
 -  Техничка документација

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Техничка документација

ПЕТРОВАРАДИН - УЛИЦА ТОМЕ МАРЕТИЋА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

 -  Техничка документација

ОБЈЕКАТ НОВОСАДСКЕ ТОПЛАНЕ НА МИШЕЛУКУ
 -  Техничка документација

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Техничка документација

СРЕМСКА КАМЕНИЦА - КАМЕНИЧКИ ПУТ 21-25
 -  Техничка документација

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Техничка документација

СРЕМСКА КАМЕНИЦА - МИШЕЛУК 2 - НОВА УЛИЦА
 -  Изградња објеката инфраструктуре
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НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Техничка документација

ВЕТЕРНИК - УЛИЦА МИЛАНА ТЕПИЋА
 -  Техничка документација

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Техничка документација

ВЕТЕРНИК - СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ ЗА ИЗБЕГЛА ЛИЦА
 -  Техничка документација

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Техничка документација

ЧЕНЕЈ -ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА
 -  Техничка документација

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Техничка документација

4.2 ОПРЕМАЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ ЛОКАЛИТЕТА - УГОВОРЕНЕ ОБАВЕЗЕ          158.036.000,00         

 -  Остале специјализоване услуге
 -  Техничка документација
 -  Изградња објеката инфраструктуре

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Остале специјализоване услуге
 -  Техничка документација
 -  Изградња објеката инфраструктуре

4.3 САНАЦИЈА САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА НА ЛОКАЛИТЕТУ - КАЋ - 
  - УЛИЦА ДЕЛФЕ ИВАНИЋ 18.727.000,00

 
КАЋ - УЛИЦА ДЕЛФЕ ИВАНИЋ
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

 -  Изградња објеката инфраструцтуре

5 РАДОВИ НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 630.682.000,00

5.02 МЗ СТАРИ ГРАД
 
УЛИЦА ЗМАЈ ЈОВИНА 4 - ПАСАЖ

 -  Изградња објеката инфраструктуре
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

 -  Техничка документација

5.03 МЗ ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА
 
УЛИЦА ЈЕВРЕЈСКА-РАСКРСНИЦА СА УЛИЦОМ ВАСЕ ПЕЛАГИЋА

 -  Техничка документација
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5.07 МЗ ЛИМАН 3
 
ПЕШАЧКИ ПРЕЛАЗ У УЛИЦИ НАРОДНОГ ФРОНТА

 -  Техничка документација

5.13 МЗ БРАТСТВО – ТЕЛЕП
 
УЛИЦА МЕЛХИОРА ЕРДУХЕЉИЈА

 -  Изградња објеката инфраструктуре
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

 -  Техничка документација

5.15 МЗ ГАВРИЛО ПРИНЦИП 

ПОДРУЧЈЕ МЗ ГАВРИЛО ПРИНЦИП - ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ
 -  Техничка документација

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Техничка документација

5.16 МЗ БИСТРИЦА

УЛИЦА КАРОЉА СЕЛЕША
 -  Техничка документација

5.17 МЗ АДИЦЕ
 
АДИЦЕ - СЛИВ УЛИЦЕ МАРИЈЕ БУРСАЋ
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

 -  Техничка документација

АДИЦЕ - УЛИЦА ВИТЕШКА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

 -  Техничка документација

ПОДРУЧЈЕ МЗ АДИЦЕ - ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ
 -  Техничка документација

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Техничка документација

РАСКРСНИЦА УЛИЦА  НОВОСАДСКОГ ПУТА И СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА  И РАСКРСНИЦА  УЛИЦА  
НОВОСАДСКОГ ПУТА И ШУМСКЕ

 -  Техничка документација

5.18 МЗ ЈУГОВИЋЕВО
 
ЈУГОВИЋЕВО - БЛОК СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА- БЛОК Е и Ф
- Техничка документација

МЗ ЈУГОВИЋЕВО - САЈЛОВО - 31. УЛИЦА
 -  Техничка документација
 -  Изградња објеката инфраструктуре
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НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Техничка документација

5.19 МЗ РАДНИЧКИ
 
ПОДРУЧЈЕ МЗ РАДНИЧКИ - ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

 -  Изградња објеката инфраструктуре

РАСКРСНИЦА РУМЕНАЧКОГ ПУТА И УЛИЦЕ ОБЛАЧИЋА РАДА И РУМЕНАЧКЕ УЛИЦЕ И УЛИЦЕ 
ФИЛИПА ФИЛИПОВИЋА

 -  Изградња објеката инфраструктуре
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

 -  Техничка документација

5.20 МЗ ДЕТЕЛИНАРА
 
РАСКРСНИЦА БУЛЕВАРА ЕВРОПЕ И УЛИЦЕ БРАНКА БАЈИЋА

 -  Техничка документација

5.21 МЗ НАРОДНИ ХЕРОЈИ
 
БЛОК ограниченом улицама: Булевар краља Петра I, Бранимира Ћосића, Мајевичка и Мичуринова

 -  Техничка документација
ПЕШАЧКИ ПРЕЛАЗ ФУТОШКА БР.34

 -  Техничка документација

РАСКРСНИЦА УЛИЦА НИКОЛЕ ТЕСЛЕ И ФУТОШКЕ
 -  Техничка документација
 -  Опремање светлосном сигнализацијом

УЛИЦА НОВОСАДСКОГ САЈМА
 -  Техничка документација

5.25 МЗ ПОДБАРА
 
РАСКРСНИЦА УЛИЦА ТЕМЕРИНСКЕ, ДОСИТЕЈЕВЕ И АЛМАШКЕ

 -  Техничка документација

5.26 МЗ СЛАНА БАРА

НОВА УЛИЦА - ИЗМЕЂУ УЛИЦА М. СИМИЋ И М. ПРОДАНОВИЋА - МИЦКА
 -  Изградња објеката инфраструктуре

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Техничка документација

СЛАНА БАРА - ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ
 -  Изградња објеката инфраструктуре

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Техничка документација
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УЛИЦА РИТСКА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

 -  Изградња објеката инфраструктуре

5.27 МЗ КЛИСА
 
КЛИСА - КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА

 -  Техничка документација

ПОДРУЧЈЕ МЗ КЛИСА - ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ
 -  Изградња објеката инфраструктуре

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Техничка документација

СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ - РАСКРСНИЦА СА ВЕЛЕБИТСКОМ УЛИЦОМ
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

 -  Техничка документација

УГАО ТЕМЕРИНСКОГ ПУТА И САВСКЕ УЛИЦЕ
 -  Техничка документација

УЛИЦА ПРОЛЕТЕРСКА
 -  Техничка документација

5.28 МЗ ВИДОВДАНСКО НАСЕЉЕ
 
ПОДРУЧЈЕ МЗ ВИДОВДАНСКО НАСЕЉЕ - ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ

 -  Изградња објеката инфраструктуре
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

 -  Техничка документација

УЛИЦА ЕМАНУИЛА ЈАНКОВИЋА
 -  Изградња објеката инфраструктуре

УЛИЦА ЖИВОЈИНА ЋУЛУМА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

 -  Изградња објеката инфраструктуре

5.30 МЗ ШАНГАЈ
 

ШАНГАЈ - ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ
 -  Техничка документација
 -  Изградња објеката инфраструктуре

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Техничка документација

5.31 МЗ ПЕТРОВАРАДИН
 

ПЕТРОВАРАДИН - БУКОВАЧКИ ПУТ
 -  Техничка документација

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Техничка документација
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ПЕТРОВАРАДИН - УЛИЦА ЈОВАНА МОНАСТЕРЛИЈЕ (између улице Ј.Монастерлије и Виноградарске, код бр.34)
 -  Техничка документација

 
ПЕТРОВАРАДИН - УЛИЦА КРАЈИШКА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

 -  Техничка документација

ПОДРУЧЈЕ МЗ  ПЕТРОВАРАДИН - ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ
 -  Изградња објеката инфраструктуре

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Техничка документација

5.32 МЗ СРЕМСКА КАМЕНИЦА 
 
СРЕМСКА КАМЕНИЦА - КРУЖНА РАСКРСНИЦА - УЛИЦА ПУТ ДОКТОРА ГОЛДМАНА и др. (код Института)

 -  Изградња објеката инфраструктуре
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

 -  Техничка документација
СРЕМСКА КАМЕНИЦА - МАЛИ ДО 2

 -  Изградња објеката инфраструктуре
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

 -  Изградња објеката инфраструктуре

СРЕМСКА КАМЕНИЦА - ПАРКИНГ КОД ИНСТИТУТА
 -  Техничка документација

СРЕМСКА КАМЕНИЦА - УЛИЦА НОВОСАДСКА И УЛИЦА НОВА
 -  Техничка документација

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Техничка документација

СРЕМСКА КАМЕНИЦА - УЛИЦА СОЊЕ МАРИНКОВИЋ
 -  Техничка документација

5.33 МЗ БУКОВАЦ
 
БУКОВАЦ- УЛИЦА ХЕРОЈА ПИНКИЈА 49 И 51

 -  Техничка документација

5.34 МЗ ЛЕДИНЦИ
 
ЛЕДИНЦИ - УЛИЦА СЛОБОДАРСКА

 -  Санација клизишта

5.36 МЗ КАЋ
 
КАЋ - ПЕТРОВДАНСКО НАСЕЉЕ (КАНАЛИЗАЦИЈА)

 -  Изградња објеката инфраструктуре
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

 -  Техничка документација
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КАЋ - УЛИЦА НИКОЛЕ ТЕСЛЕ
 -  Техничка документација

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Изградња објеката инфраструктуре

5.37 МЗ БУДИСАВА

БУДИСАВА - УЛИЦА ПЕТРА ДРАПШИНА код к.бр.20
 -  Техничка документација

5.38 МЗ КОВИЉ
 
КОВИЉ - СЛИВОВИ УЛИЦА РИБАРСКА И ДУШКА ВИЦКОВА

 -  Техничка документација

КОВИЉ - УЛИЦА ЈОВИЦЕ ПАВЛИЦЕ
 -  Техничка документација

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Техничка документација

КОВИЉ - УЛИЦА СТЕВАНА ПЕШИЋА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

 -  Изградња објеката инфраструктуре

5.39 МЗ РУМЕНКА
 
РУМЕНКА - ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ И ТРОТОАРИ

 -  Техничка документација
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

 -  Техничка документација

5.42 МЗ ВЕТЕРНИК 

ПОДРУЧЈЕ МЗ ВЕТЕРНИК
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

 -  Техничка документација

ВЕТЕРНИК - КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА
 -  Техничка документација
 -  Изградња објеката инфраструктуре

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Техничка документација

ВЕТЕРНИК - НОВА 1
 -  Техничка документација

ВЕТЕРНИК - ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ
 -  Изградња објеката инфраструктуре

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Изградња објеката инфраструктуре
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ВЕТЕРНИК - РАСКРСНИЦА НОВОСАДСКОГ ПУТА И УЛИЦЕ СОЊЕ МАРИНКОВИЋ
 -  Техничка документација

ВЕТЕРНИК - УЛИЦА КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ
 -  Техничка документација

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Техничка документација

ВЕТЕРНИК - УЛИЦА ЛЕПТИРОВА
 -  Техничка документација
 -  Изградња објеката инфраструктуре

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Техничка документација

ВЕТЕРНИК - УЛИЦА МИЛИВОЈА ЖИВАНОВИЋА
 -  Техничка документација

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Техничка документација

ВЕТЕРНИК - УЛИЦЕ ЗУЗАНЕ ХАЛУПОВЕ, ВЕТЕРНИЧКИ БРЕГ, БОГДАНА ЧИПЛИЋА
 -  Техничка документација
 -  Изградња објеката инфраструктуре

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Техничка документација

5.43 МЗ ФУТОГ 

ФУТОГ - ЦРПНА СТАНИЦА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

 -  Техничка документација

ФУТОГ - НОВО (ЦЕНТРАЛНО) ГРОБЉЕ
 -  Изградња објеката инфраструктуре

ФУТОГ - РАСКРСНИЦА УЛИЦА ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ, ДУНАВСКЕ И ОМЛАДИНСКЕ
 -  Техничка документација

ФУТОГ - СЛИВ УЛИЦЕ ДУШАНА  КОШУТИЋА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

 -  Изградња објеката инфраструктуре

ФУТОГ - УЛИЦА ЈОВАНА ДУЧИЋА И ДЕО УЛИЦЕ СТЕПЕ СТЕПАНОВИЋА
 -  Изградња објеката инфраструктуре

ФУТОГ - УЛИЦА ПЕТРА МЕЋАВЕ
 -  Техничка документација

ФУТОГ - УЛИЦА СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ

 -  Изградња објеката инфраструктуре

5.44 МЗ БЕГЕЧ
 

БЕЧЕГ - ПАРКОВСКА ПОВРШИНА НА ДЕЛУ ПАРЦЕЛЕ БР.1568
 -  Техничка документација
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БЕГЕЧ - РАСКРСНИЦА ПАРТИЗАНСКЕ ( ДЕО ПУТА М-7) И УЛИЦЕ КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ
 -  Изградња објеката инфраструктуре

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Техничка документација

5.45 МЗ ЧЕНЕЈ 

ЧЕНЕЈ – УЛИЦА  MАРКА ПЕРИЧИНА
 -  Изградња објеката инфраструктуре

ЧЕНЕЈ - УЛИЦА РАТАРСКА
 -  Техничка документација

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Техничка документација

III      ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИЈА И ПОСТУПАЊЕ ПО СУДСКИМ ОДЛУКАМА 572.761.139,03

 ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИЈА 118.094.100,00

1 ТРОШКОВИ ПРИБАВЉАЊА, ОТУЂЕЊА И ДАВАЊА У ЗАКУП ЗЕМЉИШТА 38.004.000,00
-  Одржавање и трошкови станова за расељавање на разним локалитетима
-  Административне таксе
-  Адвокатске услуге
-  Камате
-  Порез на промет апсолутних права
-  Услуге вештачења
-  Услуге јавних бележника

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
-  Одржавање и трошкови станова за расељавање на разним локалитетима
-  Административне таксе
-  Адвокатске услуге
-  Камате
-  Порез на промет апсолутних права
-  Услуге вештачења

2 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИЈА 80.090.100,00

ПРОЕКАТ–РЕ-СОЛ-Е-ИПА
-   Услуге ПРАГ експерта 
-  Организација ‘’wоrk-shop’’ радионица и промотивне активности 
-  Организација конференција за медије и СЕАП конференција

ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИЈА
 

 -  Трошкови утрошка електричне енергије на градилиштима
-  Трошкови утрошка воде на градилиштима
-  Сагласности, накнаде и  пројектни услови
-  Технички пријем објеката
-  Покрајинска ревизиона комисија 

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
-  Сагласности, накнаде и  пројектни услови
-  Технички пријем објеката
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ТРОШКОВИ ОГЛАШАВАЊА
 -  Трошкови огласа
 -  Трошкови штампања материјала

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Трошкови огласа

ЗАЈЕДНИЧКИ ТРОШКОВИ
 -  Премије и осигурања објеката инфраструктуре
 -  Порез на додату вредност
 -  Трошкови по решењима комисије за заштиту права у поступцима ЈН

НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
 -  Премије и осигурања објеката инфраструктуре

2 ПОСТУПАЊЕ ПО СУДСКИМ ОДЛУКАМА 454.667.039,03

2.1 ПРОЈЕКАТ ЛИКВИДАЦИЈЕ ЈП ЗАВОДА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА У НОВОМ САДУ 439.667.039,03

ИЗВРШЕЊЕ СУДСКИХ ОДЛУКА   
 -  Накнада за земљиште на локалитету Булевара Европе – IV фаза 
 -  Накнада за раније одузето земљиште 
 -  Исплата накнаде штете и усева и засада
 -  Остале накнаде штете
 -  Накнада за земљиште

ЗАЈЕДНИЧКИ ТРОШКОВИ 
 -  Административне таксе, судски трошкови и судске одлуке
 -  Трошкови платног промета и банкарске услуге
 -  Повраћај закупнине и накнаде за уређивање 

2.2 ИЗВРШЕЊЕ СУДСКИХ ОДЛУКА 15.000.000,00
 -  Остале накнаде штете
 -  Накнада за земљиште
 -  Административне таксе, судски трошкови и судске одлуке

 
УКУПНО: 6.163.032.908,13

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕДИ РАДОВА НА КОМУНАЛНОМ ОПРЕМАЊУ ЗЕМЉИШТА

1.  Преглед радова према начину коришћења услуга за све групе локација

1 КАПИТАЛНИ ОБЈЕКТИ 2.393.846.501,00

ОБЈЕКТИ ИНДИВИДУАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ 
СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 721.560.168,00
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА - ЕЕ МРЕЖА И ТРАФО СТАНИЦЕ 2.400.000,00

ОБЈЕКТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА - ЈАВНА РАСВЕТА 281.097.000,00
САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 1.367.864.333,68
УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА 20.925.000,00
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2 ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 175.418.000,00

 ОБЈЕКТИ ИНДИВИДУАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ
 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА - ЕЕ МРЕЖА И ТРАФО СТАНИЦЕ 4.178.000,00

 ОБЈЕКТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ
 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА - ЈАВНА РАСВЕТА 29.140.000,00
 САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 110.150.000,00
 УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА 9.950.000,00

 СПЕЦИФИЧНИ ОБЈЕКТИ КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЕ
 СПЕЦИФИЧНИ ОБЈЕКТИ КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЕ 22.000.000,00

3 ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 269.660.000,00

 ОБЈЕКТИ ИНДИВИДУАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ
 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА - ЕЕ МРЕЖА И ТРАФО СТАНИЦЕ 10.000.000,00
             СИСТЕМ  АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 1.925.000,00

 ОБЈЕКТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ
 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА - ЈАВНА РАСВЕТА 43.826.000,00
 САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 39.907.000,00
 УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА 174.002.000,00
 

4 ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 836.859.467,42

 ОБЈЕКТИ ИНДИВИДУАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ
 СИСТЕМ ВОДОСНАБДЕВАЊА 42.840.273,92
 СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 11.569.000,00
 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА - ЕЕ МРЕЖА И ТРАФО СТАНИЦЕ 217.229.000,00

 ОБЈЕКТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ 
 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА - ЈАВНА РАСВЕТА 55.106.343,63
 САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 508.795.849,87
 УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА 1.319.000,00

5 РАДОВИ НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 630.682.000,00

 ОБЈЕКТИ ИНДИВИДУАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ
 СИСТЕМ ВОДОСНАБДЕВАЊА 60.177.000,00
 СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 241.735.000,00

 ОБЈЕКТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ
 СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИЈЕ - АТМОСФЕРСКА 17.832.000,00
 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА - ЈАВНА РАСВЕТА 112.082.000,00
 САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 195.446.000,00
             УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА 3.410.000,00

 УКУПНО: 4.306.465.969,10
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2.   Преглед радова према начину коришћења услуга 

1 ОБЈЕКТИ ИНДИВИДУАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ 1.257.688.441,92

 СИСТЕМ ВОДОСНАБДЕВАЊА 103.017.273,92
 СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 920.864.168,00
 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА - ЕЕ МРЕЖА И ТРАФО СТАНИЦЕ 233.807.000,00

2 ОБЈЕКТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ 3.026.777.527,18

 СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИЈЕ - АТМОСФЕРСКА 73.757.000,00
 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА - ЈАВНА РАСВЕТА 521.251.343,63
 САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 2.222.163.183,55
 УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА 209.606.000,00

3 СПЕЦИФИЧНИ ОБЈЕКТИ КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЕ 22.000.000,00

 СПЕЦИФИЧНИ ОБЈЕКТИ КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЕ 22.000.000,00

 УКУПНО: 4.306.465.969,10

3.  Преглед радова према функционалном рангу одговарајућих делова комуналних система

1 МАГИСТРАЛНИ ОБЈЕКТИ 2.393.846.501,68

 СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 667.560.168,00
 СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИЈЕ - АТМОСФЕРСКА 54.000.000,00
 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА - ЈАВНА РАСВЕТА 281.097.000,00
 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА - ЕЕ МРЕЖА И ТРАФО СТАНИЦЕ 2.400.000,00
 САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 1.367.864.333,68
 УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА 20.925.000,00
 
2 ПРИМАРНИ ОБЈЕКТИ 1.579.165.467,42

 СИСТЕМ ВОДОСНАБДЕВАЊА 103.017.273,92
 СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИЈЕ 253.304.000,00
 СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИЈЕ - АТМОСФЕРСКА 19.757.000,00
 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА - ЈАВНА РАСВЕТА 211.014.343,63
 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА - ЕЕ МРЕЖА И ТРАФО СТАНИЦЕ 142.900.000,00
 САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 670.441.849,87
 УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА 178.731.000,00
 
3  СЕКУНДАРНИ ОБЈЕКТИ 333.454.000,00

 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА - ЈАВНА РАСВЕТА 29.140.000,00
 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА - ЕЕ МРЕЖА И ТРАФО СТАНИЦЕ 88.507.000,00
 САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ 183.857.000,00
 УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА 9.950.000,00
 СПЕЦИФИЧНИ ОБЈЕКТИ КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЕ 22.000.000,00

 УКУПНО:          4.306.465.969,10’’.
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Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у ''Службеном листу Града Новог Сада''.                         

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 4-37/2016-39/1-I
30. јун 2017. године 
НОВИ САД 

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

424
 На основу члана 24. тачка 23. Статута Града Новог 

Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 43/08), a у вези са чланом 2. ст. 3. и 5. Закона о 
комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 
88/11 и 104/16), Скупштина Града Новог Сада на XXII 
седници од 30. јуна 2017. године доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ 

ФИНАНСИРАЊА ОДРЕЂЕНИХ 
КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ 

У 2017. ГОДИНИ

Члан 1.

У Одлуци о Програму финансирања одређених 
комуналних  делатности у 2017. години („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 81/16) члан 3. мења се и гласи:

„Члан 3.

Средства за реализацију Програма обезбеђују се из 
буџета Града Новог Сада за 2017. годину у износу од 
688.784.764,64 динара (услуге по уговору 271.036.584,60 
динара, специјализоване услуге 147.748.180,04 динара и 
стални трошкови – 270.000.000,00 динара).“

Члан 2.

Програм финансирања одређених комуналних 
делатности у 2017. години, који је саставни део ове одлуке, 
мења се и гласи: 

„ПРОГРАМ ФИНАНСИРАЊА ОДРЕЂЕНИХ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ У 2017. ГОДИНИ

Планирано динара 
Услуге у 2017. години 688.784.764,64
-  Уништавање штетних инсеката 55.000.000,00
-  Сузбијање и уништавање амброзије 58.800.000,00
-  Прогнозно-извештајни послови у вези са заштитом здравља биља 1.284.282,32
-  Отворени канали и насипи 110.000.000,00
-  Јавно осветљење 330.000.000,00
-  Декорација Града Новог Сада 10.365.000,00
-  Одржавање урбаног мобилијара 32.000.000,00
-  Одржавање елемената визуелних комуникација, опреме за оглашавање и плакатних места 3.000.000,00
-  Утврђивање и праћење квалитета воде за пиће 32.663.897,72
-  Одржавање општег информационог система Града Новог Сада 29.185.400,00
-  Чишћење јавних површина некатегоризованих на другом месту 13.000.000,00
-  Опште позиције 13.486.184,60

УНИШТАВАЊЕ ШТЕТНИХ ИНСЕКАТА 55.000.000,00
1405 Мониторинг и контрола сузбијања крпеља 1.700.000,00
1406  Трошкови анализе крпеља на зараженост 500.000,00
  343 Уништавање крпеља на неуређеним зеленим површинама и уништавање крпеља 
 на уређеним зеленим површинама 5.174.000,00
  344 Истраживање и мониторинг симулида 1.300.000,00
1408  Сузбијање и третман симулида 1.250.000,00
1194 Праћење бројности и контрола радова на сузбијању комараца 3.500.000,00
1218 Сузбијање комараца и других штетних инсеката, трошкови авијације и 
 аерофото снимање изворишта комараца на територији Града Новог Сада 41.576.000,00

СУЗБИЈАЊЕ И УНИШТАВАЊЕ АМБРОЗИЈЕ 58.800.000,00
1567  Сузбијање и уништавање коровске биљке амброзије 53.000.000,00
1658 Хемијско уклањање амброзије 1.000.000,00
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2410  Картирање терена под коровском биљком амброзијом и другим алергогеним биљкама, 
 лабoраторијска и теренска истраживања и мониторинг 4.800.000,00

 ПРОГНОЗНО - ИЗВЕШТАЈНИ ПОСЛОВИ У ВЕЗИ СА ЗАШТИТОМ ЗДРАВЉА БИЉА 1.284.282,32
2419 Прогнозно-извештајни послови у вези са заштитом здравља биља на територији Града 1.284.282,32

 ОТВОРЕНИ КАНАЛИ И НАСИПИ 110.000.000,00
493 Рад стабилних црпних станица на санацији воде 15.997.000,00
896  Одржавање потока на територији Града Новог Сада 40.074.000,00
1231 Одржавање отворене мелиoрационе каналске мреже хидрообјеката 29.988.000,00  
1232 Одржавање опреме за одбрану од поплава и подземних вода са подручја Града Новог Сада 495.000,00
1601 Одржавање канала отворене атмосферске канализације у Граду Новом Саду 17.446.000,00
1610  Препумпавање атмосферских вода  после већих падавина 3.000.000,00
2407 Одржавање устава у насипу и одбрамбене линије за одбрану од поплава на територији 
 Града Новог Сада 1.800.000,00
2434 Одржавање пумпи на пловак, са заменом постојећих на територији Града Новог Сада 1.200.000,00

 ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ 330.000.000,00

 НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 270.000.000,00
1240 Трошкови електричне енергије у Новом Саду, Петроварадину  и на Петроварадинској тврђави 210.000.000,00
1308  Трошкови електричне енергије јавног осветљења у насељеним местима (Сремској
 Каменици, Ветернику, Футогу, Бегечу, Руменки, Кисачу, Степановићеву, Ченеју, Каћу, 
 Будисави, Ковиљу, Буковцу, Лединцима и Старим Лединцима) 60.000.000,00

 ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА 60.000.000,00
1233 Одржавање јавног осветљења на територији Града Новог Сада 40.000.000,00
1307 Одржавање јавног осветљења у насељеним местима (Сремској Каменици, Ветернику, 
 Футогу, Бегечу, Руменки, Кисачу,Степановићеву, Ченеју, Каћу, Будисави, Ковиљу, Буковцу, 
 Лединцима и Старим Лединцима)  20.000.000,00

 ДЕКОРАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА 10.365.000,00
1342 Трошкови декорације Града Новог Сада за јавне манифестације и државне празнике 2.115.000,00
2431  Трошкови монтаже, демонтаже и складиштења свечане расвете 8.250.000,00

 ОДРЖАВАЊЕ УРБАНОГ МОБИЛИЈАРА 32.000.000,00
1237  Одржавање урбаног мобилијара и других урбаних елемената  у Граду Новом Саду 12.500.000,00
1765 Oдржавање дрвених мостова и санација бедема и стаза на Петроварадинској тврђави 3.400.000,00
1779 Одржавање тартан стаза и других вештачких подлога 3.600.000,00
1778 Одржавање дечијих игралишта и рекреационих површина са реквизитима 12.500.000,00

 ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕМЕНАТА ВИЗУЕЛНИХ КОМУНИКАЦИЈА, 
 ОПРЕМЕ ЗА ОГЛАШАВАЊЕ И ПЛАКАТНИХ МЕСТА 3.000.000,00
1764 Одржавање елемената визуелне комуникације, опреме за оглашавање и плакатних места 3.000.000,00

 УТВРЂИВАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ 32.663.897,72
689 Утврђивање и праћење квалитета воде за пиће на територији Града Новог Сада 32.663.897,72

 ОДРЖАВАЊЕ ОПШТЕГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ГРАДА НОВОГ САДА 29.185.400,00
1294 Одржавање општег информационог система Града Новог Сада 29.185.400,00
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 ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НЕКАТЕГОРИЗОВАНИХ НА ДРУГОМ МЕСТУ 13.000.000,00
1725 Уклањање жвакаћих гума и сличних нечистоћа са тротоара и других јавних површина 
 и прање јавних површина изграђених од бехатона и сличних материјала 8.000.000,00
2411 Уклањање графита са фасада јавних зграда и споменика 5.000.000,00
 
 ОПШТЕ ПОЗИЦИЈЕ 13.486.184,60
2447 Одржавање јавних тоалета 3.431.624,60
2430 Постављање, одржавање и уклањање мобилних тоалета и санитарних кабина 3.554.560,00
78 Постављање табли са називима улица, тргова и пренумерација кућних бројева 3.500.000,00
1780 Одржавање фонтана и јавних чесми 3.000.000,00

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 352-1/2017-675-I
30. јун 2017. године 
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.
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На основу члана 24. тачка 26. Статута Града Новог Сада-пречишћен текст (''Службени лист Града Новог Сада'', број 

43/08) Скупштина Града Новог Сада, на XXII седници од 30. јуна 2017. године, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ  
ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.

У Одлуци о Програму одржавања објеката путне привреде за 2017. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 
81/16) у члану 2. став 2. износ: „700.000.000,00 динара“ замењује се износом: „1.077.000.000,00 динара“, и износ: 
„31.900.000,00 динара“ замењује се износом: „34.261.349,37 динара“.

Члан 2.

Програм одржавања објеката путне привреде за 2017. годину, који је саставни део ове одлуке, мења се и гласи:  

„ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА ПУТНЕ ПРИВРЕДЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

Позиција НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ Износ у динарима

1 Одржавање неповезаних уништених сливника 100.000,00

2 Одржавање путева у зимским условима (са обезбеђењем материјала) 217.052.320,69

3 Одржавање саобраћајница 573.112.931,31

4 Одржавање аутобуских стајалишта на коловозу 5.000.000,00

5 Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације 54.000.000,00

6 Одржавање светлосне и семафорске сигнализације 50.000.000,00

7 Одржавање тротоарских и рекреативних површина 80.000.000,00

8 Одржавање бициклистичких стаза 10.000.000,00
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9 Одржавање објеката путне привреде на магистралним, регионалним и локалним 
путевима

2.000.000,00

10 Одржавање пешачких стаза у међублоковском простору 2.000.000,00

11 Одржавање коловоза, пешачких стаза и платоа на Петроварадинској тврђави 500.000,00

12 Одржавање мостова 10.000.000,00

13 Одржавање хоризонталне сигнализације  применом дебелослојне пластике и 
апликативних материјала

10.000.000,00

14 Одржавање заштитних ограда 4.000.000,00

15 Одржавање вегетације и прегледности на прелазима пута преко железничке пруге 8.000.000,00

16 Одржавање осталих некатегорисаних путева 31.434.748,00

17 Одржавање и унапређење саобраћајне сигнализације 12.000.000,00

18 Одржавање и унапређење саобраћајне опреме за контролу и праћење саобраћаја 4.800.000,00

19 Ванредно одржавање саобраћајних површина за потребе одржавања јавних 
манифестација под покровитељством Града Новог Сада 

3.000.000,00

УКУПНО ПОЗИЦИЈЕ 1-19: 1.077.000.000,00
„

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у ''Службеном листу Града Новог Сада''.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 021-7/2017-1194-I
30. јун 2017. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.
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На основу члана 24. тачка 23. Статута Града Новог Сада 

– пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
брoj 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXII седници 
од 30. јуна 2017. године доноси

О Д Л У К У
О  ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ 

ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА ВРЕЛОВОДА ЈАВНОГ 
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "НОВОСАДСКА 
ТОПЛАНА" НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.

У Одлуци о Програму изградње објеката вреловода 
Јавног комуналног предузећа "Новосадска топлана" Нови 
Сад за 2017. годину („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 81/16), члан 2. мења се и гласи: 

„Члан 2.

За реализацију Програма планирана су средства у буџету 
Града Новог Сада за 2017. годину – капиталне субвенције 
у износу од 76.300.000,00 динара.

Члан 2.
Програм изградње објеката вреловода Јавног комунал-

ног предузећа "Новосадска топлана" Нови Сад за 2017. 
годину, који је саставни део ове одлуке, мења се и гласи:

„ПРОГРАМ
 ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА ВРЕЛОВОДА ЈАВНОГ 
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "НОВОСАДСКА 
ТОПЛАНА" НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ

Редни 
број ПОЗИЦИЈА ПРОГРАМА Вредност у 

динарима
1 Извођење грађевинских радова са 

уградњом инсталација и опреме на 
вреловоду од ТО „Исток“ у улицама 
Косовска, Милована Глишића, 
Александра Тишме, Даничићева и 
Златне греде

76.300.000,00

 УКУПНО (без ПДВ): 76.300.000,00
„

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2017-602-I 
30. јун 2017. године
НОВИ САД Председник

Здравко Јелушић, с.р.
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На основу члана 24. тачка 32. Статута Града Новог Сада 

– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 43/08), а у вези са Стратегијом одрживог развоја Града 
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 64/15), 
Скупштина Града Новог Сада на XXII седници од 30. јуна 
2017. године, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ 

ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА ЗАВОДА ЗА ХИТНУ 
МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ У НОВОМ САДУ 

ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.

У Одлуци о Програму изградње објекта Завода за хитну 
медицинску помоћ у Новом Саду за 2017. годину („Службени 
лист Града Новог Сада“, бр. 81/16 и 12/17), члан 2. мења 
се и гласи:

„Члан 2.

За реализацију Програма планирају се средства у 
укупном износу од 473.560.000,00 динара и то према 
изворима прихода:

 Средства из буџета Града Новог Сада
  (у даљем тексту: Буџет)

1. Приходи из Буџета 17.100.000,00   динара
2. Трансфери од других 

   нивоа власти  204.840.000,00 динара
3. Нераспоређени вишак 

   прихода из ранијих година 251.620.000,00 динара
 _____________________________________________

 УКУПНО: 473.560.000,00 динара.“

Члан 2.

Програм изградње објекта Завода за хитну медицинску 
помоћ у Новом Саду за 2017. годину, који је саставни део 
ове одлуке, мења се и гласи:

„ПРОГРАМ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА ЗАВОДА ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ
У НОВОМ САДУ ЗА 2017. ГОДИНУ

Позиција Назив Износ

1. Изградња објекта Завода за хитну медицинску помоћ 450.650.000,00

2. Изградња прикључка интерне саобраћајнице комплекса Завода за хитну медицинску 
помоћ

2.700.000,00

3. Трошкови одобрења за прикључење на електричну енергију, трошкови електричне 
енергије и привремена испорука топлотне енергије за објекат Завода за хитну 
медицинску помоћ у Новом Саду

2.220.000,00

4. Изградња прикључка на електричну енергију и изградња дела ТС Завода за хитну 
медицинску помоћ

12.900.000,00

5. Изградња вреловодног прикључка и прикључење објекта Завода за хитну медицинску 
помоћ на водоводну и канализациону мрежу

3.500.000,00

6. Стручни надзор (надзор над изградњом путничког лифта; надзор над изградњом 
стабилне инсталације за гашење пожара и инсталације медицинских гасова; надзор над 
телекомуникационим мрежама и системима и стабилном систему за дојаву пожара и 
систему за одвођење дима и топлоте у објекту Завода за хитну медицинску помоћ у 
Новом Саду)

1.140.000,00

7. Израда енергетског пасоша у објекту Завода за хитну медицинску помоћ у Новом Саду 450.000,00

УКУПНО: 473.560.000,00
„

Члан 3.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА    
Број: 4-37/2016-40/1-I 
30. јун 2017. године
НОВИ САД Председник

Здравко Јелушић, с.р.
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На основу члана 24. тачка 23. Статута Града Новог Сада 

- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 43/08), Скупштина Града Новог Сада, на XXII  седници 
од 30. јуна  2017. године, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА  ЗА 

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА НЕСМЕТАНО 
ОДВИЈАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА 
ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ  
ПРЕДУЗЕЋА "НОВИ САД", НОВИ САД 
ЗА 2017. ГОДИНУ-ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ

1. У Програму за обезбеђивање услова за несметано 
одвијање јавног превоза путника Јавног градског 
саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2017. 
годину – текуће субвенције („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 81/16), у тачки 1. износ: „150.000.000,00“ 
замењује се износом: „180.000.000,00“.

2. 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: 34-2472/2017-I
30. jун 2017. године 
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.
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На основу члана 24. тачка 23. Статута Града Новог Сада 

– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXII седници 
од 30. јуна 2017. године,  доноси

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКE О ПРОГРАМУ 

ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ 
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДОВОД И 
КАНАЛИЗАЦИЈA" НОВИ САД  И ТЕКУЋЕГ 

ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДА И 
КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.

У Oдлуци о Програму инвестиционих активности Јавног 
комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад 
и текућег одржавања водовода и канализације за 2017. 
годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 81/16), 
члан 2. мења се и гласи:

„Члан 2.

За реализацију Програма плaнирaнa су срeдствa у буџету 
Града Новог Сада за 2017. годину за капиталне субвенције 
– инвестиционе активности у укупном износу од  
528.708.000,00 динара, од чега средства зајма ЕИБ износе 
од 48.708.000,00 динара. “

Члан 2.

У Програму инвестиционих активности Јавног комунал-
ног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег 
одржавања водовода и канализације за 2017. годину, табела 
"ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ 
СУБВЕНЦИЈЕ" мења се и гласи:

 „ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

Позиција Назив програмске позиције
Планирана 
вредност за 
2017. годину

Група 
радова I

В О Д О В О Д 254.500.000,00

8. ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ И 
НАБАВКА ДОБАРА

254.500.000,00

Извођење радова на замени неисправних хидраната и уградња нових са набавком 
и уградњом материјала

20.000.000,00

Софтвер и хардвер за заштиту и контролу приступа и мониторинг објеката 25.000.000,00

Извођење радова на изградњи водоводне мреже за другу висинску зону у насељу 
Буковац, са набавком и уградњом материјала

40.000.000,00

Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Поповица у 
зони резервоара Р-2 и Р-3, са набавком и уградњом материјала – II ФАЗА

15.000.000,00

Реконструкција чворишта са набавком и уградњом вентила у шахтовима и замена 
уградбених гарнитура на примарној и секундарној водоводној мрежи – Наставак 
реализације уговорених обавеза

37.000.000,00
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Извођење радова на реконструкцији примарног водовода од Руменачке до 
Привредникове улице у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала – 
Наставак реализације уговорених обавеза

60.000.000,00

Набавка цевног материјала пречника Ø 600mm, за потребе извођења радова на 
постављању цевовода сирове воде, са изворишта „Петроварадинска ада“ преко 
новог друмско-железничког моста у Новом Саду – Наставак реализације уговорених 
обавеза

11.000.000,00

Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже на Староиришком 
путу у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала

28.000.000,00

Извођење радова на измештању инсталација водовода, на делу изградње 
надвожњака преко Аутопута Е-75 (Каћ – Шангај), са набавком и уградњом 
материјала

18.500.000,00

Група 
радова II К А Н А Л И З А Ц И Ј А 225.500.000,00

14. ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ И 
НАБАВКА ДОБАРА

225.500.000,00

Извођење радова на изградњи секундарне канализационе мреже гравитационог 
слива насеља Чардак у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала

40.000.000,00

Набавка специјалних возила 76.000.000,00

Израда пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење за реконструкцију 
канализације на Лиману-1 и Лиману-2, у Новом Саду – Наставак реализације 
уговорених обавеза

4.000.000,00

Извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у улицама: Јанка 
Чмелика, др Светислава Касапиновића и Илије Бирчанина у Новом Саду, са 
набавком и уградњом материјала – Наставак реализације уговорених обавеза

10.000.000,00

Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака за делове 
насеља: Адице, Ветерник; Будисава, Руменка и Каћ, са набавком и уградњом 
материјала

80.000.000,00

Извођење радова на измештању инсталација канализације, на делу изградње 
надвожњака преко Аутопута Е-75 (Каћ – Шангај), са набавком и уградњом 
материјала

15.500.000,00

У К У П Н О (I+II): 480.000.000,00

Група 
радова III СРЕДСТВА ЗАЈМА ЕИБ

18. Реконструкција постројења за прераду воде за пиће „Штранд“–Наставак 
реализације уговорених обавеза

48.708.000,00

У К У П Н О (III): 48.708.000,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Планирана 

вредност за 2017. 
годину

Група 
радова I В О Д О В О Д - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ 254.500.000,00

Група 
радова II К А Н А Л И З А Ц И Ј А – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ 225.500.000,00

Група 
радова III ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - СРЕДСТВА ЗАЈМА ЕИБ 48.708.000,00

УКУПНО (I + II+III): 528.708.000,00
„
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Члан 3.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 352-1/2017-640-I
30. јун 2017. године 
НОВИ САД Председник

Здравко Јелушић, с.р.

430
На основу члана 24. тачка 23. Статута Града Новог Сада 

– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 43/08), Скупштина Града Новог Сада, на XХII  седници 
од 30. јуна  2017. године доноси

О Д Л У К У
ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ 

ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И УСЛУГА 
ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА "ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО" НОВИ 

САД ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.

У Одлуци о Програму инвестиционих активности и услуга 
из делатности Јавног комуналног предузећа "Градско зеле-
нило" Нови Сад за 2017. годину („Службени лист Града 
Новог Сада“, бр. 81/16 и 1/17-испр.), члан 2. мења се и 
гласи:

„Члан 2.

За реализацију Програма планирана су средства у буџету 
Града Новог Сада за 2017. годину у износу од 645.371.988,36 
динара, и то за:

- КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ (инвестиционе активно-
сти) у износу од 362.752.141,00 динара и

- УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ у износу од 282.619.847,36 
динара.“

Члан 2.

Програм инвестиционих активности и услуга из делат-
ности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ 
Нови Сад за 2017. годину, који је саставни део ове одлуке, 
мења се и гласи:

„П Р О Г Р А М 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД  ЗА 2017. ГОДИНУ

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

Број
позиције ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА Вредност 

ГРУПА – ДОБАРА

1. Трактор, 2 комада – наставак реализације обавеза из 2016. године 9.795.950,00

2. Самоходна косачица са прикључцима, 4 комада – наставак реализације обавеза из 
2016. године

12.951.496,00

УКУПНО ДОБАРА: 22.747.446,00

ГРУПА – РАДОВИ

1. Пројектно-техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника са 
пратећим објектима- наставак радова из 2016. године

16.204.695,00

2. Изградња објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији 
новог расадника

250.000.000,00

3. Рушење објеката старог расадника на локацији Футошки пут 48 у Новом Саду 35.000.000,00

4. Пошумљавање заштитних појасева у складу са Законом о шумама 3.800.000,00

5. Уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном соларном расветом на 
делу простора Споменика природе „Каменички парк“

35.000.000,00

УКУПНО РАДОВИ: 340.004.695,00

УКУПНО: 362.752.141,00

Напомена: Финансијске вредности позиција Програма инвестиционих активности су изражене без ПДВ-а
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УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

Број
позиције ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА Вредност 

4970 Одржавање заштићених природних добара (Дунавски парк, Каменички парк и Футошки 
парк)

22.000.000,00

4971 Хемијска заштита зеленила 10.000.000,00

4972 Одржавање реквизита и подлоге на дечијим игралиштима 2.000.000,00

4973 Одржавање јавних зелених површина (дрвореди и блоковско зеленило) 166.919.847,36

4974 Кошење коровских површина 10.900.000,00

4975 Одржавање зеленила паркова 15.000.000,00

4976 Обележавање и одржавање простора за истрчавање паса (зеленило, реквизити и 
опрема)

5.300.000,00

4977 Одржавање зеленила Петроварадинске тврђаве и Мишелука 16.000.000,00

4978 Одржавање дрвећа у предшколским установама 500.000,00

4979 Одржавање зеленила Сремске Каменице и Дечијег села 2.000.000,00

4980 Одржавање зеленила на Купалишту „Штранд“ 10.000.000,00

4981 Одржавање зеленила у приградским насељима 10.000.000,00

1236 Рад зимске службе ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад 6.000.000,00

346 Интервентно одржавање 2.000.000,00

513 Одржавање јавних зелених површина по налогу наручиоца или надзорног органа 2.000.000,00

525 Уређивање и одржавање јавних зелених површина 2.000.000,00

 УКУПНО: 282.619.847,36

Напомена: Финансијске вредности позиција Услуга из делатности су изражене са ПДВ-ом

РЕКАПИТУЛАЦИЈА Вредност 

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ 362.752.141,00

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ 282.619.847,36

УКУПНО: 645.371.988,36
„

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2017-651-I
30. јун 2017. године 
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.
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На основу члана 24. тачка 23. Статута Града Новог Сада 

– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 43/08), Скупштина Града Новог Сада, на ХXII  седници 
од 30. јуна 2017. године доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ 

ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И УСЛУГА 
ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА "ЗООХИГИЈЕНА И ВЕТЕРИНА 
НОВИ САД" НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.

У Одлуци о Програму инвестиционих активности и услуга 
из делатности Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена 

и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2017. годину („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, број 81/16), члан 2. мења се 
и гласи: 

„Члан 2.

За реализацију Програма планирана су средства у буџету 
Града Новог Сада за 2017. годину у износу од 132.440.000,00 
динара и то за:

-  КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ (инвестиционе активно-
сти) у износу од 29.000.000,00 динара, и

-  УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ у износу од 103.440.000,00 
динара.“

Члан 2.

Програм инвестиционих активности и услуга из делат-
ности Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Вете-
рина Нови Сад“ Нови Сад за 2017. годину који чини саставни 
део ове одлуке, мења се и гласи:

„П Р О Г Р А М
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

“ЗООХИГИЈЕНА И ВЕТЕРИНА НОВИ САД“ НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

Бр. 
позиције ПРОГРАМСКА ПОЗИЦИЈА ВРЕДНОСТ 

(без ПДВ)

ГРУПА: I ОПРЕМА 9.000.000,00

1. Пратећа опрема за прихватилиште (за први део II фазе радова) 4.500.000,00

2. Умрежавање прихватилишта на сервер са специјализованим ветеринарским софтвером 
и опремом

4.500.000,00

ГРУПА: II РАДОВИ 20.000.000,00

1. Радови на изградњи Прихватилишта – први део II фазе 20.000.000,00

УКУПНО (I+II): 29.000.000,00

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

Бр. поз. НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ Вредност 

1788 Хватање и превоз паса и мачака до прихватилишта 11.835.480,00

3558 Збрињавање напуштених паса и мачака у прихватилишту 35.886.020,00

1791 Одржавање прихватилишта 16.203.750,00

1792 Контрола и смањење популације напуштених паса и мачака 9.820.317,00

1793 Нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавних површина 13.341.352,00

1794 Збрињавање отпада животињског порекла 3.799.882,00

491 Опсервација паса и мачака на беснило 278.510,00

1771 Пружање прве помоћи повређеним напуштеним животињама 9.327.629,00

492 Хирушке интервенције код повређених напуштених животиња 1.665.648,00

495 Обдукција угинулих животиња и токсиколошки преглед угинулих животиња 921.740,00

496 Ванредни и интервентни радови у вези заразних болести животиња 93.880,00
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497 Карантин и прихватилиште за остале животиње 226.000,00

527 Стерилизација/кастрација паса и мачака 39.792,00

УКУПНО: 103.440.000,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Вредност

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ 29.000.000,00

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ 103.440.000,00

УКУПНО: 132.440.000,00
„

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2017-652-I
30. јун 2017. године 
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

432
На основу члана 24. тачка 23. Статута Града Новог Сада 

– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, 
брoj 43/08), Скупштина Града Новог Сада на ХXII седници 
од 30. јуна 2017. године доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О  ПРОГРАМУ 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈКП 

„ИНФОРМАТИКА“ НОВИ САД 
ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.
У Одлуци о Програму инвестиционих активности ЈКП 

„Информатика“ Нови Сад за 2017. годину ( „Службени лист 
Града Новог Сада“, бр. 81/16 и 1/17-испр.), члан 2. мења 
се и гласи:

„Члан 2.
За реализацију Програма планирана су средства у буџету 

Града Новог Сада за 2017. годину, за инвестиционе актив-
ности – капиталне субвенције у износу од 48.700.000,00 
динара.“

Члан 2.
Програм инвестиционих активности ЈКП  „Информатика“ 

Нови Сад за 2017. годину, који је саставни део ове одлуке, 
мења се и гласи:

„ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈКП „ИНФОРМАТИКА“ НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ

Позиција Програмска позиција Вредност

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ - КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

1. ИЗГРАДЊА ОПТИЧКЕ, КАБЛОВСКЕ И ДРУГЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ

16.100.000,00

1.1. Повезивање објеката на оптичку инфраструктуру Града Новог Сада 16.100.000,00
1.1.1 Радови на повезивању објеката на оптичку инфраструктуру Града Новог Сада 13.385.000,00

1.1.2. Набавка потребног материјала и опреме 2.715.000,00

2. СИСТЕМ ВИДЕО НАДЗОРА ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА 
ЗА ГРАД НОВИ САД

9.600.000,00

  
2.1. Видео надзор објеката 5. 900.000,00

2.1.1. Набавка потребног материјала и опреме 5.900.000,00
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2.2. Лиценце за софтвер за видео надзор 2.000.000,00

2.2.1. Набавка лиценци (Milestone) – II фаза 2.000.000,00

2.3. Инвестиционо одржавање система видео надзора 1.700.000,00

2.3.1. Набавка потребног материјала и опреме за инвестиционо одржавање система видео 
надзора

1.700.000,00

3. ИT ИНФРАСТРУКТУРА 23.000.000,00
                                                                                                                            

3.1. Унапређење безбедности ИКТ система 8.000.000,00

3.1.1. Набавка проактивне опреме за заштиту ИКТ система 4.000.000,00

3.1.2. Набавка лиценци за проактивну заштиту ИКТ система 2.000.000,00

3.1.3. Набавка лиценци за заштиту корисничких рачунара 2.000.000,00

3.2. Софтверске лиценце 9.500.000,00

3.2.1. Обнова лиценци за backup софтвер 1.000.000,00

3.2.2. Лиценцирање Oracle база података 5.000.000,00

3.2.3. Обнова лиценци за виртуелизацију 2.000.000,00

3.2.4. Лиценцирање система за синтезу говора 1.500.000,00

3.3. ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ 5.500.000,00

3.3.1. Инвестиционо одржавање Juniper уређаја 3.000.000,00

3.3.2. Инвестиционо одржавање сториџ система 2.500.000,00

УКУПНО (1+2+3): 48.700.000,00
„

Члан 3

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2017-641-I
30. јун 2017. године 
НОВИ САД 

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

433
На основу члана 24. тачка 23. Статута Града Новог Сада 

– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 43/08), Скупштина Града Новог Сада, на ХXII седници 
од 30. јуна 2017. године доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
"ПУТ" НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.

У Одлуци о Програму инвестиционих активности Јавног 
комуналног предузећа "Пут" Нови Сад за 2017. годину 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 81/16 и 15/17-испр.) 
у члану 3. став 1. износ: „20.000.000,00“ замењује се изно-
сом: „57.000.000,00“.

Члан 2.

Програм инвестиционих активности Јавног комуналног 
предузећа "Пут" Нови Сад за 2017. годину, који чини 
саставни део ове одлуке, мења се и гласи:
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„П Р О Г Р А М 
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПУТ“ НОВИ САД  

ЗА 2017. ГОДИНУ

Редни број ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА комада износ 

1. Камион цистерна за воду запремине 8000 l 1 9.000.000,00

2. Ровокопач (комбинирка) са хидростатичким погоном 1 9.500.000,00

3. Ручни виброваљак тежине од 650 до 750 kg 1 1.500.000,00

4. Камион кипер путарац погон 4х4 3 29.050.000,00

5. Посипач соли V=1 до 1,2 m3 3 6.000.000,00

6. Раоник за снег L=2400 mm 3 1.950.000,00

 УКУПНО: 57.000.000,00
„

Члан 3.

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: 36-2464/2017-I
30. јун 2017. године 
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

334
На основу члана 24. тачка 23. Статута Града Новог Сада 

- пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXII  седници 
од 30. јуна 2017. године доноси

О Д Л У К У
ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ 

ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ 
ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ  ПРЕДУЗЕЋА 
„НОВИ САД“, НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.

У Одлуци о Програму инвестиционих активности Јавног 
градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 
2017. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 81/16 
и 15/17-испр.) у члану 3. износ: „60.000.000,00“ замењује 
се износом: „120.000.000,00“.

Члан 2.

Програм инвестиционих активности Јавног градског 
саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2017. 
годину, који је саставни део ове одлуке, мења се и гласи:

„П Р О Г Р А М
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“, 

НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ

Редни 
број ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА Извори средстава Износ динара

1. Набавка 7 соло нископодних аутобуса на дизел 
гориво

Буџет Града Новог Сада за 2017. годину 120.000.000,00

Укупно за инвестицију: 120.000.000,00
„
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Члан 3.

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: 34-2463/2017-I
30. јун 2017. године 
НОВИ САД 

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

435
На основу члана 24. тачка 33. Статута Града Новог Сада 

- пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXII  седници 
од 30. јуна 2017. године доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ 

ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ 

ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА“ НОВИ САД 
ЗА 2017. ГОДИНУ

Члан 1.
У Одлуци о Програму инвестиционих активности Јавног 

предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови 
Сад за 2017. годину („Службени лист Града Новог Сада“, 
бр. 81/16 и 26/17) члан 3. мења се и гласи:

„Члан 3.
За реализацију Програма планирана су средства из 

буџета Града Новог Сада за 2017. годину – капиталне 
субвенције у износу од 36.920.000,00 динара, субвенције 
из буџета Републике Србије у износу од 8.333.333,33 динара 
и буџета Аутономне Покрајине Војводине у износу од 
15.334.498,37 динара.“ 

Члан 2.
Програм инвестиционих активности Јавног предузећа 

„Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2017. 
годину, који је саставни део ове одлуке, мења се и гласи:

„ПРОГРАМ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР 

ВОЈВОДИНА“ НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ

Број 
позиције ИНВЕСТИЦИОНА АКТИВНОСТ

Капиталне 
субвенције из 
буџета Града 
Новог Сада за 
2017. годину

Субвенције из 
буџета Репу-

блике Србије за 
2017. годину

Субвенције из 
буџета Аутоно-
мне Покрајине 
Војводине за 
2017. годину

I. ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ 
ЈП „СПЦ ВОЈВОДИНА“

1.1 Радови на реновирању свлачионица, гардеробе и 
холова базена

10.020.000,00

1.2 Радови на реновирању свлачионица и ходника 
Ледене дворане

10.000.000,00

1.3 Радови на постављању нове подлоге на платоу 
базена СЦ „Сајмиште“

4.050.274,00

1.4 Радови на адаптацији дезо-баријера и санацији 
керамичке облоге базена СЦ „Сајмиште“

4.283.059,33

1.5. Радови на инвестиционом одржавању цевног 
развода у инсталационом каналу – фаза I

7.500.000,00

II. ЕЛЕКТРО РАДОВИ НА ОБЈЕКТУ ЈП 
„СПЦ ВОЈВОДИНА“

2.1. Радови на замени флуоресцентне расвете 
енергетски ефикасном расветом у делу спортског 
објекта ЈП „СПЦ Војводина“

9.400.000,00*

2.2. Радови на санацији електроенергетских инсталација 
спортске (велике) дворане ЈП „СПЦ Војводина“

15.334.498,37**

УКУПНО I+II 36.920.000,00 8.333.333,33 15.334.498,37**
„

*   Позиција за завршетак радова из 2016. године

** Износ средстава са ПДВ
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Члан 3.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 66-1/2017-356-I
30. јун 2017. године 
НОВИ САД 

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

436
На основу члана 24. тачка 7. Статута Града Новог Сада 

– пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 43/08), а у вези са чл. 61, 62. и 64. Закона о 
пољопривредном земљишту („Службени гласник Репу-
блике Србије“, бр. 62/06, 65/08-др. закон, 41/09 и 112/15), 
Скупштина Града Новог Сада, на седници XXII од 30. јуна 
2017. године, доноси

О Д Л У К У
О ОДРЕЂИВАЊУ ОРГАНА НАДЛЕЖНОГ ЗА 
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У 
ЗАКУП, ОДНОСНО НА КОРИШЋЕЊЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА НОВОГ САДА

Члан 1.

Овом одлуком одређује се орган надлежан да у складу 
са Законом о пољопривредном земљишту спроводи посту-
пак давања у закуп, односно на коришћење пољопривредног 
земљишта у државној својини које се налази на територији 
Града Новог Сада.

Ова одлука се примењује и на поступак давања у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини које је, у 
складу са посебним законом одређено као грађевинско 
земљиште, а користи се за пољопривредну производњу, 
до привођења планираној намени, као и на давање у закуп 
пољопривредних објеката у државној својини.

Члан 2.

Градоначелник Града Новог Сада (у даљем тексту: Гра-
доначелник) се одређује као орган надлежан за спровођење 
поступка давања у закуп, односно на коришћење 
пољопривредног земљишта у државној својини на 
територији Града Новог Сада.

Градоначелник, као надлежни орган у смислу става 1. 
овог члана, доноси:

-  Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини на 
територији Града Новог Сада, уз сагласност министар-
ства надлежног за послове пољопривреде, а у складу 
са годишњим програмом заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта на територији 
Града Новог Сада,

- решење о образовању и именовању Комисије за 
спровођење поступка давања у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини на територији Града 
Новог Сада,

- одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта 
у државној својини на територији Града Новог Сада, 
на основу предлога Комисије за спровођење поступка 
давања у закуп пољопривредног земљишта у државној 
својини на територији Града Новог Сада, а уз саглас-
ност министарства надлежног за послове пољопривреде 
и

- одлуке о давању на коришћење пољопривредног 
земљишта у државној својини без плаћања накнаде 
на основу јавног позива, уз сагласност министарства 
надлежног за послове пољопривреде.

Члан 3.

Доношењем ове одлуке престаје да важи Одлука о 
одређивању органа надлежног за давање на коришћење 
пољопривредног земљишта у државној својини на 
територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 12/07).

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: 3-94/2017-I
30. јун 2017. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

437
На основу члана 62. став 5. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике Србије'', бр. 62/06, 
65/08-др. закон, 41/09 и 112/15) и члана 24.  тачка 7. Ста-
тута Града Новог Сада-пречишћен текст („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог 
Сада, на  XXII седници од  30. јуна 2017. године, доноси

О Д Л У К У
О СКИДАЊУ УСЕВА СА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈЕ СЕ НАЛАЗИ 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

Члан 1.

Овом одлуком се уређује поступак и начин скидања 
усева са пољопривредног земљишта у државној својини 
којим располаже и управља Република Србија преко 
Министарства пољопривреде и заштите животне средине  
и које је обухваћено годишњим програмом заштите, уређења 
и коришћења пољопривредног земљишта на територији 
Града Новог Сада, а које без правног основа, односно без 
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закљученог уговора о закупу или закљученог вансудског 
поравнања  користи правно или физичко лице за 
пољопривредну производњу, a за коришћење тог земљишта 
предходно није извршило обавезу плаћања у складу са 
Законом. 

Ова одлука примењује се и на скидање усева са 
грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада, 
које се до привођења намени користи за пољопривредну 
производњу и које без правног основа користи правно или 
физичко лице, a за коришћење тог земљишта предходно 
није извршило обавезу плаћања у складу са Законом. 

Члан 2.

Скидање усева са пољопривредног земљишта из члана 
1.  ове одлуке вршиће се као мера обезбеђења обавезе 
плаћања за коришћење пољопривредног земљишта у 
државној својини, односно грађевинског земљишта које се 
користи за пољопривредну производњу у јавној својини, 
без правног основа, у складу са Законом.

Члан 3.

Скидање усева обављаће се периодично, по доспећу 
усева за бербу-жетву.

Скидање усева из става 1. овог члана обављаће се уз 
стручну и техничку помоћ:

1. представника Градске управе за привреду и 
Пољоредарске службе,

2.  представника овлашћене геодетске организације са 
лиценцом за рад,

3.  републичког пољопривредног инспектора, и
4.  овлашћеног лица Министарства унутрашњих послова-

Полицијске управе  Нови Сад.

Члан 4.

Скидање усева врши се на основу одлуке о скидању 
усева, коју на основу  предлога одлуке Радне групе за 
скидање усева (у даљем тексту: Радна група), доноси 
Градоначелник Града Новог Сада (у даљем тексту: 
Градоначелник).

Одлука из става 1. овог члана доноси се за појединачне 
катастарске парцеле, која  правна или физичка лица користе 
за пољопривредну производњу  без правног основа, односно 
без закљученог уговора о закупу или закљученог вансудског 
поравнања.  

Предлог одлуке из става 1. овог члана  Радна група 
утврђује на основу документације  коју доставља Градска 
управа за привреду (записници републичке пољопривредне 
инспекције, изјаве о коришћењу  грађевинског земљишта 
у јавној својини Града Новог Сада које се до привођења 
намени користи за пољопривредну производњу без правног 
основа,  и др.документације).

Члан 5.

Након доношења одлуке из члана 4. став 1. ове одлуке, 
Радна група ће издавати налоге за рад  правним и физичким 
лицима са  којима Град Нови Сад има закључен уговор за 
обављање послова  скидања, транспорта, складиштења и 
продаје усева,  и то:

- овлашћеној геодетској организацији са лиценцом за 
рад за вршење премера, израду скица премера повр-
шине са које се скида усев, означавање границе пар-

цела са којих се скида усев, и за присуство приликом 
скидања усева,

- ангажованом правном, односно физичком лицу за 
извршавање скидања усева,

- ангажованом правном, односно физичком лицу за 
транспорт скинутих усева до лица ангажованог за 
складиштење усева,  и 

- ангажованом правном, односно физичком лицу за 
извршење услуге складиштења и контроле квалитета 
скинутих усева, и

-ангажованом правном лицу за продају скинутих усева 
по тржишним условима.

 Радна група обавештава Министарство унутрашњих 
послова-Полицијску управу Нови Сад и републичку 
пољопривредну инспекцију о доношењу одлуке из  члана 
4. став 1. ове одлуке, о датуму, времену и месту скидања 
усева.

Члан 6.

Радну групу из члана 4. став 1. ове одлуке решењем  
образује и именује Градоначелник.

У Радну групу из става 1. овог члана именују се:
- два представника Градског већа Града Новог Сада, 
од којих је један члан Градског већа за област при-
вреде,

- један представник Градске управе за привреду, 
- један представник Градске управе за инспекцијске 
послове, и

-  један представник Дирекције за робне резерве Града 
Новог Сада.

Начин рада и одлучивања  Радне групе  уредиће се 
актом о образовању и именовању.

Административне и стручне послове за потребе Радне 
групе обавља Градска управа за привреду.

Члан 7.

Скинути усеви биће ускладиштени у регистрованим 
складиштима, према прописима о складиштењу и чувању 
пољопривредних производа о чему ће се старати Радна 
група.

Ускладиштени усеви ће одмах, а најкасније у року од  
15 дана од дана ускладиштења бити  предати правном или 
физичком лицу које докаже да је власник ускладиштених 
усева и да је измирио обавезу плаћања за  коришћење 
пољопривредног земљишта, односно грађевинског 
земљишта у јавној својини Града Новог Сада које се до 
привођења намени користи за пољопривредну производњу,  
без правног основа,  као  и да је измирио све трошкове који 
су настали у вези са скидањем, складиштењем, чувањем  
усева и слично.

 Уколико, у року од 15 дана од дана ускладиштења усева, 
лице из става 2. овог члана не пружи доказ да је власник 
усева и да је измирио обавезу плаћања за  коришћење 
пољопривредног земљишта, односно грађевинског 
земљишта у јавној својини Града Новог Сада које се до 
привођења намени користи за пољопривредну производњу,  
без правног основа, Радна група ће посебним актом 
наложити  продају  скинутих усева по тржишним условима, 
и одредити да купац утврђени износ средстава уплати на  
наменски подрачун отворен код Министарства финансија-
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Управа за трезор, односно на уплатни рачун јавних прихода 
Града Новог Сада, број: 840-823141843-17.

Уколико се ради о непознатом лицу које користи 
пољопривредно земљиште у државној својини, односно 
грађевинско земљиште у јавној својини Града Новог Сада 
које се до привођења намени користи за пољопривредну 
производњу,  без правног основа, скидање и продаја усева 
се врше из средстава која се обезбеђују у буџету Града 
Новог Сада.

Средства остварена од продаје скинутог усева са 
пољопривредног земљишта у државној својини, по одбитку 
трошкова скидања и продаје усева уплаћују се на посебан 
рачун буџета Републике Србије број: 840-741522843-14, и 
распоређују се у складу са чланом 71. Закона.

Члан 8.

Надзор над спровођењем ове одлуке врши Градска 
управа за привреду. 

Члан 9.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 3-28/2017-I 
30. јун 2017. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.
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На основу члана 20. тачка 24. и члана 32. тачка 16. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 129/07, 83/14-др. закон и 101/16-др. 
закон), члана 43. став 4. Закона о трговини („Службени 
гласник Републике Србије“, бр. 53/10 и 10/13) и члана 24. 
тачка 20. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина 
Града Новог Сада на XXII седници од 30. јуна 2017. године, 
доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О РАДНОМ 

ВРЕМЕНУ ТРГОВИНСКИХ И ЗАНАТСКИХ 
ОБЈЕКАТА И ОБЈЕКАТА ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ 
ИГАРА НА СРЕЋУ И ЗАБАВНИХ ИГАРА НА 

ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДА НОВОГ САДА

Члан 1.

У Одлуци о радном времену трговинских и занатских 
објеката и објеката за приређивање игара на срећу и 
забавних игара на територији Града Новог Сада („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 63/15), у члану 33. став 4. 
речи: „подноси захтев за покретање прекршајног поступка 
и“, бришу се.

Члан 2.

Члан 34. мења се и гласи:

„Члан 34.

Новчаном казном у фиксном износу од 150.000,00 динара 
казниће се за прекршај привредно друштво или друго правно 
лице ако:

1. не истакне распоред, почетак и завршетак радног 
времена трговинских и занатских објеката и објеката за 
приређивање игара на срећу и забавних игара у складу са 
чланом 3. ове одлуке,

2. одреди максималну дужину трајања радног времена 
трговинских и занатских објеката и објеката за приређивање 
игара на срећу и забавних игара супротно овој одлуци, 
односно ако трговински и занатски објекти и објекти за 
приређивање игара на срећу и забавних игара почну са 
радом пре или раде дуже од максималног радног времена 
утврђеног овом одлуком (чл. 8, 9, 12, 13, 16, 17. и 19.),

3. не истакне измењени распоред, почетак и завршетак 
радног времена трговинских и занатских објеката и објеката 
за приређивање игара на срећу и забавних игара, у складу 
са чланом 21. ове одлуке,

4. ако продајни објекти из члана 24. ове одлуке, не раде 
у времену, утврђеном овом одлуком, на Бадњи дан, на дан 
државног или другог празника и у дане Васкршњих праз-
ника (чл. 25, 26, 27, 28. и 29.),

5. не истакне измењени распоред, почетак и завршетак 
радног времена трговинских формата у складу са чланом 
30. ове одлуке,

6. по истеку утврђеног радног времена не испразни трго-
вински и занатски објекат и објекат за приређивање игара 
на срећу и забавних игара од купаца робе и корисника 
услуга и других лица која нису запослена, односно радно 
ангажована лица (члан 31.),

7. лице из члана 32. став 1. ове одлуке не буде присутно 
у трговинском и занатском објекту и објекту за приређивање 
игара на срећу и забавних игара, на почетку и на крају рад-
ног времена.

За прекршаје из става 1. овог члана предузетник ће бити 
кажњен новчаном казном у фиксном износу од 75.000,00 
динара.

За прекршаје из става 1. овог члана одговорно лице у 
правном лицу биће кажњено новчаном казном у фиксном 
износу од 25.000,00 динара“.

Члан 3.

Члан 35. брише се.

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: 3-167/2017-I 
30. јун 2017. године
НОВИ САД Председник

Здравко Јелушић, с.р.
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На основу члана 20. тачка 24. и члана 32. тачка 16. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 129/07, 83/14-др. закон и 101/16-др. 
закон) и члана 24. тачка 20. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXII седници од 
30. јуна 2017. године, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О РАДНОМ 
ВРЕМЕНУ ОБЈЕКАТА У КОЈИМА СЕ 

ОБАВЉА УГОСТИТЕЉСКА ДЕЛАТНОСТ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА

Члан 1.

У Одлуци о радном времену објеката у којима се обавља 
угоститељска делатност на територији Града Новог Сада 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 63/15 и 59/16), у 
члану 20. став 2. речи: „подноси захтев за покретање 
прекршајног поступка“ бришу се и у ставу 3. речи: „подноси 
захтев за покретање прекршајног поступка и“ бришу се.

Члан 2.

Члан 21. мења се и гласи:

„Члан 21.

Новчаном казном у фиксном износу од 150.000,00 динара 
казниће се за прекршај привредно друштво или друго правно 
лице ако:

1. поступи супротно члану 3. став 1. ове одлуке и не 
истакне утврђено радно време угоститељског објекта на 
јасан, несумњив и лако уочљив начин на главном улазу у 
објекат,

2. поступи супротно члану 7. став 2. ове одлуке,
3. одреди максималну дужину трајања радног времена 

угоститељског објекта супротно овој одлуци, односно ако 
угоститељски објекат почне са радом пре или ради дуже 
од максималног радног времена, утврђеног овом одлуком, 
(члан 8. ст. 1 и 2, чл. 10. и 12.),

4. не истакне измењени распоред, почетак и завршетак 
радног времена угоститељског објекта, (члан 16.),

5. по истеку утврђеног радног времена не испразни 
угоститељски објекат и припадајући простор од корисника 
услуга и других лица, која нису запослена, односно радно 
ангажована лица, (члан 18.) и

6. лице из члана 19. став 1. ове одлуке не буде присутно 
у угоститељском објекту на почетку радног времена и на 
крају радног времена утврђеног у члану 18. ове одлуке.

За прекршаје из става 1. овог члана предузетник ће бити 
кажњен новчаном казном у фиксном износу од 75.000,00 
динара.

За прекршаје из става 1. овог члана одговорно лице у 
правном лицу биће кажњено новчаном казном у фиксном 
износу од 25.000,00 динара“.

Члан 3.

Члан 22. брише се.

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: 3-166/2017-I 
30. јун 2017. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.
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На основу члана 17. став 3. Закона о заштити од буке 

у животној средини („Службени гласник Републике Србије“, 
бр. 36/09 и 88/10) и члана 24. тачка 7. Статута Града Новог 
Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада, на XXII 
седници од 30. јуна 2017. године, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ 
АКУСТИЧКИХ ЗОНА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА НОВОГ САДА

Члан 1.

У Одлуци о одређивању акустичких зона на територији 
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 54/15), у члану 15. став 2. речи: „или да поднесе захтев 
за покретање прекршајног поступка“, бришу се.

Члан 2.

Члан 17. мења се и гласи:

„Члан 17.

Новчаном казном у фиксном износу од 150.000,00 динара 
казниће се за прекршај привредно друштво и друго правно 
лице ако:

1. поступи супротно члану 9. ове одлуке,
2. обавља бучне радне операције супротно члану 11. 

ове одлуке,
3. поставља изворе буке супротно члану 12. ст. 1. и 2. 

ове одлуке,
4. прекрши мере прописане решењем из члана 13. ове 

одлуке.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одговорно 

лице у правном лицу новчаном казном у фиксном износу 
од 25.000,00 динара.

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се 
предузетник новчаном казном у фиксном износу од 75.000,00 
динара.

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се физичко 
лице новчаном казном у фиксном износу од 25.000,00 
динара“.
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Члан 3.

Члан 18. брише се.

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: 501-1/2017-108-I 
30. јун 2017. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.
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На основу чл. 57. и 94. Закона о превозу путника у 

друмском саобраћају („Службени гласник Републике 
Србије“, број 68/15) и члана 24. тачка 27. Статута Града 
Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на 
XXII седници од 30. јуна 2017. године, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О 
ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА

Члан 1.

У Одлуци о такси превозу путника („Службени лист Града 
Новог Сада“, бр. 63/16, 74/16, 81/16 и 9/17) у члану 28. мења 
се и гласи:

„Члан 28.

Кровна ознака служи за идентификацију такси возила 
и на предњој и задњој страни садржи:

- назив превозника који пружа услуге диспечерског 
система, изнад натписа „ТАXI“,

- натпис „TAXI“,
- евиденциони број и
- грб Града Новог Сада.
Кровна ознака испод података из става 1. овог члана 

треба да садржи име и презиме предузетника, односно 
назив привредног друштва власника возила.

Кровна ознака не садржи податке из става 2. овог члана 
уколико превозник пружа услуге диспечерског система.

Уговором о пословно-техничкој сарадњи регулишу се 
међусобна права и обавезе између превозника који пружа 
услуге диспечерског система и превозника који те услуге 
користи по питању власништва кровне ознаке, као и 
пружање услуга диспечерског система.

Предузетник и такси возач, не могу уступати, давати на 
коришћење и отуђивати кровну ознаку.

Привредна друштва која издају кровне ознаке 
предузетницима којима пружају услуге диспечерског 

система дужна су да воде евиденцију издатих кровних 
ознака, као и да податке достављају Градској управи.

Привредно друштво не може издавати кровну ознаку 
предузетницима која немају решење Градске управе из 
члана 12. став 3. ове одлуке.

Натпис на кровној ознаци из става 2. овог члана мора 
бити читко исписан словима минималне висине од 4 cm, о 
чему се сачињава фото документација приликом годишњег 
инспекцијског прегледа.

Такси возач је дужан да кровну ознаку држи укључену 
увек када је возило слободно.

На кровној ознаци не могу се постављати рекламно 
пропагандне поруке.

Уколико такси возач такси возило користи за сопствене 
потребе или уколико не обавља делатност такси превоза, 
дужан је да кровну ознаку привремено скине са такси возила.

Градска управа води регистар кровних ознака.“

Члан 2.

У чланиу 37. став 1. тачка 16. мења се и гласи:
„16. кровна ознака такси возила није у складу са чла-

ном 28. ст. 1, 2, 5. и 10. ове одлуке,“.
У тачки 17. број: „4“, замењује се бројем: „9“.
У тачки 18. број: „6“, замењује се бројем: „11“.

Члан 3.

У члану 38. став 1. тачка 8. мења се и гласи:
„8. Кровна ознака возила није у складу са чланом 28. 

ст. 1, 2, 4, 6, 7. и 8. ове одлуке.“

Члан 4.

У члану 42. став 2. мења се и гласи:
„Такси превозник је дужан да изглед кровне ознаке која 

служи за идентификацију такси возила усклади са одред-
бама члана 28. ст. 1, 2. и 8. ове одлуке до 1. септембра 
2017. године.“

Члан 5.

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: 34-2088/2017-I 
30. јун 2017. године
НОВИ САД Председник

Здравко Јелушић, с.р.
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На основу члана 24. тачка 31. Статута Града Новог Сада 

- пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 43/08), а у вези са чланом 159. став 2. тачка 4. и чла-
ном 160. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 
35/15-аутентично тумачење, 68/15 и 62/16-Одлука Уставног 
суда), Скупштина Града Новог Сада, на XXII седници од 
30. јуна 2017. године доноси
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ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 
ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ,  ПРЕВОЗА, СМЕШТАЈА 
И ИСХРАНЕ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА СА 

СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ,  ПРЕВОЗА ДЕЦЕ 
РАДИ ПОХАЂАЊА ПРИПРЕМНОГ 

ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА И УЧЕШЋА 
УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА

Члан 1.

У Одлуци о обезбеђивању превоза ученика основне 
школе, превоза, смештаја и исхране деце и ученика са 
сметњама у развоју, превоза деце ради похађања припре-
мног предшколског програма и учешћа ученика на 
такмичењима („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 63/15 
и 47/16) у члану 1. став 2. тачка се замењује запетом и 
додају се речи: „као и за организовање окружног такмичења“.

Члан 2.

У члану 3. после речи: „као и учешће на такмичењу“ 
додају се речи: „и организацију окружног такмичења, уко-
лико средства нису обезбеђена на други начин“.

Члан 3.

Члан 4. мења се и гласи:

„Члан 4.

За превоз ученика, деце и пратилаца из члана 1. став 
1. алинеја прва и трећа ове одлуке, као и превоз деце и 
ученика са сметњама у развоју који похађају предшколску 
установу, односно основну и средњу школу на територији 
Града, обезбеђују се средства за превоз код јавног пре-
возника чији је оснивач Град Нови Сад.

Уколико јавни превозник из става 1. овог члана нема 
редовну линију на одређеној релацији за превоз ученика 
основне школе који станују на удаљености већој од четири 
километра од седишта основне школе чијем уписном 
подручју припада, средства се обезбеђују за превозника 
кога бира основна школа у складу са прописима који уређују 
јавне набавке.

За превоз, смештај и исхрану деце и ученика из члана 
1. став 1. алинеја друга ове одлуке, обезбеђују се средства 
пружаоцу услуге превоза, смештаја и исхране.

На основу решења из члана 9. став 2. ове одлуке основна 
школа и превозник из члана 4. став 2. ове одлуке закључују 
уговор о јавној набавци услуге превоза ученика.“

Члан 6.

У члану 11. речи: „из члана 9. став 2. ове одлуке“ 
замењују се речима: „из члана 9. став 3. ове одлуке“.

Члан 7.

У члану 12. став 2. тачка се замењује запетом и додају 
се речи: „односно профактуру превозника из члана 4. став 
2. ове одлуке.“

У ставу 5. речи: „из члана 9. став 3.“ замењују се речима: 
„из члана 9. став 4.“

Члан 8.

У члану 13. став 1. речи: „у складу са чланом 4. став 3. 
ове одлуке“ замењују се речима: „у складу са чланом 4. 
став 4. ове одлуке“.

Члан 9.

После члана 13. додаје се нови члан 13а који гласи:

„Члан 13а

Основна, односно средња школа која организује 
такмичење из члана 1. став 2. ове одлуке, доставља Градској 
управи захтев за плаћање организације окружног такмичења 
у складу са чланом 4. став 5. ове одлуке.

Уз захтев из става 1. овог члана основна, односно средња 
школа доставља фотокопију календара такмичења са 
назначеним такмичењем које се финансира, списак ученика, 
ментора и дежурних наставника којима се обезбеђује храна 
и материјал потребан за такмичење, као и спецификацију 
материјала и другу неопходну документацију и 
рачуноводствене исправе у складу са законом.“

Члан 10.

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: 6-2/2017-686-I
30. јун 2017. године 
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, 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 Републике Србије“, брoj 
132/14) и члана 24. тачка 6. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, брoj 
43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXII седници од 
30. јуна 2017. године, доноси

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ВИДОВДАНСКОГ НАСЕЉА У НОВОМ САДУ

1.  УВОД

 Подручје које је обухваћено Планом детаљне регулације 
Видовданског насеља у Новом Саду (у даљем тексту: план)  
налази се у катастарској општини Нови Сад I, северно од 
Канала ДТД.

Простор је ограничен са северне стране Улицом  Др 
Јована Андрејевића, са источне стране Темеринском ули-
цом, са западне Сентандрејским путем и са јужне стране 
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примарним насипом Канала ДТД. Примарни насип Канала 
ДТД својом северном регулацијом уједно чини и јужну гра-
ницу обухвата плана.

Површина грађевинског подручја у обухвату плана 
износи 24,09 ha.

Генералним планом Града Новог Сада до 2021. године 
– пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", 
број 39/06) (у даљем тексту: Генерални план), подручје у 
обухвату плана је претежно намењено породичном 
становању и заштитном зеленилу.

Према Плану генералне регулације простора за поро-
дично становање уз Темерински и Сентандрејски пут са 
окружењем у Новом Саду ("Службени лист Града Новог 
Сада", број 30/14) (у даљем тексту: план генералне 
регулације) простор је у највећој мери намењен породич-
ном становању, а преостале површине су намењене за: 
општеградски центар, jaвне службе (основну школу и пред-
школску установу), комплекс за разноврсне јавне службе, 
зеленило (заштитно зеленило, озелењени скверови и повр-
шине за игру деце) и саобраћајне површине.

Овај простор поседује значајан потенцијал за развој 
породичног становања  са аспекта опремљености потреб-
ним пратећим функцијама становања и добре повезано-
сти с центром Новог Сада. Подручје се наслања на Теме-
ринску улицу (градска магистрала)  и на Сентандрејски пут 
(главна градска саобраћајница). Темеринска  улица чини 
основну везу са Новим Садом  јужно од Канала  ДТД  и са 
државним путем  А1 (Е-75). 

У оквиру грађевинског подручја у обухвату плана је реги-
строван велики број објеката породичног становања. 
Постојећи објекти су грађени као слободностојећи објекти, 
двојни објекти или објекти у прекинутом низу, спратности 
од П до П+1+Пк. 

На подручју у  обухвату плана налазе се постојећи  ком-
плекси јавних служби: Предшколска установа „Видовдан-
ски звончић“ , Основна школа „Душан Радовић“ и ШОСО 
„Милан Петровић“ и Пољопривредна станица „Нови Сад“.

Ограничења простора је  заштитни појас примарног 
одбрамбеног насипа ( насип Канала ДТД).

1.1. Основ за израду плана детаљне регулације

План је израђен на основу Одлуке о изради плана 
детаљне регулације Видовданског насеља у Новом Саду 
("Службени лист Града Новог Сада", број 64/14) коју је 
донела Скупштина Града Новог Сада на XXXIII седници, 
28.11.2014. године.

План је израђен на основу смерница утврђених планом 
генералне регулације, којим је дефинисано да је основ за 
реализацију подручја Видовданско насеље  план детаљне 
регулације.

Документацију од значаја за израду плана чине: Гене-
рални план, важећи план генералне регулације, претходна 
планска документација, студије и анализе релевантне за 
обухваћени простор, као и достављени услови од надлеж-
них институција.

1.2. Циљ доношења плана

Циљ израде и доношења овог плана је утврђивање пра-
вила уређења и грађења у складу са правилима 

усмеравајућег карактера која су дефинисана планом гене-
ралне регулације, односно преиспитивање важећег Регу-
лационог плана "Видовданско насеље" у Новом Саду 
("Службени лист Града Новог Сада", бр. 11/2000 и 17/03) 
и усклађивање са планом генералне регулације.

Потребно је поново сагледати просторне и планске еле-
менте, дефинисати правила по којима ће се уређивати про-
стор и градити објекти будући да су у поступку реализације 
важећег плана евидентирана одступања, као и појединачне 
иницијативе којима се предлаже преиспитивање 
појединачних правила уређења у затеченом контексту.

Кроз израду плана детаљне регулације утврдиће се пре-
цизно заштитни појас уз Канал ДТД, у складу са условима 
надлежног водопривредног предузећа. 

Овај план ће садржати нарочито: границу плана и обу-
хват грађевинског подручја плана, поделу простора на 
посебне целине и зоне, детаљну намену земљишта, регу-
лационе линије улица и јавних површина и грађевинске 
линије са елементима за обележавање на геодетској под-
лози, нивелационе коте улица и површина јавне намене, 
коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, кому-
налну и другу инфраструктуру, мере заштите простора, 
правила уређења и правила грађења по целинама и зонама, 
као и друге елементе значајне за спровођење плана.

2. ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ 
 ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА 

Планом се обухвата грађевинско подручје у Катастарској 
општини Нови Сад I, унутар описане границе. 

За почетну тачку описа границе обухвата плана утврђена 
је осовинска тачка број 5856 на пресеку осовине Улице др. 
Јована Андрејевића и Темеринске улице. Даље, у правцу 
југа граница прати  осовину Темеринске улице до пресека 
са јужном границом парцеле 10671 (Темеринска улица), 
затим скреће ка северозападу, прати северну планирану 
регулациону линију насипа до пресека са јужном планира-
ном  регулационом линијом Сентандрејског пута. Од ове 
тачке скреће ка североистоку, прати јужну планирану  регу-
лациону линију Сентандрејског пута, затим скреће ка северу, 
прати источну планирану  регулациону линију Сентандрејског 
пута до осовине Улице др Јована Андрејевића.  Од ове 
тачке граница  скреће ка североистоку, прати осовину Улице 
др. Јована Андрејевића   и долази до почетне тачке описа 
границе обухвата плана.

Планом се обухвата површина од 24,09 ha.

3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

2.1. Планирана намена и подела простора 
  на просторне целине

Основна намена простора је породично становање, уз 
које су планирани и остали комплементарни садржаји: 
становање са пословањем, општеградски центар, јавне 
службе ( предшколска установа, основна школа и комплекс 
за разноврсне јавне службе) заштитно зеленило, и 
саобраћајне површине. 

У складу са наменом простора, просторним карактери-
стикама, начину и условима уређења и изградње простор 
у обухвату плана могуће је поделити на три просторно 
функционалне целине:
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1. источни  део обухвата простор односно урбанистичке 
блокове  западно  од Темеринске улице, и  намењен  је 
општеградском центру, породичном становању и јавним 
службама ( предшколска установа и основна школа),

2. средишњи део обухвата  део простора између Улице 
Др Јована Андрејевића  и Улице Јана Хуса  и намењен је 
породичном становању и становању са пословањем, 

3. јужни део обухвата простор уз  примарни насип Kанала 
ДТД, и  намењен за заштитно зеленило, постојеће поро-
дично становање у зони заштите насипа и два комплекса 
за  разноврсне  јавне службе који су већим делом у зони 
заштите насипа. Уз Kанал ДТД је заштитни пojac примар-
ног одбрамбеног насипа.

Предметно подручје је просторно подељено и на чет-
рнаест  урбанистичких блокова.

3.2. Концепција уређења простора

Просторна организација се заснива на елементима дефи-
нисаним Планом генералне регулације простора за поро-
дично становање уз Темерински и Сентандрејски пут са 
окружењем у Новом Саду и постојећем стању (реализова-
ним објектима и постојећим улицама),  а  према  графич-
ком приказу број 3  "План намене земљишта, саобраћаја, 
нивелације и регулације " у размери 1:1000.

Планирани број становника процењује се око 1800, а 
планирана густина становања (бруто) је око 75 ст/ha. 
Преовлађујућа намена је породично становање, затим 
мање површине планиране за намену становање са 
пословањем, општеградски центар, јавне службе ( пред-
школска установа, основна школа и комплекс за разнов-
рсне јавне службе), заштитно зеленило и саобраћајне повр-
шине.

Породично становање представља доминантну намену 
простора и планирано је на око 41% површине у обухвату 
плана и највише је заступљено у просторној целини        2 
- средишњи део, а мањим делом у просторној целини 
1-источни део, становање са пословањем планиранo je    у  
просторној целини 2- средишњи део  у блоковима у 
непосредној близини „Најлон“ пијаце (у блоковима  број 
4,5 и  6)   и  у блоку број 1 уз Сентандрејски пут.  Опште-
градски центар планиран је уз Темеринску улицу у 
просторној целини 1-источни део.  Јавне службе плани-
ране су у Улици Видовданској, у  просторној целини 
1-источни део (предшколска установа  у блоку број 10 и 
основна школа у блоку број 11)  и просторној целини 3 – 
јужни  део ( у блоку број 14). 

Заштитно зеленило представља доминантну намену 
простора у целини 3-јужни део уз насип Канала ДТД. На 
простору уз Канал ДТД источно од Сентандрејског пута 
утврђује се зона заштите до 50 m од ножице примарног 
насипа, односно заштитни појас примарног одбрамбеног 
насипа.

Уважавајући постојеће улице планира се повезивање 
Улице Авалске и Улице Боре Станковића, и планира се 
увођење Нове улице између урбанистичких блокова број 
2 и број 3.

Потенцијали овог простора састоје се у: атрактивном 
положају између Темеринске улице и Сентандрејског пута 
јужно од Најлон пијаце, постојећим блоковима породичног 
становања са започетом реконструкцијом, изграђеним 
саобраћајницама, инфраструктурној  опремљености, 

започетој реализацији пословно-стамбених објеката уз 
Темеринску улицу и постојећим јавним службама пред-
школске установе и основне школе. 

3.3. Нумерички показатељи

Укупна површина обухвата плана је 24,09 ha. 
Планирани капацитет простора: око 1800 становника 
Планирана густина насељености: око 75 становника/ha.

Намена ha %

Површине осталих намена 15,85 65,8

Становање 13,89 57,66

- породично становање 10,43 43,3

- постојеће породично становање 
  у зони заштите насипа

1,02 4,23

- становање са пословањем 2,44 10,13

Општеградски центар 1,96 8,14

Површине јавне намене 8,24 34,2

Јавне службе 0,76 3,15

- предшколска установа 0,12 0,5

- основна школа 0,4 1,66

- разноврсне јавне службе 0,04 0,16

- разноврсне јавне службе у зони 
  заштите насипа

0,2 0,83

Заштитно зеленило 0,93 3,86

Трансформаторске станице 0,01 0,04

Саобраћајне површине 6,54 27,15

Укупно 24,09 100

3.4. План регулације површина јавне намене 
  са нивелацијом 

3.4.1. План регулације површина јавне намене  

 Планом су утврђене површине јавне намене. Од целих 
и делова постојећих парцела образоваће се парцеле повр-
шина јавне намене, према графичком приказу "План 
регулације површина јавне намене"  у Р 1 : 1000. 

Површине јавне намене су:
- саобраћајне површине, целe парцелe бр. 2335/1, 

2340/3, 2345/3, 2348/2, 2356/3, 2371/3, 2388/3, 2406, 
2454, 2477, 2503, 2557, 2596, 2632, 10383/1, 10383/2 
и делови парцела бр. 2336, 2338, 2341, 2344, 2349, 
2352, 2354, 2357, 2365, 2366, 2372, 2374, 2376, 2379, 
2380, 2383, 2384, 2387, 2391, 2392, 2395, 10381/1, 
10382, 10384, 10671.

- предшколска установа:  цела парцеле број 2475 и део 
парцеле број 10382.

- основна школа: целе парцеле бр. 2452 и 2453.
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- разноврсне јавне службе: делови парцела  бр. 2407/1, 
10382.

-    заштитно зеленило: целе парцеле бр. 2333/2, 2334, 
2337, 2435/1 и делови парцела бр. 2325/1, 2326/1, 
2328/1, 2329, 2332, 2333/1, 2336, 2338, 2339, 2340, 
2341, 2401, 2402, 2407/1, 2409, 2411/1, 2413, 2415, 
2418/1, 2419, 2421, 2424, 2426, 2428, 2430, 2432, 2434/1, 
2436, 2438, 2439, 2440/1, 2442, 2444/1, 2446, 2448, 
2450/1, 2451/1, 2451/2, 10667/1.

- трансформаторске станице, цела парцела број 2524/3 
и делови парцела бр. 2338, 2639.

У случају неусаглашености бројева наведених парцела 
и бројева парцела на графичком приказу "План регулације 
површина јавне намене", важи графички приказ. Плани-
ране регулационе линије дате су у односу на осовине 
саобраћајница или у односу на  границе парцела. Осовине 
саобраћајница дефинисане су координатама осовинских 
тачака чији је списак дат на графичком приказу. 

3.4.2 План нивелације

Простор обухваћен планом налази се на надморској 
висини од 76,00 m до 78,80m и са  четири стране ослања 
се на постојеће градске саобраћајнице. Нагиби улица су 
минимални и износе испод 1%. 

Задржава се постојеће нивелационо решење улица, а 
нова улица се прилагођава терену према графичком при-
казу "План саобраћаја, регулације и нивелације" у  Р 1:1000. 
На графичком приказу дате су коте прелома нивелете осо-
вина саобраћајница и нагиб  нивелете.

3.5. Трасе, коридори и капацитети 
  инфраструктуре 

3.5.1. Саобраћајна инфраструктура 

Темерински пут и, у наставку, Темеринска улица, који 
чине постојећу градску магистралу, планира се за државни 
пут II А реда број 100, петља Хоргош – Суботица – Бачка 
Топола – Србобран - Нови Сад – Инђија – Стара Пазова – 
Београд (М-22.1); њиме се од Римских шанчева, преко 
друмског објекта изнад аутопута Е-75  - Темеринске петље, 
дуж Малог Београда-Великог рита, преко моста на Каналу 
ДТД, уводи саобраћај у центар града и ка другим излазним 
правцима.

Сентандрејски пут не улази у обухват предметног плана, 
али га тангира а самим тим има и велики утицај на саобраћај 
у овом делу града.

Сентандрејски пут као постојећа главна градска 
саобраћајница, која уводи колски саобраћај од Римских 
шанчева, преко друмског објекта изнад аутопута Е-75, кроз 
Клису и Слану бару, преко моста на Каналу ДТД, ка цен-
тру града; планира се проширење друмских објеката на 
овом правцу за по две нове траке, а тиме и навоза на мост 
преко Канала ДТД.

Подручје обухваћено планом налази се на делу Видов-
данског насеља које нема одговарајуће саобраћајне услове. 
Саобраћај је у целини оријентисан на Темеринску улицу 
(преко улица Др Јована Андрејевића и  Боре Станковића), 
а преко ње повезан са градским и ванградским подручјем.

Иако се Сентандрејски пут налази у непосредној бли-
зини блока број 1, нема услова за њихово повезивање због 
велике денивелације терена, тако да је у предлогу решења 
задржан постојећи систем улица и режим одвијања 
саобраћаја. С обзиром да становници подручја користе 
линију јавног саобраћаја која се пружа тим путем, потребно 
је од улице Секуле Витковића до аутобуских стајалишта 
изградити пешачке стазе и јавну расвету како би се 
омогућило комуницирање у свим временским условима. 
Такође су планиране и јавне површине које омогућују 
пешачке и бициклистичке  комуникације насеља са кана-
лом ДТД и одбрамбеним насипом.

Планом се задржавају постојеће улице у садашњим про-
филима и отвара нова улица ширине 12 m између улица 
Секуле Витковића и Ђоке Мијатовића.  Ширина улица износи 
од 10  до 20 m, а највећим делом су изграђени основни 
објекти комуналне инфраструктуре. У свим улицама 
изградиће се коловози ширине 5 m. На графичким прика-
зима "План намене земљишта,саобраћаја нивелације и 
регулације " у размери 1 : 1000 и "Профили улица" у раз-
мери 1 : 100 дефинисани су основни технички елементи 
саобраћајних површина.

Дуж улице Темеринске постоји изграђена бициклистичка 
стаза, а дуж улице Др Јована Андрејевића и круном одбрам-
беног насипа се планирају бициклистичке стазе. Простор 
обухваћен планом је добро опслужен линијама јавног град-
ског превоза, обзиром да се одвија дуж улице Темеринске 
и Сентандрејског пута.

Јавни паркинзи су планирани  у профилу саобраћајница, 
а паркирање и гаражирање путничких возила и возила за 
обављање делатности обезбеђује се, по правилу, на пар-
цели, изван јавних површина и реализују се истовремено 
са основним садржајима на парцели.

3.5.2. Водна инфраструктура 

Снабдевање водом
Снабдевање водом вршиће се преко постојеће и пла-

ниране водоводне мреже у оквиру водоводног система 
Града Новог Сада.

Примарни водовод профила Ø 300 mm, изграђен је у 
делу Темеринског пута, од Канала ДТД до Приморске улице.

Секундарна водоводна мрежа профила од Ø 80 mm и 
Ø 100 mm изграђена је у свим постојећим улицама.

Постојећа примарна и секундарна мрежа планом се зад-
ржава уз могућност реконструкције дотрајалих деоница и 
њиховог измештања у профилу улице, а према планира-
ном распореду инсталација. 

Евентуалне потребе за технолошком водом, могуће је 
решити преко бушених бунара на сопственим парцелама.

Постојећа и планирана водоводна мрежа задовољиће 
потребе за водом будућих корисника простора.

 
Одвођење отпадних вода
Одвођење отпадних и атмосферских вода вршиће се 

преко постојеће и планиране канализационе мреже сепа-
ратног типа.

Отпадне воде Видовданског насеља одводе се преко 
постојеће канализационе мреже према црпној станици 
"Клиса главна", а одатле се препумпавају у Дунав, дирек-
тно без претходног пречишћавања. 
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Постојећа примарна канализациона мрежа отпадних вода 
профила је Ø 400 mm, а секундарна профила Ø 200 mm.

Постојећа примарна и секундарна мрежа планом се 
задржава уз могућност реконструкције дотрајалих деоница 
и њиховог измештања у профилу улице, а према планира-
ном распореду инсталација.

Планира се изградња секундарне канализационе мреже 
отпадних вода профила Ø 200 mm у новопланираној улици, 
као и у деловима постојећих улица где она до сада није 
реализована.

Планом се омогућава изградња црпне станице за 
одвођење отпадних вода. Црпну станицу извести у 
регулацији улице, шахтног типа.

Постојећи отворени улични канали за одвођење атмос-
феских вода, задржавају се у потпуности, уз могућност 
реконструкције и делимичног или потпуног зацевљења, а 
све у зависности од просторних и хидрауличких услова.

Планом се оставља могућност изградње ригола за 
одвођење атмосферских вода у оним улицама где нема 
просторних могућности за реализацију отворених канала.

Постојећа и планирана канализациона мрежа задов-
ољиће потребе за одвођењем отпадних и атмосферских 
вода са предметног простора.

Одбрана од поплава

Простор унутар границе плана браниће се од високих 
вода Дунава вероватноће појаве једном у хиљаду година, 
преко постојеће и планиране одбрамбене линије.

Одбрамбена линија уз Канал ДТД реализована је до 
нивоа одбране од високих вода Дунава, вероватноће појаве 
једном у сто година и врши се преко земљаног насипа, који 
представља прву одбрамбену линију дела града северно 
од Канала ДТД.

Надвишење постојеће одбрамбене линије до потребне 
коте одбране од хиљадугодишњих вода могуће је извести 
преко мобилне одбране која ће се постављати по потреби, 
односно преко сталне одбране.

У зони заштите прве одбрамбене линије, са брањене 
стране важе следећи услови: 

- У појасу ширине 10,0 m од ножице насипа мора се 
оставити слободан пролаз за радно инспекциону стазу, 
за возила и механизацију службе одбране од поплаве 
и спровођење одбране од поплаве. У том појасу није 
дозвољена градња никаквих подземних и надземних 
објеката нити постављање ограда и слично. Постојећи 
објекти и дрвеће морају се уклонити, при чему се не 
сме угрозити стабилност насипа прве одбрамбене 
линије.

- У заштитном појасу насипа, на удаљености 10,0 m до 
50,0 m од ножице насипа, услови под којима се могу 
изводити објекти су: 

- на делу од 10,0 m до 30,0 m удаљеном од ножице 
насипа није дозвољена изградња нових објеката, 
доградња или реконструкција постојећих објеката, 
садња дрвећа, постављање цевовода, каблова и друге 
подземне инфраструктуре. Само на постојећим 
објектима, изграђеним у складу са прописима који су 
били на снази, дозвољавају се радови санације, 

адаптације и одржавања објекта искључиво у оквиру 
габарита постојећих објеката.;

- на делу од 30,0 m до 50,0 m удаљеном од ножице 
насипа могућа је изградња, саобраћајних површина 
као и адаптација, доградња и реконструкција објеката 
плитко фундираних (дубина фундирања до макси-
мално 1,0 m од постојеће коте терена). Није дозвољена 
изградња сутерена (подрума) нити копање бунара. У 
овом појасу се може предвидети постављање цево-
вода, каблова и друге подземне инфраструктуре 
(дубина рова за постављање инсталација до макси-
мално 1,0 m од постојеће коте терена). 

Подземне воде
Меродавни нивои подземних вода су:
- максимални ниво подземних вода од 76,50 до 77,20 m н.в.,
- минимални ниво подземних вода од 71,80 до 73,30 m н.в.
Правац пада водног огледала просечног нивоа подзем-

них вода је северозапад-југоисток са смером пада према 
југоистоку.

3.5.3. Енергетска инфраструктура 

Снабдевање електричном енергијом 
Ово подручје ће се снабдевати електричном енергијом 

из јединственог електроенергетског система. Основни 
објекти за снабдевање биће трансформаторске станицe 
(ТС) 110/20 kV "Нови Сад 9" и ТС 110/20 kV "Римски Шан-
чеви". Од ових објеката ће полазити 20 kV мрежа водова 
до трансформаторских станица напонског нивоа 20/0,4 kV, 
а од ових ТС ће полазити мрежа јавног осветљења и ниско-
напонска 0,4 kV мрежа до објеката, чиме ће се обезбедити 
квалитетно и поуздано снабдевање електричном енергијом 
свих потрошача на подручју. 

За снабдевање планираних објеката потребно је изгра-
дити прикључке од постојеће или нове мреже, као и потре-
бан број трансформаторских станица. Осим планираних 
ТС које су приказане у графичком приказу "Плане енергет-
ске инфраструктуре и електронских комуникација", нове 
ТС се могу градити као слободностојећи објекти на парце-
лама свих намена, у складу са важећом законском и тех-
ничком регулативом. Планира се изградња нове ТС у оквиру 
зелене површине у Улици Нова, као и компактних (полуу-
копаних) ТС у оквиру регулацијa Улице Боре Станковића, 
Секуле Витковића и Видовданске, на локацијама на којима 
су испуњене просторне и техничке могућности (зацевљење 
отворених уличних канала). Нове ТС ће се градити према 
потреби и на парцелама или у оквиру објеката (у приземљу 
објекта) у намени општеградски центар дуж Темеринске 
улице. Свим трансформаторским станицама потребно је 
обезбедити колски прилаз ширине минимално 3 m ради 
обезбеђења интервенције у случају ремонта и хаварије. 
Будућа средњенапонска мрежа ће се градити подземно, а 
нисконапонска мрежа се може градити и подземно и над-
земно. У попречним профилима свих улица планирани су 
независним коридори за пролаз електроенергетских 
инсталација. На просторима планиране изградње потребно 
је изградити и инсталацију јавног осветљења. 

У случају да се на грађевинској парцели налазе изве-
дени капацитети електроенергетске инфраструктуре који 
ометају реализацију планираних објеката, потребно је, пре 
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приступања реализацији, измештање истих у планиране 
(постојеће) регулације, уз прибављање услова власника, 
односно управљача инфраструктуром.

Снабдевање топлотном енергијом
Ово подручје ће се снабдевати топлотном енергијом из 

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

Снабдевање гасом ће се обезбеђивати из мреже средњег 
притиска, мерно-регулационих гасних станица (МРС) и дис-
трибутивне мреже. Из МРС "Клиса III" која се налази севе-
роисточно од овог подручја полази дистрибутивна мрежа 
из које ће се снабдевати сви постојећи и планирани објекти 
изградњом прикључка од постојеће, односно планиране 
мреже до мерно-регулационих сетова и котларница у 
објектима. У случају потреба за већим капацитетима, могућа 
је изградња сопствених МРС и прикључног гасовода 
средњег притиска на парцелама инвеститора.

Објекти који се не буду прикључили у гасификациони 
систем имаће могућност снабдевања топлотном енергијом 
из локалних топлотних извора и коришћењем  обновљивих 
извора енергије.

3.5.4. Мере енергетске ефикасности изградње

Обновљиви извори енергије
На овом подручју  постоји могућност коришћења 

следећих 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 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 под следећим условима:
- објекти породичног становања и становања са 
пословањем – на кровним површинама и фасадама 
главног, помоћног, економског објекта и сл. дозвољава 
се постављање соларних система

- објекти општеградског центра и јавних служби  – 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; 

- површине јавне намене – на стубовима јавне и деко-
ративне расвете, за потребе видео-надзора, за 
осветљење рекламних паноа и билборда, за 
саобраћајне знакове и сигнализацију, на елементима 
урбаног мобилијара (надстрешнице за клупе, аутобу-

ска стајалишта, изнајмљивање бицикала и сл.) 
дозвољава се постављање фотонапонских панела.

Енергија биомасе
- Енергија биомасе може се искористити за снабдевање 
топлотном енергијом објеката коришћењем брикета, 
пелета и других производа од биомасе као енергената 
у локалним 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.

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 
материјали, дрво, трска и др.);

- у инсталацијама осветљења у објектима и у 
инсталацијама 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 
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(даљинско грејање и хлађење, водовод, јавна расвета, 
управљање отпадом, јавни транспорт идр.).

Инвеститори изградње објеката су дужни да грејну 
инсталацију сваког објекта предвиђеног за прикључење на 
неки од система снабдевања топлотном енергијом опреми 
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.

3.5.5.  Електронске комуникације

Ово подручје ће бити комплетно прикључено на системе 
електронских комуникација. 

Планира се осавремењавање система електронских 
комуникација у циљу пружања нових сервиса корисницима. 
Планира се и даље постављање мултисервисних плат-
форми и друге опреме у уличним кабинетима у склопу 
децентрализације мреже. Улични кабинети се могу 
постављати и на јавној површини, у регулацијама постојећих 
и планираних саобраћајница, на местима где постоје про-
сторне и техничке могућности. Да би се обезбедило 
проширење мреже електронских комуникација потребно 
је у регулацијама улица и до нових објеката изградити под-
земну мрежу цеви кроз које ће пролазити будућа инсталација 
електронских комуникација. У попречним профилима улица 
резервисани су независни коридори за мрежу електрон-
ских 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 повр-
шине објеката уз обавезну сагласност власника, одно-
сно корисника тих објеката, односно скупштине ста-
нара;

- 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, 
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 надлеж-
ног органа управе.

3.6. План уређења зелених површина 

На простору који је обухваћен планом, зеленило ће бити 
заступљено у виду јавног линеарног зеленила – дрвореда, 

зеленила у зони заштите насипа у оквиру сваког појединачног 
комплекса јавних служби, и осталог зеленила општеград-
ског центра и у оквиру породичног становања.

Рационалан начин озелењавања, једноставан концепт 
и начин обликовања треба да буду основа за планирање 
и подизање зеленила на овом простору.

Постојећи дрворед уз Темеринску улицу  потребно је 
сачувати и заштитити, а дрвореде у осталим улицама допу-
нити садницама исте врсте како би се постигао континуи-
тет и повезаност.

Улично зеленило - дрвореди, живица, травњак, треба 
да буде пратећи садржај уз све саобраћајнице, постављају 
се према условима њихових попречних профила. За шире 
профиле планирати дрвеће робусних крошњи (липа, 
копривић, јавор и сл.), док за уже уличне профиле треба 
користити саднице мањих крошњи (бреза, сорбус и сл). У 
односу на ширину улице изабрати одговарајућу врсту 
дрвећа. У зависности од ширине уличног профила (15 и 20 
m) дрвореди ће бити једнострани или двострани. У сасвим 
узаним улицама (10 m и ужим) дрворедна стабла ће заме-
нити саднице шибља формираног као високостаблашице 
или декоративна стабла дрвећа у предбаштама кућа поро-
дичног становања.  При подизању дрвореда водити рачуна 
о колским прилазима и о растојању стабала од објеката.

Дуж фреквентних саобраћајница формирати густ зелени 
појас од декоративних, али и врста отпорних на 
аерозагађење.

Паркинг просторе уз саобраћајнице испред планираних 
површина за радне активности, школу и општеградски цен-
тар треба покрити крошњама високог листопадног дрвећа, 
на растојању стабала 10 m (иза сваког четвртог паркинг 
места оставити простор за дрво). Стабла треба садити уну-
тар травнатих трака или појединачних отвора у бетону.

Садњу дрвећа изоставити у заштитном појасу насипа, 
јер је дуж одбрамбене линије, у појасу ширине 10 m према 
брањеном подручју неопходно обезбедити инспекцијску 
стазу. 

Основна функција наведеног простора је заштитна, с 
тим да се на већим површинама могу предвидети и неки 
видови рекреације, одмора, дечијег игралишта и сл. Део 
заштитног појаса насипа од 10 m до 30 m употпунити обли-
кованим формама ниже, партерне вегетације и разноли-
ког цвећа, као и неопходним елементима партерне архи-
тектуре и урбаног мобилијара.

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

Забрањено је сађење инвазивних врста у простору еко-
лошког коридора, одстранити сaмоникле инвазивне врсте 
и редовно одржавати зелене површине.

Учешће аутохтоних дрвенастих врста треба да буде 
најмање 20% и оптимално 50%, а примену четинарских 
врста ограничити само на интензивно одржаване зелене 
површине са наглашеном естетском наменом (највише 
20%).

Комплекси јавних служби треба да садрже ободни зелени 
заштитни појас, у функцији раздвајања од околних намена. 
Како би се оплемениле слободне површине, треба унети 
декоративну високу вегетацију, цветајуће шибље и трав-
нате површине. Сви ивични делови парцела треба да сад-
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рже чврст зелени појас (високо дрвеће, средње дрвеће, 
шибље, живица). 

Комплекс предшколске установе и основне школе треба 
уредити са што више високог зеленила и травнатих повр-
шина. Обавезна је поставка зеленог заштитног појаса обо-
дом комплекса, како би се овај простор одвојио од околних 
садржаја. При озелењавању ових комплекса треба водити 
рачуна о врсти декоративног дрвећа и шибља, треба изо-
ставити садњу асмогених, алергогених и биљака са 
бодљама. Од укупне површине овог комплекса око 40% 
треба да припада зеленим површинама.

У делу становања где је затечен радни простор, или 
постоји могућност његове изградње, посебно треба појачати 
зелени заштитни појас у циљу раздвајања намене. 

Око објеката породичног становања планира се 
подизање високог зеленила на парцели, озелењавање при-
лаза гаражама, декоративно зеленило, живе ограде и сл. 

Општеградски линијски центри такође треба да садрже 
декоративну вегетацију постављену уз саме објекте у отво-
рима у бетону, партерно уређење и декоративне озелењене 
жардинијере.

3.7. Заштита градитељског наслеђа

Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада 
је доставио услове да нема заштићених објеката:

„На списку објеката који су од ЗНАЧАЈА ЗА ОЧУВАЊЕ 
ГРАДИТЕЉСКОГ НАСЛЕЂА унутар граница Плана 
детаљне регулације, су објекти на следећим адресама: 

- Улица Темеринска број: 133; Основна школа "Душан 
Радовић"

Изградња школе директно је везана за околност настанка 
Видовданског насеља доделом парцела 1923. године за 
градњу кућа и наглим растом становништва. Као привре-
мено решење 1928. подигнута је партерна школска зграда 
са две учионице и учитељским станом, по пројекту архи-
текте Славка Косировића потписаном 1927. године. Убрзо 
је она постала тесна, због чета је 1932. дошло до надоградње 
зграде по замисли истог аутора, а радове је изводио 
Евгеније Авраменко.1 Тада је названа Основна школа "Краљ 
Петар I."

Јединствен је неороматичарски објекат у градитељству 
Новог Сада изведен по угледу на српску средњовековну 
архитектуру. Косировић, декласирани модерниста и 
специјалиста за пројектовање школа, у овом случају напра-
вио је креативни преседан.2

Посебне мере заштите:
- Зграду у ул. Темеринској бр. 133, интегрално чувати, 
уз обавезно очување уличних фасада, аутентичне 
орнаментике, оригиналних отвора, кровних равни и 
других архитектонских детаља. 

- Забрана свих радова који могу угрозити статичку ста-
билност објекта. 

- Уградња и провлачење нових инсталација и санитар-
них елемената могући су уз обезбеђење неометаног 

1  МГНС, Рукописна грађа инж. М. Цвејића.
2  Донка Станчић, Каталог кућа Новог Сада из "УМЕТНИЧКЕ 
ТОПОГРАФИЈЕ НОВОГ САДА", 2014. 

оригиналног размештаја функција објекта и без 
нарушавања физиономије ентеријера и екстеријера.

АРХЕОЛОГИЈА
У евиденцији и документацији надлежног Завода за 

заштиту споменика културе града Новог Сада, нема пода-
така о постојању локалитета са археолошким садржајем у 
обухвату предметног плана. 

ИСТОРИЈА
Видовданско насеље је део Новог Сада између Канала 

ДТД на југу, Сентандрејског пута и Клисе на западу, Теме-
ринског пута и Малог Београда на истоку и Приморске улице 
и Слане баре на северу. На месту данашњег Видовдан-
ског насеља била је некада земља земљорадника са Салајке 
и Подбаре, и тај део се називао Осамнаест катастарских 
јутара. На десној страни Темеринског пута била је дрвара 
Ђурице Лишића, а мало даље налазио се градски колски 
кантар. Северну границу овог простора чинио је велики 
јендек у који се сливала отпадна вода. Преко јендека била 
је циглана, власништво Српске трговачке банке д.д, а остали 
су кубици пуни воде, са барским биљем и рибом, који су 
касније засути земљом. 

Након завршетка Првог светског рата повећава се број 
становника у граду и људи почињу да се насељавају овде 
након што су градске власти 1923. године, донеле одлуку 
о додели плацева за градњу кућа на овом месту. На десној 
страни Темеринског пута кућишта су добили нижи градски 
службеници, а молбе осталих бескућника извлачене су из 
бубња и они су плацеве добијали на левој страни пута, где 
се врло брзо развило насеље које је добило данашњи 
назив. Становници су имали трамвајску везу са градом, 
последња станица била је с друге стране Канала, који је 
био премошћен покретним мостом. 

Насеље је после Првог светског рата захватила и велика 
поплава, то је било 1926. године. Након тога су становници 
подигли насип и основали Удружење за заштиту од поплава. 
У знак сећања на ово што их је задесило и у славу свог 
заштитника Светог Вида, становници Видовданског насеља 
су подигли камени крст 1929. године, који се налази код 
Темеринског моста у Темеринској улици 131. 

Основа насеља је четвороугаона, а структура решетка-
ста, тј. праве улице се међусобно секу под правим углом.

Спомен-крст: 
Од вештачког камена, висине 200 cm, на постаменту од 

вештачког камена 200/110/77 cm, рад каменоресца, 
постављен 1929. године, у близини Темеринског моста и 
канала, испред зграде у Темеринској улици бр. 131 у овом 
Саду. Споменик подиже удружење за заштиту од поплаве 
и унапређење Видовданског насеља.“ 

Иако „објекти од значаја за градитељско наслеђе“ нису 
законска категорија, с обзиром на одлике и вредност објекта, 
достављени услови за комплекс школе, определили су 
решење плана.

3.8.  Заштита природних добара

У обухвату Плана  нема заштићених подручја.
Пронађена геолошка и палеонтолошка документа 

(фосили, минерали, кристали и др.) која би могла 
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представљати заштићену природну вредност, налазач је 
дужан да пријави надлежном Министарству у року од осам 
дана од дана проналаска, и предузме мере заштите од 
уништења, оштећивања или крађе.

3.9.  Инжењерско-геолошки и природни услови 

Погодност терена за изградњу  
На основу инжењерско геолошке карте на простору у 

обухвату Плана детаљне регулације заступљене су следеће 
категорије терена према погодности за изградњу:

- терен непогодан за градњу (оријентационо дозвољено 
оптерећење износи 1,5-0,5 kg/cm²; могућа градња лаких 
објеката, неосетљивих на слегање).

Литолошка класификација
Литолошку класификацију чине:
- старији речни нанос - глиновито песковит, до извес-
ног степена консолидован.

Педолошка структура
На основу педолошке карте на простору у обухвату 

Плана детаљне регулације заступљени су следећи типови 
земљишта:

- ритска црница (хумоглеј)  - карбонатна, заслањена.

Сеизмичност 
Сеизмичку микрорејонизацију карактеришу могући 

потреси интензитета 6-8° MCS скале који је условљен 
инжењерско-геолошким карактеристикама тла, дубином 
подземних вода, резонантним карактеристикама тла и дру-
гим. Према карти сеизмичке рејонизације Србије, подручје 
Града Новог Сада налази се у зони осмог степена MCS 
скале. Сеизмички интензитет се може разликовати  за (+-) 
1° MCS.

Климатске карактеристике
Подручје плана налази се у средишњем делу умереног 

топлотног појаса. 
Најнижу средњу месечну температуру ваздуха има 

јануар. Најтоплији месец у години је јул. У пролећним месе-
цима (март - мај) температура ваздуха брже расте, а током 
јесењих (септембар - новембар) брже се снижава, док су 
промене у зимским месецима (децембар - јануар) и летњим 
(јун - август) мање изражене.

Средња учесталост мразних дана износи 80 дана. 
Период у којем се појављују мразни дани траје од октобра 
до маја. Фебруар и децембар имају приближно исти средњи 
број мразних дана, а исто тако и април и октобар.

Период са појављивањем тропских дана траје од априла 
до октобра. 

Доминантан је југоисточни ветар-кошава. По учестало-
сти на друго место долази северозападни ветар. Он пре-
тежно дува током лета у другој половини пролећа и зиме. 
После ветрова из југоисточног и северозападног правца 
по учесталости долази западни ветар. Ветрови из осталих 
праваца ређе се јављају. Јачина ветра је између 0,98-1,35 
Bof. (0,81 - 1,31 m/sec).

Релативна влажност ваздуха је 60 - 80 % током целе 
године. Веће количине падавина су распоређене у топлијим 
месецима (од априла до октобра). Просечна годишња коли-
чина воде од падавина је 593 mm.

3.10. Услови и мере заштите животне средине

Заштита животне средине 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.

За пројекте који се граде на планом обухваћеном 
подручју, у складу са Законом о процени утицаја на животну 
средину ("Службени гласник РС", број 135/04 и 36/09) и 
Уредбом о утврђивању листе пројеката за које је обавезна 
процена утицаја и Листе пројеката за које се може захте-
вати процена утицаја на животну средину ("Службени глас-
ник РС", број 114/08) потребно је покренути поступак про-
цене код надлежног органа за заштиту животне средине.

За постројења и активности која могу имати негативне 
утицаје на здравље људи, животну средину или материјална 
добра, врсте активности и постројења, надзор и друга 
питања од значаја за спречавање и контролу загађивања 
животне средине, уређују се услови и поступак издавања 
интегрисане дозволе, која је дефинисана Законом о инте-
грисаном спречавању и контроли загађивања животне сре-
дине ("Службени гласник РС", број 135/04).

Мере заштите животне средине спроводиће се према 
Закону о заштити животне средине ("Службени гласник 
РС", број 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон, 
43/11) и осталим подзаконским актима из ове области. 

Заштита ваздуха
С обзиром да је на простору у обухвату Плана претежна 

намена породично становање, нису евидентиране актив-
ности, нити загађивачи, који би могли значајније да утичу 
на квалитет ваздуха.

Заштита ваздуха на посматраном подручју ће се вршити 
у складу са Законом о заштити ваздуха ("Службени глас-
ник РС", број 36/09 и 10/13), Уредбом о условима за мони-
торинг и захтевима квалитета ваздуха ("Службени гласник 
РС", број 11/10, 75/10 и 63/13), и Уредбом о граничним 
вредностима емисија загађујућих материја у ваздух ("Служ-
бени гласник РС", број 71/10 и 6/11-исправка).

Неопходно је примењивати следеће мере заштите ваз-
духа:

- успоставити мониторинг квалитета ваздуха,
- одређеним мерама стимулисати грађане са индиви-
дуалним ложиштима на прелазак на алтернативне 
изворе загревања, 

- за загревање објеката и припрему топле потрошне 
воде могућа је употреба обновљивих извора енергије, 

- дуж фреквентних саобраћајница формирати зелени 
појас,

- чувати и редовно одржавати травну вегетацију насипа,
- планирати бициклистичке и пешачке стазе по круни 
насипа уз Канал ДТД.
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Заштита од буке
Простор  у обухвату Плана се налази у релативно мир-

ном делу Града Новог Сада, у којем не постоје изражени 
штетни ефекти буке која потиче од саобраћаја, индустрије 
и др. извора.

Међутим, ради превенције, али и заштите простора од 
прекомерне буке потребно је успоставити одговарајући 
мониторинг, 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", број 36/09, 88/10) предузимаће се одговарајуће мере 
за отклањање негативног утицаја буке на животну средину. 

Заштита од буке у животној средини засниваће се на 
спровођењу следећих мера заштите:

- успостављању мониторинга буке, 
- поштовању граничних вредности о дозвољеним ниво-
има буке у животној средини у складу са прописима,

- подизању појасева заштитног зеленила уз саобра-
ћајнице.

Заштита вода 
Заштита површинских и подземних вода спроводиће се 

у складу са следећим законским и подзаконским актима:
- Закон о водама ("Службени гласник РС", бр. 30/10,93/12 
и 101/16),

- Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих 
материја у воде и роковима за њихово достизање 
("Службени гласник РС", бр. 67/11, 48/12),

- Уредба о граничним вредностима приоритетних и при-
оритетних хазардних супстанци које загађују површин-
ске воде и роковима за њихово достизање ("Службени 
гласник РС", број 35/11),

- Правилник о опасним материјама у водама ("Служ-
бени гласник СРС", бр. 31/82),

- Уредба о класификацији вода ("Службени гласник 
СРС", број 5/68),

- Уредба о граничним вредностима загађујућих материја 
у површинским и подземним водама и седименту и 
роковима за њихово достизање ("Службени гласник 
РС", број 50/12),

- Закон о заштити животне средине ("Службени гласник 
РС", бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09-др. закон, 
43/11-УС) и

- Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", 
бр. 36/09, 88/10).

Мере заштите вода обухватају следеће:
- Предвидети сепаратни тип канализационе мреже за 
сакупљање атмосферских и санитарно-фекалних 
отпадних вода;

- у канал Хс ДТД "Нови Сад – Савино Село", забрањено 
је испуштање било каквих вода осим условно чистих 
атмосферских и пречишћених отпадних вода које 
обезбеђују одржавање минимално доброг еколошког 
статуса тј. II класе вода водопријемника у складу са 
Уредбом о класификацији вода и Уредбом о 
категоризацији водотока ("Службени гласник СРС", 
5/68) и које по Уредби о граничним вредностима емисије 
загађујућих материја у воде и роковима за њихово 

достизање ("Службени гласник РС", бр. 67/11, 48/12) 
задовољавају прописане вредности;

- условно чисте атмосферске воде са кровних и чистих 
бетонских површина, чији квалитет одговара II класи 
воде могу се без пречишћавања одвести у атмосфер-
ску канализацију, околне површине, ригол и др., путем 
уређених испуста који су осигурани од ерозије;

- санитарно-фекалне отпадне воде и технолошке 
отпадне воде испуштати у јавну канализациону мрежу, 
а потом одвести на централни уређај за пречишћавање 
отпадних вода (УПОВ), у складу са општим концептом 
каналисања, пречишћавања и диспозиције отпадних 
вода на нивоу Града. Услове и сагласност за 
прикључење прибавити од ЈКП "Водовод и 
канализација" Нови Сад. Квалитет отпадне воде која 
се испушта у реципијент мора испунити граничне вред-
ности емисије за постројење са секундарним 
пречишћавањем;

- све прикључене технолошке отпадне воде морају 
задовољавати прописане услове за испуштање у јавну 
канализациону мрежу, тако да се не ремети рад 
УПОВ-а, а у складу са Уредбом о граничним вредно-
стима емисије загађујућих материја у воде и роковима 
за њихово достизање ("Службени гласник РС", 67/11, 
48/12).

Заштита од јонизујућег и нејонизујућег зрачења 
Потенцијални извори зрачења су: извори нискофрек-

вентног електромагнетског поља, као што су: трансфор-
маторске станице, постројење електричне вуче, електро-
енергетски водови тј. надземни или подземни каблови за 
пренос или дистрибуцију електричне енергије напона већег 
од 35 kV, базне станице мобилне телефоније које се кори-
сте за додатно покривање за време појединих догађаја, а 
привремено се постављају у зонама повећане осетљивости, 
природно зрачење радиоактивних материјала, радон, 
поједини грађевински материјали и др.

Ради заштите становништва од јонизујућег зрачења 
потребно је успоставити систематску контролу радиоак-
тивне контаминације животне средине. 

Потребно је:
- сакупљање, складиштење, третман и одлагање ради-
оактивног отпада,

- успостављање система управљања квалитетом мера 
заштите од јонизујућих зрачења.

Мере заштите од нејонизујућег зрачења обухватају:
- откривање присуства и одређивање нивоа излагања 
нејонизујућим зрачењима,

- обезбеђивање организационих, техничких, 
финанскијских и других услова за спровођење заштите 
од нејонизујућих зрачења,

- вођење евиденције о изворима нејонизујућих зрачења 
и др.

3.11. Мере заштите од ратних дејстава

У обухвату плана нема посебних услова и захтева за 
прилагођавање потребама одбране земље.
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3.12. Услови и мере заштите од елементарних 
   непогода и других катастрофа

Према процени која је рађена за Генерални план, постоји 
могућност да град угрозе елементарне непогоде, које настају 
деловањем природних сила: поплаве од спољних и 
унутрашњих вода, нагомилавање леда на водотоцима, 
земљотреси, олујни ветрови, снежни наноси, одроњавање 
и клизање земљишта и сличне појаве. Са елементарним 
непогодама се изједначују и следеће катастрофе, уколико 
су већих размера: експлозије, пожари, епидемије, хемијска 
и радиоактивна загађења ваздуха, воде и намирница.

У циљу заштите грађевинских објеката и осталих 
садржаја у простору, при њиховом пројектовању и извођењу 
потребно је узети у обзир меродавне параметре, који се 
односе на заштиту од елементарних непогода (врста и 
количина атмосферских падавина, дебљина снежног покри-
вача, јачина ветра, погодност терена за изградњу, висина 
подземних вода и сл.).

Мере заштите од елементарних непогода обухватају 
превентивне мере за спречавање непогода или ублажавање 
њиховог дејства, мере које се предузимају у случају непо-
средне опасности од елементарних непогода, мере заштите 
када наступе непогоде и мере ублажавања и отклањања 
непосредних последица насталих дејством непогода или 
удеса.

Склањање људи, материјалних и културних добара
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, 
напуштени тунели, пећине и други природни објекти. 

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

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. 

Мере заштите од земљотреса
Сеизмичку микрорејонизацију карактеришу могући 

потреси интензитета 6-8° MCS скале који је условљен 
инжењерско-геолошким карактеристикама тла, дубином 
подземних вода, резонантним карактеристикама тла и дру-
гим. Према карти сеизмичке рејонизације Србије, подручје 
Града Новог Сада налази се у зони осмог степена MCS 
скале. Сеизмички интензитет се може разликовати  за (±) 
1° MCS.

Ради заштите од потреса максимално очекиваног удара 
од 8° МСЅ скале, објекти морају бити пројектовани и реа-
лизовани у складу са Правилником о техничким нормати-
вима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким 

подручјима ("Службени лист СФРЈ", бр. 31/81, 49/82, 29/83, 
21/88 и 52/90).

Мере заштите од пожара
Најчешћа техничка катастрофа је пожар, а настаје из 

више разлога, као што су: ратна разарања, неисправне 
инсталације, у технолошком процесу, рушење објеката од 
ветра и земљотреса и др., па се планира низ мера за 
заштиту од пожара.

Заштита од пожара обезбеђена је погодним распоре-
дом појединачних објеката и њиховом међусобном 
удаљеношћу, обавезом коришћења незапаљивих 
материјала за њихову градњу, одговарајућом противпо-
жарном хидрантском мрежом, проходношћу терена, одно-
сно обезбеђењем приступа свим објектима у случају 
потребе, а у складу са Законом о заштити од пожара ("Служ-
бени   гласник РС", бр. 111/09 и 20/15) и осталим пропи-
сима који регулишу ову област.

Ради заштите од пожара, урбанистичко-архитектонским 
решењем омогућава се приступ ватрогасним возилима око 
свих објеката, у складу са Правилником о техничким нор-
мативима за приступне путеве, окретнице и уређене пла-
тое за ватрогасна возила у близини објекта повећаног 
ризика од пожара ("Службени лист СРЈ", број 8/95). У раз-
ради плана обавезно је обезбедити поштовање противпо-
жарних услова, односно неопходно је обезбедити 
прихватљиве параметре за:

- удаљеност између зона предвиђених за стамбене и 
објекте јавне намене и зона предвиђених за 
индустријске објекте и објекте специјалне намене;

- приступне путеве и пролазе ватрогасних возила до 
објекта;

- безбедносне појасеве између објеката којима се спре-
чава ширење пожара. 

Гараже за путничке аутомобиле морају у свему бити 
пројектоване у складу са Правилником о техничким захте-
вима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара 
и експлозија ("Службени лист СЦГ", број 31/05).

Омогућава се коришћење постојећих и планира изградња 
нових ватрогасних хидраната у складу са Правилником о 
техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење 
пожара ("Службени лист СФРЈ", број 30/91).

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

громобранске инсталације, која ће бити правилно 
распоређена и правилно уземљена према Правилнику о 
техничким нормативима за заштиту објеката од атмосфер-
ског пражњења ("Службени лист СРЈ" 11/96) и другим про-
писима.

3.13. 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 стан-
дардима приступачности ("Службени гласник РС", број 
46/13). 
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Улази у све објекте за јавно коришћење и објекте јавних 
служби морају имати прилазне рампе са максималним 
падом до 5%. Лифтови у зградама морају бити прилагођени 
за лица са посебним потребама. 

Тротоари и пешачке стазе, пешачки прелази, места за 
паркирање и друге површине у оквиру улица, тргова, шета-
лишта, паркова и игралишта по којима се крећу особе са 
инвалидитетом, у простору су међусобно повезани и 
прилагођени за оријентацију, и са нагибима који не могу 
бити већи од 5% (1:20), а изузетно 8,3% (1:12).

У оквиру сваког појединачног паркиралишта предвидети 
резервацију и обележавање паркинг места за управно 
паркирање возила инвалида, у складу са стандардом SRPS 
U.А9.204 и са чланом 36. Правилника  о техничким стан-
дардима приступачности.   

3.14.  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 преко  јавне 
саобраћајне површине, 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. Изузетно, 
прикључење на енергетску инфраструктуру није обавезно 
за објекте који ће испуњавати највише стандарде у 
енергетској сертификацији зграда, односно који ће имати 
таква техничко-технолошка решења која ће обезбедити 
снабдевање енергијом независно од комуналне инфра-
структуре уз поштовање свих еколошких стандарда.

Реализација планиране стамбене изградње између 
улица Секуле Витковића и Ђоке Мијатовића условљава се 
истовременом изградњом сепаратног система одвођења 
отпадних и атмосферских вода са изградњом водоводног 
система.

4.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

4.1. Правила уређења и грађења за реализацију 
  планираних намена

4.1.1. Правила уређења и грађења за површине 
   јавне намене

Јавне службе  

Предшколска установа
Простор намењен за предшколску установу одређује се 

за јавну површину, уз примену норматива да је потребно 
6,5-8 m2 објекта по детету, односно потребна површина 
комплекса је од 25 m²  до  40m² по детету.

Табела :  Преглед показатеља  за предшколску установу ПУ „Видовдански звончић“ у улици Јана Хуса 15

УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПОКАЗАТЕЉА

површина 
комплекса (m²) 

нето развијена 
површина 

објекта (m²)

спратност број деце површина 
комплекса (m²)

/ број деце

нето развијена 
површина 
објекта 

(m²) / број деце

стање 1100 870 П+1+Пк 145 7,6 6,0

план 1200 900 П+1+Пк max 145 8,3 6,2

Постојећи комплекс ПУ "Видовдански Звончић" налази 
се у Улици Јана Хуса 15.  Површина комплекса по детету 
је 8,3 m² по детету.

Такође, могуће је мање  проширење капацитета, под 
следећим условима:

- планирана максимална  спратност је три корисне етаже, 
односно П+1+Пк и максимални индекс  заузетости  до 
35% (постојећи индекс  заузетости  је   33,5 %) ;

- могућа је мања доградња до максималног индекса зау-
зетости, и затварање терасе на првој етажи и припајање 
собама за боравак деце и слично;

- могуће је надзиђивање поткровља,  висина назитка до 
1,80 m,  односно дозвољена је трансформација намене 
постојећег простора поткровља у корист проширења 
капацитета;

- у оквиру поткровне етаже могу бити само садржаји 
администрације или помоћне просторије, док деца 
морају бити смештена у оквиру приземља и првог 
спрата.

Слободне површине унутар комплекса уређују се тако 
да се формира густ појас заштитног зеленила према 

саобраћајницама, а игралишта се застиру меким матери-
јалима (трава, песак, тартан) и опремају справама за игру 
прилагођеним узрасту.

Намене у окружењу не смеју да угрожавају предшкол-
ску установу буком, аерозагађењем, непријатним мири-
сима и другим штетним дејствима.  

Дозвољава се изградња приватних предшколских уста-
нова у оквиру планираних намена за становање и опште-
градски центар, и то према нормативима за предшколске  
установе, а у складу са показатељима основне намене.

Основна школа

Простор намењен за основну школу  одређује се за јавну 
површину, уз примену норматива да је потребно од 15 до  
30 m2 земљишта по ученику, а 7,5-10 m2 објекта по уче-
нику. 

У  Темеринској улици број 133  налази  се један  ком-
плекс основне школе од 300 ученика, као један  од постојећа  
четири  комплекса основних школа које припадају ОШ 
"Душан Радовић" са  укупно 1886 ученика .
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Табела: Преглед показатеља  за школску установу  ОШ „Душан Радовић“ у  Темеринској улици 133

УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПОКАЗАТЕЉА

површина 
комплекса (m²) 

нето развијена 
површина 

објекта (m²)
спратност број деце

површина 
комплекса (m²)/

број деце

нето развијена 
површина 
објекта 

(m²)/број деце

стање 4054 3200 П - П+1+Т 300 13,5 10,7

план 4054 3400 П - П+1+Т 300 13,5 11,3

Уз Темеринску улицу налази се главни објекат основне 
школе, спратности П+1+Т. Задржава се постојећа спрат-
ност и постојећи габарит објекта.

 На углу Улица Јаворове и Видовданске налази се објекат 
са фискултурном салом спратности П и ВП, могућа је 
доградња објекта (планирана  спратност објекта П и ВП) 
и повезивање са главним објектом школе  уз Темеринску 
улицу "топлом везом", на начин да не ремети изглед фасаде 
и функцију улаза у школу.

Препоручује се да "топла веза" буде од транспарентних 
материјала и у складу са архитектуром главног објекта, а 
посебну пажњу обратити  у обликовању "топле везе"  и 
њеном повезивању са главним објектом.

- Максимални  индекс заузетости се дозвољава до 30% 
(постојећи индекс заузетости је око 25% );  

Слободне површине унутар комплекса школа се уређују 
као квалитетно озелењене са спортским теренима за раз-
личите спортске активности и одговарајућим мобилијаром, 
водећи рачуна о избору материјала.

Дозвољава се изградња приватних школа у оквиру пла-
нираних намена за становање и општеградски центар, и 
то према нормативима за намену основне школе, а у складу 
са показатељима основне намене.

Главни објекат основне школе (објекат од значаја  за 
очување градитељског наслеђа), спратности П+1+Т, треба  
интегрално чувати, уз обавезно очување уличних фасада, 
аутентичне орнаментике, оригиналних отвора, кровних 
равни и других архитектонских детаља. 

Разноврсне јавне службе

1. Комплекс разноврсне јавне службе (Организациона 
    јединица особа са аутизмом одраслих) у урбанистич-
   ком блоку број 14

Организациона јединица особа са аутизмом одраслих  
и/или комплекс разноврсне јавне службе планира се  у 
урбанистичком блоку  број 14 , са  изузетно  атрактивним,  
централним  положајем  у насељу и слободним зеленим 
површинама, планираним шеталиштем и бициклистичким 
стазама по круни насипа у непосредном окружењу.

 Део постојећег комплекса средње школе ШОСО "Милан 
Петровић" у зони заштите насипа од 10 m до 50 m, повр-
шине око 1350m2 планира се за комплекс Организационе 
јединице особа са аутизмом одраслих и/или друге јавне 
службе са садржајима које ће моћи да користе и станов-
ници Видовданског насеља.

Планирана максимална спратност објекта до П+2, у 
зони  заштите насипа од 30m до 50 m. У зони  заштите 
насипа од 10m до 30 m задржава се постојећа спратност 
објеката. 

Планира се максимални  индекс заузетости до 35% ( 
постојећа заузетост је око 30%, могућа доградња 5%  у 
зони  заштите насипа од 30m до 50 m). 

Могућа је надоградња и доградња постојећег објекта 
П+1 до П+2 и дозвољеног индекса заузетости, а  према 
правилима грађења у подтачки 4.1.2.1. Посебна правила 
грађења и условима у подтачкама 3.5.2. Водна инфраструк-
тура инфраструктура и 4.3.2. Правила за реализацију водне 
инфраструктуре.

Мањи део постојећег комплекса, око 640 m2, планира 
се за заштитно зеленило уз насип.

Намене у окружењу не смеју да угрожавају јавне службе 
установе буком, аерозагађењем, непријатним мирисима и 
другим штетним дејствима.

За парцеле постојећег комплекса ШОСО "Милан 
Петровић" која се налази делом у заштитном појасу при-
марног одбрамбеног насипа до 30 m а делом у заштитном 
појасу до 50 m  (насип Канала ДТД) утврђена су и правила 
грађења у подтачки 4.1.2.1. Посебна правила грађења и 
услови у подтачкама 3.5.2. Водна инфраструктура и 4.3.2. 
Правила за реализацију водне инфраструктуре. 

2. Комплекс разноврсне јавне службе у зони заштите 
    насипа у урбанистичком блоку број 12

За парцеле постојећег комплекса Пољопривредне ста-
нице „Нови Сад“ која се налази највећим делом у заштит-
ном појасу примарног одбрамбеног насипа до 30 m а малим  
делом у заштитном појасу до 50 m  (насип Канала ДТД) 
утврђена су и правила грађења у подтачки 4.1.2.1. Посебна 
правила грађења и услови у подтачкама 3.5.2. Водна инфра-
структура и 4.3.2. Правила за реализацију водне инфра-
структуре, где су утврђени услови  који постојећи објекти 
се могу задржати а који се морају се уклонити.

  Мањи део постојећег комплекса, око 550 m2, планира 
се за заштитно зеленило уз насип.

Заштитно зеленило
У просторној целини 3-јужни део  планира се заштитно 

зеленило  према условима заштите примарног одбрамбе-
ног насипа у заштитном појасу до 10 m, где је забрањена 
изградња објеката високоградње, ограде и постављања 
инфраструктуре. Постојеће парцеле са објектима породич-
ног становања, објекти Пољопривредне станице Нови Сад 
и део постојећег комплекса ШОСО "Милан Петровић" према 
условима заштите примарног одбрамбеног насипа у заштит-
ном појасу до 10 m, планирају се као јавно заштитно зеле-
нило.
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У блоку број 2 у заштитном појасу до 30 m односно 50 
m планира се и заштитно зеленило са задржавањем   
постојећег дечијег игралишта и планираним уређењем сло-
бодних површина око игралишта.

За парцеле породичног становања, парцеле са објектима 
Пољопривредне станице Нови Сад и парцелу постојећег 
комплекса ШОСО "Милан Петровић" које се налазе целе 
или делом у заштитном појасу примарног одбрамбеног 
насипа (насип Канала ДТД) утврђена су и правила грађења 
у подтачки 4.1.2.1. Посебна правила грађења  и  услови у 
подтачки 3.5.2. Водна инфраструктура. 

Режим потпуне реконструкције простора изграђеног 
објектима породичног становања примењује се  у заштит-
ном појасу до 10 m примарног одбрамбеног насипа, према 
графичком приказу  "План регулације површина јавне 
намене " у Р 1:1000 , односно након рушења постојећих 
објеката, овај простор се може уредити као планирано јавно 
заштитно зеленило.

Режим потпуне реконструкције простора изграђеног 
објектима средње школе ШОСО "Милан Петровић" 
примењује се  у заштитном појасу до 10 m примарног 
одбрамбеног насипа,  у  урбанистичком блоку 14, на којој 
је постојећи комплекс. Након привођења намени заштит-
ног зеленила у заштитном појасу до 10 m примарног одбрам-
беног насипа, односно након рушења постојећих објеката, 
овај простор се може уредити као планирано јавно заштитно 
зеленило.

Режим потпуне реконструкције простора изграђеног 
објектима Пољопривредне станице Нови Сад  примењује 
се на парцели број 2451/1 у урбанистичком блоку број 12, 
на којој je  изграђен  постојећи комплекс.  Након привођења 
намени планираном јавном заштитном зеленилу  у заштит-
ном појасу до 10 m примарног одбрамбеног насипа одно-
сно након рушења постојећих објеката.

 У појасу ширине 10,0 m од ножице насипа мора се оста-
вити слободан пролаз за радно инспекциону стазу, за воз-
ила и механизацију службе одбране од поплаве и 
спровођење одбране од поплаве. У том појасу није 
дозвољена градња никаквих подземних и надземних 
објеката нити постављање ограда и слично. Постојећи 
објекти и дрвеће морају се уклонити, при чему се не сме 
угрозити стабилност насипа прве одбрамбене линије.

4.1.2. Правила грађења за површине осталих 
   намена

Породично становање 
На парцели се планира изградња једног породичног 

стамбеног објекта са највише три јединице (стамбене и/
или пословне), два и више стамбених објеката на парцели 
одобравају се само при легализацији објеката. Дозвољена 
је изградња чисто пословног објекта на парцели.

Максимални индекс заузетости је  до 40%, за парцеле 
површине до 500 m2. За веће парцеле, индекси се примењују 
само за површину од 500 m2, а преостали део парцеле 
нема утицаја на капацитет изградње. 

Максимална дозвољена спратност главног објекта је 
П+1+Пк  уз могућност коришћења сутеренске (подрумске) 
етаже. 

Објекти се могу градити као слободностојећи, двојни 
или у прекинутом низу  на међусобној удаљености према 
одредбама Правилника о општим правилима за парцелацију, 

регулацију и изградњу ("Службени гласник РС", број 
50/2011).

У зависности од површине парцеле, на парцели се могу 
градити приземне гараже, оставе и пословни простор 
(висина објекта односно највиша тачка не сме прећи висину 
од 4,5m), у оквиру  дозвољеног индекса заузетости. По 
положају, наведени објекти могу бити у саставу стамбеног 
објекта, као анекс или слободностојећи објекат. Макси-
мална развијена корисна површина свих објеката износи 
480 m2 нето. Постојећи објекти се могу доградити или надо-
градити, уз поштовање планом дефинисане спратности и 
индекса заузетости.

Паркирање или гаражирање возила обезбеђује се на 
парцели за сопствене потребе, у складу са реализованим 
бројем стамбених и пословних јединица.

Парцелација и формирање парцела за изградњу 
слободностојећих објеката одређује се уз услов да је: 

- величина парцеле минимум 300 m2, максимална се не 
условљава;

- минимална ширина уличног фронта је 12 m;
- за двојне објекте минимални улични фронт парцеле 
износи 16 m( два по 8 m), а минимална површина пар-
целе 400 m2 ( два по 200 m2), са обавезним колским 
пролазом  ширине  2,5 m;

- за објекте у прекинутом низу  минимални улични фронт 
парцеле износи 8 m, а минимална површина парцеле 
260 m2, са обавезним колским пролазом  ширине 2,5 m;

- максимална површина парцеле се не ограничава.
Препоручује се да у поступку препарцелације површина 

парцеле износи минимално  500 m2, а ширина уличног 
фронта 15,0 m.

Задржавају се постојећи стамбени објекти. Уколико је 
њихова парцела мања од 200 m2 или ширина уличног 
фронта мања од 8 m, није дозвољена доградња и 
надоградња постојећих објеката , или изградња новог 
објекта, а омогућава се њихова реконструкција и замена у 
складу са затеченим стањем и промена намене поткровља 
односно тавана. 

Грађевинска линија породичних стамбених објеката је 
по правилу на удаљености од  3,0 до 5,0 m од регулаци-
оне линије, а изузетно на регулационој линији у складу са 
непосредним суседством, и ако су парцеле мале дубине 
(мање од 20 m).

Посебно се условљава да објекти у урбанистичком блоку 
1 морају имати фасаду пажљиво обликовану према 
Сентандрејском путу, и утврђена је грађевинска линија  
која је повучена у односу на регулациону линију  
Сентандрејског пута, а према графичком приказу  "План 
регулације површина јавне намене " у Р 1:1000. Простор 
између регулационе и грађевинске линије планира се као 
уређена зелена површина.

У породичном стамбеном објекту могу се обављати 
пословне делатности које не угрожавају становање (еко-
лошки и функционално прихватљиве у зони породичног 
становања): трговина, угоститељство, услужне делатно-
сти и сл. У оквиру ове намене могуће је планирати и чисто 
пословне објекте, чија делатност не угрожава становање 
у смислу буке, загађења ваздуха, повећане фреквенције 
саобраћаја, нарушавања услова паркирања и сл, односнo 
капацитети чија технологија рада и обим транспорта који 
генеришу, не утичу негативно (бука, загађење воде, ваз-
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духа и тла) на основну намену. Пословни објекти се 
реализују по истим правилима као и објекти породичног 
становања. Не планирају се стоваришта, делатности реци-
клаже. 

Задржавају се постојећи пословни објекти ако делат-
ност не угрожава становање у смислу буке, загађења ваз-
духа и сл, односнo капацитети чија технологија рада и обим 
транспорта који генеришу, не утичу негативно (бука, 
загађење воде, ваздуха и тла) на основну намену и уко-
лико испуњавају  услове заштите животне средине у складу 
са условима дефинисаним у подтачки   3.10 Услови и мере 
заштите животне средине.

За парцеле породичног становања које се налазе целе 
или делом у заштитном појасу примарног одбрамбеног 
насипа (насип Канала ДТД) утврђена су и правила грађења 
у подтачки 4.1.2.1. Посебна правила грађења  и  услови   у 
подтачкама  3.5.2. Водна инфраструктура и 4.3.2. Правила 
за реализацију водне инфраструктуре. 

Специфична правила грађења  за  породично становање 
у урбанистичком блоку број 6 у Улици др Јована 
Андрејевића  

За породично становање у делу блока између улица Др 
Јована Андрејевића, Светозара Марковића и Авалске   
утврђени су услови уређења и грађења за појединачне 
локалитете (Локалитет 2  према плану генералне регулације)  
за које је основ за реализацију делом план генералне 
регулације, а делом план детаљне регулације . У север-
ном делу блока намењеном породичном становању, режи-
мом постојећег породичног становања које се замењује 
низом (индекс заузетости до 50%) обухватају се парцеле 
бр. 2599, 2598/1, 2629/1, 2630/1 и 2631/1 КО Нови Сад I, а 
у режиму нове изградње (индекс заузетости до 30%) , и то 
обавезно слободностојећих објеката, обухватају се пар-
целе бр. 2598/2, 2629/2, 2630/2 и 2631/2 у КО Нови Сад I. 
Изузетно, формираће се нова грађевинска парцела од 
северног дела парцеле број 2599 и од целих парцела бр. 
2598/2, 2629/2, 2630/2 и 2631/2 у КО Нови Сад I. Тим 
спајањем катастарских парцела које су делимично у једном, 
а делимично у другом режиму, омогућава се изградња 
стамбеног објекта на источном делу парцеле уз Улицу 
Авалску, а пратећих пословних објеката у западном делу 
парцеле, са приступом из Улице Светозара Марковића. 
Минимална удаљеност пословних од стамбених објеката 
на суседним парцелама износи 4 m. У складу са важећим 
планом детаљне регулације, утврђују се остали услови 
изградње објеката на површинама у наведеним режимима: 
грађевинске линије нових објеката су на удаљености 5 m 
од регулационе линије; удаљеност стамбеног објекта према 
границама суседним парцела и суседним објектима; спрат-
ност стамбених објеката до П+1+Пк, а пословних П; индекс 
изграђености до 0,8. 

Постојеће породично становање  у зони заштите 
насипа
За  постојеће породично становање  у урбанистичким 

блоковима  бр. 12, 13 и 14 и у урбанистичким деловима  
блокова бр. 1, 2 и 3 у зони заштите насипа од 10m до 30m  
утврђени су специфични услови уређења и грађења због 
заштите насипа Канала ДТД.

За парцеле постојећег породичног становања  које се 
налазе целе или делом у заштитном појасу примарног 

одбрамбеног насипа (насип Канала ДТД) утврђена су и 
правила грађења у подтачки 4.1.2.1. Посебна правила 
грађења  и  услови   у подтачкама  3.5.2. Водна инфра-
структура и 4.3.2. Правила за реализацију водне инфра-
структуре.

 За постојеће породично становање  у зони заштите 
насипа важе следећи услови:

- На делу од 10,0 m до 30,0 m удаљеном од ножице 
насипа само на постојећим објектима, изграђеним у складу 
са прописима који су били на снази, дозвољавају се радови 
санације, адаптације и одржавања објекта искључиво у 
оквиру габарита постојећих објеката.

- Није дозвољена изградња нових објеката, доградња 
или реконструкција постојећих објеката, садња дрвећа, 
постављање цевовода, каблова и друге подземне инфра-
структуре.

На постојећем становању, у зони заштите, задржава се 
постојећа парцелација, изузев у сврху формирање пар-
цела намењених заштитном зеленилo (осим парцеле број 
2341, 2340/1 у блоку 2,  и парцеле број   2 402  у блоку број 
3 која се може после издвајања за заштитно зеленилo  
припојити суседној парцели).

Становање са пословањем
На парцели је могућа изградња једног породичног стам-

беног објекта и једног или више пословних објеката. 
Становање је могуће у саставу пословног објекта или у 
слободностојећем стамбеном објекту.

За реализацију намене становања са пословањем важе 
следећи урбанистички критеријуми:

- максималан индекс заузетости износи до 40%;
- спратност стамбеног или пословног  објекта је од П 
до П+1+Пк;

- На парцели се могу градити приземне гараже, пословни 
или помоћни простор (висина објекта односно највиша 
тачка не сме прећи висину од 4,5m),

- према улици обавезно реализовати објекат веће спрат-
ности, а објекат  ниже спратности  у дубини парцеле; 

- у оквиру ове намене могуће је планирати и чисто 
пословне објекте, чија делатност не угрожава 
становање у смислу буке, загађења ваздуха и сл, 
односнo капацитети чија технологија рада и обим транс-
порта који генеришу, не утичу негативно (бука, загађење 
воде, ваздуха и тла) на основну намену;

-  не планирају се стоваришта  и делатности рециклаже;
- ако је намена парцеле само пословна намена минимално 
учешће уређених зелених површина износи 25 %;

- паркирање или гаражирање возила обезбеђује се на 
парцели за сопствене потребе, у складу са реализо-
ваним бројем стамбених и пословних јединица, одно-
сно за све кориснике парцеле користећи одговарајуће 
нормативе за поједине врсте делатности према Пра-
вилнику о општим правилима за парцелацију, 
регулацију и изградњу.

Правила  парцелације :
- величина парцеле минимум  500 m2, 
- минимална ширина уличног фронта је 12 m;
- максимална површина парцеле  је 1600 m2;
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- препоручује се да у поступку препарцелације повр-
шина парцеле износи 700 m2, а ширина уличног фронта 
15,0 m, а ако је чисто послова намена препоручује се 
ширина уличног фронта 20,0 m.

Задржавају се постојећи стамбени објекти. Уколико је 
њихова парцела мања од 300 m2 или ширина уличног 
фронта мања од  10 m, није дозвољена доградња и 
надоградња постојећих објеката, а омогућава се њихова 
реконструкција и замена у складу са затеченим стањем и 
промена намене поткровља ( у урбанистичким блоковима 
1,4 и 5).

  Уколико је постојећа парцела површине од 300 до 500 
m2 постојећи објекти могу се доградити или надоградити 
према правилима грађења за породично становање (у 
урбанистичким блоковима 1,4 и 5).

Грађевинска линија објекта је на удаљености од  3,0 до 
5,0 m од регулационе линије и према графичком приказу 
број 3. План намене земљишта, саобраћаја, нивелације и 
регулације.

Пословне објекте лоцирати на парцели тако да је 
удаљеност од суседне парцеле минимално 4 m на једној 
страни због ватросигурносних услова, односно минимално 
2 m на супротној страни, односно минимална удаљеност 
између пословног и стамбеног објекта на суседним парце-
лама је 6 m.

Стамбени објекти се могу градити као слободностојећи 
на међусобној удаљености према одредбама Правилника 
о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу 
("Службени гласник РС", број 50/2011).

Задржавају се постојећи пословни објекти ако делат-
ност не угрожава становање у смислу буке, загађења ваз-
духа и сл, и уколико испуњавају услове заштите животне 
у складу са условима дефинисаним у подтачки 3.10 Услови 
и мере заштите животне средине.

Општеградски центар

Дозвољена је изградња пословног објекта (угоститељство, 
услужно занатство, култура, забава, рекреација и сл.) са 
или без становања на парцели. На графичком приказу број 
3  "План намене земљишта, саобраћаја, нивелације и 
регулације " у размери 1:1000, дефинисане су зоне изградње 
објеката.  У уличном делу главног објекта уз Темеринску 
улицу планирати пословање заступљено минимално 50%. 

За реализацију објеката у намени општеградски центар 
важе следећи урбанистички критеријуми:

- максималан индекс заузетости парцеле износи до 50%, 
и представља максимални индекс заузетости  парцеле 
свим објекатима укључујући и приземне анексе (гараже 
или пословни простор);

- спратност  главног објеката од П+2 до П+2+Пк (под-
румске) етаже , намена пословна или пословно-стам-
бена, пословање је планирано  минимално 50% у улич-
ном делу главног објекта;

- приземља објекта се обавезно намењују пословању, 
и у чијој функцији се уређују унутрашња дворишта  као 
декоративно озелењен простор;

- не препоручује се изградња сутеренске етаже због 
високог нивоа подземних вода, и услова  за објекте 
који у приземљу имају нестамбену намену  кота 

приземља може бити максимално 0,20м виша од коте 
тротоара;

- спратове или поткровље могуће је наменити становању, 
бруто просечна површина стана је 90 m2, минимална 
нето површина стана је 35 m2;

- објекти се планирају као објекти у прекинутом или 
непрекинутом низу;

- постављање главног објекта спратности  до  П+2+Пк,  
је обавезно уз Темеринску улицу;

- на парцели се могу градити као приземни анекси  
гараже и пословни простор (висина објекта односно 
највиша тачка не сме прећи висину од 4,5 m), у дубини 
парцеле или уз Авалску улицу ;

- минимална ширина уличног фронта је 15,0 m, опти-
мална ширина уличног фронта је 20,0 m;

- минимална површина парцеле 500 m2, није дозвољена 
подела постојећих парцела; 

- минимално учешће зелених површина на парцели 
износи 25%;

- уз Темеринску улицу грађевинска линија главног 
објеката се поклапа са регулационом линијом, у спрат-
ним деловима могући су конзолни испусти ван утврђене 
грађевинске линије до 1,20m, али укупна површина 
грађевинских елемената не може прећи 50% уличне 
фасаде изнад приземља; 

- У Авалској улици планира се повлачење  грађевинске 
линије 5 m од регулационе линије;

- колски улази на парцеле  у урбанистичком блоку 7 
обавезно су из Авалске улице;

- објекти се могу градити у прекинутом низу или у непре-
кинутом низу,  на међусобној удаљености  и са препу-
стима према одредбама Правилника о општим прави-
лима за парцелацију, регулацију и изградњу ("Служ-
бени гласник РС", број 50/2011);

- максимална дубина зоне изградње  главног објекта са 
крилима је до 30,0 m

(оптимална  дубина зоне изградње главног објекта без 
крила   је од 10 m до 16 m );

- висина назитка поткровне етаже је максимално 1,60 
m, а нагиб крова максимално 35°;

- манипулативне и паркинг-површине обезбедити уну-
тар комплекса за све кориснике парцеле користећи 
одговарајуће нормативе за поједине врсте делатно-
сти у складу са условима дефинисаним у подтачки 
4.3.1 Услови за реализацију саобраћајних површина 
и табели број 3: Нормативи за паркирање, у складу са 
планираном наменом објекта.

Дозвољене су оне пословне делатности које су компа-
тибилне са наменама у окружењу и немају штетан утицај 
на околно породично становање, и уколико испуњавају 
услове заштите животне средине у складу са условима 
дефинисаним у подтачки 3.10 Услови и мере заштите 
животне средине.

Није дозвољена изградња пословног објекта спратно-
сти П или ВП у којој би се вршила производна или скла-
дишна делатност, стоваришта расутог терета, рециклажа 
на отвореном и сличних садржаја и пословних просторија 
за занатске делатности које производе гасове, отпадне 
воде, буку, вибрације или друга могућа штетна дејства на 
околину. 
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4.1.2.1. Посебна правила грађења 

За сва остала правила која нису дефинисана овим пла-
ном, примењиваће се Правилник о општим правилима за 
парцелацију, регулацију и изградњу ("Службени гласник 
РС", број 50/2011).

На графичком приказу "План намене земљишта, 
саобраћаја, нивелације и регулације " у Р 1:1000 приказан 
је заштитни појас примарног одбрамбеног насипа и дефи-
нисани су услови у подтачки  3.5.2. Водна инфраструктура.

У зони заштите прве одбрамбене линије, са брањене 
стране важе следећи услови: 

- У појасу ширине 10,0 m од ножице насипа мора се 
оставити слободан пролаз за радно инспекциону стазу, 
за возила и механизацију службе одбране од поплаве 
и спровођење одбране од поплаве. У том појасу није 
дозвољена градња никаквих подземних и надземних 
објеката нити постављање ограда и слично. Постојећи 
објекти и дрвеће морају се уклонити, при чему се не 
сме угрозити стабилност насипа прве одбрамбене 
линије.

- У заштитном појасу насипа, на удаљености 10,0 m до 
50,0 m од ножице насипа, услови под којима се могу 
изводити објекти су: 

- на делу од 10,0 m до 30,0 m удаљеном од ножице 
насипа није дозвољена изградња нових објеката, 
доградња или реконструкција постојећих објеката, 
садња дрвећа, постављање цевовода, каблова и друге 
подземне инфраструктуре. Само на постојећим 
објектима, изграђеним у складу са прописима који су 
били на снази, дозвољавају се радови санације, 
адаптације и одржавања објекта искључиво у оквиру 
габарита постојећих објеката;

- на делу од 30,0 m до 50,0 m удаљеном од ножице 
насипа могућа је изградња, саобраћајних површина 
као и адаптација, доградња и реконструкција објеката 
плитко фундираних (дубина фундирања до макси-
мално 1,0 m од постојеће коте терена). Није дозвољена 
изградња сутерена (подрума) нити копање бунара. У 
овом појасу се може предвидети постављање цево-
вода, каблова и друге подземне инфраструктуре 
(дубина рова за постављање инсталација до макси-
мално 1,0 m од постојеће коте терена). 

4.2. Правила за формирање грађевинске 
  парцеле

Постојећа парцелација послужила је као основ за 
утврђивање услова за образовање грађевинских парцела. 
Постојеће изграђене парцеле, као и слободне неизграђене 
парцеле могу се делити до минимума утврђеног условима 
за парцелацију, осим  постојећих парцела  у блоку број 7  
намењених општеградском центру које се  не могу делити.

На осталом грађевинском земљишту постојећа 
парцелација се у највећем делу задржава. Неопходно је 
припајање парцела које немају излаз на јавну површину 
са парцелама које га имају.

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

Обавезно се врши препарцелација постојећих катастар-
ских парцела, када се нове грађевинске парцеле формирају 
на основу правила грађења, а тако да се формирањем 
нове грађевинске парцеле не оставе недефинисане пар-
целе или делови парцела које саме немају услова за 
формирање грађевинске парцеле.

Могућа је препарцелација постојећих грађевинских пар-
цела припајањем дела суседне парцеле ради формирања 
одговарајуће, односно жељене грађевинске парцеле, у 
складу са правилима парцелације. Препоручује се 
припајање суседној парцели која је мање површине или 
мањег фронта.

4.3. Правила за опремање простора 
  инфраструктуром

4.3.1. Услови за реализацију саобраћајних 
   површина

Тротоаре и паркинге израђивати од монтажних бетон-
ских елемената или плоча које могу бити и у боји, а све у 
функцији вођења, раздвајања и обележавања различитих 
намена саобраћајних површина. Поред обликовног и визу-
елног ефекта, то има практичну сврху код изградње и 
реконструкције комуналних водова (инсталација). Коловоз 
и бициклистичке стазе завршно обрађивати асфалтним 
застором.

Паркинзи могу бити уређени и тзв. „перфорираним пло-
чама”, „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 СРПС У.С4.234 
од 25.5.2005. године, којим су дефинисане мере и начин 
обележавања места за паркирање за различите врсте 
паркирања. У оквиру паркиралишта, где је то планирано, 
резервисати простор за дрвореде по моделу да се на четири 
паркинг места планира по једно дрво. Такође је потребно 
извршити резервацију места за паркирање у складу са 
СРПС У.А9.204 од 18.6.1988. године који се односи на про-
сторне потребе инвалида. Број паркинг места димензио-
нисати према табели број 3.

Табела број 3: Нормативи за паркирање, у складу са планираном наменом објеката.

Објекти Тип објекта Јединица мере Једно паркинг
место на:

- управно-административни објекат m2

запослен
40-60
5-7

- комунална предузећа m2

запослен
23-35
7-9
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Администрација,
индустрија,
занатство,
образовање,

- агенције m2

запослен
25-35
3-5

- пословни простор m2

запослен
45-60
7-9

- банке, поште m2

запослен
30-45
5-7

- средње и стручне школе ученика 10-15

- универзитети студенти 5-10

- позоришта, биоскопи, концертне дворане седишта 5-10

- објекти за велике зборове седишта 3-8

- библиотека m2 30-45

- електросервис m2

запослен
30-60
4-6

- занатске радње m2

запослен
60-80
3-5

- магацини и складишта запослен 3-5

Продавнице

- робне куће m2  
запослен

100-150
25-60

- супермаркети m2 50-80

- мешовита трговина  m2 20-40

- млекара, продавница хлеба m2 30-60

- посластичарница m2 40-80

- дуван, новине m2 20-30

- пијаца тезга 4-6

- техничка роба m2 25-50

Угоститељски
објекти

- ресторан, гостионица, кафана седишта 8-12

- диско клуб столови 3-5

- хотели А и Б собе 3-5

  категорије кревети 5-8

На местима где то услови дозвољавају, и ако није уцр-
тано у графичком приказу, могућа је изградња уличних пар-
кинга уз обавезно задржавање и заштиту постојећег дрвећа.

На прелазу тротоара преко коловоза и дуж тротоара 
извршити типско партерно уређење тротоара у складу са 
СРПС У.А9.202 од 18.6.1988. године који се односи на 
побољшање услова приступачности. Мања планирана 
ширина коловоза је 5,0 m (на државном путу 2х6 m). Радијуси 
кривина на укрштању саобраћајница су минимално 6 m, 
На саобраћајницама где саобраћају возила јавног градског 
превоза путника радијуси кривина треба да су 12 m. Тро-
тоари су минималне ширине 1,6 m, док двосмерне бици-
клистичке стазе морају бити ширине 2 m, а једносмерне 
минимум 1 m.

Планом се не условљава формирање потпуне парцеле 
за регулацију улица, ради реализација појединачних 
садржаја унутар профила. Могућа је фазна реализација 

појединачних садржаја у оквиру планиране регулације 
саобраћајнице.

4.3.2.  Правила за реализацију водне 
   инфраструктуре

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

- уколико је објекат са више заједничких улаза, односно 
засебних технолошких целина, може имати независне 
прикључке водовода; 

- за мање објекте, у којима није могуће обезбедити адек-
ватну просторију, планира се постављање водомера 
у одговарајући шахт;
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- водомер сместити у адекватну просторију у оквиру 
објекта, а изузетно се омогућава смештај водомера у 
водомерном шахту; 

- 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 

Услови су следећи: 
- прикључење објеката на уличну канализацију планира 
се једним прикључком;

- прикључни канализациони шахт планирати на парцели 
корисника, а на удаљености највише 0,5 m од регула-
ционе линије;

- канализациони прикључак планирати са гравитацио-
ним прикључењем;

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

- водонепропусну септичку јаму поставити минимум 3m 
од границе суседне парцеле.

- 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 повр-
шина и технолошке отпаде воде, могу се испуштати у 
реципијент само након пречишћавања. Третман овак-
вих вода мора бити на сепаратору и таложнику за 
издвајање минералних уља и брзоталоживих примеса.

- Забрањено је у водотоке упуштати непречишћене 
отпадне воде. Воде које се упуштају у канале својим 
степеном пречишћености и режимом упуштања морају 
бити у оквиру II класе воде у складу са Уредбом о 
класификацији вода (Службени гласник СРС бр. 5/68) 
и Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих 
материја у воде и роковима за њихово достизање 
(Службени гласник РС бр. 67/11 и 48/12).  Концентрација 
штетних и опасних материја у ефлуенту морају бити 
у складу са Уредбом о граничним вредностима при-
оритетних и приоритетних хазардних супстанци које 
загађују површинске воде и роковима за њихово 
достизање (Службени гласник РС бр. 35/11), односно 
Правилник о опасним материјама у водама  (Служ-
бени гласник СРС бр. 31/82).

4.3.3. Правила за реализацију енергетске 
   инфраструктуре

Услови прикључења на електроенергетску мрежу

Прикључење објеката породичнoг становања на елек-
троенергетску мрежу решити повезивањем на постојећу 

или планирану електроенергетску мрежу. Прикључак изве-
сти изградњом подземног прикључног вода до ормара мер-
ног места. Ормаре мерног места постављати на регулационој 
линији или на спољашњим фасадама објеката, у складу 
са електроенергетским условима Електродистрибуције 
"Нови Сад". 

Прикључење пословних и стамбено-пословних објеката 
извести са постојеће или планиране електроенергетске 
мреже, изградњом сопствене трансформаторске станице 
или директно напојним водом из постојеће трансформа-
торске станице, у зависности од потреба. Прикључак изве-
сти изградњом подземног прикључног вода до ормара мер-
ног места. Ормаре мерног места постављати на регулационој 
линији, на спољашњим фасадама објеката или у оквиру 
објеката, у складу са електроенергетским условима 
Електродистрибуције "Нови Сад".

Услови прикључења на гасоводну мрежу

Прикључење објеката у гасификациони систем решити 
изградњом гасног прикључка од постојеће  или планиране 
гасоводне мреже до  мерно- регулационог сета. У случају 
потреба за већим количинама топлотне енергије снабдевање 
решити прикључењем директно на гасовод средњег при-
тиска и изградњом сопствене мерно-регулационе гасне 
станице. Детаљније услове за прикључење прибавити од 
надлежног 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.

4. 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:  
 Размера
1. Извод из Генералног плана града 
 Новог Сада до 2021. године  .................................  A4

   2.1 Извод из Плана генералне регулације простора 
 за породично становање уз Темерински и 
 Сентандрејски пут са окружењем у Новом 
 Саду- План претежне намене земљишта .............А3

   2.2  Извод из Плана генералне регулације простора 
 за породично становање уз Темерински и 
 Сентандрејски пут са окружењем у Новом 
 Саду- Спровођење плана  ............................Р 1:2500

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

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

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

6.   План енергетске инфраструктуре и  
 електронске комуникације ..........................Р 1 : 1000
7.    Попречни профили улица. ............................Р 1 : 100
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План детаљне регулације Видовданског насеља у Новом 
Саду садржи текстуални део који се објављује у „Службе-
ном 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 грађевинске послове Нови Сад и у Јавном предузећу 
„Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад.

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

План детаљне регулације Видовданског насеља у Новом 
Саду доступан је на увид јавности у згради Скупштине 
Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 2, и путем интернета 
(www. skupstina.novisad.rs).  

Ступањем на снагу овог плана престаје да важи Регу-
лациони план „Видовданско насеље“ у Новом Саду („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, бр. 11/2000 и 17/03).

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: 35-20/2015-I
30. јун 2017. године 
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

444
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) и члана 24. тачка 6. Статута 
Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града 
Новог Сада", број 43/08) Скупштина Града Новог Сада на 
XXII седници од 30. јуна 2017. године, доноси

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ТРАНЏАМЕНТА (У ЗОНИ НАСПРАМ 
РИБЊАКА)  У ПЕТРОВАРАДИНУ

1.  УВОД

План детаљне регулације Транџамента (у зони наспрам 
Рибњака) у Петроварадину (у даљем тексту: план) обу-
хвата простор у Катастарској општини Петроварадин, у 
југоисточној зони грађевинског подручја града Новог Сада.

Планом је обухвaћен простор између Каменичког пута 
и железничке пруге Петроварадин – Беочин. На северои-
стоку граница подручја је траса планиране примарне 
саобраћајнице, а на југозападу северни део Мишелучке 
петље.

План обухвата 26,76 ha.
Планом генералне регулације Мишелука са Рибњаком 

("Службени лист Града Новог Сада" број 57/14) (у даљем 

тексту: План генералне регулације) подручје у обухвату 
планa намењено је породичном и вишепородичном 
становању, општеградском центру, комплексу топлане, 
заштитном зеленилу и траси железничке пруге Петрова-
радин - Беочин.  

На обухваћеном простору евидентиране су зоне бес-
правно изграђених  породичних стамбених објеката, као и 
слободне, неизграђене  површине.

У југоисточном делу обухваћеног простора изграђен је 
комплекс Новосадске топлане са пословним простором, 
радионицом и магацином.

У југозападном делу простора налази се комплекс 
Телевизије Нови Сад, са разореним објектима које је неоп-
ходно уклонити, на коме се планира изградња и уређење 
комплекса мешовите намене.

Усклађивањем постојећих са планираним 
саобраћајницама, уз поштовање постојећих граница пар-
цела, формирана је саобраћајна мрежа којом су дефини-
сани грађевински блокови.

1.1. Основ за израду плана 

Одлука о изради планa детаљне регулације Транџамента 
(у зони наспрам Рибњака) у Петроварадину коју је донела 
Скупштина Града Новог Сада на XLV седници, 25. септем-
бра 2015. године, објављена је у „Службеном листу Града 
Новог Сада”, број 45 од 26. септембра 2015. године са 
Решењем о неприступању изради стратешке процене 
утицаја плана детаљне регулације Транџамента (у зони 
наспрам Рибњака) у Петроварадину на животну средину, 
донетом на основу Мишљења Градске управе за заштиту 
животне средине (број VI-501-1/2015-182  од 27. јула 2015. 
године).

План је израђен на основу смерница утврђених Планом 
генералне регулације.

Документацију од значаја за израду плана чине: План 
генералне регулације, претходна планска документација, 
студије и анализе релевантне за обухваћени простор, под-
нете иницијативе корисника  као и достављени услови од 
надлежних институција.

1.2. Циљ доношења плана

Циљ израде и доношења плана је утврђивање правила 
уређења и грађења у складу са правилима усмеравајућег 
карактера која су дефинисана Планом генералне регулације. 

Уређење и коришћење простора заснива се на 
рационалној организацији и коришћењу земљишта, те 
усклађивању са могућностима и ограничењима у 
располагању природним и створеним вредностима, а  да 
при томе предложена решења не угрозе обавезе стечене 
реализацијом планова на основу којих је уређиван овај 
простор. 

План садржи нарочито: границу плана и обухват 
грађевинског подручја плана, поделу простора на посебне 
целине и зоне, детаљну намену земљишта, регулационе 
линије улица и јавних површина и грађевинске линије са 
елементима за обележавање на геодетској подлози, ниве-
лационе коте улица и површина јавне намене, коридоре и 
капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу 
инфраструктуру, мере заштите простора, локације за које 
се обавезно израђује урбанистички пројекат, правила 
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уређења и правила грађења по целинама и зонама, као и 
друге елементе значајне за спровођење плана.

2. ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ 
 ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

План обухвата грађевинско подручје у Катастарској 
општини  Петроварадин, унутар описане границе.

За почетну тачку описа границе планског подручја 
утврђена је најзападнија тачка простора у осовинској тачки 
број 774. Из ове тачке граница се, у правцу североистока, 
поклапа са планираном осовином Каменичког пута до пре-
сека са осовином планиране саобраћајнице, затим скреће 
у правцу југоистока пратећи је до пресека са осовином 
железничке пруге. Овде граница скреће осовином желез-
ничке пруге у правцу југозапада и поклапа се са њом до 
пресека са осовином северне прикључне саобраћајнице 
на Мишелучкој петљи, у којој, осовином поменуте 
саобраћајнице, скреће ка северозападу и долази до почетне 
тачке описа границе  обухвата плана.

Планом је обухваћена површина од  26,76 ha.

3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

2.2. Планирана намена и подела простора 
  на просторне целине

Основна намена простора је породично и вишепоро-
дично становање, уз које су планирани и остали компле-
ментарни садржаји, као што су: садржаји општеградског 
центра (туризам, угоститељство, трговина, здравство, 
садржаји социјалног старања, административни пословни 
садржаји и сл.), комплекс топлане, енергана,  заштитно 
зеленило и траса железничке пруге Петроварадин - Бео-
чин.

Карактеристичне целине унутар обухваћеног простора 
чине урбанистички блокови, који су јасно дефинисани на 
графичким приказима. Постојећа изграђеност и планирана 
намена, одредили су да се цео простор у оквиру границе 
плана подели на 11 блокова уоквирених постојећим и пла-
нираним  саобраћајницама.

2.3. Концепција уређења простора

Концепт уређења и грађења простора обухваћеног пла-
ном производ је смерница утврђених Планом генералне 
регулације, постојећег стања и изграђености простора, 
природних услова и стечених обавеза проистеклих из прет-
ходне урбанистичке документације.

Положај обухваћеног грађевинског подручја у оквиру 
градског ткива, добра саобраћајна повезаност са деловима 
града на обе обале реке,  изузетни природни услови у виду 
издигнутог платоа изнад јужне обале Дунава  са изванред-
ним визурама у правцу бачког дела града на северу и пито-
мих обронака Фрушке горе на југу, чине овај простор изу-
зетно атрактивним за организацију свих садржаја плани-
раних плановима вишег реда.

С обзиром да је простор у свом значајном  делу био 
изложен изградњи породичних стамбених објеката поди-
гнутих без одобрења за грађење, Планом је извршено 
усклађивање постојећих са планираним саобраћајницама 

уз максимално поштовање постојећих граница парцела и  
формирана је саобраћајна мрежа којом су дефинисани 
урбанистички блокови.

У складу са наменом дефинисаном Планом генералне 
регулације, у делу простора задржава се намена породич-
ног становања, па тиме и сви до сада изграђени породични 
објекти евидентирани на катастарској подлози. Део про-
стора намењује се вишепородичном становању средњих 
густина у комбинацији са садржајима општеградског цен-
тра уз Каменички пут (линијски центар), а на простору раз-
рушеног комплекса Радио телевизије Војводине  и у 
његовом непосредном окружењу планира се општеград-
ски центар, односно, мешовита намена.

Осим тога, планирају се комуналне површине (топлана 
и енергана) и заштитно зеленило на деловима простора 
уз железничку пругу, неповољном за изградњу објеката.

Овако формираним концептом планског решења стварају 
се услови да се подручје, које је врло атрактивно, а 
недовољно изграђено, рационално искористи. 

3.3. Нумерички показатељи   

Површине јавне намене   ha 
Комплекс "Новосадске топлане" ..............................0,47
Енергана ...................................................................0,098
Трансформаторске станице....................................0,020
МРС  ..........................................................................0,015
Саобраћајнице ...........................................................5,73
Железничко подручје ................................................0,94

Површине осталих намена
Становање ...............................................................12,69
     - вишепородично ...................................................3,55
     - породично ...........................................................9,14
Општеградски центар – мешовита намена .............5,50
Заштитно зеленило. ..................................................1,30

Укупна површина обухвата плана ................ 26,76 ha

3.4. План регулације површина јавне намене 
  са нивелацијом

2.3.2. План регулације површина јавне намене    

Планом су утврђене површине јавне намене. Од целих 
и делова постојећих парцела образоваће се парцеле повр-
шина јавне намене према графичком приказу "План 
регулације површина јавне намене " у размери 1:1000. 

Површине јавне намене:
-  саобраћајне површине: целе парцеле бр. 2577/6, 

2577/8, 2577/10, 2577/11, 2577/12, 2577/13, 2577/14, 
2587/1, 2588/1, 2588/2, 2588/4, 2588/5, 2588/6, 2588/21, 
2662, 2668/2, 2669/2, 2670/3, 2670/4, 2670/5, 2683/4, 
2684/4, 2685/3, 2692/4, 2835/1, 2837, 2838/2, 2842/2, 
2846/3, 2856/1 и делови парцела бр. 2117, 2118/1, 
2118/2, 2119, 2120, 2121/1, 2573, 2576, 2579, 2580, 
2581/1, 2581/2, 2582, 2583, 2584, 2586/1, 2586/2, 2588/3, 
2588/7, 2589, 2590, 2657/3, 2657/4, 2658, 2659, 2660, 
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2661, 2663, 2664, 2666, 2667, 2671, 2672, 2673, 2674, 
2676, 2677, 2678/1, 2678/2, 2679, 2680, 2682, 2684/1, 
2687/1, 2687/2, 2688, 2689/3, 2690, 2692/3, 2701, 2830, 
2833, 2834/2, 2835/5, 2839/1, 2839/3, 2840/1, 2841/1, 
2843/1,  2843/2, 2844/2, 2845/3, 2845/5, 2846/2, 2847/1, 
2847/2, 2847/4, 2848/1, 2848/3, 2848/4, 2851, 2855/1, 
2856/2, 2937/1, 3004;

-  железничко подручје: део парцеле број 2928/2;
-  трансформаторске станице: делови парцела бр. 2117, 

2659, 2688,  
-  мерно-регулациона гасна станица: део парцеле број 

2694;
-  топлана: цела парцела број 2692/1 и делови парцела 
бр. 2701 и 2692/3.

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

Планиране регулационе линије утврђене су у односу на 
осовине саобраћајница или у односу на постојеће границе 
парцела. Осовине саобраћајница дефинисане су коорди-
натама осовинских тачака чији је списак дат на графичком 
приказу.

Грађевинско земљиште које је намењено  општеград-
ском центру, становању, зеленилу и мешовитој намени је 
остало грађевинско земљиште.

3.4.2. План нивелације

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

2.6. Трасе, коридори и капацитети инфраструктуре

3.5.1. Саобраћајна инфраструктура

Обухваћени простор налази у Петроварадину и удаљен 
je око 3 km од центра Новог Сада.

Подручје које обухвата план карактерише друмски и 
железнички саобраћај. Друмски ће бити решен преко 
постојеће и планиране саобраћајне мреже у оквиру 
саобраћајног система Града Новог Сада, при чему је 
функција саобраћаја усаглашена са развојем саобраћајне 
мреже планиране Планом генералне регулације и са свим 
осталим функцијама обухваћеног простора и његовим пла-
нираним просторним развојем. 

Железнички саобраћај, односно једноколосечна нее-
лектрифицирана пруга број 76 (Петроварадин - Беочин) 
тангира југоисточну границу обухваћеног простора и сем 
свога заштитног коридора (25 m од осовине колосека) нема 
утицаја на обухваћени простор. 

Друмски саобраћај
Друмска саобраћајна мрежа у обухвату плана дели се 

на две категорије:

1. Примарнa мрежа, са основном функцијом 
обезбеђивања протока транзитног саобраћаја што 
већег капацитета, комфора и безбедности уз што 
мањи број конфликтних тачака на мрежи. Њу чини:
- саобраћајница којa је део Мишелучке петље и 
- Каменички пут.

2. Секундарна мрежа са основном функцијом 
дистрибуције циљног и изворног саобраћаја унутар 
самог подручја, а чине је сабирне и приступне улице.

Најзначајније планиране интервенције на друмској 
саобраћајној мрежи су дефинисане на графичком приказу 
број 2. „План намене земљишта, саобраћаја, регулације и 
нивелације” у размери 1:1000, а чине их:

- изградња нових сабирних и приступних улица 
прилагођених просторним условима, саобраћајним 
захтевима и приступима грађевинским парцелама, 

- проширење регулације Каменичког пута у оквиру које 
ће се налазити коловоз са четири саобраћајне траке 
са разделним острвом, бициклистичка стаза, зелене 
површине и тротоар,

- изградња тротоара где у постојећем стању недостају 
(на готово целом подручју нема изграђених тротоара);

- изградња бициклистичке стазе у оквиру профила Каме-
ничког пута.

У зонама породичног становања планирано је паркирање 
у оквиру индивидуалних парцела за потребе корисника 
парцеле, док се у зонама осталих садржаја планирају улични 
и паркинзи у оквиру појединачних комплекса, а у складу са 
потребама (минимално једно паркинг место за путничке 
аутомобиле на један стан, или једно паркинг место за пут-
нички аутомобил на 70 m2 бруто површине објекта).

Могућа је изградња уличних паркинга за путничке ауто-
мобиле  иако паркинзи нису уцртани на графичком приказу 
број 2. „План намене земљишта, саобраћаја, регулације и 
нивелације” у размери 1:1000  или у карактеристичном 
попречном профилу. Услов за реализацију је да су испуњени 
сви саобраћајни услови са становишта законске регула-
тиве, прибављена сагласност управљача пута у делу где 
се жели изградити паркинг и максимално задржавање и 
заштита постојећег квалитетног дрвећа. 

Возила јавног градског превоза путника саобраћају Каме-
ничким путем. У оквиру друмске саобраћајне мреже, где 
саобраћају возила јавног превоза, могућа је изградња ауто-
буских ниша (стајалишта) и ако оне нису уцртане на гра-
фичком приказу број 2. „План намене земљишта, саобраћаја, 
регулације и нивелације” у размери 1:1000 (у оквиру 
постојеће регулације). Услов за реализацију је да су 
испуњени сви саобраћајни услови са становишта законске 
регулативе и прибављена сагласност управљача пута у 
делу где се жели изградити ниша или окретница.

Железнички саобраћај
На основу развојних планова "Железнице Србије" ад, 

као и према Просторном плану Републике Србије (Служ-
бени гласник РС, број 88/2010), планира се реконструкција 
и модернизација једноколосечне пруге Петроварадин - 
Беочин (по постојећој траси), ради увођења у јавни желез-
нички превоз путника и робе.
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3.5.2. Водна инфраструктура

Снабдевање водом
Снабдевање водом биће решено преко постојеће и пла-

ниране водоводне мреже у оквиру водоводног система 
Града Новог Сада.

На Каменичком путу постоји примарна водоводна мрежа 
профила Ø 400 mm и Ø 200 mm, и планом се задржава уз 
могућност реконструкције и измештања у профилу улице.

Планира се изградња секундарне водоводне мреже про-
фила Ø 100 mm у свим улицама, са повезивањем на при-
марну мрежу.

Планирана водоводна мрежа задовољиће потребе за 
санитарном водом будућих корисника простора.

Евентуалне потребе за технолошком водом задовољиће 
се захватањем воде из подземља, преко бушених бунара, 
на сопственим парцелама.

Капацитети и положај водоводне мреже дати су у гра-
фичком приказу План водне инфраструктуре у размери 
1:1000.

Одвођење отпадних и атмосферских вода

Одвођење отпадних и атмосферских вода биће решено 
преко постојеће и планиране канализационе мреже сепа-
ратног типа, са оријентацијом на канализациони систем 
Петроварадина.

У југозападном делу предметног простора постоје кана-
лизациона мрежа отпадних и канализациона мрежа атмос-
ферских вода, које су оријентисане ка Улици Динка 
Шимуновића.

Поменута канализациона мрежа планом се задржава 
уз могућност реконструкције и измештања у профилу улице.

Планом се предвиђа изградња сепаратне канализаци-
оне мреже у свим улицама.

У складу са нивелационим карактеристикама терена 
део новопланиране мреже биће оријентисан на постојећу 
канализациону мрежу у југозападном делу простора, док 
ће остатак мреже бити оријентисан на планирану примарну 
канализациону мрежу која ће се изградити дуж Каменич-
ког пута.

Канализациона мрежа отпадних вода биће профила Ø 
250 mm и Ø 300 mm.

Планом се омогућава изградња црпних станица отпад-
них вода, шахтног типа, у регулацији улице.

До изградње планиране секундарне канализационе 
мреже, отпадне воде ће се одводити у водонепропусне 
септичке јаме на парцелама корисника. Водонепропусну 
септичку јаму поставити минимум 3,0 m од суседне пар-
целе и минимум 5,0 m од објекта.

Канализациона мрежа атмосферских вода биће про-
фила од Ø 300 mm до Ø 900 mm.

Планом се омогућава да се део атмосферске канали-
зационе мреже изведе као отворен улични канал, уколико 
то просторни и хидраулички услови дозвољавају.

У циљу заштите постојећих инсталација канализације, 
на осталом грађевинском земљишту дефинише се заштитни 
појас који обухвата простор између постојећих инсталација 

и појас ширине један метар мерено од постојећих 
инсталација.

Планирана канализациона мрежа омогућиће несметано 
одвођење отпадних и атмосферских вода са предметног 
простора.

Положај и капацитети канализационе мреже дати су у 
графичком приказу План водне инфраструктуре у размери 
1:1000.

 3.5.3.  Енергетска инфраструктура

Снабдевање електричном енергијом 
Ово подручје ће се снабдевати електричном енергијом 

из јединственог електроенергетског система. Основни 
објекти за снабдевање биће трансформаторска станица 
(ТС) 110/20 kV „Нови Сад 6” и будуће разводно постројење 
(РП) 20 kV "Петроварадин". Од ТС и РП ће полазити 20 kV 
мрежа водова до ТС 20/0,4 kV, а од ових ТС ће полазити 
мрежа јавног осветљења и нисконапонска 0,4 kV мрежа до 
објеката, чиме ће се обезбедити квалитетно и поуздано 
снабдевање електричном енергијом свих потрошача на 
подручју. 

До планираних објеката потребно је изградити прикључке 
од постојеће или нове мреже, као и потребан број транс-
форматорских станица 20/0,4 kV. Осим планираних ТС које 
су приказане у графичком приказу "План енергетске инфра-
структуре и електронских комуникација" у размери 1 : 1000, 
нове ТС се могу градити као слободностојећи објекти на 
парцелама свих намена, у складу са важећом законском и 
техничком регулативом. Нове ТС се могу градити и у оквиру 
објеката, у приземљу објекта. Свим трансформаторским 
станицама потребно је обезбедити колски прилаз ширине 
минимално 3 m (и висине минимално 3,5 m, у случају 
постојања пасажа) ради обезбеђења интервенције у случају 
ремонта и хаварије. Постојећи надземни мешовити (10 kV 
и 0,4 kV) вод потребно је демонтирати  и изградити га под-
земно, према условима "Електродистрибуције Нови Сад". 
На просторима планиране изградње потребно је изградити 
инсталацију јавног осветљења. Будућа 20 kV мрежа градиће 
се подземно, док се дистрибутивна мрежа може градити и 
надземно и подземно. У попречним профилима свих улица 
планирају се независни коридори за пролаз електроенер-
гетских каблова.

У случају да се на грађевинској парцели налазе изве-
дени капацитети електроенергетске инфраструктуре који 
ометају реализацију планираних објеката, потребно је, пре 
приступања реализацији, измештање истих у планиране 
(постојеће) регулације, уз прибављање услова власника, 
односно управљача инфраструктуром.

Снабдевање топлотном енергијом
Ово подручје ће се снабдевати топлотном енергијом из 

гасификационог система, топлификационе мреже, локал-
них топлотних извора и обновљивих извора енергије.

Из гасификационог система будући потрошачи ће се 
снабдевати из постојеће гасне мреже Петроварадина или 
из Главне мерно-регулационе станице (ГМРС) ''Мишелук'' 
која се налази јужно од пута Нови Сад-Рума. Од ове ГМРС 
изграђен је гасовод средњег притиска до некадашње 
топлане "Мишелук". За снабдевање будућих објеката гасом 
из ове ГМРС потребно је изградити мерно-регулациону 
станицу (МРС) која ће се прикључити на постојећи гасовод 
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средњег притиска и од које ће полазити дистрибутивна 
гасоводна мрежа до објеката. До изградње МРС, снабдевање 
гасом се може одвијати и са постојеће гасоводне мреже 
Петроварадина. Овакав вид снабдевања топлотном 
енергијом (гасификациони) ће се користити углавном за 
објекте породичног становања, а алтернативно се може 
користити и за објекте вишепородичног становања и стам-
бено-пословне и пословне објекте. Потрошачи који буду 
имали веће захтеве за топлотном енергијом могу се снаб-
девати изградњом огранка од постојећег гасовода средњег 
притиска и сопствене МРС у оквиру своје парцеле.

Снабдевање из даљинског система грејања ће се 
омогућити изградњом енергане која је планирана уз ком-
плекс ЈКП "Новосадска топлана". Планирана енергана ће 
радити као когенеративно постројење и треба да омогући 
припрему енергије за грејање и вентилацију, даљинско 
хлађење и припрему топле потрошне воде. Енергана ће 
се снабдевати гасом са постојеће мреже средњег прити-
ска. Од енергане ће се градити топлификациона мрежа до 
будућих објеката вишепородичног становања, општеград-
ског центра и комплекса мешовите намене.  

Потрошачи који не буду имали могућност прикључења 
у гасификациони и топлификациони систем могу се снаб-
девати топлотном енергијом из локалних топлотних извора, 
односно коришћењем  обновљивих извора енергије.

Обновљиви извори енергије
На овом подручју  постоји могућност коришћења 

следећих 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 примена осталих пасивних 
система-ваздушних колектора, Тромб-Мишеловог зида и 
сл.

Активни соларни системи - соларни системи за соп-
ствене потребе и комерцијалну производњу могу се 
постављати под следећим условима:

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

- објекти вишепородичног становања, објекти у намени 
општеградски центри, објекти јавне намене – на кров-
ним површинама и фасадама објеката, где просторно-
технички услови то дозвољавају; на постојећим (уз 
сагласност пројектанта објекта или Друштва архите-
ката 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; 

- површине јавне намене – на стубовима јавне и деко-
ративне расвете и за потребе видео-надзора, за 
осветљење рекламних паноа и билборда, за 
саобраћајне знакове и сигнализацију, на елементима 
урбаног мобилијара (надстрешнице за клупе, аутобу-
ска стајалишта, изнајмљивање бицикала и сл.) 
дозвољава се постављање фотонапонских панела.

Енергија биомасе
Енергија биомасе може се искористити за снабдевање 

топлотном енергијом објеката коришћењем брикета, пелета 
и других производа од биомасе као енергената у локалним 
топлотним изворима. Будућа енергана такође ће имати 
могућност коришћења биомасе уградњом котлова који 
користе овај вид енергента.

(Хидро) 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.

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

3.5.4.  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 
инсталацијама јавне и декоративне расвете употре-
бљавати 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 потре-
бас, план енергетске санације и одржавања јавних објеката, 
као и планове унапређења система комуналних услуга 
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(даљинско грејање и хлађење, водовод, јавна расвета, 
управљање отпадом, јавни транспорт идр.).

Инвеститори изградње објеката су дужни да грејну 
инсталацију сваког објекта предвиђеног за прикључење на 
неки од система снабдевања топлотном енергијом опреми 
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.

3.5.5.  Електронске комуникације 

Ово подручје ће бити комплетно прикључено на системе 
електронских комуникација. 

Планира се осавремењавање система електронских 
комуникација у циљу пружања нових сервиса корисницима. 
Планира се и даље постављање мултисервисних плат-
форми и друге опреме у уличним кабинетима у склопу 
децентрализације мреже. Улични кабинети се могу 
постављати на јавној површини, у регулацијама постојећих 
и планираних саобраћајница, на местима где постоје про-
сторне и техничке могућности. Да би се обезбедило 
проширење мреже електронских комуникација потребно 
је у регулацијама улица и до нових објеката изградити под-
земну мрежу цеви кроз које ће пролазити будућа инсталација 
електронских комуникација. У попречним профилима улица 
резервисани су независни коридори за мрежу електрон-
ских комуникација. 

У оквиру стамбених објеката са више стамбених 
јединица, стамбених зграда са више корисника простора 
и стамбених делова стамбено-пословних зграда потребно 
је  поставити инсталацију заједничког антенског система, 
који омогућава независан пријем услуга радио и 
телевизијских програма и њихову дистрибуцију крајњим 
корисницима.

Планира се потпуна покривеност овог подручја сигна-
лом мобилне телефоније свих надлежних оператера. 
Системе мобилне телефоније је могуће постављати 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, односно скупштине ста-
нара;

- антенски системи мобилне телефоније, као и осталих 
електронских комуникација, могу се постављати на 
антенске стубове на површинама намењеним заштит-
ном зеленилу уз обавезну сагласност власника пар-
целе; 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, 
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 надлеж-
ног органа управе.

У случају да се на грађевинској парцели налазе изве-
дене инсталације електронских комуникација које ометају 
реализацију планираних објеката, потребно је, пре 
приступања реализацији, измештање истих у планиране 
(постојеће) регулације, уз прибављање услова власника, 
односно управљача инфраструктуром.

3.5.6.  Посебна правила за опремање простора 
   инфраструктуром

Приликом израде техничке документације за линијске 
инфраструктурне објекте (саобраћајне површине) и кому-
налну инфраструктуру могућа су мања одступања од пла-
нираног решења датог у графичким приказима и каракте-
ристичним попречним профилима улица, уколико орган 
надлежан за управљање јавним површинама или ималац 
јавног овлашћења то захтева, а за то постоје оправдани 
разлози (очување постојећег квалитетног растиња, под-
земне и надземне инфраструктуре, ако на планираној траси 
већ постоје изграђене инсталације или објекат који се Пла-
ном не задржава и сл.). 

Наведене интервенције могуће су искључиво у оквиру 
постојећих и планираних јавних површина.

Сва одступања од планског решења морају бити у складу 
са законима и правилницима који регулишу предметну 
област.

Не условљава се формирање потпуне грађевинске пар-
целе за регулацију улица ради реализација појединачних 
садржаја унутар профила. Могућа је фазна реализација.

3.6. План уређења зелених површина

Педолошки супстрат у највећем делу планом обухваћеног 
подручја представља повољно тло за већи асортиман раз-
нородне вегетације. Ово су битне карактеристике биолошке 
основе за подизање зелених површина. 

Креирање мреже зелених и јавних простора којом се 
повезују природне и културне вредности, служи унапређењу 
слике и структуре урбаног предела. Према својим основ-
ним функцијама и наменама зеленило се јавља у виду 
јавног и  зеленила на површинама осталог грађевинског 
земљишта. 

На површинама јавне намене планирају се зелене повр-
шине као основна намена, те зеленило у оквиру улица и 
зелене површине топлане, док зелене површине на оста-
лом грађевинском земљишту се планирају у оквиру поро-
дичног становања, вишепородичног становања, опште-
градског центра, комплекса мешовите намене као и заштит-
ног зеленила.

Наведене површине зеленила међусобно се повезују 
уличним дрворедима у јединствену мрежу. 
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Улично зеленило 
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 дрвореда у већем броју улица 
садњом одговарајућих листопадних врста. 

Приликом планирања паркинг простора, потребно је на 
свако четврто паркинг место, у регулацији зелене повр-
шине посадити дрво. Предлаже се садња лишћара, вели-
чина крошње око 10 до 12 метара. Поред функције дрво-
реда заштите од топлоте, такође има и функцију заштите 
од буке.

Топлана
Комплекс топлане треба да буде озелењен око 30%. 

Главни улаз треба да је декоративно озелењен цветним 
површинама као и декоративним жбуњем. Ободом ком-
плекса треба да се подигне заштитни појас.

Општеградски линијски центар
Слободне површине испред објеката треба употпунити 

садњом декоративног дрвећа на поплочаним платоима, 
затим поставком озелењених жардинијера и вертикалним 
озелењавањем. 

Уређење комплекса намењених и садржајима опште-
градског центра, треба да се заснива на подизању деко-
ративне високе и партерне вегетације, декоративној обради 
партера и примени одговарајућих елемената урбаног 
мобилијара.

Приликом озелењавања комплекса и блокова  форми-
рати више спратова зеленила са што већим процентом 
аутохтоних врста и користити примерке егзоте за које је 
потрвђено да се добро адаптирају датим условима сре-
дине и не спадају у категорији инвазивних, како би се обе-
збедила заштита околног простора од ширења последица 
загађења.

Општеградски центар -  мешовита намена
За слободне отворене просторе комплекса планирати 

уређење, озелењавање и опремање урбаним мобилијаром. 
Хортикултурно уређење слободних површина треба да 

се заснива на поставци декоративне листопадне и чети-
нарске вегетације како на слободним, травним, тако и на 
поплочаним површинама. 

Поставку зеленила ускладити са концептом уређења 
приземља и стилским карактеристикама архитектуре 
објеката. Солитерно дрвеће и осталу декоративну вегетацију 
укомпоновати са елементима партерне архитектуре. 
Решењем озелењавања омогућити добру визуелну сагле-
дивост објеката и других просторних елемената. 

Паркинг просторе треба покрити широким крошњама 
листопадног дрвећа, а простор за дрво оставити иза сва-
ког четвртог паркинг места. 

Обавезно је сачувати постојећу вегетацију и укомпоно-
вати је у решење приступне зоне и површине за паркирање.

Такође, потребно је у највећој мери, уколико то пројектно 
решење допушта, сачувати и остала појединачна стабла, 
односно групације, које се издвајају квалитетом.

Становање
Парцеле се уређују у виду декоративних башти, кућних 

вртова и мањих повртњака са по којом воћном садницом. 
Функција зелених површина породичног становања и 
пословања, знатно превазилази локални значај. Иако се 
користе искључиво приватно, овакве зелене површине 
представљају извор свежег и чистог ваздуха, а такође у 
микроклиматском погледу и допунски резервоар санитарно-
хигијенских благодети у насељу.

Вишепородично становање
Унутар стамбеног блока подизаће се повезане зелене 

површине у циљу заштите становања од саобраћаја и дру-
гих утицаја, као и повезивање блоковског зеленила са зеле-
нилом у другим деловима града. Озелењеном површином 
сматра се и површина испод крошње одраслих стабала у 
зависности од врсте дрвећа (оријентације слободног дела 
парцеле, габарита објекта и сл.). Унутар овог  блока  
потребно је подићи вишеспратно зеленило, сачињено од 
дрвећа, жбуња и цветних површина, као и поплочати и пар-
терно уредити (поставка клупа, одморишта, фонтана и 
слично). На деловима где не постоји могућност озеле-
њавања, обавезна је поставка декоративних жардињера 
и неких типова вертикалног озелењавања. На парцелама 
намењеним становању потребно је озеленити минимално 
10% површине. 

Заштитно зеленило
Како је заштитно зеленило претежно у оквиру заштит-

ног појаса пруге, ове површине врше улогу заштите сусед-
них парцела. Потребно је подићи вишеспратно зеленило 
коју сачињава дрвеће и жбуње, при чему високо растиње 
мора бити на растојању већем од 10 m рачунајући од спољне 
ивице пружног појаса, тј. железничког подручја. Коришћење 
ових површина подразумева забрану преласка пешака и 
возила преко пружног појаса.

3.7. Заштита градитељског наслеђа

Унутар подручја обухваћеног границама плана  у Реги-
стру заштићених културних добара и Евиденцији добара 
која уживају претходну заштиту, не налази се ни једно непо-
кретно културно добро.

У оквиру предметног простора нису вршена археолошка 
истраживања, а надлежне институције не поседују пода-
тке о постојању старијих остатака материјалне културе.

У оквиру услова и мере заштите културног наслеђа, за 
простор у обухвату плана важе одредбе члана 109. Закона 
о културним добрима („Службени гласник РС“, бр.71/91, 
52/11 - др. закон и 99/11 – др. закон).

3.8. Заштита природних добара

На основу увида у Регистар заштићених природних 
добара који води Покрајински завод за заштиту природе, 
утврђено је да се у обухвату Плана не налазе заштићена 
подручја, али да се обухвћени простор налази у заштитној 
зони Националног парка "Фрушка гора".

Због великог утицаја урбаног и пољопривредног 
окружења Националног парка, као и у циљу повезивања 
заштићеног подручја преко локалних еколошких коридора 
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са Дунавом као коридором од европског значаја, дефи-
нишу се мере заштите за заштитну зону усклађене са Уред-
бом о еколошкој мрежи ("Службени гласник РС", број 
102/10).

На подручју режима заштитне зоне у ком се налази обу-
хват Плана ограничава се уношење алохтоних врста на 
врсте које на основу стручне литературе нису инвазивне 
у Панонском региону.

Пронађена геолошка и палеонтолошка документа 
(фосили, минерали, кристали и др.) која би могла 
представљати заштићену природну вредност, налазач је 
дужан да пријави надлежном Министарству у року од осам 
дана од дана проналаска, и предузме мере заштите од 
уништења, оштећивања или крађе.

3.9. Инжењерско-геолошки и природни услови

Литолошка класификација и погодност терена за 
изградњу 
Према инжењерско-геолошкој карти простор у обухвату 

плана обухвата терен погодан за градњу. Оријентационо 
дозвољено оптерећење износи 2,5-2,0 kg/cm². Могућа је 
градња свих врста објеката, изузев посебно осетљивих 
конструкција.

Литолошку класификацију чини непромењени лес.

Педолошка структура
Заступљени типови земљишта на простору у обухвату 

плана су:

- чернозем на лесу и лесоликим седиментима – слабо 
посмеђени,

- еутрично смеђе земљиште (еутрични камбисол),

- чернозем на лесу и лесоликим седиментима – ероди-
ран.

Чернозем (црница) представља изузетно плодно 
земљиште. Настаје на геолошкој подлози у којој доминира 
лес и то у условима суве континенталне климе.

Еутрични камбисол се развија на лесним терасама и 
блажим нагибима. То је базама засићено земљиште, у 
народу познато као "гајњача". Одликује се високом 
плодношћу.

Сеизмичке карактеристике
Сеизмичке карактеристике условљене су инжењерско-

геолошким карактеристикама тла, дубином подземних вода, 
резонантним карактеристикама тла и др. факторима.

Према карти сеизмичке рејонизације Србије подручје 
града Новог Сада налази се у зони осмог степена MCS 
скале.

Климатске карактеристике
Клима је умерено-континенталног типа са карактери-

стикама субхумидне и микротермалне климе. Главне карак-
теристике овог типа климе су топла и сува лета са малом 
количином падавина, док су зиме хладне, са снежним пада-
винама. Пролећни и јесењи месеци су умерено топли и 
одликују се већом количином падавина.

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.

3.10. Услови и мере заштите животне средине

На подручју обухваћеном планом обезбедиће се раци-
онално коришћење простора, опремање и постизање 
задовољавајућег степена квалитета животне средине. 
Обезбеђен је оптималан однос планираних садржаја према 
природној средини, при чему се планира очување еколош-
ких одлика средине и одговарајућих услова живота.

За све пројекте који се буду реализовали у границама 
обухвата плана, утврђује се обавеза предузимања мера 
заштите животне средине, а за пројекте који могу имати 
утицаја на животну средину у складу са Законом о процени 
утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 
135/04 и 36/09) и Уредбом о утврђивању Листе пројеката 
за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за 
које се може захтевати процена утицаја на животну сре-
дину ("Службени гласник РС", број 114/08), обавезно је 
покретање поступка процене утицаја на животну средину.

Заштита ваздуха 

У наредном периоду потребно је обезбедити праћење 
квалитета ваздуха у складу са Законом о заштити ваздуха 
("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 10/13), Уредбом о усло-
вима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ("Служ-
бени гласник РС", бр. 11/10, 75/10 и 63/13), Уредбом о гра-
ничним вредностима емисија загађујућих материја у ваз-
дух из постројења за сагоревање ("Службени гласник РС", 
број 6/16) и др. подзаконским актима. 

Ниже спратности, правилна оријентација улица и зграда 
омогућиће добру природну аерацију. Формирањем система 
зелених површина задовољиће се захтеви оптималне 
микроклиме, као и естетско-визуелни ефекти. 

Нарочито је значајно озелењавање простора уз Каме-
нички пут где се бележи велика фреквенција моторних воз-
ила. Током сагоревања различитих облика горива у мото-
рима, испушта се велика количина штетних материја, као 
што су угљен-моноксид, угљен-диоксид, сумпор-диоксид, 
оксиди азота, пепео и чађ. Управо из тог разлога, потребно 
је створити услове за коришћење других видова саобраћаја 
(изградња бициклистичких и пешачких стаза).

С обзиром да се на простору у обухвату плана налази 
комплекс Новосадске топлане и енергане, неопходно је да 
се при раду овог постројења поштују сви еколошки стан-
дарди и важећа законска регулатива, како би се смањила 
емисија штетних гасова у ваздух. Ободне делове комплекса 
топлане је потребно озеленити. Такође, потребно је успо-
ставити континуални мониторинг емисије штетних материја 
у ваздух на овом комплексу и пратити добијене резултате. 

Ради обезбеђивања задовољавајућег квалитета ваз-
духа, планира се примена неконвенционалних извора 
енергије у интегрисаном систему топлотних извора и мреже 
(соларна енергија, енергија биомасе и др.).
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Заштита земљишта
Услови и начин коришћења земљишта на простору плана 

обавезују све, да у коришћењу и експлоатацији поштују 
услове и обезбеђују рационално коришћење и заштиту.

Приликом извођења радова инвеститор је дужан да 
заједно са извођачима радова предузме све мере да не 
дође до нарушавања слојевите структуре земљишта (водити 
рачуна о носивости терена и инжењерско геолошким карак-
теристикама).

Изградњом затвореног система за одвођење отпадних 
вода спречаваће се загађивање земљишта и подземља.

Заштита вода
Заштита, унапређење и управљање водама треба да 

буде у складу са одредбама Закона о водама ("Службени 
гласник РС", бр. 30/10, 93/12 и 101/16), Уредбом о 
класификацији вода ("Службени гласник СРС", број 5/68), 
Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих 
материја у воде и роковима за њихово достизање ("Служ-
бени гласник РС", бр. 67/11, 48/12 и 1/16), Уредбом о гра-
ничним вредностима приоритетних и приоритетних хазар-
дних супстанци које загађују површинске воде и роковима 
за њихово достизање ("Службени гласник РС", број 24/14), 
Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја 
у површинским и подземним водама и седименту и роко-
вима за њено достављање ("Службени гласник РС", број 
50/12) и др.

Заштита вода обухвата:
- условно чисте атмосферске воде са кровних повр-
шина, надстрешница и сл. чији квалитет одговара II 
класи воде, могу се без пречишћавања испуштати у 
атмосферску канализацију, путни јарак, зелене повр-
шине и сл, путем уређених испуста који су осигурани 
од ерозије;

- за атмосферске воде са зауљених и запрљаних повр-
шина (паркинзи и сл.), пре улива у јавну канализаци-
ону мрежу, предвидети одговарајући предтретман 
(сепаратор уља, таложник). Квалитет ефлуента мора 
обезбедити одржавање II класе воде у реципијенту,  у 
складу са Уредбом о класификацији вода и Правил-
ником о опасним материјама у водама ("Службени 
гласник СРС", број  31/82).

Заштита од буке
Ради заштите од прекомерне буке потребно је успоста-

вити одговарајући мониторинг, а уколико ниво буке буде 
прелазио дозвољене вредности у околној животној сре-
дини у складу са Законом о заштити од буке у животној 
средини ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 88/10) 
предузимаће се одговарајуће мере за отклањање негатив-
ног утицаја буке на животну средину.

Заштита од буке  засниваће се на спровођењу следећих 
мера заштите:

− поставити контролне пунктове за праћење нивоа буке,
− поштовати граничне вредности о дозвољеним ниво-
има буке у животној средини у складу са прописима,

− одржавати заштитни зелени појас уз пругу Петрова-
радин-Беочин,

− одржавати заштитни зелени појас уз Каменички пут,

− укључивати мере заштите од буке у фази пројектовања 
грађевинских објеката и др.

Заштита од отпадних материја
Систем управљања отпадом треба ускладити са Зако-

ном о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 
36/09, 88/10 и 14/16) и подзаконским актима која проистичу 
из овог закона – Правилник о начину складиштења, 
паковања и обележавања опасног отпада ("Службени глас-
ник РС", број 92/10), Правилник о условима и начину 
сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада 
који се користи као секундарна сировина или за добијање 
енергије ("Службени гласник РС", број 98/10) и др.

Број, врста посуде, места и технички услови за 
постављање посуда на јавним површинама дефинисани 
су Правилником о условима за постављање посуда за 
сакупљање отпада ("Службени лист Града Новог Сада", 
бр. 19/11 и 7/14).

Забрањено је одлагање отпадака на местима која нису 
одређена за ту намену.

За планиране објекте вишепородичног становања и 
општеградског центра, на основу густине становника, броја 
пражњења посуда и запремине сабирних посуда, потребно 
је обезбедити просторе за контејнере за комунални отпад.

Подлога на којој се постављају  посуде треба да је тврда 
и глатка: асфалтирана, бетонирана, поплочана у нивоу 
прилазног пута возила за одвоз отпада или да има навозну 
рампу нагиба до 15º, као и да има обезбеђено одвођење 
атмосферских и оцедних вода.

Ове површине морају испуњавати све хигијенске услове 
у погледу редовног чишћења, одржавања, дезинфекције 
и неометаног приступа возилима и радницима комуналног 
предузећа задуженом за одношење смећа.

Заштита од јонизујућег и нејонизујућег зрачења
Потенцијални извори зрачења су: извори нискофрек-

вентног електромагнетског поља, као што су: трансфор-
маторске станице, постројење електричне вуче, електро-
енергетски водови тј. надземни или подземни каблови за 
пренос или дистрибуцију електричне енергије напона већег 
од 35 kV, базне станице мобилне телефоније које се кори-
сте за додатно покривање за време појединих догађаја, а 
привремено се постављају у зонама повећане осетљивости, 
природно зрачење радиоактивних материјала, радон, 
поједини грађевински материјали и др.

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  стање.

Ради заштите становништва од јонизујућег зрачења 
потребно је обезбедити услове за ефикасну контролу извора 
јонизујућег зрачења у радним процесима и успоставити 
систематску контролу радиоактивне контаминације животне 
средине. Поред радиоактивних супстанци, за које се зна у 
којој мери могу бити штетне, треба водити рачуна и о дру-
гим нерадиоактивним материјалима који зраче и у извесној 
мери могу бити штетни, што се односи на готово све 
грађевинске материјале који се користе. 
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У спровођењу заштите од нејонизујућих зрачења 
предузимају се следеће мере: 

- откривање присуства и одређивање нивоа излагања 
нејонизујућим зрачењима; 

- одређивање услова за коришћење извора нејонизујућих 
зрачења од посебног интереса; 

- обезбеђивање организационих, техничких, 
финансијских и других услова за спровођење заштите 
од нејонизујућих зрачења; 

- примена средстава и опреме за заштиту од 
нејонизујућих зрачења; 

- контрола степена излагања нејонизујућем зрачењу у 
животној средини и контрола спроведених мера 
заштите од нејонизујућих зрачења.

3.11. Услови и захтеви за прилагођавање 
   потребама одбране земље

У обухвату плана нема посебних услова и захтева за 
прилагођавање потребама одбране земље.

3.12. Услови и мере заштите од елементарних 
   непогода и других катастрофа

У циљу заштите грађевинских објеката и осталих 
садржаја у простору, при њиховом пројектовању и извођењу 
потребно је узети у обзир меродавне параметре, који се 
односе на заштиту од елементарних непогода (врста и 
количина атмосферских падавина, дебљина снежног покри-
вача, јачина ветра, погодност терена за изградњу, висина 
подземних вода и сл.).

Мере заштите од елементарних непогода обухватају 
превентивне мере за спречавање непогода или ублажавање 
њиховог дејства, мере које се предузимају у случају непо-
средне опасности од елементарних непогода, мере заштите 
када наступе непогоде и мере ублажавања и отклањања 
непосредних последица насталих дејством непогода или 
удеса.

Склањање људи, материјалних и културних добара
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, 
напуштени тунели, пећине и други природни објекти. 

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

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. 

Мере заштите од земљотреса
Подручје Новог Сада се налази у зони сеизмичке угро-

жености од 8° МCS скале. Ради заштите од потреса мак-
симално очекиваног удара од 8° МCS скале, објекти морају 
бити пројектовани и реализовани у складу са Правилни-
ком о техничким нормативима за изградњу објеката 
високоградње у сеизмичким подручјима ("Службени лист 
СФРЈ" бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90). 

Мере заштите од пожара
Заштита од пожара обезбеђена је погодним распоре-

дом појединачних објеката и њиховом међусобном 
удаљеношћу, обавезом коришћења незапаљивих 
материјала за њихову градњу, одговарајућом противпо-
жарном хидрантском мрежом, проходношћу терена, одно-
сно обезбеђењем приступа свим објектима у случају 
потребе, а у складу са Законом о заштити од пожара ("Служ-
бени гласник РС" бр. 111/09 и 20/15), Правилником о тех-
ничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење 
пожара ("Службени лист СФРЈ", број 30/91) и осталим про-
писима који регулишу ову област.

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

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

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

Приликом пројектовања објеката (прилаза, хоризонтал-
них и вертикалних комуникација), саобраћајних и пешач-
ких површина треба применити 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). У оквиру сваког појединачног пар-
киралишта предвидети резервацију и обележавање пар-
кинг места за управно паркирање возила инвалида, у складу 
са стандардом SRPS U.А9.204.

4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

4.1. Правила грађења за реализацију 
  планираних намена

4.1.1. Правила грађења за објекте и комплексе 
   јавне намене

Комунална површина – Комплекс "Новосадске 
 топлане"

Подручје намењено за комплекс топлане налази се у  
југоисточном делу обухвата плана, у делу урбанистичког 
блока број 9, на површини од 0,47 hа.

На ограђеном  комплексу су изграђени нови објекти 
пословно-административног садржаја, спратности П+1 и 
радионица и магацин, спратности ВП, као и манипулативни 
простор са паркиралиштем за потребе корисника.  
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У случају реконструкције, доградње и изградње нових 
објеката, могуће је повећати индекс заузетости комплекса, 
у зависности од потреба технолошко-енергетског процеса 
до максимално 50%. Спратност објеката је П до П+1.

У случају реконструкције већег обима или промене тех-
нолошког процеса, обавезна је израда урбанистичког 
пројекта кроз који ће бити тачно дефинисани позиције и 
намена нових објеката, трасе интерних саобраћајница са 
противпожарним путевима, уређење слободних површина, 
итд.

Енергана 
Изградња постројења енергане се планира на парцели 

површине 0,098 ha, у блоку број 8. Планирана је изградња 
објеката у функцији техничко – технолошког процеса који 
захтева овакав тип инфраструктурних објеката, а у складу 
са условима заштите животне средине.

4.1.2. Правила грађења за површине осталих 
   намена

Породично становање
Планом се дефинишу услови за изградњу породичних 

стамбених објеката у складу са смерницама утврђеним 
Планом генералне регулације, који се примењују у зонама 
породичног становања.

Породично становање, као основна намена, простире 
се на око 9,14 ha, односно на 34,16% бруто површине про-
стора у обухвату плана.

Породично становање, планирано је у следећим урба-
нистичким блоковима: целим блоковима бр. 3, 4, 6 и 7 и 
деловима урбанистичких блокова бр. 2, 8 и 9.

На свакој парцели планира се један стамбени објекат.
Објекти могу бити стамбени, стамбено-пословни или 

пословни.
Објекти се могу градити као слободностојећи или двојни, 

на међусобној удаљености према одредбама Правилника 
о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу 
("Службени гласник РС", број 22/15).

За слободностојеће објекте минимална површина пар-
целе је 400 m² (оптимална 500 m²), а максимална повр-
шина се не ограничава. Минимална ширина уличног фронта 
је 12 m (оптимална 15 m) , уз толеранцију до 10 %. Постојеће 
парцеле мање од 400 m2, а веће од 300 m2 задржавају се 
као грађевинске парцеле у намени породичног становања.

За двојне објекте минимална површина парцеле је 250 
m² по објекту, а максимална се не ограничава. Минимална 
ширина уличног фронта је 10 m.

Дозвољена спратност је максимално П+1+Пк (три 
корисне етаже објекта).

Висина назидка у поткровљу је максимално 1,60 m.
Помоћни и други објекти на парцели (пословни) су при-

земни.
Могућа је изградња сутеренских или подрумских етажа.
Индекс заузетости је до 40%.
Максимална развијена нето површина објекта је до 

480 m2.
Грађевинска линија породичних стамбених објеката је 

по правилу на удаљености од  3,0 до 5,0 m од регулаци-

оне линије, а изузетно на регулационој линији у складу са 
непосредним суседством. Положај објекта треба прилаго-
дити конфигурацији терена и суседним, изграђеним 
објектима.

 Остатак парцеле може се користити за слободне и 
зелене површине.

У стамбеном објекту могућа је изградња три стана, одно-
сно, три јединице у стамбено-пословном објекту.

На једној грађевинској парцели може се градити само 
један главни и један помоћни или пословни објекат.

Пословни објекти и гараже могу се градити као 
слободностојећи или као анекс уз стамбени објекат.

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

Могуће је реализовати и чисто пословне објекте, чија 
делатност не угрожава становање у смислу буке, загађења 
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, ваздуха и тла) на остале насељске 
функције. 

Могућа је реализација садржаја као што су: социјални 
(геронтолошки стационари, специјализовани центри за 
рехабилитацију), образовни (предшколске установе, школе 
мањег капацитета), здравствени садржаји, финансијске, 
техничке и пословне услуге, делатности које се  заснивају 
на примени савремених технологија.

Код ових садржаја примењују се услови за изградњу  
основне намене, осим у делу спратности која је планирана 
до П+2 (под условом да је кров раван или плитак кос, скри-
вен иза атике).

Паркирање и гаражирање возила за сопствене потребе 
власник објекта мора обезбедити на парцели, према нор-
мативу да се за један стан обезбеди једно паркинг место, 
односно, једно паркинг место на 70 m2 изграђеног простора 
било које намене.

Ограђивање парцеле је могуће комбинованом оградом 
са пуним делом до висине 0,9 m или транспарентном огра-
дом висине 1,6 m. Препоручују се ограде у комбинацији са 
зеленилом. 

Постојећи објекти породичног становања се могу догра-
дити или надоградити, дозвољава се промена њихове 
намене, као и изградња помоћних објеката уз поштовање 
индекса заузетости. Поштују се oстала правила грађења 
прописана овим планом за планиране објекте породичног 
становања.

Породично становање је примарна функција простора, 
зато је потребно обратити пажњу на архитектонско 
обликовање сваког објекта, обраду фасаде и уклапање у 
конфигурацију терена.

Постојећи објекти
На простору који се налази у обухвату плана евиденти-

ране су зоне, односно  блокови бесправно изграђених  поро-
дичних стамбених објеката. Сви објекти се задржавају изу-
зев оних који су изграђени у регулацијама саобраћајница. 

Постојећи објекти породичног становања, који се налазе 
у оквиру других планираних намена, могу се задржати, с 
тим да је могућа њихова замена или промена намене, али 
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према условима дефинисаним планом за одговарајућу 
намену. 

Постојећи објекти који својим габаритом улазе у 
регулацију планиране улице до 1,0 m, а удаљени су од 
планираних коловоза на растојању минимално 1,5 m се 
задржавају.

Вишепородично становање
Намена вишепородичног становања заузима делове 

блокова бр. 1, 2 и 5, у северном и северозападном делу 
подручја обухваћеног планом.

Ова правила грађења односе се на вишепородичне 
објекте који се реализују на парцели. 

Минимална површина парцеле је 600 m2 , уз могућа 
одступања до 10%.

Објекти могу бити слободностојећи или у прекинутом 
низу (максималан низ две ламеле).

Минимална ширина уличног фронта је 15 m за објекте 
у прекинутом низу, а    20 m за слободностојеће објекте.

Максимални индекс заузетости је 30%. 
Изван основног габарита није дозвољена изградња.
Планирана максимална спратност је П+4, односно, пла-

нирана максимална висина објеката (до слемена) је 17,00 
m. Обликовање завршне етаже се не условљава. Могуће 
је завршну етажу обликовати са равним, плитким косим 
кровом, косим кровом са или без назитка, лучним или 
комбинацијом напред наведених облика. Уколико се објекат 
изводи са косим или лучним  кровним равнима не дозвољава 
се употреба кровних баџа, већ се осветљење и проветравање 
поткровних просторија решава употребом кровних прозора 
у кровној равни.

Препоручује се изградња подрумске (сутеренске) етаже 
за реализацију гаража или помоћних садржаја.

Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, улазне 
настрешнице са или без стубова  и сл.) на нивоу првог 
спрата могу да пређу грађевинску линију на делу објекта 
према предњем и задњем дворишту 1,2 m до 70% повр-
шине фасаде изнад приземља, а на деловима објекта према 
бочном дворишту 0,6 m до 30% површине бочне фасаде 
изнад приземља. Испади на објекту не смеју се градити на 
растојању мањем од 1,5 m од бочне границе парцеле пре-
тежно северне оријентације, односно,    2,5 m од бочне гар-
нице парцеле претежно јужне оријентације.

Mинимална површина стана не може бити мања од 35 
m2 нето, а просечна површина стана не сме бити мања од 
60 m2 нето. Број станова не може бити већи од броја про-
сечних јединица за расположиву површину.

Грађевинска линија утврђује се на удаљености 5-7 m 
од регулационе линије.

Неизграђени део парцеле је намењен отвореним пар-
кинзима, зеленилу, контејнерима за смеће и сл.

Паркирање и гаражирање возила организовати на пар-
цели. Препоручује се изградња гаража у подруму (сутерен) 
или приземљу објеката, а ван габарита објекта није 
дозвољена. Норматив је један стан – једно паркинг место, 
односно, 70 m2 корисне површине изграђеног простора. 

У урбанистичком блоку број 2, због величине парцела 
и дубине блока, а у циљу рационалног коришћења 
земљишта, могуће је на једној грађевинској парцели гра-
дити један пословни и један стамбени објекат. Пословни 

објекат се гради уз регулацију улице, а стамбени у 
унутрашњости парцеле.

Индекс заузетости је до 50%.
Спратност пословног  објекта  је до П+4, а стамбеног 

до П+3.
Просечна површина стана се утврђује на минимум 70 m2.
У циљу формирања линијског општеградског  центра 

уз источну регулацију Каменичког пута, препоручују се 
пословни садржаји.

Као могући садржаји планирају се административни, 
трговачки, културни, угоститељски и други ванстамбени 
садржаји у складу са потребама становника овог и окол-
них простора. 

Правила за реализацију су иста као за вишепородично 
становање.

С обзиром на експониран положај ове урбанистичке 
структуре на узвишеном гребену изнад Дунава, односно, 
да се ради о локалитету  који је сагледив у простору са 
широког потеза на бачкој страни града, препоручује се да 
се приликом обликовања   објеката  користи савремен, 
модерни израз који може асоцирати и на традиционалну 
градњу и облике окружења. Атрактивним и репрезентатив-
ним  обликовањем  објеката треба унапредити амбијент 
овог простора и створити нове обликовне и висинске репере.

Стамбени комплекси
На подручју обухваћеном планом на већим парцелама 

планира се могућност формирања стамбених комплекса 
породичног и вишепородичног становања. 

За реализацију ових комплекса неопходна је разрада 
урбанистичким пројектом којим ће се дефинисати услови 
за реализацију.

Формираће се парцеле под објектима, а остатак пар-
целе ће чинити заједничку површину.  Код израде урбани-
стичког пројекта неопходно је посебну пажњу посветити 
уређењу слободних површина и њиховом озелењавању. 
Препоручује се да половина слободног простора буде 
озелењена.

Комплекси се могу ограђивати и могу имати контроли-
сан улаз.

Породично становање
За реализацију овог типа становања неопходно је 

поштовање следећих услова:
- минимални број објеката који формирају комплекс је 
четири (три за једноструки низ),

- минимални фронт за двоструки низ је 45 m (за 
једноструки 30 m),

- минимална површина је 1.600 m2 (1.200 m2),
- максимални индекс заузетости је 30 %,
- препоручена спратност је П+Пк (1,6 m надзидак) до 
максимално П+1+Пк, без назитка,

- сваки објекат може имати један стан, а објекти могу 
бити слободностојећи или у низу,

- комплекси могу да се ограђују само транспарентним 
оградама висине утврђене Правилником о општим 
правилима за парцелацију, регулацију и изградњу,



1. јул 2017. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 32 – Страна 1657.    

- гаражирање решити унутар објекта или као анекс глав-
ном објекту,

- увећавањем броја јединица, површина се увећава про-
порционално, а фронт и заузетост се задржавају,

- основни модул је 16 x 25 m.

Вишепородично становање 
За реализацију објеката утврђују се следећа пра-

вила:
- минимални број објеката који формирају комплекс је 
три,

- индекс заузетости  је до 40%,
- спратности је до П+4 или максимална висина објекта 

17,00 m за комплексе вишепородичног становања, 
- минимална површина стана не може бити мања од 35 

m2 нето, а просечна површина стана не сме бити мања 
од 70 m2 нето; 

- гаражирање решити унутар објекта у подрумској или 
приземној етажи, а паркирање унутар заједничке пар-
целе; обезбедити на парцели једно паркинг или гаражно 
место за сваку стамбену јединицу;

- увећањем броја јединица, површина се увећава про-
порционално, а заузетост се задржава,

- основни модул је 20 x 30 m.

За формирање грађевинске парцеле утврђују се следећа 
правила:

- минимални фронт је 45 m, 
- минимална  површина је 2.000 m2.

Комплекси се могу ограђивати и могу имати контроли-
сан улаз.

Општеградски центар –комплекси мешовите намене
Урбанистички блокови бр. 10 и 11 намењени су 

садржајима општеградског центра. Развојем овог центра 
заједно с линијским центром уз Каменички пут  може се 
очекивати развој центра на  десној обали Дунава ка цен-
тру у Сремској Каменици и њихово повезивање у систем. 
У оквиру ових целина очекује се формирање пословних, 
трговачких, административних, угоститељских и културних 
садржаја,органа локалне управе и сл., а планира се и 
учешће становања као обавезног садржаја општеградског 
центра-  минимално 30%, максимално 40%.

Максимална спратност планираних објеката је П+3 или 
апсолутна висина 18 m за блок број 10 и П+2, или апсо-
лутна висина 14 m, за блок број 11. Апсолутна висина дефи-
нише се због могућих различитих техничко-технолошких 
захтева конкретних програма. 

Максимални степен заузетости је 50%.
Планира се да сва приземља објеката буду јавног карак-

тера, повезана у складну целину пешачким комуникацијама 
и примерено уређеним унутарблоковским просторима који 
ће по начину коришћења бити јавни,  што значи да се 
искључује могућност ограђивања парцела.

Минимална површина парцеле је 2.000 m² за садржаје 
општеградског центра, а 1000 m² за стамбено-пословне 
објекте, уз толеранцију од 10%.

Грађевинска линија планираног објекта обавезно се 
повлачи од планиране регулације Каменичког пута.

Паркирање и гаражирање возила за потребе корисника 
планираних садржаја, у складу са нормативима,  обавезно 
је осигурати у оквиру планираног комплекса, уз препоруку 
да то буде у оквиру подрумске етаже.

Простор где се налази разрушен објекат телевизије, 
односно парцелу број 2701 обавезно третирати као 
јединствену целина. У случају формирања паркинга у 
приступној зони ове целине уз Каменички пут, обавезно је 
сачувати постојећи дупли дрворед. У овој зони пожељно 
је планирати и паркинг за посетиоце, као на постојећем 
комплексу.

Архитектонски израз би требало да одражава савре-
мене токове у промишљеном, хармоничном односу 
изграђеног и неизграђеног, односу пуно-празно и примени  
материјала.

Због значаја и атрактивности локације, у циљу бољег 
сагледавања веза и односа планираних садржаја, обавезна 
је претходна израда урбанистичког пројекта за сваки блок 
или за целину. Потребно је дефинисати структуру и про-
сторни склоп објеката унутар комплекса, али и партерно 
уређење како би се формирали што квалитетнији 
микроамбијенти, унутрашњи тргови, улице и пешачке везе 
са околином.

Израда урбанистичког пројекта за блок број 10 је могућа 
у тренутку када буду познати конкретни садржаји на бар 
50% расположивог простора.

У случају да је за реализацију конкретне намене неоп-
ходна већа површина, даје се могућност да се блокови бр. 
10 и 11 третирају као јединствена целина. 

На простору који се налази у обухвату ове намене у 
блоку број 10 на парцелама 2842/1, 2845/2 и делу парцеле 
2844/1 планира се могућност независне реализације 
објеката (без обавезе  израде урбанистичког пројекта). 
Планира се изградња стамбено-пословних објеката на две 
планиране грађевинске парцеле подједнаке величине. Пла-
нирана спратност објеката је до П+2, а планирани индекс 
изграђености је до 40%.  

У приземљу објеката обавезна је пословна намена.
Обликовање завршне етаже се не условљава. Могуће 

је завршну етажу обликовати са равним, плитким косим 
кровом сакривеним иза атике или косим кровом. Уколико 
се објекат изводи са косим кровним равнима не дозвољава 
се употреба кровних баџа, већ се осветљење и проветравање 
поткровних просторија решава употребом кровних прозора 
у кровној равни.

Препоручује се изградња подрумске (сутеренске) етаже 
за реализацију гаража или помоћних садржаја.

Објекти се могу градити као слободностојећи у преки-
нутом низу, на међусобној удаљености према одредбама 
Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију 
и изградњу ("Службени гласник РС", број 22/15).

Паркирање и гаражирање возила за сопствене потребе 
власник објекта мора обезбедити на парцели, према нор-
мативу да се за један стан обезбеди једно паркинг место, 
односно, једно паркинг место на 70 m2 изграђеног простора 
било које намене.

Заштитно зеленило
Заштитно зеленило планира се у функцији заштите 

земљишта на најстрмијим теренима. На овим теренима 
планира се висока и средње висока вегетација. Високу 
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вегетација треба формирати од отпорних врста лишћара 
и четинара. Заштитно зеленило уз пругу, због конфигурације 
и нестабилности терена, треба да има снажан коренов 
систем.

 Осим функције заштите од ерозије, овако формирани 
зелени појас има и улогу тампон - зоне у односу на околне 
намене.

4.2. Правила за формирање грађевинске 
  парцеле

Постојећа парцелација послужила је као основ за 
утврђивање услова за образовање грађевинских парцела.

Новом парцелацијом уважава се постојеће стање ката-
старских парцела. 

Планиране промене граница парцела су углавном после-
дица промена регулација улица и примене услова за 
формирање грађевинских парцела, дефинисаних за 
реализацију планираних садржаја  овог подручја. Неоп-
ходно је припајање парцела које немају излаз на јавну повр-
шину са парцелама које га имају.

Обавезно се припајају две или више катастарских пар-
цела у случајевима када катастарске парцеле, које 
формирају нову грађевинску парцелу, својим обликом, 
површином или ширином уличног фронта не задовољавају 
критеријуме за уређење или изградњу планираних садржаја. 
Препоручује се припајање суседној парцели која је мање 
површине или мањег фронта.

Обавезно се врши препарцелација постојећих катастар-
ских парцела када се нове грађевинске парцеле формирају 
на основу правила грађења на начин да се формирањем 
нове грађевинске парцеле не оставе недефинисане пар-
целе или делови парцела које саме немају услова за 
формирање грађевинске парцеле.  

Могуће одступање од критеријума минималне површине 
парцеле или ширине уличног фронта парцеле, износи 10%.

4.3. Правила за опремање простора 
  инфраструктуром

4.3.1. Услови за реализацију саобраћајних 
   површина

Друмски саобраћај
Минимална ширина тротоара за један смер кретања 

пешака је 1 m, а за двосмерно 1,6m. 
На местима где је предвиђена већа концентрација 

пешака као што су на пример: аутобуска стајалишта, јавни 
објекти и слично, потребно је извршити проширење пешач-
ких стаза. По правилу, врши се одвајање пешачког од кол-
ског 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 површина. Поред обли-
ковног и визуелног ефекта, то има практичну сврху код 
изградње и реконструкције комуналних водова (инсталација);

Тачан положај бициклистичке стазе на Каменичком путу  
може благо одступати од трасе дате у графичком приказу 
број 2. „План намене земљишта, саобраћаја, регулације и 
нивелације” у размери 1:1000 у циљу очувања постојећег 
растиња, положаја аутобуских ниша и канала за 
одводњавања атмосферских вода. Ширина бициклистичке 
стазе је 2m и физички мора бити одвојена од осталих видова 
саобраћаја. Бициклистике стазе завршно обрађивати асфал-
тним застором.

Најмања планирана ширина коловоза је 3,5m за 
једносмерне саобраћајнице, а 5m за двосмерне. Изузетно 
коловози могу бити широки 3m само у приступним улицама. 
Радијуси кривина на укрштању саобраћајница су мини-
мално 6m, осим у приступним улицама где могу износити 
и 3m. На саобраћајницама где саобраћају возила јавног 
превоза радијуси кривина треба да су минимум 8m. Коло-
возе завршно обрађивати асфалтним застором .

На сабирним и приступним улицама могуће је приме-
нити конструктивна решења за смиривање саобраћаја при-
меном SRPS U.C1. 280-285, а у складу са чл. 161-163. Закона 
о безбедности саобраћаја на путевима („Службени глас-
ник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - УС, 55/14, 96/15 - 
др. закон и 9/16 - УС), иако то на графичком приказу број 
4 „План саобраћаја, регулације и нивелације” у размери 
1:2500 није приказано.

Улични паркинзи могу бити уређени и тзв. „перфорира-
ним плочама”, „префабрикованим танкостеним пластич-
ним”, или сличним елементима који обезбеђују услове ста-
билности подлоге, довољне за навожење возила и истов-
ремено 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. Уколико у карактеристич-
ном попречном профилу улице нема планираног простора 
за дрворед, у оквиру паркиралишта се оставља простор 
за дрвореде по моделу да се на четири паркинг места пла-
нира по једно дрво. Тада пречник отвора за дрво мора бити 
минимално 1,5m.

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 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.

Услови за прикључење на саобраћајну мрежу
Приступ корисника на примарну путну мрежу планира 

се само са једним приступом а уколико корисник има више 
засебних улаза (целина), може имати независне приступе. 

Приступ објеката на Каменички пут могућ је само под 
условом да се објекат не може прикључити на пут нижег 
ранга.

На графичком приказу "План намене земљишта, 
саобраћаја, нивелације и регулације" у размери 1:1000 и 
у попречним профилима улица, приказани су сви технички 
елементи који дефинишу саобраћајне објекте у простору, 
а самим тим и услови и начини за прикључење нових 
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објеката на постојећу и планирану мрежу друмских 
саобраћајница.

Железнички саобраћај
Пружни појас јесте простор између железничких коло-

сека, као и поред крајњих колосека, на одстојању од најмање 
8 m у атару, а у грађевинском подручју од најмање 6m, 
рачунајући од осе крајњих колосека.

Заштитни пружни појас јесте земљиштни појас са обе 
стране пруге, ширине 200 m, рачунајући од осе крајњих 
колосека.

На растојању већем од 8m и мањем од 25 m (рачунајући 
од осе крајњих колосека) могуће је планирати уређење 
простора изградњом саобраћајних површина као и зеле-
них површина при чему треба водити рачуна да високо 
растиње мора бити на растојању већем од 10 m.

У заштитном пружном појасу не смеју се планирати 
зграде, постројења и други објекти на удаљености мањој 
од 25 m рачунајући од осе крајњих колосека, осим објеката 
у функцији железничког саобраћаја.

У заштитном пружном појасу на удаљености већој од 
25 m рачунајући од осе крајњег колосека могу се градити 
зграде, постављати постројења и уређаји и градити 
пословни, помоћни и слични објекти само на основу издате 
сагласности "Железнице Србије" а.д.

Размак између два укрштања железничке инфраструк-
туре и јавног пута не може да буде мање од 2000 m осим 
уз сагласност "Железнице Србије" а.д.

Сви елементи друмских објеката који се укрштају са 
пругом морају бити усклађени са елементима пруге на којој 
се ови објекти планирају. Висина доњих ивице конструкције 
друмског надвожњака изнад пруге биће дефинисана у 
оквиру посебних техничких услова које издаје  "Железнице 
Србије" а.д.

Станични трг железничке станице поред приступне 
саобраћајнице до железничке станице треба да садржи 
одговарајући паркинг простор за кориснике железничких 
услуга, зелене површине, као и пратеће услужне објекте.

За било какве интервенција на железничкој саобраћајној 
инфраструктури, услове и сагласност затражити од "Желез-
нице Србије" а.д., Сектор за стратегију и развој, Београд.

4.3.2.  Правила за реализацију водне 
   инфраструктуре

Услови за изградњу водоводне мреже
Трасу водоводне мреже полагати у зони јавне повр-

шине, између две регулационе линије у уличном фронту, 
по могућности у зеленом појасу једнострано  или обострано 
уколико је  улични фронт  шири од 20 m.

Трасе ровова за полагање водоводне инсталације се 
постављају тако да водоводна мрежа задовољи прописана 
одстојања у односу на друге инсталације и објекте инфра-
структуре.

Минимално хоризонтално растојање водоводне мреже 
од других инсталација и објеката инфраструктуре је од 0,7 
до 1,0 m, а вертикално растојање водоводне мреже од дру-
гих инсталација и објеката инфраструктуре 0,5 m.

Задате вредности су растојања од спољне ивице новог 
цевовода до спољне ивице инсталација  и објеката инфра-
структуре.

Уколико није могуће испоштовати тражене услове  
пројектом предвидети одговарајућу заштиту инсталација 
водовода.

Није дозвољено полагање водоводне мреже испод 
објеката високоградње; минимално одстојање од темеља 
објеката износи 1,0 m, али тако да не угрожава стабилност 
објеката. 

Дубина укопавања водоводних цеви износи  од 1,2 до 
1,5 m мерено од коте терена, а на месту прикључка ново-
планираног на постојећи цевовод, дубину прикључка све-
сти на дубину постојећег цевовода. 

На проласку цевовода испод пута предвидети заштитне 
цеви на дужини већој од ширине пута за мин. 1,0 m од сваке 
стране.

На траси новог дистрибутивног водовода предвидети 
одговарајући број  хидраната у свему према важећим про-
писима. Предност дати уградњи надземних хидраната.

Водоводни прикључци
Снабдевање водом из јавног водовода врши се 

прикључком објекта на јавни водовод. 
Прикључак на јавни водовод почиње од споја са водо-

водном мрежом, а завршава се у склоништу за водомер, 
закључно са мерним уређајем. 

Пречник водоводног прикључка са величином и типом 
водомера одређује ЈКП "Водовод и канализација" на основу 
претходно урађеног хидрауличког прорачуна унутрашњих 
инсталација за објекат, а у складу са техничким нормати-
вима. 

Прикључење стамбених објеката врши се минималним 
пречником DN 25 mm 

Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом 
мора имати засебан прикључак.

Индивидуални водомери, за мерење потрошње воде за 
породичне стамбене и пословне објекте, постављају се у 
засебно изграђеним шахтовима који су лоцирани ван објекта 
у парцели корисника 0,5 m од регулационе линије.

За вишепородичне стамбене објекте водомери, за 
мерење потрошње воде се постављају у шахтовима лоци-
раним ван објекта на парцели корисника 0,5 m од регула-
ционе линије и у просторијама за водомере лоцираним 
унутар самог објекта која мора бити лоцирана уз регула-
циону линију према уличној водоводној мрежи са које се 
даје прикључак.  

Код изградње пословних објеката површине преко 150 
m2 код којих је потребна изградња само унутрашње хидрант-
ске мреже (према важећем правилнику и условима про-
тивпожарне полиције) израђује се прикључак пречника DN 
63 mm, са монтажом водомера DN 50 mm; 

Код изградње пословних објеката код којих је неопходна 
спољашња хидрантска мрежа врши се прикључење објеката 
пречником максимално DN 110 mm, са монтажом водо-
мера DN 100 mm.

Уколико се планира обједињена водоводна мрежа 
хидрантске и санитарне воде потребно је на прикључку 
уградити комбинован водомер.
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Извођење прикључка водовода, као и његова 
реконструкција су у надлежности ЈКП "Водовод и 
канализација" Нови Сад.

Услови за изградњу канализационе мреже
Трасу мреже канализације отпадне и атмосферске пола-

гати у зони јавне површине између две регулационе линије 
у уличном фронту једнострано или обострано уколико је  
улични фронт  шири од 20 m. 

Минимални пречник отпадне канализације је Ø 250 mm, 
а атмосферске канализације Ø 300 mm. 

Трасе отпадне и атмосферске канализације се 
постављају тако да се задовољи прописана одстојања у 
односу на друге инсталације и објекте инфраструктуре.

Минимално хоризонтално растојање од других 
инсталација и објеката инфраструктуре је 1,0 m, а верти-
кално 0,5 m.

Није дозвољено полагање отпадне канализације испод 
објеката високоградње; минимално одстојање од темеља 
објекта износи 1,0 m, али тако да не угрожава стабилност 
објеката.

Сви објекти за сакупљање и третман отпадних вода 
морају бити водонепропусни и заштићени од продирања 
у подземне издани и хаваријског изливања.

Минимална дубина изнад канализационих цеви износи 
1,3 m, мерено од горње ивице цеви (уз испуњење услова 
прикључења индивидуалних објеката), а на месту прикључка 
новопланираног на постојећи цевовод, дубину прикључка 
свести на дубину постојећег цевовода 

На траси предвидети изградњу довољног броја реви-
зионих шахтова на прописаном растојању од 160-200 DN, 
а максимум 50,0 m.

Канализациони прикључци
Прикључак на отпадну канализацију почиње од споја 

са мрежом, а завршава се у ревизионом шахту.
Пречник канализационог прикључка одређује ЈКП "Водо-

вод и канализација", а у складу са типом објекта и технич-
ким нормативима.  

Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом 
мора се прикључити на канализациону мрежу, ако је она 
изграђена. 

Прикључење стамбених објеката врши се минималним 
пречником DN 160 mm. 

Ревизионо окно лоцира се у парцели корисника на 0,5 
m од регулационе линије парцеле. 

Објекат који се водом снабдева из сопственог изворишта 
може се прикључити на фекалну канализацију под усло-
вом да постави водомер за мерење исцрпљене воде. 

Прикључење подрумских и сутеренских просторија, као 
и базена на канализациони систем дозвољава се само 
преко аутономног постројења препумпавањем.

Код решавања одвода употребљених вода поступити 
по Одлуци о санитарно-техничким 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).

Зауљене атмосферске воде са манипулативних повр-
шина као и воде од прања и одржавања тих површина (пре-
такачка места, точећа места, паркинг и сл.) посебном мре-

жом спровести кроз таложник за механичке нечистоће и 
сепаратор уља и масти и лаких течности и тек потом испуш-
тати у реципијент. 

Санитарно-фекалне отпадне воде могу се без 
пречишћавања испуштати у јавну канализациону мрежу, 
уз поштовање услова и сагласности надлежног јавног кому-
налног предузећа. 

Технолошке воде се могу испуштати у јавну канализацију. 
Зависно од потреба код загађивача предвидети изградњу 
уређаја за предтретман технолошких отпадних вода, тако 
да њихов квалитет задовољава санитарно-техничке услове 
за испуштање у јавну канализацију, а пре пречишћавања 
на ППОВ, тако да се не ремети рад пречистача у складу 
са Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих 
материја у воде и роковима за њихово достизање, Прилог 
2, Глава III, Табела 1 ("Службени гласник РС", бр. 67/11, 
48/12 и 1/16). 

Извођење прикључка канализације, као и његова 
реконструкција су у  надлежности ЈКП "Водовод и 
канализација" Нови Сад.

Водни услови
Забрањено је у површинске и подземне воде упуштати 

било какве воде осим условно чистих атмосферских и 
пречишћених отпадних вода  (примарно и секундарно 
пречишћавање) које својим степеном пречишћености и 
режимом упуштања одговарају II класи воде по Уредби о 
категоризацији водотока и Уредби о класификацији вода 
("Службени гласник СРС“, број 5/68), које по Уредби о гра-
ничним вредностима емисије загађујућих материја у воде 
и роковима за њихово достизање ("Службени гласник РС", 
бр. 67/11, 48/12 и 1/16) и Уредби о граничним вредностима 
загађујућих материја у површинским и подземним водама 
и седименту и роковима за њихово достизање ("Службени 
гласник РС", број 50/12) задовољавају прописане вредно-
сти и које задовољавају одредбе Правилника о опасним 
материјама у водама ("Службени гласник СРС“, број 31/82).

Условно чисте атмосферске воде чији квалитет одго-
вара II класи воде могу се без предтретмана, испуштати у 
атмосферску канализацију, зелене површине и слично.

Зауљене атмосферске воде са зауљених и запрљаних 
површина-интерних саобраћајница, манипулативних повр-
шина, паркинга, бензиских станица и сл., пре улива у јавну 
атмосферску канализациону мрежу морају проћи предтрет-
ман кроз таложник и сепаратор масти и уља.

План је израђен уз примену следећих прописа: 
- Закона о водама ("Службени гласник РС", бр. 30/10, 

93/12 и 101/16), 
- Закона о заштити животне средине ("Службени глас-
ник РС", бр. 135/04,  36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - 
др. закон, 43/11 - УС и 14/16), 

- Закона о заштити природе ("Службени гласник РС", 
бр. 36/09, 88/10, 91/10 - исправка и 14/16),

- Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", 
бр. 36/09, 88/10, и 14/16), 

- Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих 
материја у воде и роковима за њихово достизање 
("Службени гласник РС", бр. 67/11, 48/12 и 1/16), 

- Уредбе о граничним вредностима приоритетних и при-
оритетних хазардних супстанци које загађују површин-
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ске воде и роковима за њихово достизање ("Службени 
гласник РС", број 24/14), 

- Уредбе о класификацији вода ("Службени гласник СРС", 
број 5/68).

4.3.3. Правила за реализацију енергетске 
   инфраструктуре

Услови за прикључење на електроенергетску мрежу
Прикључење објеката на електроенергетску мрежу изве-

сти са постојеће или планиране електроенергетске мреже, 
изградњом сопствене трансформаторске станице или дирек-
тно напојним водом из постојеће трансформаторске ста-
нице, у зависности од потреба. Прикључак извести 
изградњом подземног или надземног прикључног вода до 
ормара мерног места. Ормаре мерног места постављати 
на регулационој линији, на спољашњим фасадама објеката 
или у оквиру објеката, у складу са електроенергетским 
условима Електродистрибуције "Нови Сад".

Услови за прикључење на гасоводну мрежу
Прикључење објеката у гасификациони систем решити 

изградњом гасног прикључка од планиране гасоводне мреже 
до  мерно- регулационог сета. У случају потреба за већим 
количинама топлотне енергије снабдевање решити 
прикључењем директно на гасовод средњег притиска и 
изградњом сопствене мерно-регулационе гасне станице. 
Детаљније услове за прикључење прибавити од надлеж-
ног дистрибутера.

Услови за прикључење на топловодну мрежу
Да би се објекти прикључили на топловодну мрежу, 

потребно је на погодном месту у подруму (сутерену) или 
приземљу објекта изградити топлотну подстаницу. Такође 
је потребно омогућити изградњу вреловодног прикључка 
од планираног вреловода до подстанице, све у складу са 
условима ЈКП "Новосадска топлана" Нови Сад.

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.

Прикључак на заједнички антенски систем извести према 
условима надлежног оператера.

Прикључак на кабловски дистрибутивни систем изве-
сти према условима локалног дистрибутера.

4.3. Локације за које је обавезна израда 
  урбанистичког пројекта

За реконструкцију већег обима или промене технолош-
ког процеса Комплекса  радионице, магацинског и 
пословног простора "Новосадске топлане"обавезна је 
израда урбанистичког пројекта.

Услов за реализацију затворених стамбених комплекса 
је израда урбанистичког пројекта комплекса на основу плана 
и конкретних захтева инвеститора.

Комплексе мешовите намене  могуће је реализовати 
у фазама, уз неопходно претходно сагледавање целине 
урбанистичким пројектом, према условима дефинисаним 
планом и захтевима корисника.

5. ПРИМЕНА ПЛАНА

Доношење овог плана омогућава издавање локацијских 
услова и решења за одобрење радова за које се не издаје 
грађевинска дозвола, осим за простор за који је утврђена 
обавеза израде урбанистичког пројекта.

Саставни део плана су следећи графички прикази:                                                                                                    
   Размера

1. Извод из Плана генералне регулације 
  Мишелука са Рибњаком .........................................  A4

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

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

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

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

6. Синхрон план саобраћајне, водне и 
  енергетске инфраструктуре и зеленила ......Р 1 : 1000

7.  Попречни профили улица ............Р 1 : 100, Р 1 : 200

План детаљне регулације Транџамента (у зони наспрам 
Рибњака) у Петроварадину садржи текстуални део који се 
објављује у "Службеном листу Града Новог Сада", и гра-
фичке приказе израђене у три примерка, које својим пот-
писом 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 грађевинске послове, и у Јавном предузећу "Урба-
низам" Завод за урбанизам Нови Сад.

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

План детаљне регулације Транџамента (у зони наспрам 
Рибњака) у Петроварадину доступан је на увид јавности у 
згради Скупштине Града Новог Сада, Жарка Зрењанина 
2, и путем интернет стране www.skupstina.novisad.rs.

Ступањем на снагу овог плана престаје да важи План 
детаљне регулације дела Транџамента у Петроварадину 
("Службени лист Града Новог Сада", број 27/09).

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: 35-306/2016-I
30. јун 2017. године 
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.
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На основу члана 46. став 1. 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) и члана 24. тачка 6. Статута 
Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог 
Сада на XXII седници од 30. јуна 2017.  године, доноси 

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
БЛОКОВА ОКО УЛИЦЕ ЦАРА ДУШАНА У 

НОВОМ САДУ

Члан 1.

На основу ове одлуке израдиће се план детаљне 
регулације блокова око Улице цара Душана у Новом Саду 
(у даљем тексту: план).

Члан 2.

Планом ће бити обухваћено грађевинско подручје у 
Катастарској општини ( у даљем тексту: КО) Нови Сад I и 
KO Нови Сад II унутар описане  границе.

За почетну тачку описа оквирне границе плана утврђена 
је тачка на пресеку осовина Футошке улице и Булевара 
Европе у КО Нови Сад I. Од ове тачке у правцу истока гра-
ница прати осовину Футошке улице, прелази у КО Нови 
Сад II и долази до тачке на пресеку са осовином Улице 
војводе Книћанина. Даље граница скреће у правцу 
југозапада, прати осовину Улице војводе Книћанина и 
долази до пресека са осовином Трга 27. марта, затим скреће 
у правцу запада, прати осовину Трга 27. марта до пресека 
са осовином Улице цара Душана. Од ове тачке граница 
скреће у правцу југа осовином Улице цара Душана до пре-
сека са продуженим правцем јужне регулационе линије 
Улице Арањ Јаноша, затим скреће у правцу запада, прати 
продужени правац и јужну регулациону линију Улице Арањ 
Јаноша и њеним продуженим правцем долази до осовине 
Булевара Европе. Даље, граница скреће ка северу, прати  
осовину Булевара Европе, прелази у КО Нови Сад I и долази 
до почетне тачке описа оквирне границе плана. 

Планом ће бити обухваћено приближно 55 ha. 

Члан 3.

Услови и смернице за уређење и грађење обухваћеног 
простора дефинисани су Планoм генералне регулације 
простора за мешовиту намену између Булевара Европе, 
Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка 
Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и 
Футошке у Новом Саду (''Службени  лист Града Новог Сада'', 
бр. 40/11, 30/12-исправка, 45/15, 63/15, 9/16 и 19/16) (у 
даљем тексту: План генералне регулације), којим је 
обухваћени простор претежно намењен породичном 
становању, вишепородичном становању великих густина, 
вишепородичном становању средњих густина, општеград-
ским и линијским центрима, пословним комплексима у 
зонама становања и јавним службама  (основне школе и 
здравствена установа). 

Члан 4.

Циљ доношења плана је утврђивање правила уређења 
и правила грађења, имплементација планских решења 
утврђених Планом генералне регулације за појединачне 
локалитете, поједностављење примене и реализације 
важећих планских решења, усклађивање реализованих 
просторних решења са новим потребама корисника, а све 
у складу са Планом генералне регулације.

Члан 5.

Концептуални оквир планирања одређен је Планом 
генералне регулације.

Члан 6.

Рок за израду плана је месец дана од дана ступања на 
снагу ове одлуке. 

Члан 7. 

Средства за израду плана обезбеђена су у Програму 
уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину (''Служ-
бени лист Града Новог Сада'', број 81/16). 

Члан 8.

План ће израдити Јавно предузеће ''Урбанизам'' Завод 
за урбанизам Нови Сад.

Члан 9.

Саставни део ове одлуке су Решење о неприступању 
изради стратешке процене утицаја плана детаљне 
регулације блокова око Улице цара Душана у Новом Саду 
на животну средину, и графички приказ оквирне границе 
планског подручја.

Члан 10.

Рани јавни увид обавиће се након доношења ове одлуке, 
излагањем материјала којим се представља концептуални 
оквир просторног развоја плана детаљне регулације бло-
кова око Улице цара Душана у Новом Саду, у приземљу 
пословне зграде Јавног предузећа ''Урбанизам'' Завод за 
урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, у просторијама 
Месне заједнице "7. јули", Нови Сад, Мише Димитријевића 
74/а и путем интернет стране www.skupstina.novisad.rs.    

Јавни увид обавиће се излагањем нацрта планa детаљне 
регулације блокова око Улице цара Душана у Новом Саду, 
у приземљу пословне зграде Јавног предузећа ''Урбани-
зам'' Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 
3, и у просторијама Месне заједнице ''7. јули '', Нови Сад, 
Мише Димитријевића 74/а.

Члан 11.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-146/2017-I
30. јун 2017. године 
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.
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Градска управа за урбанизам и грађевинске послове, 
на основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (''Службени гласник РС', бр. 
135/04 и 88/10), а по прибављеном  Mишљењу Градске 
управе за заштиту животне средине, број VI-501-1/2017-51 
од 09.03.2017.године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКОВА ОКО УЛИЦЕ ЦАРА 
ДУШАНА У НОВОМ САДУ НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ

Не приступа се изради стратешке процене утицаја плана 
детаљне регулације блокова око Улице цара Душана у 
Новом Саду на животну средину, којом ће бити обухваћен 
простор у границама одређеним одлуком о изради  плана 
детаљне регулације блокова око Улице цара Душана у 
Новом Саду.

 О б р а з л о ж е њ е

 Законом о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину (''Службени гласник Републике Србије'' бр. 135/04 и 
88/10) прописано је да се стратешка процена врши за пла-
нове, програме и основе у области просторног и урбани-
стичког планирања. 

 Одлуку о изради стратешке процене доноси орган над-
лежан за припрему плана, по претходно прибављеном 
мишљењу органа надлежног за послове заштите животне 
средине и других заинтересованих органа и организација. 
Одлука о изради стратешке процене утицаја на животну 
средину је саставни  део одлуке о изради плана и објављује 
се.

Законом 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), у члану 
46. ст. 7. и 8. прописано је да носилац израде плана, пре 
доношења одлуке о изради планског документа, од над-
лежног органа за послове заштите животне средине 
прибавља мишљење на предлог одлуке о изради или 
неприступању изради стратешке процене утицаја, као и 
мишљење о потреби израде стратешке процене утицаја 
на животну средину. 

 Одлуком о одређивању врсте планских докумената за 
које се израђује стратешка процена утицаја на животну 
средину (''Службени лист Града Новог Сада'' број 48/09), 
одређене су врсте планских докумената у области про-
сторног и урбанистичког планирања за које се израђује 
стратешка процена утицаја на животну средину. Поред 
тога прописано је да за измене планских докумената, орган 
надлежан за припрему плана може одлучити, по претходно 
прибављеном мишљењу органа надлежног за послове 
заштите животне средине и других заинтересованих органа 
и организација, да се не израђује стратешка процена утицаја 
на животну средину.

 Планом генералне регулације простора за мешовиту 
намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, 
улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла 
Пупина, улица Јеврејске и Футшке у Новом Саду (''Служ-
бени лист Града Новог Сада'' број 40/11, 30/12-исправка, 

45/15, 63/15, 9/16 и 19/16), обухваћени простор претежно 
је намењен породичном становању, вишепородичном 
становању великих густина, вишепородичном становању 
средњих густина, општеградским и линијским центрима, 
пословним комплексима у зонама становања и јавним служ-
бама (основне школе и здравствена установа). 

Планом генералне регулације као основ за спровођење 
овог простора утврђен је План детаљне регулације.

Циљ доношења плана је утврђивање правила уређења 
и правила грађења, имплементација планских решења 
утврђених за појединачне локалитете Планом генералне 
регулације, поједностављене примене и реализације 
важећих планских решења, усклађивање реализованих 
просторних решења са новим потребама корисника, а све 
у складу са Планом генералне регулације.

За израду плана прибавиће се посебни услови од органа, 
организација и јавних предузећа који су овлашћени да 
утврђују посебне услове за заштиту и уређење простора. 

Одлуку о изради стратешке процене или неприступању 
изради стратешке процене доноси орган надлежан за при-
прему плана, по претходно прибављеном мишљењу органа 
надлежног за послове заштите животне средине и других 
заинтересованих органа и организација.

Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте 
који буду реализовани на основу одлуке о изради плана 
детаљне регулације блокова око улице Цара Душана у 
Новом Саду, услови заштите животне средине, односно 
потреба покретања поступка процене утицаја на животну 
средину, биће утврђени у складу са Законом о процени 
утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 
135/04 и 36/09) и Уредбом о утврђивању Листе пројеката 
за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за 
које се може захтевати процена утицаја на животну сре-
дину (''Службени гласник РС'', број 114/08). 

 На основу свега наведеног одлучено је као у диспози-
тиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                       
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА    
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ 
И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ 
Број: V-35-146/17
13. март 2017. године
НОВИ САД в.д. начелника 

Дејан Михајловић, с.р.       
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На основу члана 46. став 1. 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) и члана 24. тачка 6. Статута 
Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог 
Сада на XXII седници од 30. јуна 2017.  године, доноси 

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

БЛОКОВА ОКО УЛИЦЕ ВОЈВОДЕ 
БОЈОВИЋА У НОВОМ САДУ
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Члан 1.

На основу ове одлуке израдиће се план детаљне 
регулације блокова око Улице војводе Бојовића у Новом 
Саду (у даљем тексту: план).

Члан 2.

Планом ће се обухватити грађевинско подручје у 
Катастарској општини Нови Сад I, унутар описане границе.

За почетну тачку описа оквирне границе плана утврђена 
је тачка на пресеку осовина Кисачке улице и Улице Јована 
Суботића. Од ове тачке граница скреће у правцу југозапада, 
прати осовину Улице Јована Суботића до пресека са управ-
ним правцем повученим из тромеђе парцела бр. 10563 
(Скопљанска улица), 10562 (Улица Јована Суботића) и 
9771. Од ове тачке граница скреће ка западу и прати прет-
ходно описан управни правац и јужну границу парцеле број 
10563 (Скопљанска улица) до пресека са планираном регу-
лационом линијом. Даље скреће ка југу, прати источну пла-
нирану регулациону линију Улице Вука Караџића до пре-
сека са северном границом парцеле број 9777. Од те тачке 
граница скреће ка истоку, прати северну границу парцеле 
број 9777 до тромеђе парцела бр. 9777, 9772 и 9778. Од 
ове тачке граница иде ка југу и прати источну границу пар-
цела бр. 9777 и 9775 до тромеђе парцела бр. 9774,9775 и 
10569 (Улица војводе Бојовића). Од ове тачке граница пре-
сеца пут управним правцем у односу на осовину Улице 
војводе Бојовића, затим граница скреће у правцу северо-
запада, прати осовину Улице војводе Бојовића, а затим 
осовину  Житног трга  и  долази до  тачке на пресеку са  
осовином Улице краљевића Марка. Од ове тачке граница 
скреће у правцу севера, прати осовину Улице краљевића 
Марка  и долази до тачке на пресеку са  осовином плани-
ране улице. Даље граница скреће у правцу североистока, 
прати осовину планиране улице и долази до тачке на пре-
секу са  осовином Кисачке улице. Од ове тачке граница 
скреће у правцу југоистока, прати осовину Кисачке улице 
и долази  до тачке која је утврђена за почетну тачку описа 
оквирне границе плана. 

Планом ће се обухватити 19,5 ha. 

Члан 3.

Услови и смернице за уређење и грађење обухваћеног 
простора дефинисани су Планом генералне регулације 
новог градског центра са окружењем у Новом Саду („Служ-
бени лист Града Новог Сада” број 39/11, 14/14, 8/16 и 82/16) 
(у даљем тексту: План генералне регулације), којим је 
обухваћени простор претежно намењен вишепородичном 
становању средњих густина, спратности П+2+Пк до П+4+Пк, 
породичном и вишепородичном становању мањих густина, 
спратности П до П+1+Пк, општеградским и линијским цен-
трима, образовању (комплекс основне школе) и здравственој 
установи, а основ за реализацију је план детаљне 
регулације.

Члан 4.

Циљ доношења плана је утврђивање правила уређења 
и правила грађења, као и имплементација планских решења 
датих за појединачне локалитете, а све у складу са усло-
вима утврђеним Планом генералне регулације.

Члан 5. 

Концептуални оквир планирања одређен је Планом 
генералне регулације.

Члан 6.

Рок за израду плана је четири месеца од дана ступања 
на снагу ове одлуке. 

Члан 7.

 Средства за израду плана обезбеђена су у Програму 
уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину (''Служ-
бени лист Града Новог Сада'', број 81/16). 

Члан 8.

План ће израдити Јавно предузеће ''Урбанизам'' Завод 
за урбанизам Нови Сад.

Члан 9.

Саставни део ове одлуке су Решење о неприступању 
изради стратешке процене утицаја плана детаљне 
регулације блокова око Улице војводе Бојовића у Новом 
Саду на животну средину, и графички приказ обухвата 
планског подручја.

 Члан 10. 

За време израде плана, а најдуже годину дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке, забрањује се изградња и 
реконструкција објеката и израда пројеката парцелације и 
препарцелације у делу обухвата плана, на парцелама бр. 
9791/1 и 9792/3 КО Нови Сад I.

Члан 11.

Рани јавни увид обавиће се након доношења ове одлуке, 
излагањем материјала којим се представља концептуални 
оквир просторног развоја, у приземљу пословне зграде 
Јавног предузећа ''Урбанизам'' Завод за урбанизам Нови 
Сад, Булевар цара Лазара 3, у просторијама Месне 
заједнице "Житни трг", Нови Сад, Гајева 30, и путем интер-
нет стране www.skupstina.novisad.rs.   

Јавни увид обавиће се излагањем нацрта планa детаљне 
регулације блокова око Улице војводе Бојовића у Новом 
Саду, у приземљу пословне зграде Јавног предузећа ''Урба-
низам'' Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 
3, и у просторијама Месне заједнице ''Житни трг '', Нови 
Сад, Гајева 30.

Члан 12.

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: 35-226/2017-I
30. јун 2017. године 
НОВИ САД Председник

Здравко Јелушић, с.р.

Градска управа за урбанизам и грађевинске послове, 
на основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (''Службени гласник РС', бр. 
135/04 и 88/10), а по прибављеном  Mишљењу Градске 
управе за заштиту животне средине, број  VI-501-1/2017-
78 од  07.04.2017. године, доноси
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Р Е Ш Е Њ Е
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКОВА ОКО УЛИЦЕ 
ВОЈВОДЕ БОЈОВИЋА У НОВОМ САДУ

Не приступа се изради стратешке процене утицаја плана 
детаљне регулације блокова око Улице војводе Бојовића 
у Новом Саду на животну средину, којом ће бити обухваћен 
простор у границама одређеним одлуком о изради  плана 
детаљне регулације блокова око Улице војводе Бојовића 
у Новом Саду.

 О б р а з л о ж е њ е

 Законом о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину (''Службени гласник Републике Србије'' бр. 135/04 и 
88/10) прописано је да се стратешка процена врши за пла-
нове, програме и основе у области просторног и урбани-
стичког планирања. 

 Одлуку о изради стратешке процене доноси орган над-
лежан за припрему плана, по претходно прибављеном 
мишљењу органа надлежног за послове заштите животне 
средине и других заинтересованих органа и организација. 
Одлука о изради стратешке процене утицаја на животну 
средину је саставни  део одлуке о изради плана и објављује 
се.

Законом 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), у члану 
46. ст. 7. и 8. прописано је да носилац израде плана, пре 
доношења одлуке о изради планског документа, од над-
лежног органа за послове заштите животне средине 
прибавља мишљење на предлог одлуке о изради или 
неприступању изради стратешке процене утицаја, као и 
мишљење о потреби израде стратешке процене утицаја 
на животну средину. 

 Одлуком о одређивању врсте планских докумената за 
које се израђује стратешка процена утицаја на животну 
средину (''Службени лист Града Новог Сада'' број 48/09), 
одређене су врсте планских докумената у области про-
сторног и урбанистичког планирања за које се израђује 
стратешка процена утицаја на животну средину. Поред 
тога прописано је да за измене планских докумената, орган 
надлежан за припрему плана може одлучити, по претходно 
прибављеном мишљењу органа надлежног за послове 
заштите животне средине и других заинтересованих органа 
и организација, да се не израђује стратешка процена утицаја 
на животну средину.

Планом генералне регулације новог градског центра са 
окружењем у Новом Саду („Службени лист Града Новог 
Сада“ број 39/11, 14/14, 8/16 и 82/16), обухваћен простор 
је претежно намењен вишепородичном становању средњих 
густина, спратности од П+2+Пк до П+4+Пк, породичном и 
вишепородичном становању мањих густина, спратности 
од П до П+1+Пк, општеградским и линијским центрима, 
образовању (комплекс основне школе) и здравственој уста-
нови. Као зоне заштите амбијената са објектима породич-
ног или вишепородичног становања мањих густина, од П 
до П+1+Пк, истичу се делови улица Лукијана Мушицког, 
Архимандрита Јована Рајића и Вука Караџића. Планом 

генералне регулације дефинисана су правила уређења 
усмеравајућег карактера за све планиране намене.

Циљ доношења плана је утврђивање правила уређења 
и правила грађења, у складу са условима утврђеним Пла-
ном генералне регулације, као и имплементација планских 
решења датих као појединачни локалитети кроз план гене-
ралне регулације.  

За израду плана прибавиће се посебни услови од органа, 
организација и јавних предузећа који су овлашћени да 
утврђују посебне услове за заштиту и уређење простора. 

Одлуку о изради стратешке процене или неприступању 
изради стратешке процене доноси орган надлежан за при-
прему плана, по претходно прибављеном мишљењу органа 
надлежног за послове заштите животне средине и других 
заинтересованих органа и организација. 

Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте 
који буду реализовани на основу одлуке о изради плана 
детаљне регулације блокова око Улице војводе Бојовића 
у Новом Саду, услови заштите животне средине, односно 
потреба покретања поступка процене утицаја на животну 
средину, биће утврђени у складу са Законом о процени 
утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 
135/04 и 36/09) и Уредбом о утврђивању Листе пројеката 
за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за 
које се може захтевати процена утицаја на животну сре-
дину (''Службени гласник РС'', број 114/08). 

На основу свега наведеног одлучено је као у диспози-
тиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД       
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ  
И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ 
Број:  V-35-226/17
11. април 2017. године
НОВИ САД 

в.д. начелника 
Дејан Михајловић, с.р.
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На основу члана 46. став 1. 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) и члана 24. тачка 6. Статута 
Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог 
Сада на XXII седници од 30. јуна 2017.  године, доноси 

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ПРОСТОРА ЗА ПРОШИРЕЊЕ СТАНОВАЊА 

– КЛИСА У СТАРИМ ЛЕДИНЦИМА

Члан 1.

На основу ове одлуке израдиће се план детаљне 
регулације простора за проширење становања – Клиса у 
Старим Лединцима (у даљем тексту: план). 
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Члан 2.

Планом ће бити обухваћено подручје у Катастарској 
општини  Лединци, унутар описане оквирне границе.

За почетну тачку описа оквирне границе плана утврђена  
је тачка на тромеђи парцела бр. 2990, 2991/1 и 3626(Улица 
Лукијана Мушицког). Од ове тачке у правцу истока граница 
обухвата и прати границе парцела бр. 2990, 2989, 2988, 
2987 и 3001 и долази до тромеђе парцела бр. 3001, 2981(пут) 
и 3005(Улица језерски пут), затим прати јужну границу пар-
целе број 3005(Улица језерски пут), скреће ка југу 
обухватајући парцелу број 3002 и долази до тромеђе пар-
цела бр. 3002, 2981(пут) и 2977. Даље, граница пресеца 
парцелу број 2981(пут) до преломне тачке на граници пар-
цела бр. 2981(пут) и 2987, затим у правцу југозапада обу-
хвата и прати границе парцела бр. 2987, 2986, 2985 и 2982 
и долази до тромеђе парцела бр. 2982, 2977 и 3626(Улица 
Лукијана Мушицког). Од ове тачке продуженим правцем 
јужне границе парцеле број 2982 граница пресеца парцелу 
број 3626(Улица Лукијана Мушицког) и долази до западне 
границе парцеле број 3626(Улица Лукијана Мушицког), 
затим скреће ка северу , прати западну границу парцеле 
број 3626(Улица Лукијана Мушицког) до пресека са управ-
ним правцем  повученим из тромеђе парцела бр. 2990, 
2991/1 и 3626(Улица Лукијана Мушицког). Даље, граница 
скреће ка истоку, прати претходно описани правац и долази 
до тачке која је утврђена за почетну тачку описа оквирне 
границе плана.

Планом ће бити обухваћено приближно 3 ha.

Члан 3.

Услови и смернице за уређење и грађење обухваћеног 
простора дефинисани су Планом генералне регулације 
насељених места Лединци и Стари Лединци („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 18/16) (у даљем тексту: План 
генералне регулације), којим је обухваћени простор 
намењен породичном становању спратности до П+1+Пк и 
јавним саобраћајним површинама.

Члан 4.

Циљ доношења плана је утврђивање правила уређења 
и правила грађења на основу смерница утврђених Планом 
генералне регулације. Планом ће се прецизно утврдити 
намена простора, дефинисати коридори саобраћајне, водне 
и енергетске инфраструктуре, као и правила по којима ће 
се уређивати простор и градити објекти на обухваћеном 
простору.

Члан 5. 

Концептуални оквир планирања одређен је Планом 
генералне регулације.

Члан 6. 

Рок за израду плана је шест месеци од дана ступања 
на снагу ове одлуке.

Члан 7.

Средства за израду плана обезбеђена су у Програму 
уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину (''Служ-
бени лист Града Новог Сада'', број 81/16). 

Члан 8.

План ће израдити Јавно предузеће „Урбанизам“ Завод 
за урбанизам Нови Сад.

Члан 9.

Саставни део ове одлуке су Решење о неприступању 
изради стратешке процене утицаја плана детаљне 
регулације простора за проширење становања – Клиса у 
Старим Лединцима на животну средину, и графички при-
каз оквирне границе планског подручја.  

Члан 10.

Рани јавни увид обавиће се након доношења ове одлуке, 
излагањем материјала којим се представља концептуални 
оквир планирања, у приземљу пословне зграде Јавног 
предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад, 
Булевар цара Лазара 3, у просторијама Месне заједнице 
„Стари Лединци“, Стари Лединци, Вука Караџића 98, и 
путем интернет стране www.skupstina.novisad.rs.  

Јавни увид обавиће се излагањем нацрта планa детаљне 
регулације простора за проширење становања – Клиса у 
Старим Лединцима, у приземљу пословне зграде Јавног 
предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад, 
Булевар цара Лазара број 3, и у просторијама Месне 
заједнице „Лединци“, Лединци, Змај Јовина број 19.

Члан 11.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-179/2017-I
30. јун 2017. године 
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

Градска управа за урбанизам и грађевинске послове, 
на основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (''Службени гласник РС', бр. 
135/04 и 88/10), а по прибављеном  Mишљењу Градске 
управе за заштиту животне средине, број VI-501-1/2017-69 
од 24.03.2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА ПРОШИРЕЊЕ 
СТАНОВАЊА-КЛИСА У СТАРИМ ЛЕДИНЦИМА

Не приступа се изради стратешке процене утицаја плана 
детаљне регулације простора за проширење становања–
Клиса у Старим Лединцима на животну средину, којом ће 
бити обухваћен простор у границама одређеним одлуком 
о изради  плана детаљне регулације простора за проширење 
становања–Клиса у Старим Лединцима.
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О б р а з л о ж е њ е

Законом о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину (''Службени гласник Републике Србије'' бр. 135/04 и 
88/10) прописано је да се стратешка процена врши за пла-
нове, програме и основе у области просторног и урбани-
стичког планирања. 

 Одлуку о изради стратешке процене доноси орган над-
лежан за припрему плана, по претходно прибављеном 
мишљењу органа надлежног за послове заштите животне 
средине и других заинтересованих органа и организација. 
Одлука о изради стратешке процене утицаја на животну 
средину је саставни  део одлуке о изради плана и објављује 
се.

Законом 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), у члану 
46. ст. 7. и 8. прописано је да носилац израде плана, пре 
доношења одлуке о изради планског документа, од над-
лежног органа за послове заштите животне средине 
прибавља мишљење на предлог одлуке о изради или 
неприступању изради стратешке процене утицаја, као и 
мишљење о потреби израде стратешке процене утицаја 
на животну средину. 

 Одлуком о одређивању врсте планских докумената за 
које се израђује стратешка процена утицаја на животну 
средину (''Службени лист Града Новог Сада'' број 48/09), 
одређене су врсте планских докумената у области про-
сторног и урбанистичког планирања за које се израђује 
стратешка процена утицаја на животну средину. Поред 
тога прописано је да за измене планских докумената, орган 
надлежан за припрему плана може одлучити, по претходно 
прибављеном мишљењу органа надлежног за послове 
заштите животне средине и других заинтересованих органа 
и организација, да се не израђује стратешка процена утицаја 
на животну средину.

Планом генералне регулације насељених места Лединци 
и Стари Лединци (''Службени лист Града Новог Сада'' број 
18/16), обухваћени простор је намењен породичном 
становању спратности до П+1+Пк и јавним саобраћајним 
површинама.

 Планом генералне регулације као основ за спровођење 
овог простора утврђен је План детаљне регулације.

Циљ доношења плана је утврђивање правила уређења 
и правила грађења на основу смерница утврђених Планом 
генералне регулације. 

Просторни план подручја посебне намене Фрушке горе 
до 2022. године (''Службени лист АП Војводине'' број 16/04) 
утврио је подручје заштите зоне Националног парка ''Фрушка 
гора'' у којима се налазе и насељена места Лединци и Стари 
Лединци и дефинисао је услове за изградњу објеката у 
заштитној зони Националног парка ''Фрушка гора'' која су 
даље преузета и Просторним планом Града Новог Сада 
(''Службени лист Града Новог Сада'' број 11/12) и Плана 
генералне регулације насељених места Лединци и Стари 
Лединци (''Службени лист Града Новог Сада'' број 18/16).

Упоредо са израдом Плана генералне регулације 
насељених места Лединци и Стари Лединци рађена је 
Стратешка процена утицаја плана генералне регулације 
насељених места Лединци и Стари Лединци на животну 
средину. Овом Стратешком проценом сагледани су сви 
могући утицаји и на Национални парк ''Фрушка гора'' са 
описом мера предвиђених за смањење негативних утицаја 

на животну средину, на подручју обухвата Плана генералне 
регулације насељених места Лединци и Стари Лединци.

С'обзиром на напред наведено, а на основу закључка 
да постојећи и планирани садржаји који се налазе у 
заштитној зони националног парка ''Фрушка гора'' неће 
имати значајнији утицај на животну средину предлаже се 
доношење решења о непиступању изради стратешке про-
цене утицаја на животну средину.

За израду плана прибавиће се посебни услови од органа, 
организација и јавних предузећа који су овлашћени да 
утврђују посебне услове за заштиту и уређење простора. 

Одлуку о изради стратешке процене или неприступању 
изради стратешке процене доноси орган надлежан за при-
прему плана, по претходно прибављеном мишљењу органа 
надлежног за послове заштите животне средине и других 
заинтересованих органа и организација. 

Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте 
који буду реализовани на основу одлуке о изради плана 
детаљне регулације простора за проширење становања–
Клиса у Старим Лединцима, услови заштите животне сре-
дине, односно потреба покретања поступка процене утицаја 
на животну средину, биће утврђени у складу са Законом о 
процени утицаја на животну средину (''Службени гласник 
РС'', бр. 135/04 и 36/09) и Уредбом о утврђивању Листе 
пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе 
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на 
животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08). 

 На основу свега наведеног одлучено је као у диспози-
тиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА       
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ 
И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ 
Број: V-35-179/17
28. март 2017. године
НОВИ САД 

в.д. начелника 
Дејан Михајловић, с.р.

448
На основу члана 46. став 1. 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) и члана 24. тачка 6. Статута 
Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог 
Сада на XXII седници од 30. јуна 2017.  године, доноси 

О Д Л У К У
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
ВИКЕНД-ЗОНЕ  "ГЛАВИЦА" У КО СРЕМСКА 

КАМЕНИЦА

Члан 1.

На основу ове одлуке израдиће се план детаљне 
регулације викенд-зоне "Главица" у КО Сремска Каменица 
(у даљем тексту: план).
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Члан 2.

Планом ће бити обухваћено подручје у Катастарској 
општини (КО) Сремска Каменица, унутар описане оквирне 
границе.

За почетну тачку описа оквирне границе плана утврђена 
је тачка на тромеђи парцела бр. 3158, 2157/3 и 3986 (пут). 
Од ове тачке у правцу истока граница обухвата и прати 
северну границу парцела бр. 3158, 3159, 3160 и 3161 до 
пресека са западном регулационом линијом планиране 
улице, коју прати у правцу југа до пресека са јужном регу-
лационом линијом планиране улице. Даље, у правцу 
југоистока граница прати јужну регулациону линију плани-
ране улице до пресека са западном границом парцеле број 
3276, затим скреће ка североистоку, прати западну гра-
ницу парцеле број 3276 до тромеђе парцела бр. 3276, 3281 
и 3277/3. Од ове тачке граница скреће ка југоистоку, прати 
северну границу парцеле број 3276 и њеним продуженим 
правцем долази до источне регулационе линије планиране 
улице, коју прати у правцу североистока до пресека са 
јужном границом парцеле број 3284/2. Даље, у правцу 
југоистока граница прати јужну границу парцеле број 3284/2 
и њеним продуженим правцем долази до источне регула-
ционе линије планиране улице, затим скреће ка југу, прати 
источну регулациону линију планиране улице до пресека 
са продуженим правцем јужне границе парцеле број 3238/1. 
Од ове тачке граница скреће ка југозападу, прати прет-
ходно описан правац до пресека са источном границом 
парцеле број 3983 (пут), затим скреће ка југоистоку, прати 
источну границу парцеле број 3983 (пут) до тромеђе пар-
цела бр. 3965/1, 3532/1 и 3983 (пут). Даље, граница скреће 
ка југозападу, пресеца парцеле бр. 3983 (пут) и 3533 до 
преломне тачке на граници парцела бр. 3533 и 3965/1, 
затим прати северну границу парцеле број 3965/1 и гра-
ницу Националног парка „Фрушка гора“ до тромеђе пар-
цела бр. 3965/1, 3545 и 3984 (пут) и управним правцем 
долази до западне регулационе линије планиране улице. 
Даље, граница скреће ка северу, прати западну регулаци-
ону линију планиране улице до пресека са продуженим 
правцем јужне границе парцеле број 3187, затим скреће 
ка западу, прати претходно описан правац, обухвата пар-
целу број 3187 и продуженим правцем северне границе 
парцеле број 3187 долази до западне регулационе линије 
планиране улице коју прати до пресека са источном гра-
ницом парцеле број 3552, односно долази до границе Наци-
оналног парка „Фрушка гора“. Од ове тачке граница скреће 
ка северозападу, прати границу Националног парка „Фрушка 
гора“ до тромеђе парцела бр. 3552, 3170 и 3084 (пут), затим 
скреће ка северу, прати источну границу парцела бр. 3084 
(пут) и 3986 (пут) и долази до тачке која је утврђена за 
почетну тачку описа оквирне границе плана.

Планом ће бити обухваћено приближно 47 ha.

Члан 3.

Услови и смернице за уређење и грађење обухваћеног 
простора дефинисани су Просторним планом Града Новог 
Сада (''Службени лист Града Новог Сада'', брoj 11/12) (у 
даљем тексту: Просторни план), којим је обухваћени про-
стор претежно намењен за викенд зону. 

Члан 4.

Циљ доношења плана је дефинисањe услова за 
изградњу савремене саобраћајнице у продужетку Улице 

Соње Маринковић, која ће омогућити двосмерни колски 
саобраћај, одвојене бициклистичке/пешачке стазе, дели-
мично опремање простора инфраструктуром и стварање 
услова за одвијање јавног градског превоза путника. 
Анализираће се и преиспитати простор са функционалног 
(комуникације) и просторно-урбанистичког аспекта (погод-
ност за изградњу и атрактивност).

Члан 5. 

Концептуални оквир планирања одређен је Просторним 
планом Града Новог Сада.

Члан 6.

Рок за израду плана је четири месеца од дана ступања 
на снагу ове одлуке. 

Члан 7.

Средства за израду плана обезбеђена су у Програму 
уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину (''Служ-
бени лист Града Новог Сада'', број 81/16). 

Члан 8.

План ће израдити Јавно предузеће ''Урбанизам'' Завод 
за урбанизам Нови Сад.

Члан 9.

Саставни део ове одлуке су Решење о неприступању 
изради стратешке процене утицаја плана детаљне 
регулације викенд-зоне "Главица" у КО Сремска Каменица 
на животну средину, и графички приказ оквирне границе 
планског подручја.

 Члан 10.

Рани јавни увид обавиће се након доношења ове одлуке, 
излагањем материјала којим се представља концептуални 
оквир просторног развоја, у приземљу пословне зграде 
Јавног предузећа ''Урбанизам'' Завод за урбанизам Нови 
Сад, Булевар цара Лазара 3, у просторијама Месне 
заједнице ''Сремска Каменица'', Сремска Каменица, Марка 
Орешковића 1а, и путем интернет стране www.skupstina.
novisad.rs.    

Јавни увид обавиће се излагањем нацрта планa детаљне 
регулације викенд-зоне "Главица" у КО Сремска Каменица, 
у приземљу пословне зграде Јавног предузећа ''Урбани-
зам'' Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 
3 и у просторијама Месне заједнице ''Сремска Каменица'', 
Сремска Каменица, Марка Орешковића 1а.

Члан 11.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-247/2017-I
30. јун 2017. године 
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.



1. јул 2017. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 32 – Страна 1669.    

Градска управа за урбанизам и грађевинске послове, 
на основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (''Службени гласник РС', бр. 
135/04 и 88/10), а по прибављеном  Mишљењу Градске 
управе за заштиту животне средине, број  VI-501-1/2017-
85 од  18.04.2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ВИКЕНД-ЗОНЕ ''ГЛАВИЦА'' У 
КО СРЕМСКА КАМЕНИЦА

Не приступа се изради стратешке процене утицаја плана 
детаљне регулације викенд-зоне ''Главица'' у КО Сремска 
Каменица на животну средину, којом ће бити обухваћен 
простор у границама одређеним одлуком о изради плана 
детаљне регулације викенд-зоне ''Главица'' у КО Сремска 
Каменица.

 О б р а з л о ж е њ е
 Законом о стратешкој процени утицаја на животну сре-

дину (''Службени гласник Републике Србије'' бр. 135/04 и 
88/10) прописано је да се стратешка процена врши за пла-
нове, програме и основе у области просторног и урбани-
стичког планирања. 

 Одлуку о изради стратешке процене доноси орган над-
лежан за припрему плана, по претходно прибављеном 
мишљењу органа надлежног за послове заштите животне 
средине и других заинтересованих органа и организација. 
Одлука о изради стратешке процене утицаја на животну 
средину је саставни  део одлуке о изради плана и објављује 
се.

Законом 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), у члану 
46. ст. 7. и 8. прописано је да носилац израде плана, пре 
доношења одлуке о изради планског документа, од над-
лежног органа за послове заштите животне средине 
прибавља мишљење на предлог одлуке о изради или 
неприступању изради стратешке процене утицаја, као и 
мишљење о потреби израде стратешке процене утицаја 
на животну средину. 

 Одлуком о одређивању врсте планских докумената за 
које се израђује стратешка процена утицаја на животну 
средину (''Службени лист Града Новог Сада'' број 48/09), 
одређене су врсте планских докумената у области про-
сторног и урбанистичког планирања за које се израђује 
стратешка процена утицаја на животну средину. Поред 
тога прописано је да за измене планских докумената, орган 
надлежан за припрему плана може одлучити, по претходно 
прибављеном мишљењу органа надлежног за послове 
заштите животне средине и других заинтересованих органа 
и организација, да се не израђује стратешка процена утицаја 
на животну средину.

Плански основ за израду плана је Просторни план Града 
Новог Сада  (''Службени лист Града Новог Сада'', број 11/12) 
који је утврдио основне смернице за развој предметног 
подручја и услове за изградњу и којим је обухваћени про-
стор претежно намењен викенд-зонама.

 Поред Просторног плана Града Новог Сада, плански 
основ за израду плана, ради уважавања свих специфич-
ности подручја, чини и Просторни план подручја посебне 

намене Фрушке горе до 2022. године (''Службени лист АП 
Војводине'', број 16/04). 

Планом детаљне регулације викенд-зоне ''Главица'' у 
КО Сремска Каменица биће обухваћена викенд-зона ''Гла-
вица'', која се простире између границе грађевинског 
подручја града Новог Сада са северу, Националног парка 
''Фрушка гора'' на западу и југу, те воћарско-виноградарске 
зоне на истоку. Наиме викенд-зона се у правцу југа наставља 
на зону породичног становања ''Чардак'' у КО Сремска 
Каменица, па се са гребена потеса Старо село спушта у 
долину Роковог потока, ткз. Сунчану долину.

Циљ доношења плана је дефинисање услова за изгра-
дњу савремене саобраћајнице у продужетку Улице Соње 
Маринковић, која ће омогућити двосмерни колски саобраћај, 
одвојене бициклистичке/пешачке стазе, делимично 
опремање простора инфраструктуром и стварање услова 
за одвајање јавног градског превоза путника. Анализираће 
се и преиспитати простор са функционалног (комуникације) 
и просторно-урбанистичког аспекта (погодност за изградњу 
и атрактивност).

За израду плана прибавиће се посебни услови од органа, 
организација и јавних предузећа који су овлашћени да 
утврђују посебне услове за заштиту и уређење простора. 

Одлуку о изради стратешке процене или неприступању 
изради стратешке процене доноси орган надлежан за при-
прему плана, по претходно прибављеном мишљењу органа 
надлежног за послове заштите животне средине и других 
заинтересованих органа и организација. 

Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте 
који буду реализовани на основу одлуке о изради плана 
детаљне регулације викенд-зоне ''Главица'' у КО Сремска 
Каменица, услови заштите животне средине, односно 
потреба покретања поступка процене утицаја на животну 
средину, биће утврђени у складу са Законом о процени 
утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 
135/04 и 36/09) и Уредбом о утврђивању Листе пројеката 
за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за 
које се може захтевати процена утицаја на животну сре-
дину (''Службени гласник РС'', број 114/08). 

 На основу свега наведеног одлучено је као у диспози-
тиву.

   
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ 
И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ 
Број: V-35-247/17
20. април 2017. године
НОВИ САД 

в.д. начелника 
Дејан Михајловић, с.р.

.

449
На основу члана 46. став 1. 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) и члана 24. тачка 6. Статута 
Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог 
Сада на XXII седници од 30. јуна 2017.  године, доноси 
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ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

"МАЛИ ДО" У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ

Члан 1.

На основу ове одлуке израдиће се план детаљне 
регулације "Мали до" у Сремској Каменици (у даљем тек-
сту: план).

Члан 2.

Планом ће бити обухваћено грађевинско подручје у 
Катастарској општини Сремска Каменица унутар следеће 
границе:

За почетну тачку описа оквирне границе плана утврђена 
је пресечна тачка осовине железничке пруге Беочин - Петро-
варадин и северне планиране регулационе линије Улице 
Мали до. Од ове тачке граница иде у правцу истока, прати 
северну регулациону линију поменуте улице до тромеђе 
парцела бр. 5285/5, 5277/1 и 5811/1, затим скреће у правцу 
југоистока, прати јужну границу парцеле број 5277/1, западну 
границу парцела бр. 5271/2 и 5268/3 до пресека са јужном 
границом парцеле број 5268/4. Даље граница скреће ка 
југозападу, прати јужну границу парцеле број 5268/4, затим 
скреће ка југу, прати источну границу парцеле број 5842/10 
до тачке на пресеку са јужном границом парцеле број 5266/9. 
Од ове тачке граница скреће у правцу југозапада, пресеца 
парцелу број 5842/10 и прати јужну границу парцеле број 
5434/13 до тромеђе парцела бр. 5434/12, 5434/13 и 5435/2. 
Даље граница скреће у правцу запада, прати јужну границу 
парцела бр. 5434/12, 5434/11, 5434/10, 5434/9, 5434/8 до 
пресека са планираном регулационом линијом ДП 21, затим 
пресеца парцеле бр. 5435/6 и 5435/7 до тромеђе парцела 
бр. 5435/7, 5432 и 5436. Од ове тачке граница прати јужну 
границу парцеле број 5432, јужну и западну границу пар-
целе број 5431, источну, северну и западну границу пар-
целе број 5437 и источну и јужну границу парцеле број 
5427/14 до пресека са источном границом парцеле број 
5439/21. Даље граница скреће у правцу југа, затим у правцу 
запада, затим поново у правцу југа и прати регулациону 
линију саобраћајнице до тромеђе парцела бр. 5751/6, 5751/7 
и 5750/1. Од ове тачке граница скреће у правцу запада, 
затим у правцу југа, затим у правцу истока, прати северну, 
западну и јужну границу парцеле број 5750/1, јужну границу 
парцела бр. 5750/2, 5750/3 и 5754/2 до тромеђе парцела 
бр. 5754/2, 5757 и 5756. Даље граница скреће у правцу 
североистока, пресеца парцелу број 5757 (пут) до тромеђе 
парцела 5757, 5758 и 5754/2, затим граница скреће у правцу 
југа, прати регулациону линију ДП 21 до пресека са плани-
раном регулационом линијом планиране саобраћајнице. 
Од ове тачке граница скреће у правцу севера, прати пла-
нирану регулациону линију планиране саобраћајнице, затим 
скреће у правцу запада, пресеца планирану саобраћајницу, 
прати јужну границу парцела бр. 5747/7 и 5737/3 до пре-
сека са планираном регулационом линијом планиране 
саобраћајнице. Даље граница прати планирану регулаци-
ону линију поменуте саобраћајнице, затим скреће у правцу 
севера, прати западну границу парцеле број 5737/2, затим 
у правцу истока, прати северну границу парцела бр. 5737/2 
и 5737/3 до пресека са регулационом линијом планиране 
саобраћајнице. Од ове тачке граница скреће у правцу 
севера, прати регулациону линију поменуте саобраћајнице 
до пресека са осовином железничке пруге Беочин – Петро-
варадин, затим скреће у правцу севера, прати осовину 

железничке пруге Беочин – Петроварадин до тачке која је 
утврђена за почетну тачку описа оквирне границе плана. 

Планом ће бити обухваћено око 11 ha. 

Члан 3.

Услови и смернице за уређење и грађење обухваћеног 
простора дефинисани су Планом генералне регулације 
Сремске Каменице са окружењем (''Службени лист Града 
Новог Сада'', брoj 32/13) (у даљем тексту: План генералне 
регулације), којим је обухваћени простор претежно намењен 
породичном становању (до П+1+Пк), основној школи, опште-
градском центру, пословању, зеленим површинама и 
заштитном зеленилу уз јавне саобраћајне површине, као 
и  површиннама намењеним за железничку пругу и улице. 

Члан 4.

Циљ израде плана је утврђивање правила уређења и 
правила грађења и заштите простора, а на основу смер-
ница утврђених Планом генералне регулације, урбани-
стичке документације, теренских истраживања, условима 
и програмима јавних комуналних предузећа и осталих 
институција, анализа и студија рађених за потребе план-
ске документације, као и усклађивање са захтевима и потре-
бама нових корисника овог  простора. 

Члан 5. 

Концептуални оквир планирања одређен је Планом 
генералне регулације.  

Члан 6.

 Рок за израду плана је три месеца од дана ступања на 
снагу ове одлуке.

Члан 7.

 Средства за израду плана обезбеђена су у Програму 
уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину (''Служ-
бени лист Града Новог Сада'', број 81/16). 

Члан 8.

План ће израдити Јавно предузеће ''Урбанизам'' Завод 
за урбанизам Нови Сад.

Члан 9.

Саставни део ове одлуке су Решење о приступању 
изради стратешке процене утицаја плана детаљне 
регулације "Мали до" у Сремској Каменици на животну сре-
дину и графички приказ оквирне границе планског подручја.

 Члан 10.

Рани јавни увид обавиће се након доношења ове одлуке, 
излагањем материјала којим се представља концептуални 
оквир просторног развоја, у приземљу пословне зграде 
Јавног предузећа ''Урбанизам'' Завод за урбанизам Нови 
Сад, Булевар цара Лазара 3, у просторијама Месне 
заједнице ''Сремска Каменица'', Сремска Каменица, Марка 
Орешковића 1а и путем интернет стране www.skupstina.
novisad.rs.    

Јавни увид обавиће се излагањем нацрта планa детаљне 
регулације "Мали до" у Сремској Каменици, у приземљу 
пословне зграде Јавног предузећа ''Урбанизам'' Завод за 
урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3 и у про-
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сторијама Месне заједнице ''Сремска Каменица'', Сремска 
Каменица, Марка Орешковића 1а.

Члан 11.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-243/2017-I
30. јун 2017. године 
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

Градска управа за урбанизам и грађевинске послове, 
на основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 
135/04 и 88/10) и члана 3. алинеја друга Одлуке о 
одређивању врсте планских докумената за које се израђује 
стратешка процена утицаја на животну средину (''Служ-
бени лист Града Новог Сада'' број 48/09), а по прибављеном 
Mишљењу Градске управе за заштиту животне, број VI-501-
1/2017-83 од 12.04.2017. године,  доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О  ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 

УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
„МАЛИ ДО“ У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ НА 

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја плана 
детаљне регулације „Мали до“ у Сремској Каменици, на 
животну средину.

2. Стратешком проценом утврдиће се утицај планира-
ног решења на животну средину у циљу утврђивања смер-
ница за заштиту животне средине, којима ће се обезбедити 
заштита животне средине и унапређење одрживог развоја 
сагледавањем свих негативних промена у просторно - 
функционалној организацији.

3. У оквиру стратешке процене утицаја плана на животну 
средину разматраће се постојеће стање животне средине 
на простору обухваћеним планом, значај и карактеристике 
плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на 
животну средину и друга питања и проблеми заштите 
животне средине у складу са критеријумима за одређивање 
могућих значајних утицаја на животну средину, узимајући 
у обзир планиране намене објеката и намену површина на 
овом подручју.

Планом генералне регулације Сремске Каменице са 
окружењем (''Службени лист Града Новог Сада'' број 32/13), 
обухваћени простор је претежно намењен породичном 
становању (до П+1+Пк), основној школи, општеградском 
центру, пословању, зеленим површинама и заштитном 
зеленилу уз јавне саобрачајне површине, као и површине 
намењене за железничку пругу и улице.

За обухваћени простор на снази је Регулациони план 
“Мали до“ у Сремској Каменици („Службени лист Града 
Новог Сада“ број 24/02 и 17/03) који је остао на снази након 
доношења Плана генералне регулације.

Простор који ће се обухватити планом детаљне 
регулације „Мали до“ у Сремској Каменици, налази се на 
сремској страни града, у К.О. Сремска Каменица, у источ-
ном делу грађевинског подручја Града Новог Сада.

Простор обухваћен овим планом са источне стране огра-
ничава државни пут IБ реда број 21 (Нови Сад – Ириг – 
Рума – Шабац – Коцељева – Ваљево – Косјерић – Пожега 
– Ариље – Иваница - Сјеница), са северне стране Улица 
мали до, са западне стране железничка пруга Беочин-
Петроварадин и планирана улица дуж постојећег некате-
горисаног пута.

На основу анализе, идентификације и еколошке 
валоризације обухваћеног простора, утврдиће се постојећи 
и могући утицаји релевантни за квалитет животне средине.

У оквиру стратешке процене утицаја плана на животну 
средину разматраће се следећа питања везана за заштиту 
животне средине:

- значај плана за заштиту животне средине и одрживи 
развој;

- основни проблеми заштите животне средине на про-
стору плана, и могућности утицаја плана на делове 
животне средине, природног и урбаног окружења;

- степен утицаја плана на друге планове на различитим 
хијерархијским нивоима.

4. Извештај о стратешкој процени утицаја плана на 
животну средину садржаће следеће:

- полазне основе стратешке процене у оквиру којих ће 
се утврдити постојеће стање квалитета чинилаца 
животне средине;

- опште и посебне циљеве стратешке процене и избор 
индикатора ;

- процену могућих утицаја са описом мера предвиђених 
за смањење негативних утицаја;

- смернице за израду процена утицаја пројеката на 
животну средину;

- програм праћења стања животне средине у току 
спровођења плана;

- приказ начина одлучивања и начина на који су питања 
животне средине укључена у план, опис разлога 
одлучујућих за предложени садржај плана са аспекта 
разматраних варијантних решења;

- закључке до којих се дошло током израде извештаја 
о стратешкој процени.

5. Извештај о стратешкој процени израдиће Јавно 
предузеће "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, којe 
ће дефинисати методологију и састав стручног тима за 
израду извештаја о стратешкој процени.

Носилац израде извештаја о стратешкој процени дужан 
је да исти изради у року од 60 дана од дана доношења овог 
решења.

6. У току израде извештаја о стратешкој процени 
прибавиће се подаци, мишљења и извршиће се консултације 
са свим надлежним и заинтересованим органима и 
организацијама, који располажу подацима или имају неки 
интерес који се односи на заштиту животне средине.
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Извештај о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину биће изложен на јавни увид заједно са Нацртом плана.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ 
И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ 
Број: V-35-243/17
19. април 2017. године
НОВИ САД в.д. начелника 

Дејан Михајловић, с.р.

450
На основу члана 46. став 1. 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) и члана 24. тачка 
6. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст (''Служ-
бени лист Града Новог Сада'', број 43/08), Скупштина Града 
Новог Сада на XXII седници од 30. јуна 2017.  године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА  ПЛАНА 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКОВА ОКО 
МАСАРИКОВЕ УЛИЦЕ У НОВОМ САДУ 

(ЛОКАЛИТЕТ У УЛИЦИ СЛОВАЧКОЈ БРОЈ 6)
Члан 1.

На основу ове одлуке израдиће се одлука о изменама 
и допунама Плана детаљне регулације блокова око Маса-
рикове улице у Новом Саду ("Службени лист Града Новог 
Сада", бр. 2/08 и 40/10) (у даљем тексту: План), за лока-
литет на парцелама бр. 9899/1, 9899/2 и 9899/3 у КО Нови 
Сад I, у Улици словачкој број 6.

Члан 2.
Одлуком о изменама и допунама Плана биће обухваћене 

целе парцеле бр. 9899/1, 9899/2 и 9899/3 у Катастарској 
општини Нови Сад I, површине од 508,33 m².

Члан 3.
Услови и смернице за израду одлуке о изменама и допу-

нама Плана дефинисани су Планом генералне регулације 
новог градског центра са окружењем у Новом Саду (''Служ-
бени лист Града Новог Сада'', бр. 39/11, 14/14 и 8/16) (у 
даљем тексту: План генералне регулације), којим је 
обухваћени простор намењен за вишепородично становање 
средњих густина спратности П+2+Пк до П+4+Пк.

Члан 4.
Циљ доношења одлуке о изменама и допунама Плана 

је кориговање планиране регулације јавног приступа у 
складу са реализованим објектом на терену.

Доношењем одлуке о изменама и допунама Плана, 
створиће се услови за озакоњење објекта. 

Члан 5.
Концептуални оквир планирања одређен је Планом 

генералне регулације којим је овај простор намењен за 
вишепородично становање средњих густина.

Члан 6. 

Рок за израду одлуке о изменама и допунама Плана је 
пет радних дана од дана окончања поступка раног јавног 
увида.

Члан 7.

Средства за израду одлуке о изменама и допунама Плана 
обезбедила је Скупштина станара зграде у Улици словачкој 
број 6, Нови Сад.

Члан 8.

Одлуку о изменама и допунама Плана израдиће Јавно 
предузеће "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад.

Члан 9.

Саставни део ове одлуке су Решење о неприступању 
изради стратешке процене утицаја одлуке о изменама и 
допунама Плана детаљне регулације блокова око Маса-
рикове улице у Новом Саду на животну средину, и графички 
приказ обухвата планског подручја којe се мења.  

Члан 10.

Рани јавни увид обавиће се након доношења ове одлуке, 
излагањем материјала којим се представља концептуални 
оквир уређења простора, у приземљу пословне зграде 
Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови 
Сад, Булевар цара Лазара 3, у просторијама Меснe 
заједницe "Житни трг", Нови Сад, Гајева 30, и путем интер-
нет стране   www.skupstina.novisad.rs.

Јавни увид обавиће се излагањем нацрта одлуке о изме-
нама и допунама Плана детаљне регулације блокова око 
Масарикове улице у Новом Саду ( локалитет у Улици 
словачкој број 6 ), у приземљу пословне зграде Јавног 
предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад, 
Булевар цара Лазара број 3, и у просторијама Месне 
заједнице "Житни трг",Нови Сад, Гајева 30.

Члан 11.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-224/2017-I
30. јун 2017. године 
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

Градска управа за урбанизам и грађевинске послове, 
на основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 
135/04 и 88/10), а по прибављеном  Mишљењу Градске 
управе за заштиту животне средине, број  VI-501-1/2017-
77 од 07.04.2017.године, доноси
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Р Е Ш Е Њ Е
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ 
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА 
И ДОПУНАМА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

БЛОКОВА ОКО МАСАРИКОВЕ УЛИЦЕ У 
НОВОМ САДУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Не приступа се изради стратешке процене утицаја одлуке 
о изменама и допунама Плана детаљне регулације бло-
кова око Масарикове улице у Новом Саду на животну сре-
дину, којом ће бити обухваћен простор у границама 
одређеним одлуком о изради измена и допуна Плана 
детаљне регулације блокова око Масарикове улице у Новом 
Саду.

О б р а з л о ж е њ е

 Законом о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину (''Службени гласник Републике Србије'' бр. 135/04 и 
88/10) прописано је да се стратешка процена врши за пла-
нове, програме и основе у области просторног и урбани-
стичког планирања. 

 Одлуку о изради стратешке процене доноси орган над-
лежан за припрему плана, по претходно прибављеном 
мишљењу органа надлежног за послове заштите животне 
средине и других заинтересованих органа и организација. 
Одлука о изради стратешке процене утицаја на животну 
средину је саставни део одлуке о изради плана и објављује 
се.

Законом 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), у члану 
46. ст. 7. и 8. прописано је да носилац израде плана, пре 
доношења одлуке о изради планског документа, од над-
лежног органа за послове заштите животне средине 
прибавља мишљење на предлог одлуке о изради или 
неприступању изради стратешке процене утицаја, као и 
мишљење о потреби израде стратешке процене утицаја 
на животну средину. 

 Одлуком о одређивању врсте планских докумената за 
које се израђује стратешка процена утицаја на животну 
средину (''Службени лист Града Новог Сада'' број 48/09), 
одређене су врсте планских докумената у области про-
сторног и урбанистичког планирања за које се израђује 
стратешка процена утицаја на животну средину. Поред 
тога прописано је да за измене планских докумената, орган 
надлежан за припрему плана може одлучити, по претходно 
прибављеном мишљењу органа надлежног за послове 
заштите животне средине и других заинтересованих органа 
и организација, да се не израђује стратешка процена утицаја 
на животну средину.

 Услови и смернице за израду одлуке о изменама и 
допунама Плана детаљне регулације блокова око Маса-
рикове улице у Новом Саду дефинисани су Планом  гене-
ралне регулације новог градског центра са окружењем у 
Новом Саду (''Службени лист Града Новог Сада'' број 39/11, 
14/14 и 8/16), локалитет који ће бити обухваћен одлуком о 
изменама и допунама Плана намењен је за вишепородично 
становање средњих густина од П+2+Пк до П+4+Пк.

 За ово подручје на снази је План детаљне регулације 
блокова око Масарикове улице у Новом Саду (''Службени 
лист Града Новог Сада'' број 2/08 и 40/10), којим је простор 
који је обухваћен овим изменама и допунама намењен 
општеградском центру са стамбено-пословним објектима 
спратности П+2+Пк.

Спратност објекта дефинисана важећим Планом 
детаљне регулације се задржава П+2+Пк, а намена је више-
породично становање.

Циљ доношења одлуке о изменама и допунама Плана 
је кориговање планиране регулације јавног приступа у 
складу са реализованим објектом на терену.

За израду измена и допуна Плана прибавиће се посебни 
услови од органа, организација и предузећа која су зако-
ном овлашћена да утврђују посебне услове за изградњу и 
уређење простора.   

С'обзиром да се ради о мањим изменама и допунама 
планског документа и да се ради о простору који Одлуком 
о одређивању врсте планских докумената за које се израђује 
стратешка процена утицаја на животну средину (''Служ-
бени лист Града Новог Сада'' број 48/09) није утврђен као 
простор за који се израђује стратешка процена утицаја 
плана на животну средину, предлаже се доношење решења 
о неприступању изради стратешке процене утицаја измена 
и допуна Плана на животну средину.

Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте 
који буду реализовани на основу измена и допуна Плана 
детаљне регулације блокова око Масарикове улице у Новом 
Саду, услови заштите животне средине, односно потреба 
покретања поступка процене утицаја на животну средину, 
биће утврђени у складу са Законом о процени утицаја на 
животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 
36/09) и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је 
обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може 
захтевати процена утицаја на животну средину (''Службени 
гласник РС'', број 114/08). 

 На основу свега наведеног одлучено је као у диспози-
тиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА         
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ 
И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ 
Број: V-35-224/17
11. април 2017. године
НОВИ САД

в.д. начелника 
Дејан Михајловић, с.р.

451
На основу члана 23. став 1. тачка 3. 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“, брoj 
47/16) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXII седници од 
30. јуна 2017. 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 2017. ГОДИНУ
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I.  Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма 
пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и 
канализација“ Нови Сад за 2017. годину, коју је Надзорни 
одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и 
канализација“ Нови Сад донео на 31. седници од 14. јуна 
2017. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА           
Број: 352-1/2017-667-I
30. јун 2017. године 
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

452
На основу члана 25. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању 

Одлуке о организовању комуналне радне организације 
„Градско зеленило“ у Новом Саду као јавног комуналног 
предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, брoj 47/16) 
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 ХXII седници од 30. јуна 2017. 
године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД ЗА 
2017. ГОДИНУ

I.  Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма 
пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеле-
нило“ Нови Сад за 2017. годину, коју је Надзорни одбор 
Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад 
донео на 137. седници одржаној 12. јуна 2017. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 352-1/2017-668-I
30. јун 2017. године 
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

453
На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању 

Одлуке о организовању радне организације „Новосадска 
топлана“ у Новом Саду као јавног предузећа („Службени 
лист Града Новог Сада“, брoj 47/16) и члана 24. тачка 12. 
Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града 
Новог Сада на XХII седници од 30. јуна 2017. 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 2017. ГОДИНУ

I.  Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма 
пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска 
топлана“ Нови Сад за 2017. годину, коју је Надзорни одбор 
Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови 
Сад донео на 1/74 седници одржаној 29. маја 2017. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 352-1/2017-648-I
30. јун 2017. године 
НОВИ САД 

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

454
На основу члана 25. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању 

Одлуке о организовању Јавног предузећа „Информатика“ 
Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, брoj 47/16) 
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 ХXII седници од 30. јуна 2017. 
године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 
ЈКП „ИНФОРМАТИКА“ НОВИ САД ЗА 

2017. ГОДИНУ

I.  Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма 
пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2017. годину, 
коју је Надзорни одбор ЈКП „Информатика“ Нови Сад донео 
на 16. седници од 13. јуна 2017. године.
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II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА           
Број: 352-1/2017-674-I
30. јун 2017. године 
НОВИ САД 

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

455
На основу члана 24. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању 

Одлуке о организовању Jавног комуналног предузећа 
„Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад („Службени 
лист Града Новог Сада“, брoj 47/16) и члана 24. тачка 12. 
Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града 
Новог Сада на XXII седници од 30. јуна 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ЗООХИГИЈЕНА И ВЕТЕРИНА НОВИ САД“ 
НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ

1.  Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма 
пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и 
Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2017. годину, коју је Над-
зорни одбор Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и 
Ветерина Нови Сад“ Нови Сад донео на 54. седници од 13. 
јуна 2017. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА           
Број: 352-1/2017-670-I
30. јун 2017. године 
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

456
На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању 

Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Лисје“ 
Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, брoj 47/16) 
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 ХXII седници од 30. јуна 2017. 
године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ЛИСЈЕ“ НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ

1.  Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма 
пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад 
за 2017. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног 
предузећа „Лисје“ Нови Сад донео на 52. седници одржаној 
22. јуна 2017. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 352-1/2017-689-I
30. јун 2017. године 
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

457
На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању 

Одлуке о организовању Градског саобраћајног предузећа 
„Нови Сад“, као јавног предузећа („Службени лист Града 
Новог Сада“, брoj 47/16) и члана 24. тачка 12. Статута Града 
Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на 
XXII седници од 30. јуна 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 
ЈАВНОГ ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“ НОВИ САД 

ЗА 2017. ГОДИНУ

1.  Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма 
пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови 
Сад“ Нови Сад за 2017. годину, коју је донео Надзорни 
одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ 
Нови Сад на 62. ванредној седници одржаној 15. јуна 2017. 
године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА           
Број: 34-2439/2017-I
30. јун 2017. године 
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.
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458
На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању 

Одлуке о организовању комуналне радне организације за 
путеве „Пут“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа 
(„Службени лист Града Новог Сада“, брoj 47/16) и члана 
24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина 
Града Новог Сада на XXII седници од 30. јуна 2017. године, 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПУТ“ 
НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ

I. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма 
пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад 
за 2017. годину, коју је донео Надзорни одбор Јавног кому-
налног предузећа „Пут“ Нови Сад на 69. седници одржаној 
15. јуна 2017. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 34-2462/2017-I
30. јун 2017. године 
НОВИ САД 

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

459
На основу члана 24. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању 

Одлуке о организовању Радне организације Спортски и 
пословни центар „Војводина“ у оснивању као јавног 
предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) 
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 XXII седници од 30. јуна 2017. 
године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СПОРТСКИ И 
ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА“ 

НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ

I. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма 
пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни цен-
тар Војводина“ Нови Сад за 2017. годину, коју је донео Над-
зорни одбор Јавног предузећа „Спортски и пословни цен-
тар Војводина“ Нови Сад на 94. седници одржаној 12. јуна 
2017. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 66-1/2017-357-I
30. јун 2017. године 
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

460
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, 52/13, 
30/15 и 44/16), Скупштина Града Новог Сада на XXII сед-
ници од 30. јуна 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма 
рада Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад за 
2017. годину, коју је Управни одбор Историјског архива 
Града Новог Сада, Нови Сад, донео на XIII седници одржаној 
20. јуна 2017. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2016-335/1-I
30. јун 2017. године 
НОВИ САД 

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

461
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, 52/13, 
30/15 и 44/16), Скупштина Града Новог Сада на XXII сед-
ници од 30. јуна 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма 

рада Позоришта младих, Нови Сад за 2017. годину, коју је 
Управни одбор Позоришта младих, Нови Сад донео на 
XXXVI седници одржаној 21. јуна 2017. године.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 6-3/2016-338/1-I
30. јун 2017. године 
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

462
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, 52/13, 
30/15 и 44/16), Скупштина Града Новог Сада на ХXII сед-
ници од 30. јуна 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Програма рада 
Стеријиног позорја, Нови Сад за 2017. годину, коју је 
Управни одбор Стеријиног позорја, Нови Сад донео на IV 
седници одржаној 22. јуна 2017. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2016-339/1-I
30. јун 2017. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

463
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, 52/13, 
30/15 и 44/16), Скупштина Града Новог Сада на XXII сед-
ници од 30. јуна 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама 

Програма рада "Новосадског позоришта - Újvidéki színház", 
Нови Сад за 2017. годину, коју је Управни одбор "Новосад-
ског позоришта - Újvidéki színház", Нови Сад донео на 95. 
седници, одржаној 23. јуна 2017. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА           
Број: 6-3/2016-337/1-I
30. јун 2017. године 
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

464
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, 52/13, 
30/15 и 44/16), Скупштина Града Новог Сада на XХII сед-
ници од 30. јуна 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама 
Програма рада Музеја Града Новог Сада, Петроварадин 
за 2017. годину, коју је Управни одбор Музеја Града Новог 
Сада донео на Х седници одржаној 21. јуна 2017. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2016-333/1-I
30. јун 2017. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

465
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, 52/13, 
30/15 и 44/16), Скупштина Града Новог Сада на XXII сед-
ници од 30. јуна 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма 
рада Установе за израду таписерија „Атеље 61“, Петрова-
радин за 2017. годину, коју је Управни одбор Установе за 
израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин донео на 5. 
седници одржаној 21. јуна 2017. године.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 6-3/2016-341/1-I
30. јун 2017. године 
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

466
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, 52/13, 
30/15 и 44/16), Скупштина Града Новог Сада на XXII сед-
ници од 30. јуна 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма 
рада Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 2017. 
годину, коју је Управни одбор Градске библиотеке у Новом 
Саду, Нови Сад донео на 13. седници, одржаној 19. јуна 
2017. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 6-3/2016-334/1-I
30. јун 2017. године 
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

467
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, 52/13, 
30/15 и 44/16), Скупштина Града Новог Сада на XXII сед-
ници од 30. јуна 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама 
Програма рада Завода за заштиту споменика културе Града 
Новог Сада, Нови Сад за 2017. годину, коју је Управни 
одбор Завода за заштиту споменика културе Града Новог 
Сада, Нови Сад донео на 15. седници, одржаној 22. јуна 
2017. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 6-3/2016-336/2-I
30. јун 2017. године 
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

468
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, 52/13, 
30/15 и 44/16), Скупштина Града Новог Сада на XXII сед-
ници од 30. јуна 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма 
рада Културног центра Новог Сада, Нови Сад за 2017. 
годину, коју је Управни одбор Културног центра Новог Сада, 
Нови Сад донео на XIII седници, одржаној 21. јуна 2017. 
године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 6-3/2016-340/1-I
30. јун 2017. године 
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

469
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, 52/13, 
30/15 и 44/16), Скупштина Града Новог Сада на XXII сед-
ници од 30. јуна 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама 
Програма рада Установе за културу и образовање Кул-
турни центар „Младост“, Футог за 2017. годину, коју је 
Управни одбор Установе за културу и образовање Кул-
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турни центар „Младост“, Футог донео на LXXXII седници 
одржаној 21. јуна 2017. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 6-3/2016-342/1-I
30. јун 2017. године 
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

470
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, 52/13, 
30/15 и 44/16), Скупштина Града Новог Сада на XXII сед-
ници од 30. јуна 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма 
рада Установе за културу и образовање Културни центар 
„Кисач“, Кисач за 2017. годину, коју је Управни одбор Уста-
нове за културу и образовање Културни центар „Кисач“, 
Кисач донео на 67. седници одржаној 20. јуна 2017. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА 
Број: 6-3/2016-343/1-I
30. јун 2017. године 
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

471
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 XXII седници 
од 30. јуна 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 
ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА РАДА ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА НОВОГ САДА СА 
ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ И ПРОГРАМОМ 
И ПЛАНОМ ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ 
ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2017. ГОДИНУ

I

  Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма 
рада Туристичке организације Града Новог Сада са 
Финансијским планом и Програмом и планом промотивних 
активности Града Новог Сада за 2017. годину, коју је 
Управни одбор Туристичке организације Града Новог Сада 
донео на 84. седници, одржаној 15. јуна 2017. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА           
Број: 3-192/2017-I
30. јун 2017. године 
НОВИ САД 

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

472
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 
регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну 
самоуправу број: 141-015-1/2017-03-6 од 15. јуна 2017. 
године, Скупштина Града Новог Сада на XXII седници од 
30. јуна 2017. године, доноси                                   

                      
Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ НАЗИВА УЛИЦИ У НОВОМ САДУ

I

Улици Нова 6 у Новом Саду, која нема назив, која се 
протеже од Улице Ивана Кнежевића до парцеле 437/28 КО 
Нови Сад III, даје се назив: Улица Рудолфа Бручија.  

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: 020-872/2017-I
30. јун 2017. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.
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473
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 
регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну 
самоуправу број: 141-015-1/2017-03-6 од 15. јуна 2017. 
године, Скупштина Града Новог Сада на XXII седници од 
30. јуна 2017. године, доноси                                   

                      
Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ НАЗИВА УЛИЦИ У НОВОМ САДУ

I

Новој улици у Новом Саду, која нема назив, која спаја 
улице Мирослава Продановића – Мицка и Милеве Симић, 
парцела број 2215/1 КО Нови Сад I, даје се назив: Улица 
Јована Солдатовића.  

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: 020-873/2017-I
30. јун 2017. године
НОВИ САД 

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

474
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 
регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну 
самоуправу број: 141-015-1/2017-03-6 од 15. јуна 2017. 
године, Скупштина Града Новог Сада на XXII седници од 
30. јуна 2017. године, доноси                                   

                      
Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ НАЗИВА УЛИЦИ У ВЕТЕРНИКУ

I

Новој улици у Ветернику, која нема назив, парцела број 
3106 КО Ветерник, даје се назив: Улица Живана Мили-
савца.  

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: 020-874/2017-I
30. јун 2017. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

475
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 
регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну 
самоуправу број: 141-015-1/2017-03-6 од 15. јуна 2017. 
године, Скупштина Града Новог Сада на XXII седници од 
30. јуна 2017. године, доноси                                   

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ НАЗИВА УЛИЦИ У КАЋУ

I

Новој улици у Каћу, која нема назив, парцела број 1246 
КО Каћ, даје се назив: Улица манастирска.  

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: 020-891/2017-I
30. јун 2017. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

476
На основу члана 23. став 1. тачка 1. 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 
47/16) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXII седници од 
30. јуна 2017. године, доноси
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Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 
ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ СТАТУТА ЈАВНОГ 
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И 

КАНАЛИЗАЦИЈА“ НОВИ САД

1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допуни 
Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и 
канализција“ Нови Сад, коју је донео Надзорни одбор Јавног 
комуналног предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад 
на 29. седници од 1. јуна 2017. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2017-516-I
30. јун 2017. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

477
На основу члана 23. став 1. тачка 5. Одлуке о усклађивању 

Одлуке о организовању комуналне радне организације за 
путеве „Пут“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 
24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина 
Града Новог Сада на XXII седници од 30. јуна 2017. године, 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „ПУТ“ НОВИ САД О 

РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

I. Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити за 
2016. годину, број: 1100/4922, коју је Надзорни одбор Јавног 
комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад донео на 68. сед-
ници од 12. јуна 2017. године.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 34-2515/2017-I
30. јун 2017. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

478
На основу члана 5. став 2. Одлуке о оснивању Агенције 

за енергетику Града Новог Сада („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 43/05) и члана 24. тачка 55. Статута Града 
Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 43/08) Скупштина Града Новог Сада на 
XXII седници од 30. јуна 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О 
ИЗМЕНАМА КРИТЕРИЈУМА И МЕРИЛА ЗА 

ОДРЕЂИВАЊЕ ВИСИНЕ НАКНАДЕ КОЈА СЕ 
ПЛАЋА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА 

ОБАВЉАЊЕ ЕНЕРГЕТСКИХ ДЕЛАТНОСТИ

1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама критеријума 
и мерила за одређивање висине накнаде која се плаћа за 
издавање лиценце за обављање енергетских делатности, 
коју је донео Управни одбор Агенције за енергетику Града 
Новог Сада на 25. седници одржаној 22. марта 2017. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА           
Број: 352-1/2017-499-I
30. јун 2017. године 
НОВИ САД  Председник

Здравко Јелушић, с.р.

479
На основу члана 24. тачка 48. Статута Града Новог Сада 

– печишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 
43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXII седници од 
30. јуна 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДОБРАВАЊУ БОЋАРСКОМ САВЕЗУ 

НОВИ САД УПОТРЕБЕ НАЗИВА ГРАДА НОВОГ 
САДА У НАЗИВУ СПОРТСКОГ УДРУЖЕЊА

I

Одобрава се Боћарском савезу Нови Сад, у оснивању, 
употреба назива Града Новог Сада у називу спортског 
удружења.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Града 
Новог Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-950/2017-I
30. јун 2017. године 
НОВИ САД Председник

Здравко Јелушић, с.р.
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480
На основу члана 21 став 1 Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“, број 15/16) и члана 24. тачка 12. 
Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени 
лист Града Новог Сада“ број 43/08), Скупштина Града Новог 
Сада на XXII седници од 30. јуна 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНА 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ 
СЕРВИС“ НОВИ САД

I

НЕНАДУ ВУЦЕЉИ престаје дужност члана Надзорног 
одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ 
Нови Сад, из реда запослених, због истека периода на који 
је именован.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог  
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2017-78-I
30. јун 2017. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

481
На основу члана 17 став 3 Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“, број 15/16) и члана 24. тачка 12. 
Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени 
лист Града Новог Сада“ број 43/08), Скупштина Града Новог 
Сада на XXII седници од 30. јуна 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ 

ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“ 

НОВИ САД
I

РАДОСЛАВ МАЗАЛИЦА се именује за члана Надзорног 
одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ 
Нови Сад, из реда запослених.

II

 Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог  
Сада“.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 17. став 3. Закона о јавним предузећима („Служ-
бени гласник РС“, број 15/16), прописано је да председника 

и чланове надзорног одбора јавног предузећа чији је осни-
вач јединица локалне самоуправе именује орган одређен 
статутом јединице локалне самоуправе, на период од четири 
године од којих је један члан надзорног одбора из реда 
запослених.

Чланом 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“ број 
43/08), између осталог, прописано је да Скупштина Града 
Новог Сада именује и разрешава председника и чланове 
надзорних одбора јавних и јавних комуналних предузећа 
чији је оснивач Град Нови Сад.

На основу члана 18. Закона о јавним предузећима, за 
председника и члана надзорног одбора именује се лице 
које испуњава следеће услове: да је пунолетно и пословно 
способно; да има стечено високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, односно 
на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ESPB бодова мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама или специјалистичким струковним студијама; да 
има најмање пет година радног искуства на пословима за 
које се захтева високо образовање, да има најмање три 
године радног искуства на пословима који су повезани са 
пословима јавног предузећа; да познаје област корпора-
тивног управљања или област финансија; да није осуђивано 
на казну затвора од најмање шест месеци и да му нису 
изречене мере безбедности у складу са законом којим се 
уређује кривично дело и то: обавезно психијатријско лечење 
и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско 
лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно 
лечење алкохоличара, забране вршење позива, делатно-
сти и дужности. 

Чланом 20. Закона о јавним предузећима прописано је 
да представник запослених у надзорном одбору мора 
испуњавати услове из члана 18. и члана 19. тачка 1) и 2) 
Закона (да није био ангажован у вршењу ревизије 
финансијских извештаја предузећа у последњих пет година 
и да није члан политичке странке), а предлаже се на начин 
утврђен статутом јавног предузећа. 

Након спроведеног изборног поступка у складу са чл. 
42. – 47. Статута Јавног комуналног предузећа „Паркинг 
сервис“ Нови Сад, Скупштини Града Новог Сада је 5. јуна 
2017. године, уз изборну документацију, достављена Одлука 
Изборне комисије, број: 2017-0-879/5 од 23. маја 2017. 
године, о избору кандидата, Радослава Мазалице, 
инжењера грађевинарства, који је освојио највећи број гла-
сова, као предлог за именовање члана Надзорног одбора 
из реда запослених у Јавном комуналном предузећу „Пар-
кинг сервис“ Нови Сад.  

Комисија за кадровска, административна и мандатно-
имунитетна питања Скупштине Града Новог Сада је на 
XLVI седници од 14. јуна 2017. године, након разматрања 
наведене одлуке Изборне комисије и друге документације 
спроведеног изборног поступка за избор представника 
запослених у Надзорном одбору Јавног комуналног 
предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад, утврдила да Радос-
лав Мазалица испуњава услове за именовање у Надзорни 
одбор Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови 
Сад и на основу изнетог утврдила Предлог решења о 
именовању члана Надзорног одбора Јавног комуналног 
предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад.
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Сходно наведном, Скупштина Града Новог Сада је на 
XXII седници од 30. јуна 2017. године одлучила као у дис-
позитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2017-79-I
30. јун 2017. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

482
На основу члана 21 став 1 Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“, број 15/16) и члана 24. тачка 12. 
Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени 
лист Града Новог Сада“ број 43/08), Скупштина Града Новог 
Сада на XXII седници од 30. јуна 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“ НОВИ САД

I

ИВИЦИ ДОСТАНИЋУ престаје дужност председника 
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг 
сервис“ Нови Сад, због истека периода на који је имено-
ван.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог  
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2017-80-I
30. јун 2017. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

483
На основу члана 21. став 1. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“, број 15/16) и члана 24. тачка 12. 
Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени 
лист Града Новог Сада“ број 43/08), Скупштина Града Новог 
Сада на XXII седници 30. јуна 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНИЦЕ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „ПУТ“ НОВИ САД

I

ЉУБИНКИ БОРИЧИЋ престаје дужност чланице Над-
зорног одбора Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови 
Сад, због истека периода на који је именована.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог  
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2017-81-I
30. јун 2017. године
НОВИ САД Председник

Здравко Јелушић, с.р.

484
На основу члана 21. став 1. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“, број 15/16) и члана 24. тачка 12. 
Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени 
лист Града Новог Сада“ број 43/08), Скупштина Града Новог 
Сада на XXII седници од 30. јуна 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНА 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО 
ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД

I

ДУШАНУ ЈОВИЧИЋУ престаје дужност члана Надзор-
ног одбора Јавног комуналног предузећа „Градско зеле-
нило“ Нови Сад, због истека периода на који је именован.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог  
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2017-82-I
30. јун 2017. године
НОВИ САД Председник

Здравко Јелушић, с.р.

485
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, 93/14, 
96/15 и 106/15) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог 
Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXII  
седници од 30. јуна 2017. године доноси
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Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНИЦЕ 
УПРАВНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА 

ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА 
НОВИ САД

I

Др мед. ВЕСНИ ПАНТЕЛИЋ престаје дужност чланице 
Управног одбора Завода за здравствену заштиту радника 
Нови Сад, из реда запослених, због истека мандата.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2017-83-I
30. јун 2017. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

486
На основу члана 130 став 3 и члана 140 став 2 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, 93/14, 96/15 и 106/15) и члана 24. тачка 12. Статута 
Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог 
Сада на XXII  седници од 30. јуна 2017. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНИЦЕ УПРАВНОГ 
ОДБОРА ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 

ЗАШТИТУ РАДНИКА НОВИ САД
I

Др мед. ВЕСНА ПАНТЕЛИЋ се именује за чланицу Управ-
ног одбора Завода за здравствену заштиту радника Нови 
Сад, из реда запослених.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2017-84-I
30. јун 2017. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

487
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, 93/14, 
96/15 и 106/15) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог 
Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXII  
седници од 30. јуна 2017. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА ХИТНУ 
МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ НОВИ САД

I
Др мед. МИОДРАГУ МИЈАТОВИЋУ престаје дужност 

члана Управног одбора Завода за хитну медицинску помоћ 
Нови Сад, из реда запослених, због истека мандата.

II
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 

Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2017-85-I
30. јун 2017. године
НОВИ САД Председник

Здравко Јелушић, с.р.

488
На основу члана 130 став 3 и члана 140 став 2 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, 93/14, 96/15 и 106/15) и члана 24. тачка 12. Статута 
Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог 
Сада на XXII  седници од 30. јуна 2017. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ 

ОДБОРА ЗАВОДА ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ 
ПОМОЋ НОВИ САД

I
Др мед. МИОДРАГ МИЈАТОВИЋ се именује за члана 

Управног одбора Завода за хитну медицинску помоћ Нови 
Сад, из реда запослених.

II
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 

Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2017-86-I
30. јун 2017. године
НОВИ САД Председник

Здравко Јелушић, с.р.
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489
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, 93/14, 
96/15 и 106/15) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог 
Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на XXII  
седници од 30. јуна 2017. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНИЦЕ 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗАВОДА ЗА ХИТНУ 
МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ НОВИ САД

I

Др мед. МИЛИЦИ БАСАРИЋ престаје дужност чланице 
Надзорног одбора Завода за хитну медицинску помоћ Нови 
Сад, из реда запослених, због истека мандата.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2017-87-I
30. јун 2017. године
НОВИ САД Председник

Здравко Јелушић, с.р.

490
На основу члана 130 став 3 и члана 140 став 2 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, 93/14, 96/15 и 106/15) и члана 24. тачка 12. Статута 
Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 43/08), Скупштина Града Новог 
Сада на XXII  седници од 30. јуна 2017. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНИЦЕ НАДЗОРНОГ 

ОДБОРА ЗАВОДА ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ 
ПОМОЋ НОВИ САД

I

Др мед. МИЛИЦА БАСАРИЋ се именује за чланицу Над-
зорног одбора Завода за хитну медицинску помоћ Нови 
Сад, из реда запослених.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2017-88-I
30. јун 2017. године
НОВИ САД Председник

Здравко Јелушић, с.р.

491
На основу члана 54 ст. 2 и 10 и члана 55 став 3 тачка 4 

Закона о основама система образовања и васпитања 
("Службени гласник РС", бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – 
аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 - одлука УС) и члана 
24. тачка 29. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст 
("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина 
Града Новог Сада на XXII седници од 30. јуна 2017. године, 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНИЦЕ 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“, НОВИ САД  

I

ВЛАДИЦА ВУКОВИЋ се разрешава дужности чланице 
Школског одбора Основне школе „Бранко Радичевић“, Нови 
Сад, представнице родитеља, због престанка основа по 
којем је именована. 

II

ЈЕЛЕНА ПАВЛОВИЋ се именује за чланицу Школског 
одбора Основне школе „Бранко Радичевић“, Нови Сад, 
представницу родитеља.

III

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог  
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2017-89-I
30. јун 2017. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

492
На основу члана 21 став 1 Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“, број 15/16) и члана 24. тачка 12. 
Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени 
лист Града Новог Сада“ број 43/08), Скупштина Града Новог 
Сада на XXII седници од 30. јуна 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„УРБАНИЗАМ“ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ 

НОВИ САД

I

ЖИВКУ СТАНКОВУ престаје дужност члана Надзорног 
одбора Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам 
Нови Сад, из реда запослених, због истека периода на који 
је именован.
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II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог  
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2017-90-I
30. јун 2017. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

493
На основу члана 17 став 3 Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“, број 15/16) и члана 24. тачка 12. 
Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени 
лист Града Новог Сада“ број 43/08), Скупштина Града Новог 
Сада на XXII седници од 30. јуна 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ 

ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„УРБАНИЗАМ“ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ 

НОВИ САД

I

МИОДРАГ ЈОВКОВИЋ се именује за члана Надзорног 
одбора Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам 
Нови Сад, из реда запослених.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог  
Сада“.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 17 став 3 Закона о јавним предузећима („Служ-
бени гласник РС“, број 15/16), прописано је да председника 
и чланове надзорног одбора јавног предузећа чији је осни-
вач јединица локалне самоуправе именује орган одређен 
статутом јединице локалне самоуправе, на период од четири 
године од којих је један члан надзорног одбора из реда 
запослених.

Чланом 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – 
пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“ број 
43/08), између осталог, прописано је да Скупштина Града 
Новог Сада именује и разрешава председника и чланове 
надзорних одбора јавних и јавних комуналних предузећа 
чији је оснивач Град Нови Сад.

На основу члана 18 Закона о јавним предузећима, за 
председника и члана надзорног одбора именује се лице 
које испуњава следеће услове: да је пунолетно и пословно 
способно; да има стечено високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, односно 
на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ESPB бодова мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама или специјалистичким струковним студијама; да 
има најмање пет година радног искуства на пословима за 
које се захтева високо образовање, да има најмање три 
године радног искуства на пословима који су повезани са 
пословима јавног предузећа; да познаје област корпора-
тивног управљања или област финансија; да није осуђивано 
на казну затвора од најмање шест месеци и да му нису 
изречене мере безбедности у складу са законом којим се 
уређује кривично дело и то: обавезно психијатријско лечење 
и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско 
лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно 
лечење алкохоличара, забране вршење позива, делатно-
сти и дужности. 

Чланом 20 Закона о јавним предузећима прописано је 
да представник запослених у надзорном одбору мора 
испуњавати услове из члана 18 и члана 19 тачка 1) и 2) 
Закона (да није био ангажован у вршењу ревизије 
финансијских извештаја предузећа у последњих пет година 
и да није члан политичке странке), а предлаже се на начин 
утврђен статутом јавног предузећа. 

Након спроведеног изборног поступка у складу са чл. 
27. – 32. Статута Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за 
урбанизам Нови Сад, Скупштини Града Новог Сада је 16. 
јуна 2017. године, уз изборну документацију, достављена 
Одлука Изборне комисије, број: 1466-1/17 од 15. јуна 2017. 
године, о избору кандидата, Миодрага Јовковића, дипло-
мираног инжењера на смеру хидротехничком Грађевинског 
факултета, који је освојио највећи број гласова, као пред-
лог за именовање члана Надзорног одбора из реда запо-
слених у Јавном предузећу „Урбанизам“ Завод за урбани-
зам Нови Сад.  

Комисија за кадровска, административна и мандатно-
имунитетна питања Скупштине Града Новог Сада је на 
XLVII седници од 28. јуна 2017. године, након разматрања 
наведене одлуке Изборне комисије и друге документације 
спроведеног изборног поступка за избор представника 
запослених у Надзорном одбору Јавног предузећа „Урба-
низам“ Завод за урбанизам Нови Сад, утврдила да Мио-
драг Јовковић испуњава услове за именовање у Надзорни 
одбор Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам 
Нови Сад и на основу изнетог утврдила Предлог решења 
о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа 
„Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад.

Сходно наведном, Скупштина Града Новог Сада је на 
XXII седници од 30. јуна 2017. године одлучила као у дис-
позитиву Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2017-91-I
30. јун 2017. године
НОВИ САД Председник

Здравко Јелушић, с.р.

494
На основу члана 24. тачка 55. Статута Града Новог Сада 

- пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 43/08) и члана 32. став 1. Одлуке о Правобранилаштву 
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 63/14), Скупштина Града Новог Сада на XXII седници, 
од 30. јуна 2017. године, доноси 
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Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА 

ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА
I

СНЕЖАНИ КНЕЖЕВИЋ престаје функција заменика 
Градског правобраниоца, на лични захтев, са 30. јуном 
2017. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог  
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2017-92-I
30. јун 2017. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.

495
На основу члана 54 ст. 2 и 10 и члана 55 став 3 тачка 4 

Закона о основама система образовања и васпитања 
("Службени гласник РС", бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – 
аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 - одлука УС) и члана 
24. тачка 29. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст 
("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина 
Града Новог Сада на XXII седници од 30. јуна 2017. године, 
доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ ТОЗА“, НОВИ САД  

I

Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Светозар Марковић Тоза“, Нови Сад, због 
престанка основа по којем су именовани:

представници родитеља:
РАДАН БОБИЋ
САЊА ПЕНИЋ

II

За чланове Школског одбора Основне школе „Светозар 
Марковић Тоза“, Нови Сад именују се:

представнице родитеља:
ДАНИЦА ГВОЗДЕНОВИЋ
ОЛГИЦА РОСИЋ

III

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 
Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2017-93-I
30. јун 2017. године
НОВИ САД

Председник
Здравко Јелушић, с.р.
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С А Д Р Ж А Ј
ГРАД НОВИ САД

Скупштина

423 Одлука о изменама и допуни Одлуке 
 о Програму уређивања грађевинског 
 земљишта за 2017. годину 1579
424 Одлука о изменама Одлуке о Програму 
 финансирања одређених комуналних 
 делатности у 2017. години 1607
425 Одлука о изменама Одлуке о Програму 
 одржавања објеката путне привреде 
 за 2017. годину 1609
426 Одлука о изменама Одлуке о програму 
 изградње објеката вреловода Јавног 
 комуналног предузећа „Новосадска 
 топлана“ Нови Сад за 2017. годину 1610
427 Одлука о изменама Одлуке о Програ-
 му изградње објекта Завода за хитну 
 медицинску помоћ у Новом Саду за 
 2017. годину 1611
428 Одлука о измени Програма за обезбе-
 ђивање услова за несметано одвијање 
 јавног превоза путника Јавног градског 
 саобраћајног предузећа „Нови Сад“ 
 Нови Сад за 2017. годину – текуће 
 субвенције 1612
429 Одлука о изменама Одлуке о Програму 
 инвестиционих активности Јавног кому-
 налног предузећа „Водовод и канализа-
 ција“ Нови Сад и текућег одржавања 
 водовода и канализације за 2017. годину 1612
430 Одлука о изменама Одлуке о Програму 
 инвестиционих активности и услуга из 
 делатности Јавног комуналног преду-
 зећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 
 2017. годину 1614
431 Одлука о изменама Одлуке о Програму 
 инвестиционих активности и услуга из 
 делатности Јавног комуналног преду-
 зећа „Зоохигијена и Ветерина Нови 
 Сад“ Нови Сад за 2017. годину 1616
432 Одлука о изменама Одлуке о Програму 
 инвестиционих активности ЈКП „Инфор-
 матика“ Нови Сад за 2017. годину 1617
433 Одлука о изменама Одлуке о Програму 
 инвестиционих активности Јавног кому-
 налног предузећа „Пут“ Нови Сад за 
 2017. годину 1618
434 Одлука о изменама Одлуке о Програму 
 инвестиционих активности Јавног град-
 ског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, 
 Нови Сад за 2017. годину 1619

435 Одлука о изменама Одлуке о програму 
 инвестиционих активности Јавног пре-
 дузећа „Спортски и пословни центар 
 Војводина“ Нови Сад за 2017. годину 1620

436 Одлука о одређивању органа надлежног 
 за спровођење поступка давања у закуп, 
 односно на коришћење пољопривредног 
 земљишта у државној својини на тери-
 торији Града Новог Сада 1621

437 Одлука о скидању усева са пољопри-
 вредног земљишта у државној својини 
 које се налази на територији Града 
 Новог Сада 1621

438 Одлука о изменама Одлуке о радном 
 времену трговинских и занатских обје-
 ката и објеката за приређивање игара 
 на срећу и забавних игара на терито-
 рији Града Новог Сада 1623

439 Одлука о изменама Одлуке о радном 
 времену објеката у којима се обавља 
 угоститељска делатност на територији 
 Града Новог Сада 1624

440 Одлука о изменама Одлуке о одређи-
 вању акустичних зона на територији 
 Града Новог Сада 1624

441 Одлука о изменама Одлуке о такси 
 превозу путника 1625

442 Одлука о изменама и допунама Одлуке 
 о обезбеђивању превоза ученика осно-
 вне школе, превоза, смештаја и исхране 
 деце и ученика са сметњама у развоју, 
 превоза деце ради похађања припре-
 мног предшколског програма и учешћа 
 ученика на такмичењима 1625

443 План детаљне регулације Видовданског 
 насеља у Новом Саду 1626

444 План детаљне регулације Транџамента 
 (у зони наспрам Рибњака) у Петровара-
 дину 1645

445 Одлука о изради плана детаљне регу-
 лације блокова око Улице цара Душана 
 у Новом Саду са Решењем непристу-
 пању изради стратешке процене ути-
 цаја Плана детаљне регулације на 
 животну средину 1662

446 Одлука о изради плана детаљне регу-
 лације блокова око Улице војводе Бојо-
 вића у Новом Саду са Решењем о не-
 приступању изради стратешке процене 
 утицаја  Плана детаљне регулације на 
 животну средину 1665

Рег. бр.         Предмет        Страна Рег. бр.         Предмет        Страна
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Рег. бр.         Предмет        Страна Рег. бр.         Предмет        Страна

447 Одлука о изради плана детаљне регу-
 лације простора за проширење стано-
 вања – Клиса у Старим Лединцима са 
 Решењем о неприступању изради стра-
 тешке процене утицаја  Плана детаљне 
 регулације на животну средину 1665

448 Одлука о изради плана детаљне регула-
 ције викенд-зоне „Главица“ у КО Срем-
 ска Каменица са Решењем о непристу-
 пању изради стратешке процене утица-
 ја  плана детаљне регулације на живо-
 тну средину 1667

449 Одлука о изради плана детаљне регу-
 лације „Мали до“ у Сремској Каменици 
 са Решењем о  изради стратешке про-
 цене утицаја Плана детаљне регула-
 ције на животну средину 1669

450 Одлука о изради измена и допуна Плана 
 детаљне регулације блокова око Маса-
 рикове улице у Новом Саду (локалитет 
 у Улици словачкој број 6) са Решењем 
 о неприступању изради стратешке про-
 цене утицаја одлуке о изменама и до-
 пунама плана детаљне регулације на 
 животну средину 1672

451 Решење о давању сагласности на Од-
 луку о изменама Програма пословања 
 Јавног комуналног предузећа „Водовод 
 и канализација“ Нови Сад за 2017. годину 1673

452 Решење о давању сагласности на Од-
 луку о изменама Програма пословања 
 Јавног комуналног предузећа „Градско 
 зеленило“ Нови Сад за 2017. годину 1674

453 Решење о давању сагласности на Од-
 луку о изменама Програма пословања 
 Јавног комуналног предузећа „Новоса-
 дска топлана“ Нови Сад за 2017. годину 1674

454 Решење о давању сагласности на Од-
 луку о изменама Програма пословања 
 ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2017. 
 годину 1674

455 Решење о давању сагласности на Од-
 луку о изменама Програма пословања 
 Јавног комуналног предузећа „Зоохиги-
 јена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 
 2017. годину 1675

456 Решење о давању сагласности на Од-
 луку о изменама Програма пословања 
 Јавног комуналног предузећа „Лисје“ 
 Нови Сад за 2017. годину 1675

457 Решење о давању сагласности на Од-
 луку о изменама Програма пословања 
 Јавног градског саобраћајног предузећа 
 „Нови Сад“ Нови Сад за 2017. годину 1675

458 Решење о давању сагласности на Од-
 луку о изменама Програма пословања 
 Јавног комуналног предузећа „Пут“ 
 Нови Сад за 2017. годину 1676

459 Решење о давању сагласности на Од-
 луку о изменама Програма пословања 
 Јавног предузећа „Спортски и послов-
 ни центар Војводина“ Нови Сад за 
 2017. годину 1676

460 Решење о давању сагласности на Од-
 луку о изменама Програма рада Исто-
 ријског архива Града Новог Сада, Нови 
 Сад за 2017. годину 1676

461 Решење о давању сагласности на Од-
 луку о изменама Програма рада Позо-
 ришта младих, Нови Сад за 2017. годину 1676

462 Решење о давању сагласности на Од-
 луку о измени Програма рада Стерији-
 ног позорја, Нови Сад за 2017. годину 1677

463 Решење о давању сагласности на Од-
 луку о изменама и допунама Програма 
 рада Новосадског позоришта – Újvidéki 
 Színház, Нови Сад за 2017. годину 1677

464 Решење о давању сагласности на Од-
 луку о изменама и допунама Програма 
 рада Музеја Града Новог Сада, Петро-
 варадин за 2017. годину 1677

465 Решење о давању сагласности на Од-
 луку о изменама Програма рада Уста-
 нове за израду таписерија „Атеље 61“, 
 Петроварадин за 2017. годину 1677

466 Решење о давању сагласности на Од-
 луку о изменама Програма рада Град-
 ске библиотеке у Новом Саду, Нови 
 Сад за 2017. годину 1678

467 Решење о давању сагласности на Од-
 луку о изменама и допунама Програма 
 рада Завода за заштиту споменика 
 културе Града Новог Сада, Нови Сад 
 за 2017. годину 1678

468 Решење о давању сагласности на Од-
 луку о изменама Програма рада Култу-
 рног центра Новог Сада, Нови Сад за 
 2017. годину 1678

469 Решење о давању сагласности на Од-
 луку о изменама и допунама Програма 
 рада Установе за културу и образова-
 ње Културни центар „Младост“, Футог 
 за 2017. годину 1678

470 Решење о давању сагласности на Од-
 луку о изменама Програма рада Уста-
 нове за културу и образовање Културни 
 центар „Кисач“, Кисач за 2017. годину 1679
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Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Oдговорни уредник: Данило Дурутовић.
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

471 Решење о давању сагласности на Од
 луку о изменама  Програма рада Тури-
 стичке организације Града Новог Сада 
 са Финансијским планом и Програмом 
 и планом промотивних активности 
 Града Новог Сада за 2017. годину 1679
472 Решење о давању назива улици у 
 Новом Саду, број 020-872/2017-I  
 (Улица Рудолфа Бручија) 1679
473 Решење о давању назива улици у 
 Новом Саду, број 020-873/2017-I 
 (Улица Јована Солдатовића) 1680
474 Решење о давању назива улици у 
 Ветернику, број 020-874/2017-I 
 (Улица Живана Милисавца) 1680
475 Решење о давању назива улици у Каћу, 
 број 020-891/2017-I (Улица манастирска) 1680
476 Решење о давању сагласности на Од-
 луку о изменама и допуни Статута Јав-
 ног комуналног предузећа „Водовод и 
 канализација“ Нови Сад 1680
477 Решење о давању сагласности на Од-
 луку Надзорног одбора Јавног комуна-
 лног предузећа „Пут“ Нови Сад о рас-
 подели добити за 2016. годину 1681
478 Решење о давању сагласности на Од-
 луку о изменама критеријума и мерила 
 за одређивање висине накнаде која се 
 плаћа за издавање лиценце за обав-
 љање енергетских делатности 1681
479 Решење о одобравању Боћарском са-
 везу Нови Сад употребе назива Града 
 Новог Сада у називу спортског удружења 1681
480 Решење о престанку дужности члана 
 Надзорног одбора Јавног комуналног 
 предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад 1682
481 Решење о именовању члана Надзорног 
 одбора Јавног комуналног предузећа 
 „Паркинг сервис“ Нови Сад 1682
482 Решење о престанку дужности предсе-
 дника Надзорног одбора Јавног кому-
 налног предузећа „Паркинг сервис“ 
 Нови Сад 1683

483 Решење о престанку дужности чланице 
 Надзорног одбора Јавног комуналног 
 предузећа „Пут“ Нови Сад 1683

484 Решење о престанку дужности члана 
 Надзорног одбора Јавног комуналног 
 предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад 1683

485 Решење о престанку дужности чланицe 
 Управног одбора Завода за здравствену 
 заштиту радника Нови Сад 1683

486 Решење о именовању чланицe Управ-
 ног одбора Завода за здравствену за-
 штиту радника Нови Сад 1684

487 Решење о престанку дужности члана 
 Управног одбора Завода за хитну меди-
 цинску помоћ Нови Сад 1684

488 Решење о именовању члана Управног 
 одбора Завода за хитну медицинску 
 помоћ Нови Сад 1684

489 Решење о престанку дужности чланице 
 Надзорног одбора Завода за хитну ме-
 дицинску помоћ Нови Сад 1685

490 Решење о именовању чланице Надзо-
 рног одбора Завода за хитну медицин-
 ску помоћ Нови Сад 1685

491 Решење о разрешењу и именовању 
 чланице Школског одбора Основне 
 школе „Бранко Радичевић“, Нови Сад   1685

492 Решење о престанку дужности члана 
 Надзорног одбора Јавног предузећа 
 „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови 
 Сад 1685

493 Решење о именовању члана Надзорног 
 одбора Јавног предузећа „Урбанизам“ 
 Завод за урбанизам Нови Сад 1686

494 Решење о престанку функције заменика 
 градског правобраниоца
 (Снежана Кнежевић) 1686

495 Решење о разрешењу и именовању два 
 члана Школског одбора Основне школе 
 „Светозар Марковић Тоза“, Нови Сад 1687


