
На основу члана 184. став 1. тачка 1. Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник Републике Србије“, број 18/16) и члана 106. став 1. Статута Града
Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08),

Скупштина Града Новог Сада на ХХХУП седници од 15. јуна 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Укида се Решење о враћању утрина и пашњака Скупштине Града Новог Сада
број 462–24/93–1–9 од 16. и 20. децембра 1994. године, 2у делу који се односи на парцелу
број 2857, Кампула, пашњак у површини од 62а 95111 КО Буковац, у ставу 1, алинеји
првој диспозитива, док у осталом делу решење остаје непромењено.

П. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог Сада“.

Образложење
Грађани села Буковац поднели су 1993. године захтев за враћање утрина и

пашњака селу на коришћење сагласно одредбама Закона о враћању утрина и пашњака
(„Службени гласник Републике Србије“, број 16/92). На предлог Секретаријата за

урбанизам, стамбене послове и заштиту животне средине, Управе за имовинско правне
послове Града Новог Сада, Скупштина Града Новог Сада је на ХХ1 седници од 16. и 20.

децембра 1994. године донела Решење о враћању утрина и пашњака под бројем 462–24/93–

1–9, којим решењем се селу Буковац враћају утрине и пашњаци на коришћење, између
осталих и парцела број 2857, Кампула, пашњак у површини од 62а 95 1112 КО Буковац.
Решење је постало правоснажно и извршно, што је и констатовано закључком од 10.

августа 1995. године који је донео напред наведени секретаријат, те је село Буковац
укњижено као корисник наведеног земљишта.

Поднеском од 22. маја 2018. године Градској управи за имовину и имовинско-
правне послове обратило се Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови
Сад, ради решавања питања водоснабдевања насеља Буковац, обзиром да је проблем
водоснабдевања вишедеценијски и да је везан и за ширење насеља у више зоне које не

могу бити снабдевене из постојеће мреже. Из тих разлога дешавало се да куће које се
налазе на већим надморским висинама нису имале довољан притисак или нису имале

уопште воду. Месна заједница „Буковац“ се због тога више пута обраћала Граду Новом
Саду и Јавном комуналном предузећу „Водовод и канализација“ Нови Сад за решавање
питања водоснабдевања. Пројекат водоснабдевања друге висинске зоне насеља Буковац
урађен је 2016. и 2017. године. Из буџета Града Новог Сада обезбеђено је 40.000.000,00
динара за реализацију изградње. Радови на изградњи су започети 2017. године и завршени
у априлу 2018. године. Паралелно са овим поступком трајао је и поступак измене плана
генералне регулације насеља Буковац како би се парцела на којој је требао да се гради
резервоар за другу висинску зону ставила у обухват плана, а све у сврху прибављања
неопходних дозвола и израду потребне техничке документације за изградњу резервоара.
У току је обезбеђење средстава за ову инвестицију, а у међувремену Скупштина Града
Новог Сада донела је Одлуку о изменама и допунама плана Генералне регулације
насељеног места Буковац (локалитет резервоар) („Службени лист Града Новог Сада“, број
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50/ 17) којим је опредељена парцела будућег резервоара, чиме су се стекли услови да се
инвестиција реализује. Парцела на којој је планирано да се изгради резервоар је парцела
број 2857 КО Буковац чији је корисник село Буковац и која је Решењем о враћању утрина
и пашњака број 462–24/93-1–9 од 16. и 20. децембра 1994. године дата на коришћење селу
Буковац. Како се ради о општем интересу становника Буковца који већ дуже време немају
решено питање водоснабдевања, потребно је да се наведена парцела изузме из поменутог
Решења и врати Граду Новом Саду на привођење исте урбанистичкој намени.

О предлогу Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад
обавештена је дописом од 29. маја 2018. године и Месна заједница „Буковац“.

Одредбом члана 184. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени
гласник Републике Србије“, број 18/16) прописано је да се решење може укинути у
целини или делимично, уколико је решење постало извршно, а укидање је потребно ради
отклањања, између осталог, поремећаја у привреди, ако сврха укидања не може успешно
да се отклони другим средствима којима се мање дира у стечена права. Обзиром да ће
изградњом резервоара у Буковцу, становници Буковца решити питање водоснабдевања, а
које питање је од интереса за све становнике Буковца, то је на основу наведеног одлучено
као у диспозитиву.

Доставити:
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3. Архиви
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