
На  основу  чпана  39. тачка  51. Статута  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лисТ  Града  
Новог  Сада , број  11/19), а  у  вези  са  чланом  9. Закона  о  културним  добрима  (,,Службени  
гласник  РС  бр. 71/94, 52/1 1 - др. закони , 99111 - др. закон  и  6/20 

- др. закон), Скупштина  
Града  Новог  Сада  ва  IУ  седници  од  15. октобра  2020. године, доноси  

пРогРАМ  
СПРОВОЂЕЊА  МЕРА  ТЕХНИЧКЕ  ЗАLВТИТЕ  нА  клтним  ДОБРИМА  

у  грлду  новом  слду  

ј  

Овим  програмом  утврђују  се  културна  добра  на  којима  ће  се, у  складу  са  овим  
програмом , спроводити  мере  техничке  заштите  за  која  су  обезбеђена  средства  у  буііету  
Града  Новот  Сада  за  2020. годину, у  оквиру  раздела  Градске  управе  за  културу  као  и  
субјекти  који  ће  учествовати  у  реализацији  овог  програма. 

1Ј  

Културна  добра  из  тачке  I. овог  програма  су  просторно  културно-историјска  целина  
Горња  и  Доња  Тврђава  са  подтрађем  у  Петроварадину , утврђена  за  непокретно  културно  
добро  од  великог  значаја  Одлуком  о  утврђивању  непокретних  културних  добара  од  великог  
значаја  (,,Службени  лист  АгIв , 

 број  25/91), просторно  културно-историјска  целина  старо  
језгро  Новог  Сада, утврђена  Одлуком  о  утврђивању  старогјезгра  Новог  Сада  за  просторну  
куnтурно-историјску  целину  (,,Службени  гласник  РС , 

 број  7/08) и  просторно  културно -
историјска  целина  Алмашки  крај  у  Новом  Саду, утврђена  Одлуком  о  утврђивању  
Алмапіког  краја  у  Новом  Саду  за  просторну  културно -историјску  целину  (,,Службени  
гnасник  РС , 

 број  47/19). 

јјI 

Протрам  спровођења  мера  техничке  заштите  на  културним  добрима  у  Граду  Новом  
Саду, реализоваће  се  у  складу  са  Финансијским  планом  и  Програмом  рада  Завода  за  
заштиту  споменика  културе  Града  Новог  Сада, Нови  Сад  за  2020. годину, а  подразумева  
извођење  конзерваторско -рестаураторских  и  грађевинско -занатских  радова, као  и  стручни  
и  конзерваторски  надзор  над  радовима. 

ју  

Радови  из  тачке  јјј. овог  програма  реализоваће  се  на  објектима  и  просторима  унутар  
просторно  културно-историјских  целина  из  тачке  Iі. овог  програма  и  то: 

1. Објекат  у  Улици  београдска  бр.  3, Петроварадин  - санација  и  реконструкција  
зида  двориnіног  објекта  на  регулацији  Улице  проте  Михалџића; 

2. Објскат  у  Улици  београдска  бр. 5, Петроварадин  - обнова  крова  дворишног  
објекта ; 

дф  
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З . Објекат  у  Улици  београдска  бр. 8, Петроварадин , у  скаду  са  актом  Републичког  
завода  за  заштиту  споменика  културе  бр. 1-1040/2020 од  4. августа  2020. године  
- обнова  крова  двориілног  објекта; 

4. Објекат  у  Улици  београдска  бр. 10, Петроварадин  - обнова  крова  дворишног  
објекта; 

5. Објекат  у  Улици  беотрадска  бр. 13, Петроварадин , у  складу  с  актом  Републичког  
завода  за  заіптиту  споменика  културе  бр. 1-1041/2020-1 од  4. автуста  2020. 
године  - обнова  крова  дворишног  објекта; 

6. Објекат  у  Улици  бсоградска  бр. 17, Петроварадин , у  складу  с  актом  Републичког  
завода  за  заштиту  споменика  културе  бр. 3/2249 од  30. децембра  2016. године  - 
обнова  крова; 

7. Српска  православна  црква  Светог  апостола  Павла  у  Улици  Владимира  Назора  
66, Петроварадин  - обнова  фасаде  и  тротоара  око  цркве; 

8. Објекат  у  Упици  проте  Михалџића  бр. 2, Петроварадин  - обнова  крова  
дворишног  објекта; 

9. Објекат  у  Улици  проте  Михалџића  бр. 2а, Петроварадин , у  складу  с  актом  
Републичкот  завода  за  заштиту  споменика  културе  бр. 1-1089/2020-1 од  б. 

августа  2020. године  - обнова  и  гемоделовање  уличне  фасаде; 

10. Објекат  у  Улици  проте  Михалџића  бр. 4, Петроварадин  - обнова  крова  
дворишнот  објекта; 

1 1. Објекат  у  Улици  проте  Михалџића  бр. 10, Петроварадин , у  складу  с  актом  
Републичког  завода  за  заштиту  споменика  културе  бр. 1-776/20 19- 1 од  1 1. 

октобра  2019. тодине  - обнова  дворишног  дсла  крова; 

12. Објекат  у  Улици  проте  Михалџића  бр. 14, Петроварадин , у  складу  с  актом  
Републичког  завода  за  заштиту  споменика  културе  бр. 1-1091/2020-1 од  6. 

автуста  2020. године  - обнова  крова  дворишног  објекта; 

13. Објекат  у  Улици  Штросмајерова  бр. 5, Петроварадин , у  складу  с  актом  
Републичкот  завода  за  заштиту  споменика  културе  бр. 1-1029/2020-1 од  6. 

августа  2020. године  - обнова  крова  дворишног  објекта; 

14. Објекат  у  Улици  Штросмајерова  бр. 7, Петроварадин  - обнова  крова  дворипіног  
објекта; 

15. Објекат  у  Улици  Штросмајерова  бр.  9, Петроварадин  - обнова  крова  дворимног  
објекта ; 

16. Објекат  у  Улици  Штросмајерова  бр.  10, Петроварадин  - обнова  крова  
дворишнот  објекта; 

17. Објекат  у  Улици  Штросмајерова  бр. 12, Петроварадин , у  складу  с  актом  
Републичког  завода  за  заштиту  споменика  културе  бр. 1-1 143/2020-1 од  12. 

автуста  2020. године  - обнова  крова  дворишног  објекта ; 
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1 8. Објекат  у  Улици  Штросмајерова  бр. 14, Петроварадин , у  складу  с  актом  
Републичког  завода  за  заштиту  споменика  културе  бр. 1-1144/2020-1 од  12. 
августа  2020. године  - обнова  крова  дворишног  објекта; 

19. Објекат  у  Улици  алмашка  бр.  5 у  Новом  Саду  - обнова  фасаде  и  крова; 

20. Објекат  у  Улици  грчкошколска  бр.  8 у  Новом  Саду  - обнова  фасаде  и  крова; 

2 1. Објекат  у  Улици  дунавска  бр.  1 5 у  Новом  Саду, у  складу  с  актом  Релубличког  
завода  за  заштиту  споменика  културе  бр. 1-1063/2020 од  4. августа  2020. године  
- обнова  фасаде; 

22. Објекат  у  Улици  дујјавска  бр.  33 у  Новом  Саду, у  складу  с  актом  Републичког  
завода  за  заштиту  споменика  културе  бр. 1-1092/2020-1 од  12. августа  2020. 
године  - обнова  фасаде  и  крова; 

23. Зидана  барокна  капија  у  Улици  Ђуре  Јакціића  бр.  7-9 у  Новом  Саду, у  складу  с  
актом  Републичког  заnода  за  заштиту  споменика  културе  бр. 1- 1030/2020- 1 од  6. 
августа  2020. године  - обнова  капије  са  парипадајућим  оградним  зидом; 

24. Објекат  у  Улици  златне  греде  бр. 10 у  Новом  Саду  - обнова  фасаде  и  крова; 

25. Објекат  у  Улици  златне  греде  бр. 25 у  Новом  Саду  - обнова  фасаде  и  крова; 

26. Објекат  у  Улици  Змај  Јовина  бр!  6 у  Новом  Саду  - обнова  фасаде; 

27. Објекат  у  Улици  крала  Александра  бр. 4 у  Новом  Саду  - обнова  фасаде; 

28. Објекат  у  Улици  Пашићева  бр. 35 у  Новом  Саду  - обнова  фасаде  и  крова; 

29. Објекат  у  Улици  Светозара  Милетића  бр.  5 у  Новом  Саду  - обнова  фасаде; 

30. Објекат  у  Улици  Светозара  Милетића  бр.  9 у  Новом  Саду, у  складу  с  актом  
Републичког  завода  за  заштиту  споменика  културе  бр. 1- 1062/2020- 1 од  30. јула  
2020. године  - обнова  фасаде; 

3 1. Објекат  у  Улици  Светозара  Милетића  бр. 1 1 у  Новом  Саду, у  складу  с  актом  
Републичког  завода  за  заштиту  споменика  културе  бр.  1-2291/2019-1 од  17. 
децембра  2019. године  - обнова  фасадне  декорације ; 

32. Објекат  на  Тргу  Марије  Трандафил  бр. 12 у  Новом  Саду  - обнова  фасаде, и  
33. Објекат  на  Трифковићевом  тргу  бр.  2 у  Новом  Саду  - обнова  забатног  зида. 

v 

У  цил,у  реализације  овог  програма, 3авод  за  заштиту  споменика  куліуре  Града  
Новог  Сада, Нови  Сад  обратиће  се  Министарству  културе  и  информисања  Реnублике  
Србије  са  захтевом  за  одређивање  Завода  за  заштиту  сnоменика  културе  Града  Новог  Сада, 
Нови  Сад, као  стараоца  за  спровођење  мера  запітите  културног  добра  сходно  члану  33. 
Закона  о  културним  добрима. 

/ 
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уј  

Поред  обавезе  из  тачке  У. оВог  програма, Завод  за  запітиту  споменика  културе  Града  
Новог  Сада, Нови  Сад, у  обавезије  да: 

- Прибави  услове  за  предузимање  мера  техничке  запітите  од  стране  Републичког  
завода  за  заштиту  споменика  културе, за  објекте  из  тачке  ЈУ. Подтач. 
4,5,7,10,11,12,15,16,18,19, 20, 21, 22, 27, 29, 30,31, 32 и  33. овог  програма, 

- Изради  проnисану  техничку  документацију , 

- Спроведе  поступкејавних  набавки , 

- Прибави  неопходна  акта  у  складу  са  прописима  о  планирању  и  изградњи  и  
прописима  о  комуналном  уређењу  Града  Новог  Сада, 

- Врми  стручни  и  конзерваторски  надзор, и  

- Обави  и  друге  активности  неопходне  за  реализацију  овог  програма. 

ујј  

Извемтај  о  реализацији  овог  програма  и  коришћсњу  одобрених  средстава , Завод  за  
заштиту  споменика  културе  Града  Новог  Сада, Нови  Сад  ће  сачинити  у  року  од  30 дана  по  
реализацији  активности  из  тачке  111. овог  програма  и  доставити  Скупштини  Града  Новог  
Сада. 

уIIј  

У  реализацији  овог  програма  учествоваће  и  други  органи  Града  Новог  Сада, као  и  
јавна  и  јавно-комунална  предузећа  и  установе  чији  је  оснивач  Град  Нови  Сад, у  складу  са  
својим  надлежностима . 

јх  

Овај  програм  ступа  на  снагу  наредног  дана  од  дана  објавњивања  у  ,,Службеном  
листу  Града  Новог  Сада . 

РЕПУБЈІИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 6-3/2020-193-1 
15. октобар  2020. године  
НОВИ  САД  
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