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На основу члана 35. став 6. 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, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19
– др. закон и 9/20) и члана 39. тачка 7. Статута Града Новог
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на XI седници од 12. марта 2021.
године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОСТОРНОГ
ПЛАНА ГРАДА НОВОГ САДА (ЛОКАЛИТЕТ
РАДНЕ ЗОНЕ У КАЋУ)
Члан 1.
Овом одлуком, а на основу Одлуке о изради измена и
допуна Просторног плана Града Новог Сада (локалитет
радне зоне у Каћу) („Службени лист Града Новог Сада“,
брoj 42/20), мења се и допуњује ПРОСТОРНИ ПЛАН ГРАДА
НОВОГ САДА („Службени лист Града Новог Сада“, број
11/12) (у даљем тексту: План) за локалитет радне зоне у
Каћу.
Одлуком о изменама и допунама Плана обухваћен је
део подручја у обухвату Плана, у Катастарској општини (у
даљем тексту: КО) Каћ и КО Ченеј унутар описане границе.
За почетну тачку описа границе измена и допуна Плана
(унутар КО Каћ), утврђена је тачка на пресеку северне
границе парцеле број 6617 (атарски пут) и северне планиране регулационе линије Државног пута IБ-12 у источном
делу Плана. Од ове тачке у правцу запада граница прати
северну границу парцела бр. 6617 (атарски пут), 6510, 4537,
6630, 4536, 6509 (индустријска пруга), 6631 (атарски пут),
6633 (саобраћајница). Даље, граница прелази у КО Ченеј
и прати јужну границу парцеле број 4184 (индустријска
пруга) до пресека са западном границом парцеле број
3748/2. Од ове тачке, граница скреће ка југу, прати западну
границу парцеле број 3748/2 до југозападне границе поменуте парцеле. Даље, граница скреће ка југоистоку и прати
југозападну границу парцела бр. 3748/2, 3747/2, 3746/4,
3746/5, 3746/6, 3745/2, 3744/3, 3744/4, 3743/2, 3741/2, 3740/2,
3738, 3737, 3736, 3733/3, 3733/4, 3731, 3729, 3725/2, 3726/2,
3723/2, 3724/3, 3722/3, 3722/2, 3722/5, 3721, 3720/2, 3717/2,

примерак 510,00 динара

3716 и 4172 и продуженим правцем југозападне границе
парцеле број 4172 долази до границе КО Ченеј и КО Каћ.
Од ове тачке, граница скреће ка југу, прати границу KO
Ченеј и КО Каћ и долази до тачке број 18 која је тачка
разграничења КО Каћ и КО Нови Сад III. Даље, граница
скреће ка истоку, прелази у КО Каћ и прати јужну границу
парцеле број 6515 (Државни пут IБ-12), пресеца парцелу
број 6509 (индустријска пруга) и долази до тромеђе парцела
бр. 4600, 6512 (Државни пут IБ-12) и 6509 (индустријска
пруга), наставља у правцу истока, прати јужну границу
парцеле број 6512 (Државни пут IБ-12), западну и јужну
границу парцеле број 4599/1 и западну границу парцеле
број 4712 и долази до пресека са управним правцем повученим из југозападне преломне тачке границе парцеле број
6464 (канал). Даље, граница прати описани правац, јужну
границу парцела бр. 6464 (канал) и 4712, југоисточну границу парцеле број 6465 (канал) до крајње источне преломне
тачке парцеле број 6465 (канал). Од ове тачке, граница
наставља у правцу истока правцем паралелним са јужном
границом парцеле број 4724, у дужини од 110 m, затим
граница скреће ка североистоку и долази до тромеђе парцела бр. 4712, 4778/1 и 6686 (саобраћајница). Даље, граница
прати јужну границу парцеле број 6686 (саобраћајница),
скреће ка западу и прати северну границу парцела бр. 6686
(саобраћајница) и 4712 до пресека са источном границом
парцеле број 4599/1. Од ове тачке, граница наставља у
правцу севера, прати источну границу парцеле број 4599/1
и њеним продуженим правцем пресеца парцелу број 6512
(Државни пут IБ-12) и парцелу број 4494/3 и долази до јужне
границе парцеле број 4494/2. Даље, граница скреће ка
истоку, прати јужну границу парцела бр. 4494/2, 4493/2,
4492/2, 4491/2, 4490/2, 4489/2, 4488/2, 4487/2, 4487/1, 4484/4,
4484/5, 4484/2, 6626/1, 4389/2, 4388/2, северну границу
парцеле број 6512 (Државни пут IБ-12), северну регулациону линију петље „Каћ“, северну регулациону линију Државног пута IБ-12 до тромеђе парцела бр. 4258/2, 4258/3 и
4257, затим у правцу севера прати границу парцела бр.
4258/2 и 4257 до пресека са северном планираном регулационом линијом режијске саобраћајнице. Даље, граница
прати северну планирану регулациону линију режијске
саобраћајнице, пресеца атарски пут и долази до почетне
тачке описа границе измена и допуна Плана.
Одлуком о изменама и допунама Плана обухвата се
369,54 ha.
Члан 2.
У Плану одељак „2. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПРОСТОРА“
„Табела 1. Биланс површина у оквиру обухвата плана“, у
делу „Пољопривредно земљиште“ број: „41.942,40“ замењује
се бројем: „41.805,43“, а број: „59,99“ замењује се бројем:
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„59,8“. У делу „Грађевинска подручја насеља, грађевинско
земљиште у атару (гробља, радне зоне, турист. спорт.
рекреативне површине, специјална намена)“ број:
„17.115,37“ замењује се бројем: „17.252,34“, а број: „24,48“
замењује се бројем: „24,7“.
У ставу 10. у првој алинеји проценат: „3,06 %“, замењује
се процентом: „3,25 %“, а у трећој алинеји проценат: „1,22
%“ замењује се процентом: „1,44 %“.
У ставу 12. у првој реченици проценат: „24,48 %“,
замењује се процентом: „24,7 %“.
У „Табели 2: Учешће грађевинског земљишта и атара у
површини катастарских општина“ у делу „Каћ“ број: „6020.82“
замењује се бројем: „5878,61“, број: „91,91“ замењује се
бројем: „78,5“, број: „6550.96“ замењује се бројем: „6408,75“,
број: „87.50.“ замењује се бројем: „85,60“, број: „936.11“
замењује се бројем: „1078,32“, а број: „12.50“ замењује се
бројем: „14,4“.
У ставу 13. број: „41.942,40 ha“ замењује се бројем:
„41.805,43 ha“.
У „Табели 3: Упоредни биланс учешћа пољопривредног
и шумског земљишта у општини Нови Сад – Град и у АП
Војводини“ у делу „Њиве“ број: „44867“ замењује се бројем:
„44725“, а у делу „Пољопривредно земљиште“ број: „49769“,
замењује се бројем: „49627“.
У „Табели 5. Биланс пољопривредног земљишта по
културама у атару“ у делу „Каћ“ број: „5736,45“ замењује
се бројем: „5594,42“, број: „99,26“ замењује се бројем:
„99,24“, број: „5778,99“ замењује се бројем: „5636,78“, број:
„95,28“ замењује се бројем: „95,89“, а број: „6065,15“
замењује се бројем: „5878,61“.
У делу „Укупно“ број: „39481,01“ замењује се бројем:
„39338,8“, број: „98,01“ замењује се бројем: „98,00“, број:
„40283,87“ замењује се бројем: „40141,66“, број: „93,98“
замењује се бројем: „93,96“, а број: „42863,08“ замењује се
бројем: „42720,87“.
У одељку „3. МРЕЖА НАСЕЉА, ДИСТРИБУЦИЈА
СЛУЖБИ И ДЕЛАТНОСТИ“ пододељак „3.2. Просторни
развој и дистрибуција привредних делатности“ подтачка
„3.2.1. Дистрибуција привредних делатности унутар
насеља“ став 4. прва реченица број: „1761,9 ha“ замењује
се бројем: „1898,87 ha“.
У ставу 10. друга реченица број: „124,0 ha“ замењује се
бројем: „263 ha“, а у ставу 11. трећа реченица број: „49,0
ha“ замењује се бројем: „188 ha“.
У одељку „4. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И
ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА“ пододељак „4.3. Енергетска инфраструктура“ подтачка „4.3.1. Електроенергетски систем“ став 5. у табели после речи: „ТС „Ковиљ“
Северозападно од насеља Ковиљ“ додају се речи: „ТС
„Каћ“ У радној зони насеља Каћ“.
У табели „Далеководи (ДВ) 400 kV,110 kV и кабловски
(КВ) 110 kV водови“ после речи: „ДВ 110 kV за ТС "Нови
Сад 7" и ТС "Нови Сад 1" од ТС "Нови Сад 3“ додају се
речи: „ДВ 110 kV за ТС „Каћ““.
У одељку „7. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА
ГРАЂЕЊА ЗА ДЕЛОВЕ ТЕРИТОРИЈЕ ЗА КОЈЕ НИЈЕ
ПРЕДВИЂЕНА ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ИЛИ
УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА“ став 1. после речи: „ужих
подручја“ брише се тачка и додаје се зарез и речи:
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„као и за делове грађевинског земљишта ван грађевинског
подручја насеља за које се утврди директно спровођење
на основу овог плана.“
После пододељка „7.2. Услови за уређивање туристичко-спортско-рекреативних површина“ додаје се
нови пододељак „7.3. Услови за уређивање и изградњу
привредних делатности – део радне зоне у КО Каћ, са
окружењем“, који гласи:
„7.3. Услови за уређивање и изградњу привредних
делатности – део радне зоне у КО Каћ, са окружењем
На територији КО Каћ, изван грађевинског подручја
насеља, дефинисано је грађевинско земљиште за привредне делатности. Део тог простора спроводи се директно
на основу овог плана и намењен је за радну зону. Локалитет радне зоне са окружењем се простире северно од
Државног пута IБ реда ознаке 12 (Суботица – Сомбор –
Оџаци – Бачка Паланка – Нови Сад – Зрењанин – Житиште
– Нова Црња – државна граница са Румунијом (гранични
прелаз Српска Црња) (М-7) (у даљем тексту: ДП 12), све
до железничке пруге Нови Сад – Орловат (РЖП 208).
Западно и јужно од локалитета радне зоне планирају се
инфраструктурни коридори за потребе радне зоне који се
такође дефинишу овим планом.
На остатку обухваћеног простора задржава се пољопривредно земљиште које се спроводи на основу планова
генералне регулације насељених места Каћ и Ченеј, осим
земљишта које се издваја за две ретензије, јужно од ДП
12, и спроводе на основу овог плана. Планирају се и значајни
енергетски коридори који се дефинишу овим планом.
Радна зона планира се на површини од 190,47 ha као
вишенаменски простор за примарне, секундарне и
терцијарне делатности. Омогућава се формирање мањих
или већих пословних комплекса, у складу са планским
параметрима.
Приступ и инфраструктурно опремање локалитета радне
зоне планира се са ДП 12.
Секундарне и терцијарне делатности планирају се на
мањим парцелама у непосредном окружењу постојеће
станице за снабдевање горивом, док се на већем делу
простора, на коме су претежно парцеле већих површина,
планирају примарне, секундарне и терцијарне делатности.
Локалитет радне зоне са окружењем налази се на „Старој
високој обали Дунава“, због чега представља зону постојећих
и потенцијалних археолошких локалитета, у којој је евидентирано осам локалитета са археолошким садржајем.
Опис границе локалитета радне зоне са окружењем
Локалитет радне зоне са окружењем обухвата грађевинско подручје у КО Каћ и КО Ченеј унутар описане границе.
За почетну тачку описа границе локалитета радне зоне
са окружењем (унутар КО Каћ), утврђена је тачка на пресеку
северне границе парцеле број 6617 (атарски пут) и северне
планиране регулационе линије ДП 12 у источном делу
Плана. Од ове тачке у правцу запада граница прати северну
границу парцела бр. 6617 (атарски пут), 6510, 4537, 6630,
4536, 6509 (индустријска пруга), 6631 (атарски пут), 6633
(саобраћајница). Даље, граница прелази у КО Ченеј и прати
јужну границу парцеле број 4184 (индустријска пруга) до
пресека са западном границом парцеле број 3748/2. Од
ове тачке, граница скреће ка југу, прати западну границу
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парцеле број 3748/2 до југозападне границе поменуте парцеле. Даље, граница скреће ка југоистоку и прати југозападну
границу парцела бр. 3748/2, 3747/2, 3746/4, 3746/5, 3746/6,
3745/2, 3744/3, 3744/4, 3743/2, 3741/2, 3740/2, 3738, 3737,
3736, 3733/3, 3733/4, 3731, 3729, 3725/2, 3726/2, 3723/2,
3724/3, 3722/3, 3722/2, 3722/5, 3721, 3720/2, 3717/2, 3716
и 4172 и продуженим правцем југозападне границе парцеле
број 4172 долази до границе КО Ченеј и КО Каћ. Од ове
тачке, граница скреће ка југу, прати границу KO Ченеј и КО
Каћ и долази до тачке број 18 која је тачка разграничења
КО Каћ и КО Нови Сад III. Даље, граница скреће ка истоку,
прелази у КО Каћ и прати јужну границу парцеле број 6512
(ДП 12), пресеца парцелу број 6509 (индустријска пруга) и
долази до тромеђе парцела бр. 4600, 6512 (ДП 12) и 6509
(индустријска пруга), наставља у правцу истока, прати јужну
границу парцеле број 6512 (ДП 12), западну и јужну границе
парцеле број 4599/1 и западну границу парцеле број 4712
и долази до пресека са управним правцем повученим из
југозападне преломне тачке границе парцеле број 6464
(канал). Даље, граница прати описани правац, јужну границу
парцела бр. 6464 (канал) и 4712, југоисточну границу парцеле број 6465 (канал) до крајње источне преломне тачке
парцеле број 6465 (канал). Од ове тачке, граница наставља
у правцу истока правцем паралелним са јужном границом
парцеле број 4724, у дужини од 110 m, затим граница скреће
ка североистоку и долази до тромеђе парцела бр. 4712,
4778/1 и 6686 (саобраћајница). Даље, граница прати јужну
границу парцеле број 6686 (саобраћајница), скреће ка
западу и прати северну границу парцела бр. 6686 (саобраћајница) и 4712 до пресека са источном границом парцеле
број 4599/1. Од ове тачке, граница наставља у правцу
севера, прати источну границу парцеле број 4599/1 и њеним
продуженим правцем пресеца парцелу број 6512 (ДП 12)
и парцелу број 4494/3 и долази до јужне границе парцеле
број 4494/2. Даље, граница скреће ка истоку, прати јужну
границу парцела бр. 4494/2, 4493/2, 4492/2, 4491/2, 4490/2,
4489/2, 4488/2, 4487/2, 4487/1, 4484/4, 4484/5, 4484/2, 6626/1,
4389/2, 4388/2, северну границу парцеле број 6512 (ДП 12),
северну регулациону линију петље „Каћ“, северну регулациону линију ДП 12 до тромеђе парцела бр. 4258/2, 4258/3
и 4257, затим у правцу севера прати границу парцела бр.
4258/2 и 4257 до пресека са северном планираном регулационом линијом режијске саобраћајнице. Даље, граница
прати северну планирану регулациону линију режијске
саобраћајнице, пресеца атарски пут и долази до почетне
тачке описа границе локалитета радне зоне са окружењем.
Локалитет радне зоне са окружењем обухвата 369,54 ha.
Опис граница грађевинског земљишта изван
насељеног места за подручја која се реализују на основу
овог плана
Грађевинско земљиште изван насељеног места површине од 190,47 ha намењено за радну зону северно од
ДП 12 у КО Каћ планира се унутар описане границе.
За почетну тачку описа радне зоне утврђена је тачка на
тромеђи парцела бр. 6512 (ДП 12), 6509 (индустријска пруга)
и 6636 (пут). Од ове тачке у правцу североистока граница
прати источну границу парцела бр. 6509 (индустријска
пруга) и 6510 (индустријска пруга) и долази до тромеђе
парцела бр. 6506, 6510 (индустријска пруга) и 6617 (пут),
затим скреће ка југоистоку, прати северну границу парцеле
број 6617 (пут) до пресека са продуженим правцем северне
планиране регулационе линије режијске саобраћајнице.
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Даље, граница скреће ка југозападу, прати претходно описан правац и северну планирану регулациону линију
режијске саобраћајнице до тромеђе парцела бр. 4257,
4258/1 и 4258/2, затим скреће ка југу, прати источну границу
парцеле број 4258/2 и долази до тромеђе парцела бр. 4257,
4258/2 и 4258/3. Даље, граница скреће ка западу, прати
јужну регулациону линију режијске саобраћајнице до
тромеђе парцела бр. 4527/2, 6636 (пут) и 6527/1, затим
скреће ка југу и западу пратећи границу парцеле број 6636
(пут) и долази до почетне тачке описа границе грађевинског
земљиште изван насељеног места намењеног за радну
зону северно од ДП 12. Од овог грађевинског земљишта
изван насељеног места намењеног за радну зону сверно
од ДП 12 издваја се део који остаје намењен за пољопривредно земљиште, унутар описане границе: за почетну
тачку описа утврђена је тачка на пресеку источне планиране
регулационе линије саобраћајнице и правца који је паралелан северној регулационој линији планиране трансформаторске станице на растојању од 30 m. Од ове тачке у
правцу истока граница прати претходно описан правац до
пресека са границом парцела бр. 4515/1 и 4514/1 (пут),
затим скреће ка југозападу, прати грaницу парцела бр.
4515/1 и 4514/1 (пут) до пресека са северном планираном
регулационом линијом режијске саобраћајнице. Даље,
граница скреће ка западу, прати северну планирану регулациону линију режијске саобраћајнице до пресека са
источном планиранoм регулационом линијом саобраћајнице,
затим скреће ка северу, прати источну планирану регулациону линију саобраћајнице и долази до почетне тачке
описа границе.
Грађевинско земљиште изван насељеног места површине од 1,36 ha намењено за приступни пут и ретензију
југозападно од ДП 12 у КО Каћ планира се унутар описане
границе.
За почетну тачку описа границе грађевинског земљишта
изван насељеног места намењеног за приступни пут и
ретензију југозападно од ДП 12 утврђена је тачка на тромеђи
парцела бр. 6512 (ДП 12), 4599/1 и 6687/1 (пут). Од ове
тачке у правцу југа граница прати западну границу парцела
бр. 6687/1 (пут), 4713/1 и источну планирану регулациону
линију приступног пута и долази до северне границе парцеле
број 6464 (канал), затим скреће ка западу, прати северну
границу парцеле број 6464 (канал) до пресека са западном
планираном регулационом линијом приступног пута. Даље,
граница скреће ка северу, прати западну планирану регулациону линију приступног пута до пресека са јужном планираном регулационом линијом ретензије, затим скреће
ка западу и ка северу пратећи јужну и западну планирану
регулациону линију ретензије и долази до пресека са јужном
границом парцеле број 4599/1. Од ове тачке граница скреће
ка североистоку, прати јужну границу парцеле број 4599/1
до пресека са западном планираном регулационом линијом
ретензије, затим скреће ка северу, прати западну планирану
регулациону линију приступног пута до пресеке са јужном
границом парцеле број 6512 (ДП 12). Даље, граница скреће
ка истоку, прати јужну границу парцеле број 6512 (ДП 12)
и долази до почетне тачке описа границе грађевинског
земљишта изван насељеног места намењеног за приступни
пут и ретензију југозападно од ДП 12.
Грађевинско земљиште изван насељеног места од 1,33
ha намењено за ретензију југоисточно од ДП 12 у КО Каћ
планира се унутар описане границе.
За почетну тачку описа границе грађевинског земљишта
изван насељеног места намењеног за ретензију југоисточно
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од ДП 12 утврђена је тачка на пресеку северне планиране
регулационе линије ретензије и северну границе парцеле
број 6465 (канал). Од ове тачке у правцу југозапада граница
прати северну границу број 6465 (канал) до пресека са
јужном планираном регулационом линијом ретензије, затим
скреће ка северозападу, прати јужну планирану регулациону линију ретензије до пресека ка западном планираном
регулационом линијом ретензије. Даље, граница скреће
ка североистоку, прати западну планирану регулациону
линију ретензије до пресека са северном планираном регулационом линијом ретензије, затим скреће ка истоку, прати
северну планирану регулациону линију ретензије и долази
до почетне тачке описа границе грађевинског земљишта
изван насељеног места намењеног за ретензију југоисточно
од ДП 12.

7.3.1. Правила уређења

Табела број 1: Биланс површина локалитета радне зоне
НАМЕНА ПОВРШИНА
Радна зона – секундарне и
терцијарне делатности

Локалитет радне зоне је саобраћајном мрежом подељен
на 12 урбанистичких блокова.

Површина Проценат
(ha)
(%)
1,60

0,74

Радна зона – примарне, секундарне
и терцијарне делатности

165,67

86,88

Трансформаторска станица

12,24

6,13

Мерно-регулациона гасна станица

0,02

0,01

Хидротехнички објекат (црпне
станице)

0,04

0,02

Саобраћајне површине

10,9

6,22

190,47

100

УКУПНО

Намена земљишта са поделом на просторне целине
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Табела број 2: Биланс површина простора ван
локалитета радне зоне
Површина Проценат
(ha)
(%)

Блок 1, у коме се налази постојећа станица за снабдевање
горивом, намењен је за секундарне и терцијарне делатности.

НАМЕНА ПОВРШИНА
Ретензије

2,39

3,35

Највећи део простора намењен је за примарне, секундарне и терцијарне делатности. Планира се 11 блокова
(блокови 2–12) који су ограничени атарским путевима, који
су планирани за проширење у нове саобраћајнице. Поред
њих, саобраћајну мрежу чини и Летњи пут Каћ – Римски
шанчеви и планирана режијска саобраћајница, која се
наслања на постојећу петљу ДП 12 и Државног пута IIА
реда ознаке 129 (Каћ – Шајкаш – Тител – Перлез – Ковачица
– Сечањ – државна граница са Румунијом (гранични прелаз
Јаша Томић)) који пролази кроз Каћ. У западном делу
обухваћеног простора, ван локалитета радне зоне, уз
режијску саобраћајницу, планира се трансформаторска
станица (у даљем тексту: ТС). Уз ову режијску саобраћајницу
планирају се и две црпне станице и мерно-регулациона
гасна станица.

Саобраћајне површине

1,26

1,64

Мелиорациони канали

1,36

1,69

Пољопривредно земљиште

174,06

93,32

УКУПНО

179,07

100,00

Спратност објеката је до П/ВП+1. За административне
објекте, као и за специфичне објекте са посебним конструктивним и обликовним захтевима, због технолошких потреба,
не условљава се спратност и висина, уз дефинисану зону
заштите до 150 m, због близине планираног аеродрома.
Поред радне зоне, простор се намењује за пољопривредно земљиште.
На обухваћеном простору дефинишу се инфраструктурни
објекти и системи неопходни за функционисање радне
зоне. Ван радне зоне, површине испод енергетских коридора
задржавају намену пољопривредног земљишта.
Нумерички показатељи
Укупна површина простора радне зоне
са окружењем

369,54 ha.

Површина локалитета радне зоне
(простор за привредне делатности)

190,47 ha.

Површина простора ван радне зоне
(пољопривредно земљиште)

179,07 ha.

План регулације површина јавне намене са нивелацијом
Површине јавне намене
Од целих и делова постојећих парцела образоваће се
парцеле јавне намене према графичком приказу ДР-3 „План
саобраћаја, нивелације и регулације са планом регулације
површина јавне намене дела радне зоне у КО Каћ“, у размери 1:2.500.
Површине јавне намене су:
- саобраћајне површине: целе парцеле бр. 4258/2, 4259/2,
4260/2, 4261/2, 4262/3, 4262/4, 4264/2, 4265/2, 4266/2, 4267/1,
4267/2, 4268/2, 4269/2, 4270/2, 4271/2, 4272/2, 4273/2, 4274/2,
4275/2, 4276/2, 4277/2, 4278/2, 4279/2, 4280/2, 4281/2, 4282/2,
4371/2, 4372/2, 4373/2, 4375/2, 4377/2, 4378/2, 4379/2, 4381/2,
4382/2, 4383/2, 4384/2, 4385/2, 4386/2, 4388/2, 4389/2, 4390/2,
4390/4, 4392/2, 4392/3, 4484/2, 4487/2, 4514/1, 6619/1, 6619/2,
6621/2, 6622/1, 6622/2, 6623, 6624, 6629, 6636 и делови
парцела бр. 4252, 4253, 4254, 4255, 4256, 4257, 4258/1,
4259/1, 4260/1, 4261/1, 4262/1, 4262/2, 4264/1, 4265/1, 4266/1,
4268/1, 4269/1, 4270/1, 4271/1, 4272/1, 4273/1, 4274/1, 4275/1,
4276/1, 4277/1, 4278/1, 4279/1, 4280/1, 4281/1, 4282/1, 4356,
4357, 4358, 4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4364, 4365, 4366,
4367, 4368, 4369, 4370, 4371/1, 4372/1, 4373/1, 4375/3,
4375/4, 4378/1, 4379/1, 4381/1, 4382/1, 4383/1, 4384/1, 4385/1,
4386/1, 4388/1, 4389/1, 4393, 4394, 4395, 4396, 4397, 4398,
4399, 4400/1, 4400/2, 4401, 4402, 4452, 4453, 4454, 4455,
4456, 4457, 4458, 4459, 4460, 4461, 4462, 4463, 4464, 4465,
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4466, 4467, 4468, 4469, 4477, 4478, 4479, 4480/1, 4480/2,
4481, 4482, 4483/2, 4487/1, 4488/1, 4489/1, 4490/1, 4491/1,
4492/1, 4493/1, 4494/1, 4495/1, 4496/1, 4497/1, 4498/1, 4499/1,
4500/1, 4501/1, 4502/1, 4503/1, 4504/1, 4505/1, 4506/1, 4507/1,
4508/1, 4509/1, 4510/1, 4511/1, 4512/1, 4513/1, 4515/1, 4516/1,
4517/1, 4518/1, 4519/1, 4520/1, 4521/1, 4522/1, 4523/1, 4524/1,
4525/1, 4526/1, 4527/1, 4528/1, 4528/2, 4533, 4534, 4535,
4599/1, 4712, 6617, 6620, 6626/1, 6627;
- ретензија: део парцеле број 4712;
- црпна станица: делови парцела бр. 4385/1, 4508/1,
4509/1;
- мерно-регулациона станица: део парцеле број 4388/1;
- ТС: делови парцела бр. 4384/1, 4520/1, 4521/1, 4522/1.
У случају неусаглашености бројева наведених парцела
и бројева парцела на графичком приказу ДР-3, важи графички приказ. Планиране регулационе линије дате су у
односу на осовине саобраћајница или у односу на постојеће
границе парцела. Осовине саобраћајница дефинисане су
координатама осовинских тачака које су дате на графичком
приказу.
План нивелације
Локалитет радне зоне са окружењем налази се на
надморској висини од 78,50 m до 82,50 m. Планиране
саобраћајнице у највећој мери прате постојећи терен.
Уздужни падови су испод 1 %, а најчешће око 0,2 %. Након
детаљнијих снимања терена у оквиру пројектовања
саобраћајница, могућа су одређена одступања, тако да
нивелациони план представља основу за даљу разраду.
Остало земљиште треба уредити након реализације
саобраћајница. У оквиру датог нивелационог решења
дозвољена су одступања уз поштовање основне концепције
Плана. Планиране коте заштитног тротоара објеката више
су за 0,2 m од нивелете саобраћајнице, односно треба их
ускладити са нивелетом планиране саобраћајнице, а рачунати са попречним падом од 2 %.
Планом нивелације дати су следећи елементи:
- кота прелома нивелете осовине саобраћајница;
- интерполоване коте;
- нагиб нивелете.
Трасе, коридори и капацитети инфраструктуре
Саобраћајна инфраструктура
Радна зона „Каћ“ има повољне саобраћајне услове за
лоцирање привредних делатности које захтевају добар
приступ друмском и железничком саобраћају. У њој се
саобраћајна инфраструктура изградила у складу са динамиком изградње објеката у зони.
У постојећем стању је радна зона друмским саобраћајем
директно повезана на ДП 12. Саобраћајни прикључак је
реализован на км 179+541 преко раскрснице у нивоу и то
са Општинским путем Каћ – Римски Шанчеви. Поред овог
општинског пута радна зона је опслужена и сервисном
саобраћајницом која је паралелна са ДП 12 као и мрежом
постојећих атарских путева мале ширине па је мимоилажење
или претицање на њима веома отежано.
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Директан излазак радне зоне на ДП 12 омогућује у
садашњем стању брзу конекцију са Државним путем I реда
ознаке А1 (стара ознака Е-75) (Државна граница са
Мађарском (гранични прелаз Хоргош) – Нови Сад – Београд
– Ниш – Врање – државна граница са Македонијом (гранични
прелаз Прешево)), (у даљем тексту: ДП А1), а у будућности
и са Државним путем IБ реда ознаке 21 (Нови Сад – Ириг
– Рума – Шабац – Коцељева – Ваљево – Косјерић – Пожега
– Ариље – Ивањица – Сјеница) тј. тзв. „Фрушкогорским
коридором“ (у даљем тексту: ДП 21). Поред овога, у
будућности ће бити омогућено и остваривање везе са
железничким саобраћајем преко Индуструјског колосека
ка Рафинерији „Нови Сад“, односно преко Локалних железничких пруга бр. 304 (Подбара – Распутница „3“ – Распутница „2“ – (Каћ)) и 305 ((Римски Шанчеви – Распутница „1“
– Распутница „3“ – (Подбара)).
Основу саобраћајног система радне зоне чине постојеће
саобраћајне површине, које ће се попунити новим, а које
ће бити у функцији корисника радне зоне. На обухваћеном
простору се не одвија јавни градски превоз, нити постоје
изграђене бициклистичке стазе и тротоари.
Планирано решење саобраћајне мреже заснива се пре
свега на уклапању планиране мреже улица и путева са
постојећом сервисном саобраћајницом и атарским путевима. Саобраћајна мрежа прилагођена је планираним
наменама простора, као и конфигурацији терена. У Плану
је дат акценат на повећавању безбедности саобраћаја и
на решавању првенствено пешачких и бициклистичких
кретања.
Анализа токова путничког и теретног саобраћаја показује
да зона поред северног прикључка на ДП 12 треба да буде
повезана и са његове јужне стране, а све у циљу
растерећења Каћке петље и омогућавања бржег и лакшег
приступа радној зони из правца Новог Сада и Зрењанина.
Јавни превоз
Поред могућности одвијања аутомобилског, у свим улицама су створени и услови и за одвијање аутобуског (јавног)
саобраћаја па се стога планира одвијање јавног аутобуског
саобраћаја дуж улица у којима за тим има потребе, а све
у циљу што веће прерасподеле путовања са путничког
аутомобила на јавни превоз и бицикле. Аутобуске нише је
могуће извести тамо где то просторни и саобраћајни услови
дозвољавају, иако оне нису уцртане у графичком приказу
ДР-3 „План саобраћаја, нивелације и регулације са планом
регулације површина јавне намене дела радне зоне у КО
Каћ“, у размери 1:2.500. Могуће је дефинисање траса линија
јавног градског превоза унутар радне зоне, у складу са
плановима развоја Јавног градског саобраћајног предузећа
„Нови Сад“ Нови Сад и потребама корисника простора.
Бициклистички и пешачки саобраћај
У оквиру попречних профила улица планирају се бициклистичке стазе и тротоари обострано, или једнострано, у
зависности од ширине улице, али увек за двосмерно
кретање ових категорија учесника у саобраћају. На
појединим местима су планирани и пешачко-бициклистички
пролази који треба да обезбеде повољније услове за ту
врсту учесника у саобраћају.
Најважнија бициклистичка стаза је планирана дуж ДП
12, односно дуж сервисне саобраћајнице која је паралелана
са ДП 12. Бициклистичка стаза је једнострана али планирана
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за двосмерни саобраћај и омогућује везу са планираним
бициклистичким стазама дуж ДП 21 као и будућу бициклситичку везу ка Жабљу, Зрењанину и Новом Саду.
Пошто афирмација бициклистичког саобраћаја треба
да буде у што ширем обиму како би се овај вид превоза
што више популаризовао, Планом се оставља могућност
изградње тротоара и бициклистичких стаза, иако ове
саобраћајне површине нису уцртане у графичком приказу
ДР-3, или у карактеристичном попречном профилу. Услов
за реализацију су испуњени сви саобраћајни услови са
становишта законске регулативе.
Поред бициклистичких стаза Планом се оставља
могућност и изградње бициклистичких паркинга истог или
већег капацитета као и паркинга за путничке аутомобиле.
Станицa за снабдевање горивом
Постојећа станица за снабдевање горивом се задржава,
а омогућава се и проширење њеног садржаја, у складу са
условима дефинисаним у подтачки 7.3.2. „Правила грађења“,
у делу „Услови за реализацију саобраћајних површина“.
Планирани прикључци на ДП 12 треба да омогућавају
ефикасно и безбедно одвијање саобраћаја у зони прикључка
станице, што се пре свега односи на положај у односу на
раскрсницу, пешачки прелаз, аутобуско стајалиште и сл.
По правилу, најмања удаљеност прилаза станице за
снабдевање горивом од суседне раскрснице је 25 m.

12. март 2021.

Могућа је изградња нових станица за снабдевање горивом, према условима дефинисаним Планом. Локација станице треба да задовољи све услове управљача пута, надлежних установа, јавних и јавних комуналних предузећа.
Могу се градити станице за снабдевање горивом као
комплементарни садржај на комплексима намењеним за
друге делатности на подручју Плана, у складу са условима
за те намене и уз поштовање саобраћајних, противпожарних и других прописа који регулишу безбедност њиховог
коришћења и спречавају угрожавање окружења.
Паркирање
И поред планиране редовне линије јавног градског превоза и мреже бициклистичких стаза, постоји потреба да се
у оквиру комплекса обезбеде паркинг места за путничке
аутомобиле. У постојећим комплексима углавном су
изграђена паркиралишта и такав начин решавања
паркирања треба примењивати и убудуће. Паркинзи у улицама и на јавним површинама у радној зони нису дозвољени
(осим паркинга за бицикле).
На слободним површинама унутар радних комплекса,
где се планирају нови радни простори формираће се паркинг простори за путничка возила (на три радника једно
возило) по принципу паркирања на сопственој парцели или
у складу са нормативима зависно од функције комплекса.
Паркинзи за теретна возила, аутобусе и радне машине се
дозвољавају према потребама корисника али искључиво
на сопственим парцелама.

Табела број 3: Нормативи за паркирање путничких аутомобила у зависности од намене објеката
Објекти

Тип објекта
управно-административни објекат

комунална предузећа

Јединица мере

Једно паркинг
место на:

m2

40–60

запослен

5–7

m2

25–35

запослен

3–5

m

25–35

запослен

3–5

m2

45–60

запослен

7–9

m

100–150

запослен

15–50

m2

30–60

запослен

4–6

m

60–80

запослен

3–5

запослен

3–5

m

100–150

запослен

25–60

2

агенције
администрација,
индустрија,
занатство,
образовање,
рекреација

пословни простор

2

индустрија

електро-сервис

2

занатске радње
магацини и складишта

2

продавнице

робне куће
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У односу на предочене нормативе у табели, потребно
је задовољити један од услова за одређивање броја паркинга или према броју запослених или према површини
изграђеног објекта у одређеној намени.
Положај и димензије саобраћајних површина у простору
дефинисани су у односу на осовинску мрежу и постојеће
границе парцела, како је дато на графичком приказу ДР-3.
Попречни профили планиране уличне мреже саставни су
део овог плана и у Плану је приказан попречни профил
типске улице ширине 15 m.
Водна инфраструктура
Снабдевање водом
Снабдевање водом радне зоне решава се преко планиране водоводне мреже, са повезивањем на водоводни
систем Града Новог Сада.
Планира се изградња примарне водоводне мреже, дуж
ДП 12 са профилом Ø 250 mm, која ће повезати водоводни
систем Града Новог Сада и насеља Каћ.
Унутар радне зоне планира се изградња секундарне
водоводне мреже дуж свих планираних саобраћајница где
то околна намена простора захтева. Планирана секундарна
водоводна мрежа биће профила Ø 100 и Ø 150 mm, повезаће
се на планирану примарну водоводну мрежу и функционисаће као једна целина.
Воду потребну за технолошки процес, уколико се не
може обезбедити из јавног водовода, могуће је обезбедити
захватањем површинских или подземних вода према
намени, условима и приоритету у коришћењу вода,
одређеним чланом 71. Закона о водама.
Одвођење отпадних и атмосферских вода
Одвођење отпадних и атмосферских вода решава се
преко сепаратног канализационог система.
Канализациона мрежа отпадних вода биће оријентисана
ка канализационом систему Града Новог Сада. Планом се
омогућава да се мањи део отпадних вода из радне зоне
оријентише на канализациони систем насеља Каћ, водећи
рачуна о капацитету постојећег система канализације у
Каћу.
Дуж ДП 12 планира се изградња колектора отпадних
вода профила 400 mm, који ће бити реципијент отпадних
вода, са простора радне зоне.
Планирана секундарна канализациона мрежа која се
планира у свим постојећим и планираним улицама, биће
профила  250 и 300 mm и оријентисаће се на планирану
примарну канализацију отпадних вода.
Кроз израду пројектно-техничке документације прецизно
ће се утврдити капацитети планиране канализационе мреже,
те су у том смислу могућа мања одступања од профила
датих Планом.
Имајући у виду да је терен изразито равничарски, и да
се постижу знатне дубине укопавања, Планом се планира
изградња две црпне станице отпадних вода, шахтног типа.
Црпне станице ће се рализовати на парцелама предвиђеним
за ту намену.
Планом се омогућава реализација додатних црпних
станица које се могу рализовати у регулацији улице, шахтног типа, а све у складу са пројектно-техничком документа-
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цијом која се буде радила за потребе изградње канализационог система.
На подручју радне зоне могуће је реализовати и каналиазциону мрежу отпадних вода под притиском, а све у
складу са посебно прибављеним условима од Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад.
Квалитет отпадних вода које се могу упустити у канализациони систем дефинише надлежно комунално
предузеће уколико су услови за упуштање у канализациони
систем којим управља надлежно комунално предузеће
строжи од услова датим Уредбом о граничним вредностима
емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово
достизање ("Сл. гласник РС", бр. 67/11, 48/12 и 1/16). У
супротном технолошке отпадних вода могу се испуштати
у јавну канализациону мрежу у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у воде и роковима
за њихово достизање. Oтпадне воде које не задовољавају
тражени квалитет, морају се претходно третирати, односно,
пречистити до прописаног квалитета, а пре упуштања у
јавну канализацију.
До изградње планиране канализационе мреже, Планом
се оставља могућност да се отпадне воде решавају преко
водонепропусних септичких јама на парцелама корисника.
Посебно се инсистира на водонепропусности септичких
јама, да не би дошло до загађења подземних слојева. Септичке јаме треба поставити минимално 3 m од границе
суседних парцела.
Одвођење атмосферских вода решава се преко планиране канализационе мреже атмосферских вода, са
оријентацијом на постојеће мелиорационе канале, који
функционишу у склопу мелиорационог слива „Ковиљ“. У
питању су канали К-612 и К-611.
Упуштање атмосферских вода из радне зоне у мелиорационе канале биће у потпуности контролисано на начин
да ће се атмосферска вода из радне зоне прво ретензионирати на парцелама корисника, затим на две централне
ретензије, а све у циљу максималног растерећења
постојећих мелиорационих канала.
Планом се предвиђа изградња примарне и секундарне
канализационе мреже атмосферских вода, дуж свих
постојећих и планираних улица.
У циљу контролисаног испуштања атмосферских вода
са парцеле корисника, максимална количина атмосферских
вода која се може директно упустити у планирану уличну
атмосферску канализацију, ограничава се на Q = 30 l/s/ha
са водонепропусних површина (кровови и манипулативне
површине) при прорачуну са количином која одговара
двадесетоминутној киши повратног периода две године
– усвојити 120 l/s/ha.
Атмосферске воде, преко Q = 30 l/s/ha, морају се ретензионирати у оквиру комплекса и временски одложено
испуштати у канализациони систем.
Радна зона биће подељена у два сливна подручја,
источно и западно.
Планом се предвиђа изградња две централне ретензије,
једна за западни слив, а једна за источни слив. Унутар
парцела предвиђених за изградњу ретензија, реализоваће
се и сепаратори, таложници и друга пратећа опрема и
објекти, неопходни за несметано функционисање.
Атмосферске воде из централних ретензија ће се одводити у постојеће мелиорационе канале, који функционишу
у склопу мелиорационог слива „Ковиљ“, преко зацевљене
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канализационе мреже. Количина воде која се из ретензија
може упустити у мелиорационе канале условљена је капацитетом на који су мелиорациони канали пројектовани и
капацитетом црпне станице „Ковиљ“ који износи 2,35 m³/s
(2 × 1,175 m³/s).
Планом су предвиђене приступне саобраћајнице до
ретензија, и од ретензија до мелиорационих канала, како
би се омогућио приступ возилима и механизацији који ће
радити на одржавању ретензија. Унутар приступних
саобраћајница реализоваће се неопходна инфраструктура
за функционисање ретензија.
Профили канализационе мреже дати Планом су оквирни.
Кроз израду пројектно-техничке документације прецизно
ће се утврдити њихови капацитети.
Јужно од ДП 12 налазе се мелиорациони канали К-612
и К-611. Они се планом задржавају у складу са постојећим
стањем, уз могућност реконструкције. Јужно од њих налази
се мелиорациони канал К-600, чији заштитни појас са
северне стране се дефинише овим планом.
Канали К-611-1 и К-613 немају своје парцеле и није их
било могуће прецизно идентификовати пошто не постоје
у подлогама које су прибављене из Републичког геодетског
завода за потребе израде Плана. Планом се оставља
могућност њиховог озакоњења, уз услов да се не ремете
планирани садржаји и техничка решења дефинисана Планом.
У подтачки 7.3.2. Правила грађења у делу Водни услови,
дати су услови по питању заштите водних објеката.
У поступку обједињене процедуре и исходовања
локацијских услова и грађевинске дозволе за изградњу
планираних водних објеката, радиће се одговарајуће студије
у складу са Законом о водама ("Службени гласник РС", бр.
30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 - др. закон)
и Правилником о садржини и обрасцу захтева за издавање
водних аката, садржини мишљења у поступку издавања
водних услова и садржини извештаја у поступку издавања
водне дозволе ("Службени гласник РС", бр. 72/2017 и
44/2018 - др. закон).
Подземне воде
Меродавни нивои подземне воде су:
- максимални ниво подземне воде је од 76,00 до 79,20 m.н.в.
- минимални ниво подземне воде је од 74,80 до 75,50 m.н.в.
Правац пада водног огледала просечног нивоа подземних вода је североисток-југозапад, са смером пада
према југозападу.
Енергетска инфраструктура
Снабдевање електричном енергијом
Подручје радне зоне ће се снабдевати електричном
енергијом из јединственог електроенергетског система.
Основни објекти за снабдевање овог простора електричном енергијом биће ТС 110/20 kV „Римски шанчеви“ и планирана ТС 110/20 kV „Каћ“. Из ових објеката ће полазити
20 kV мрежа водова који ће снабдевати ТС 20/0,4 kV. Од
ових ТС ће полазити мрежа осветљења и нисконапонска
0,4 kV мрежа до објеката, чиме ће се обезбедити квалитетно снабдевање електричном енергијом овог подручја.
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Преко подручја прелазе далеководи 110 kV и то:
- далековод 110 kV број 175 ТС Нови Сад 3 – ТС Нови
Сад 4,
- далековод 110 kV број 176/1 ТС Нови Сад 3 – ТС Нови
Сад 9 и
- далековод 110 kV број 1005 ТС Нови Сад 3 – ТЕ-ТО
Нови Сад,
а у близини подручја се налазе трасе следећих далековода:
- далековод 400 kV број 450 ТС Нови Сад 3 – РП Младост,
- далековод 400 kV број 406/1 ТС Нови Сад 3 – РП Младост,
- далековод 220 kV број 217/1 ТС Нови Сад 3 – ТС Обреновац,
- далековод 220 kV број 275 ТС Нови Сад 3 – ТС
Зрењанин,
- далековод 110 kV број 176/2 ТС Нови Сад 9 – ТЕ-ТО
Нови Сад и
- далековод 110 kV број 176/3 ТС Нови Сад 4 – ТЕ-ТО
Нови Сад.
У западном делу радне зоне се планира изградња нове
ТС 110/20 kV „Каћ“ која је неопходна за реалиазцију планираних садржаја у радној зони. До локалитета планиране
ТС је потребно изградити приступни пут. За потребе ове
ТС планира се изградња два једносистемска далековода
110 kV како би се планирана ТС повезала на преносни
систем Републике Србије. Траса далековода је дата у графичком приказу Д-4 „План енергетске инфраструктуре и
електронских комуникација дела радне зоне у КО Каћ“.
Приликом израде пројектне документације одредиће се
положај стубова далековода, а могуће су и мање измене
трасе, у зависности од просторно-техничких услова.
У случају изградње у заштитном појасу далековода
потребна је сагласност „Електромрежа Србије” а.д. Београд,
при чему важе следећи услови:
− сагласност се даје на елаборат који инвеститор планираних објеката треба да обезбеди, а који израђује
овлашћена пројектна организација;
− садржај елабората и мере које се прописују приликом пројектовања и пре и за време извођења радова
прописује власник инсталације, а на основу важећих
закона, правилника и техничких прописа.
Претходно наведени услови важе приликом израде:
− елабората о могућностима градње планираних
објеката у заштитном појасу далековода; заштитни
појас далековода износи 25 m са обе стране далековода напонског нивоа 110 kV од крајњег фазног
проводника, односно 30 m од осе далековода;
− елабората утицаја далековода на потенцијално планиране објекте од електропроводног материјала; овај
утицај на цевоводе, у зависности од насељености
подручја, потребно је анализирати на максималној
удаљености до 1000 m од осе далековода;
− елабората утицаја далековода на телекомуникационе водове (не треба ако су у питању оптички
каблови); овај утицај, у зависности од специфичне
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отпорности тла и насељености подручја, потребно
је анализирати на максималној удаљености до 3000
m од осе далековода у случају градње телекомуникационих водова.
У близини далековода, а ван заштитног појаса, потребно
је размотрити могућност градње планираних објеката у
зависности од индуктивног утицаја на:
− потенцијалне планиране објекте од електропроводног материјала и
− потенцијалне планиране телекомуникационе водове
(ово није неопходно ако се користе оптички каблови).
Предвидети мере попут сопствених и колективних средстава заштите, галванских уметака чији је изолациони ниво
виши од граничних вредности утицаја, изоловање надземних делова пластичним омотачима и слично.
Уколико постоје метални цевоводи, у зависности од
насељености подручја, потребно је анализирати индуктивни
утицај на максималној удаљености од 1000 m од осе далековода. Индуктивни утицај, у зависности од специфичне
отпорности тла и насељености подручја, потребно је анализирати на максималној удаљености од 3000 m од осе
далековода, у случају градње телекомуникационих водова.
С обзиром на то да је подручје радне зоне намењено
пословно-производним делатностима, нови објекти ће се
снабдевати електричном енергијом углавном преко сопствених ТС и пратеће нисконапонске мреже или изградњом
нисконапонских прикључних водова из постојећих ТС, у
зависности од потреба. Нове ТС могу бити и дистрибутивног типа. Нове ТС ће се градити као стубне или као слободностојећи објекти на парцелама намењеним примарним,
секундарним и терцијарним делатностима, у складу са
важећом законском и техничком регулативом. Нове ТС ће
се градити и у оквиру објеката, у приземљу објекта. Ради
обезбеђења услова за интервенције у случају ремонта и
хаварије, свим ТС потребно је обезбедити колски прилаз
ширине минимално 3 m, а висине минимално 3,5 m у случају
постојања пасажа. Два надземна 20 kV вода (изводи „Каћ“
и „Ковиљ“ из ТС „Римски Шанчеви“) који прелазе преко
грађевинских парцела ће се делом или у потпуности демонтирати и изградити подземно у регулацијама постојећих и
планираних улица, уз услове „Електродистрибуције Нови
Сад“. Постојеће стубне ТС на обухваћеном подручју се
задржавају. За прикључење пословних објеката на средњем
напону са снагама већим од 1,5 МW ће се градити прикључна
разводна постројења на фронталним деловима парцела
због приступа. Не планира се изградња ТС ни разводних
постројења на угловима парцела код раскрсница због прегледности.
У регулацијама постојећих и планираних улица потребно
је изградити инсталацију јавног осветљења. Планиране 20
kV и 0,4 kV мреже градиће се подземно. У попречним профилима свих саобраћајница планирани су независни коридори за пролаз електро-енергетских каблова.
Снабдевање топлотном енергијом
Обухваћено подручје ће се снабдевати топлотном енергијом из гасификационог система, локалних топлотних
извора и обновљивих извора енергије.
Снабдевање из гасификационог система биће обезбеђено из главне мерно-регулационе станице (ГМРС) „Нови
Сад“ и из постојеће дистрибутивне гасне мреже насеља
Каћ.
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Да би се обезбедило снабдевање планираних садржаја
потребно је од раскрнице аутопута и ДП 12 изградити дистрибутивни гасовод средњег притиска од челичних цеви
(МОР 16 bar) до подручја радне зоне. Нови објекти ће се
снабдевати топлотном енергијом изградњом прикључака
од планираног гасовода средњег притиска до сопствених
мерно-регулационих станица (МРС) или изградњом
прикључака од постојеће дистрибутивне мреже, у зависности од потреба.
Потрошачи који не буду имали могућност прикључења
на гасификациони систем, могу се снабдевати топлотном
енергијом из локалних топлотних извора и коришћењем
обновљивих извора енергије.
На обухваћеном подручју се налазе следећи гасни
објекти:
- главни разводни чвор (ГРЧ) Немановци;
- транспортни гасовод МГ-02 ГРЧ Госпођинци – ГМРС
Нови Сад;
- транспортни гасовод РГ-04-04 ГРЧ Госпођинци – ГМРС
Нови Сад;
- транспортни гасовод РГ-04-11 ГРЧ Госпођинци – ГРЧ
Футог;
- транспортни гасовод РГ-04-11/III ГРЧ Госпођинци – ГРЧ
Футог.
Преко подручја у окружењеу радне зоне пролазе следећи
нафтоводи:
- Нафтовод Бачко Ново Село – Нови Сад (ознака ДН-1)
у новом енергетском коридору са паралелно положеним телеметријским оптичким каблом;
- Нафтовод Надрљан – Рафинерија нафте Нови Сад;
- Нафтовод Елемир – Рафинерија нафте Нови Сад.
Око гасовода и нафтовода је дефинисан заштитни коридор који износи 30 m лево и десно од осе цеви и у коме
није дозвољена изградња објеката за рад и становање, а
остали објекти се могу градити уз услове и сагласност
предузећа које обавља делатност транспорта гаса, односно
нафте.
Завршена је изградња нове трасе нафотовода Надрљан
– Рафинерија нафте Нови Сад (РННС) и Елемир – РННС
у новом енергетском коридору који је дефинисан у западном делу подручја. Постојећи нафтоводи ће остати у земљи
конзервирани и у случају хаварије на новом коридору новоположене трасе (који условљавају дужи застој у његовом
раду), могу се поново активирати као алтернативна
варијанта постојећег система. Изградња објеката у
постојећем коридору могућа је само уз услове и сагласност
НИС Гаспром њефт.
У новом енергетском коридору, уз нафтовод ДН 1 се
планира изградња деонице продуктовода Нови Сад – Сомбор, према Просторном плану подручја посебне намене
система продуктовода кроз Републику Србију (Сомбор –
Нови Сад – Панчево – Београд – Смедерево – Јагодина
– Ниш) („Службени гласник РС“, број 19/11).
Пројектовање и извођење термоенергетских инсталација
и објеката радити у свему према важећим законима и правилницима из ове области, а посебно према Правилнику
о условима за несметан и безбедан транспорт природног
гаса гасоводима притиска већег од 16 bar („Службени глас-
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ник РС“, бр. 37/13 и 87/15), Правилнику о условима за
несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar („Службени гласник РС“, број
86/15) и Правилнику о техничким условима за несметан и
безбедан транспорт нафтоводима и продуктоводима („Службени гласник РС“, број 37/13).

се изградња оптичког кабла уз ДП 12 и дуж планираног
Oпштинског пута Каћ – Римски Шанчеви.

Посебно се препоручује што већа употреба обновљивих
извора енергије.

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

За искоришћење соларне енергије, осим пасивних
система, на објектима се могу постављати фотонапонски
модули и топлотни колектори. Применом топлотних колектора могу се постићи значајне уштеде код употребе топле
потрошне воде и приликом загревања унутрашњих
просторија у објектима.
Системи са топлотним пумпама могу се постављати у
сврху загревања или хлађења објеката. Ако се постављају
хоризонталне и вертикалне гео-сонде, могу се поставити
искључиво на парцели инвеститора. У случају ископа бунара
(осим за физичка лица) потребно је прибавити сагласност
надлежног органа.
Постројења за производњу електричне и топлотне
енергије из биомасе или у комбинацији са другим ОИЕ могу
се градити у оквиру пословно-производних комплекса. За
изградњу оваквих објеката обавезна је урбанистичког
пројекта. Такође је обавезна израда процене утицаја на
животну средину. Енергија дрвне и биљне биомасе се може
искористити као енергент у локалним топлотним изворима.
Производња електричне, односно топлотне енергије за
сопствене потребе коришћењем обновљивих извора
енергије сматра се мером ефикасног коришћења енергије.
Електронске комуникације
Подручје ће бити комплетно прикључено на системе
електронских комуникација.
Планира се осавремењавање телекомуникационих чворишта у циљу пружања нових сервиса корисницима. Планира се и даље постављање мултисервисних платформи
и друге опреме у уличним (спољним) кабинетима у склопу
децентрализације мреже.
Спољни кабинети се могу постављати на осталом
земљишту, као и на јавној површини, у регулацијама
постојећих и планираних саобраћајница, на местима где
постоје просторне и техничке могућности. Уколико се
постављају на јавној површини, потребно је да буду на
постојећим или планираним трасама водова електронских
комуникација. Удаљеност ових уређаја од укрштања путева
треба да износи минимално 20 m од осовине. Уколико се
кабинети постављају на осталом грађевинском земљишту,
потребно им је обезбедити колски приступ ширине минимално 3 m. Планира се и изградња приводних каблова и
Wi-Fi приступних тачака, као и постављање система за
видео-надзор, у оквиру регулација површина јавне намене
(на стубовима јавне расвете, семафорима, рекламним
паноима и сл.) и у оквиру осталих површина (на објектима).
Да би се обезбедило проширење мреже електронских
комуникација потребно је у регулацијама улица и до нових
објеката изградити подземну мрежу цеви кроз које ће пролазити будућа инсталација електронских комуникација. У
попречним профилима улица резервисани су независни
коридори за мрежу електронских комуникација. Планира

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

- антенски системи мобилне телефоније, као и осталих
електронских комуникација, могу се постављати на
антенске стубове уз обавезну сагласност власника,
односно корисника парцеле; антенске стубове могуће
је постављати на парцелама намењеним произвднопословним делатностима на удаљености од најближих
објеката за боравак људи минимално једнакој висини
стуба; базне станице постављати у подножју стуба, уз
изградњу оптичког приводног кабла до базне станице;
- антенске системе постављати уз поштовање свих правилника и техничких препорука из ове области;
- уколико се у близини налазе стубови, односно локације
других оператера, размотрити могућност заједничке
употребе;
- обавезно је извршити периодична мерења јачине електромагнетног зрачења у близини антенског система;
- за постављање антенских система и базних станице
мобилне телефоније и осталих електронских система
обавезно је претходно позитивно мишљење надлежнe
управе.
План уређења зелених површина
На подручју радне зоне планирају се зелене површине
у категорији зеленила на површинама јавне намене – дрвореди у профилима саобраћајница, као и у категорији зеленила на површинама осталих намен – високо и средње
растиње у функцији заштите обрадивих површина у
окружењу од неповољних утицаја радних делатности на
комплексима, као и у обрнутом смеру, ради заштите делатности од неповољних утицаја ветра и непожељне
инсолације.
Основне функције зелених површина су стварање
повољног микроклимата, заштита од прашине и гасова,
стварање слободних простора за краћи одмор радника.
Избор биљних врста одређује се према карактеристикама
производње, карактеру и концентрацији штетних материја,
а такође њиховим еколошким, функционалним и декоративним својствима. Засади треба да се карактеришу високом отпорношћу на гасове, дим и прашину. Фаворизовати
аутохтоне дрвенасте врсте, при чему треба избегавати
инвазивне врсте. У производним зонама зеленило треба
да омогући изолацију главних административних и јавних
објеката и главних пешачких праваца.
На граници простора радне зоне са околним наменама
пожељно је избегавати врсте дрвећа и жбуња које
представљају прелазне домаћине одређених паразита
пољопривредних култура или воћака. То су врсте: Berberis
sp. – берберис, Cotoneaster sp. – котонеастер, Pyracantha
sp. – ватрени грм, Sorbus sp. – јаребика, Acer negundo –
јавор и сл.
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Ободом планираних комплекса у функцији пословања
треба планирати заштитни појас различите спратности, од
високе лишћарске вегетације, а остатак комплекса уредити
на начин да се несметано врши функционисање и обављање
делатности. Паркинг-просторе равномерно покрити високом
лишћарском вегетацијом, а слободне зелене површине
треба да садрже травни покривач. Прилазе и улазе у комлексе и објекте нагласити декоративном вегетацијом. У
оквиру пословних комплекса – парцела минимална површина
зеленила је 25 %, од чега је високо зеленило најмање 60 %.
Садња уличних дрвореда, једноструких или двоструких,
вршиће се у складу са расположивим простором у оквиру
профила улица. Дрвореде је потребно парцијално допунити
жбунастим врстама, због бољег очувања биодиверзитета.
Саднице садити на расторању од 10 m или иза сваког четвртог паркинг места, уколико су планирани у оквиру
саобраћајне површине.
На простору испод електроенергетских коридора не
планира се садња високог дрвећа, а у зависности од величине површине под коридором, формираће се ниска полегла
вегетација, травњаци, лековито биље, бобичаво воће и
разне повртарске културе.
Заштита градитељског наслеђа
Подручје локалитета радне зоне са окружењем налази
се на Старој обали Дунава – Археолошком подручју, у зони
познатих и потенцијалних локалитета са археолошким
садржајем и остацима материјалне културе из праисторијских
периода, времена антике, доба Сеобе народа, средњег и
новог века.
У документацији надлежног Завода за заштиту споменика
културе Града Новог Сада, регистровано је осам археолошких локалитета на обухваћеном простору, који су назначени на графичком приказу ДР-2.
Локалитети се налазе на следећим катастарским парцелама:
− Локалитет број 5 – Попов салаш, парцеле бр. 4511/1–
4527/1, 4577–4596, 4599/1 и околне парцеле у КО
Каћ;
− Локалитет број 5а, парцеле бр. 4568–4570 и околне
парцеле у КО Каћ;
− Локалитет број 10 – Над ритом, парцеле бр. 4496/1–
4501/1 и околне парцеле у КО Каћ;
− Локалитет 10а – Над ритом, парцеле бр. 4470–4476
и околне парцеле у КО Каћ,
− Локалитет 10б – Над ритом, парцеле бр. 4505/1–
4509/1 и околне парцеле у КО Каћ;
− Локалитет 11 – Над ритом, парцела бој 4492/1 и
околне парцеле у КО Каћ;
− Локалитет 19а – Салашине, Немановци, парцеле бр.
3747/2, 3748/2, 3750, 3752, 3754 и околне парцеле у
КО Ченеј;
− Источна зона Локалитета број 48, Огледна поља и
Немановци, парцеле бр. 3172, 3716, 3717/2, 3720/2,
3722/1 КО Ченеј и 4565–4570 КО Каћ.
Услови и мере заштите простора
У зонама познатих локалитета са археолошким садржајем обавезна су претходна заштитна археолошка
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истраживања. Обавеза инвеститора је да приликом израде
пројектне документације, пре изградње инвестиционог
објекта, исходује претходне услове и мере заштите надлежног Завода за заштиту споменика културе Града Новог
Сада.
Локалитет радне зоне са окружењем заузима део високе
Старе обале Дунава и њеног залеђа, насељаване од
праисторијског времена до данас, а која по својим геоморфолошким карактеристикама и до сада регистрованим
локалитетима са археолошким садржајем, представља и
зону потенцијалних археолошких локалитета (насеља и
гробаља). Зато се инвеститори изградње нових објеката и
инфраструктуре на целом обухваћеном простору обавезују
да, уколио приликом извођења земљаних радова наиђу на
археолошко налазиште или предмете, одмах без одлагања
стану, оставе налазе у положају у којем су нађени и обавесте надлежни Завода за заштиту споменика културе
Града Новог Сада.
Услови и мере заштите животне средине
Ради очувања и унапређења квалитета животне средине,
у складу са Законом о заштити животне средине („Службени
гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др.
закон, 43/11 – УС, 14/16, 76/18, 95/18 – др. закон, 95/18 – др.
закон), приликом реализације планских решења подразумева се спречавање свих видова загађења.
Изградња привредних објеката ће се спроводити у складу
са важећим техничким нормативима за изградњу, уз
пpимену технологија и процеса који испуњавају прописане
стандарде животне средине.
За све пројекте који се буду реализовали 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 средину („Службени гласник РС“,
број 114/08), обавезно је покретање поступка процене
утицаја на животну средину.
Заштита земљишта
Услови и начин коришћења земљишта на обухваћеном
подручју, обавезују све, да приликом коришћења и
експлоатације земљишта обезбеђују рационално
коришћење и заштиту овог природног ресурса.
Загађивач земљишта који испуштањем опасних и штетних материја загађује земљиште, дужан је да сноси трошкове рекултивације, односно санације земљишта.
Зауљене отпадне воде са паркинга и манипулативних
површина и платоа, морају се прихватити путем таложника,
пречистити и онда упустити у канализацију. Чврсти и течни
отпаци морају се одлагати у складу са санитарно-хигијенским
захтевима.
На пољопривредном земљишту неопходно је контролисано примењивати агротехничке мере заштите биља
(ограничити употребу хемијских средстава заштите биља
– пестициди, ђубрива).
Праћење параметара квалитета земљишта је неопходно
како би се спречила његова деградација услед продирања
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опасних материја. Земљиште треба контролисати у складу
са Правилником о дозвољеним количинама опасних и
штетних материја у земљишту и води за наводњавање и
методама њиховог испитивања („Службени гласник РС“,
број 23/94) и Уредбом о граничним вредностима загађујућих,
штетних и опасних материја у земљишту („Службени гласник РС“, бр. 30/18 и 64/19).
Заштита ваздуха
Праћење и контрола квалитета ваздуха на обухваћеном
подручју ће се вршити у складу са Законом о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13), Уредбом
о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха
(„Службени гласник РС“, бр. 11/10, 75/10 и 63/13), односно
у складу са прописима који регулишу ову област.
Неопходно је обезбедити праћење и пречишћавање
продуката емисије на свим местима потенцијалног ризика
од емисије загађујућих материја у спољашњу средину,
сагласно захтевима Уредбе о граничним вредностима
емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних
извора загађивања, осим постројења за сагоревање („Службени гласник РС“, број 111/15) и Уредбе о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења
за сагоревање („Службени гласник РС“, број 6/16). Правна
лица и предузетници дужни су да примењују техничке мере
у циљу смањења емисије загађујућих материја из складишних и др. објеката, а у складу са Законом о заштити
ваздуха.
Велики извор аерозагађења представљаће саобраћај,
с обзиром на то да се на обухваћеном простору очекује
велика фреквенција саобраћаја, нарочито теретног.
Смањење емисије сумпор диоксида и олова у ваздух,
постићиће се коришћењем квалитетнијег горива (безоловно).
Озелењавањем ободних делова пословних комплекса
обезбедиће се заштита од аерозагађења, утицаја прашине
и ширења непријатног мириса, као и заштита од буке
настале као последица кретања теретног и железничког
саобраћаја. Врсте за озелењавање треба да буду из групе
отпорних на аерозагађење, са израженом санитарном
функцијом, под условом да не припадају групи инвазивних.
Заштита, унапређење и управљање квалитетом вода
Заштита вода подразумева примену следеће законске
регулативе:
− Закона о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10,
93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 – др. закон),
− 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
приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, број 24/14),
− Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту
и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, број 50/12) , односно примену свих прописа
који регулишу ову област.
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Условно чисте атмосферске воде са кровних и чистих
бетонских површина и условно чисте технолошке воде
(расхладне), чији квалитет одговара II класи воде, могу се
без пречишћавања путем уређених испуста који су осигурани од ерозије, упуштати у отворене канале атмосферске
канализације, путни јарак, околни терен и затворену атмосферску канализацију.
Расхладне отпадне воде се према Уредби о граничним
вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање ("Службени гласник РС", бр.
67/11, 48/12 и 1/16) сматрају технолошким отпадним водама
те није дозвољено њихово упуштање у атмосферску канализациону мрежу, а уколико се њихово испуштање планира
у мелиоративне канале квалитет ефлуента мора бити у
складу са подпоглављем 44а Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за
њихово достизање.
За атмосферске воде са зауљених и запрљаних површина (бензинска пумпа, одговарајући предтретман (сепаратор уља, таложник). Квалитет ефлуента мора обезбедити
одржавање II класе воде у реципијенту. Планом предвидети
чишћењеистог, начин одлагања и складиштења издвојених
материја (уља и седимента) на сепаратору и таложнику,
на начин да се у потпуности обезбеди заштита површинских
и подземних вода од загађивања.
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 вредностима емисије
загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање
(„Службени гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16).
Забрањено је у водотоке испуштање било каквих вода
осим условно чистих атмосферских. Уколико се планира
испуштање осталих отпадних вода у водотоке, претходно
се морају комплетно пречистити (предтретман, примарно,
секундарно или терцијално), тако да задовољавају прописане граничне вредности квалитета ефлуента према
Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих
материја у воде и роковима за њихово достизање и Уредби
о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за
њихово достизање.
Заштита од буке
С обзиром на положај обухваћеног простора (јужно и
северно од ДП 12, па све до железничке пруге Нови Сад
– Орловат (РЖП 208)), могу се очекивати повећани нивои
саобраћајне буке. Такође повећани нивои буке могу се
јавити при кретању возила на манипулативним интерним
саобраћајним површинама, приликом рада производних
постројења и сл.
Мере заштите од буке подразумевају формирање зеленог заштитног појаса по ободима привредних комплекса и
дуж саобраћајница.
Ради заштите 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”, бр. 36/09 и 88/10) предузимаће
се одговарајуће мере за отклањање негативног утицаја
буке на животну средину.
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Заштита од јонизујућег и нејонизујућег зрачења
Обавезно је успостављање система контроле интензитета зрачења и нивоа контаминације у објектима у којима
постоје, односно где се ради са изворима зрачења и околине
ових објеката, као и система контроле индивидуалне и
колективне изложености јонизујућим зрачењима.
Потенцијални извори зрачења су:
− извори нискофреквентног електромагнетског поља,
као што су: ТС, постројење електричне вуче,
− електроенергетски водови тј. надземни или подземни
каблови за пренос или дистрибуцију електричне
енергије напона већег од 35 kV,
− базне станице мобилне телефоније које се користе
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 обезбедити услове за ефикасну контролу извора
јонизујућег зрачења и успоставити систематску контролу
радиоактивне контаминације животне средине.
Ради заштите од јонизујућег и нејонизујућег зрачења
неопходно је поштовати следећу законску регулативу:
- Закон о радијационој и нуклеарној сигурности и безбедности („Службени гласник РС“, бр. 95/18 и 10/19),
- Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС“, број 36/09) и
- Правилник о границама излагања нејонизујућим
зрачењима („Службени гласник РС“, број 104/09).
Заштита од отпадних материја
Поступање са отпадним материјама треба да буде у
складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон), Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања
опасног отпада („Службени гласник РС“, број 92/10) и Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта,
складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије („Службени гласник РС“, број 98/10), односно у складу са прописима који
регулишу ову област.
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).
На основу Одлуке о одржавању чистоће („Службени
лист Града Новог Сада“, бр. 25/10, 37/10 – исправка, 3/11
– исправка, 21/11, 13/14, 34/17, 16/18, 31/19 и 59/19), инвеститор је у обавези да приликом прибављања локацијске
дозволе прибави сагласност од надлежног Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ о потребном броју, врсти и
месту за постављање посуда.
Привремено складиштење евентуално присутног опасног
отпада вршити у складу са чл. 36. и 44. Закона о управљању
отпадом. У случају коришћења отпадних материја као секун-
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дарне сировине, управљање отпадом обављати према
одредбама Правилника о условима и начину сакупљања,
транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије.
Привремено одлагање чврстог отпада, који се не може
искористити као секундарна сировина, вршити у посудама/
уређајима одговарајућег капацитета, којима се обезбеђује
изолација отпадних материја од околног простора.
Опасан отпад, било да се транспортује или је продукт
неког технолошког процеса, један је од озбиљних складишних и еколошких проблема. Да би се спречила неконтролисана инцидентна ослобађања опасних материја, потребно
је у потпуности испоштовати све законске одредбе о транспорту и складиштењу опасних материја.
Заштита природних добара
Увидом у документацију коју води Покрајински завод за
заштиту природе, утврђено је да део обухваћеног локалитета припада станишту строго заштићених и заштићених
дивљих врста Пејићев рит, издвојеном у бази еколошке
мреже под кодом NSA24. Издвојено станиште Пејићев рит
представља остатак депресија некадашњег тока Дунава,
које због својих специфичних еколошких, педолошких и
хидролошких услова још увек представља повољно место
за репродукцију значајних врста птица.
На наведено станиште са јужне стране надовезује се
станиште строго заштићених и заштићених дивљих врста
NSA14е, а у зони непосредног утицаја налази се станиште
NSA18, које је лоцирано југозападно од предметне радне
зоне, на минималној удаљености од око 50 m.
Услови заштите природе
Станиште заштићених и строго заштићених дивљих
врста NSA24, чији део се поклапа са малим делом
обухваћеног подручја, очувати и третирати га као зеленило
посебне намене.
На стаништима заштићених и строго заштићених дивљих
врста није дозвољено испуштање непречишћених и непотпуно пречишћених отпадних вода, складиштење опасних
материја, одлагање чврстог отпада и других загађујућих
материја, узимање земљишта за радове у радној зони, као
ни обављање осталих активности које нису у складу са
очувањем интегритета станишта и постојећих природних
вредности.
У појасу до 200 m од станишта заштићених и строго
заштићених дивљих врста планско-пројектним решењима
обезбеђује се примена мера заштите дивљих врста од
утицаја загађења, неодговарајућег осветљења и буке.
У појасу од 500 m од станишта заштићених и строго
заштићених дивљих врста:
- забрањују се планска решења којима се нарушавају
карактеристике хидролошког режима од којих зависи
функционалност станишта и опстанак врста и станишних типова,
- за озелењавање није дозвољена примена инвазивних
врста.
У случају потребе за одводњавањем дела подручја на
коме се планира изградња објеката радне зоне, подсистем
канала у сливу за одводњавање треба да функционише
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на начин којим се не исушује влажно станиште, односно
не угрожава водни режим станишта заштићених и строго
заштићених дивљих врста.
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.
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градњу, одговарајућом противпожарном хидрантском мрежом, проходношћу терена, односно обезбеђењем приступа
свим објектима у случају потребе, а у складу са Законом
о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09,
20/15, 87/18 и 87/18 – др. закони), Правилником о техничким
нормативима за инсталације хидрантске мреже за гашење
пожара („Службени гласник РС“, број 3/18) и осталим прописима који регулишу ову област.
Мере заштите од удара грома

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 покривача, јачина ветра, носивост терена, 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 непосредне 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
обухвата планирање и коришћење постојећих склоништа,
других 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 објектима, прилагођене за склањање
људи и материјалних добара, напуштени тунели, пећине
и други природни објекти.
Инвеститор је дужан да приликом изградње нових комуналних и других објеката прилагоди те објекте за склањање
људи.
Изградња, прилагођавање комуналних, саобраћајних и
других подземних објеката за склањање становништва
врши се у складу са прописима.
Мере заштите од земљотреса
Подручје Града Новог Сада се налази у зони сеизмичке
угрожености од 8° МCS скале. Ради заштите од потреса
максимално очекиваног удара од 8° МCS скале, објекти
морају бити пројектовани и реализовани у складу са Правилником за грађевинске конструкције („Службени гласник
РС“, бр. 89/19, 52/20 и 122/20).
Мере заштите од пожара
Заштита од пожара обезбеђена је погодним распоредом
појединачних објеката и њиховом међусобном удаљеношћу,
обавезом коришћења незапаљивих материјала за њихову

Заштита од удара грома треба да се обезбеди изградњом
громобранске инсталације, која ће бити правилно распоређена и правилно уземљена.
Услови приступачности
Приликом пројектовања објекта (прилаза, хоризонталних и вертикалних комуникација), саобраћајних и пешачких
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 паркиралишта или гараже обавезно предвидети резервацију
и обележавање паркинг места за управно паркирање возила инвалида. Такође, потребно је обезбедити приступачности у објектима и у њиховом окружењу. Улази у све
ламеле морају имати прилазне рампе са максималним
падом до 5 %. Лифтови у објектима морају бити прилагођени
лицима са посебним потребама.
7.3.2. Правила грађења
Правила грађења за објекте и комплексе јавне намене
Мерно-регулациона гасна станица
Мерно-регулациона станица за гас планира се у блоку
број 8, на делу парцеле број 4388, од које ће се формирати
грађевинска парцела за јавне намене, површине око 200 m2.
МРС изградити према условима надлежног дистрибутера
и у складу са Правилником о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска
до 16 bar.
Ретензије за прихват атмосферке канализације
На простору јужно од ДП 12 планира се изградња две
централне ретензије, са приступним путевима: једна за
западни слив, површине око 1,06 ha, и једна за источни
слив, површине 1,33 ha. Ретензије ће се реализовати према
условима дефинисаним овим планом у подтачки 7.3.1.
„Правила уређења“, у делу „Одвођење отпадних и атмосферских вода“.
Црпне станице отпадних вода
На простору радне зоне планирају се две црпне станице
отпадних вода, у блоковима 4 и 10, чије су позиције дефинисане на графичким приказима. Објекти ће се реализовати у складу са условима Јавног комуналног предузећа
„Водовод и канализација“ Нови Сад, на парцелама дефинисаним овим планом.
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ТС 110/20 kV „Каћ“
За изградњу нове ТС 110/20 kV „Каћ“ дефинисан је комплекс повшине 0,38 ha, до ког се планира приступни пут.
У комплексу се планира изградња објеката у функцији преноса, трансформације и дистрибуције електричне енергије
(трафо-поља, трансформатора, зграде постројења и сл.)
и потребних пратећих објеката, у складу са условима и
потребама „Електромрежа Србије” АД Београд.
Уколико се укаже потреба за другачијим дефинисањем
положаја планираних инфраструктурних објеката, намена
и правила ће се дефинисати урбанистичким пројектом.
Осим наведених, могуће је градити друге инфраструктурне објекте и комплексе јавне намене, у том случају је
обавезна израда плана детаљне регулације.
Правила грађења на површинама осталих намена
Правила за формирање грађевинске парцеле
За грађевинске парцеле намењене секундарним и
терцијарним делатностима минимална ширина фронта је
40 m, а минимална површина парцеле 2.500 m2.
За грађевинске парцеле намењене примарним, секундарним и терцијарним делатностима минимална ширина
фронта је 40 m, а минимална површина 5.000 m2.
Могуће одступање од критеријума површине или ширине
уличног фронта парцеле је 10 %.
Општа правила грађења објеката
Општа правила грађења објеката за делатности на
грађевинском земљишту унутар регулација планираних
блокова су:
− у планираним блоковима могу да се задрже изграђени
објекти, а планира се изградња објеката чије делатности не могу да загаде воду, ваздух, тло или да
стварају буку, односно чији ће се неповољни утицаји
неутралисати унутар њих;
− неопходна је израда урбанистичког пројекта за
изградњу и уређење комплекса већих од 3 ha, као и
ради изградње станицe за снабдевање горивом и
станице за течни нафтни гас;
− спратност планираних објеката је приземље, односно високо приземље до П+1; на делу високог
приземља могуће је формирање две корисне етаже
(галерија) на 1/3 површине основе; изградња подрума или сутерена је могућа уз све мере обезбеђења
објекта од подземних вода и онемогућавање
пропуштања потенцијално штетних отпадних вода
из објекта у терен; могуће је формирање техничке
(за инсталациону оптрему) на крову зграде;
− за администартивне објекте и за карактеристичне
објекте (објекти са посебним конструктивним и обликовним захтевима због технолошких потреба) не
условљава се спратност и висина;
− заузетост парцеле износи до 50 %; максимални индекс
изграђености је 1,5;
− на једној грађевинској парцели може се градити и
дограђивати један или више пословних и производних објеката; на парцели се могу градити искључиво
слободностојећи објекти;
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− становање се не планира;
− грађевинска линија за поједине блокове дефинише
се на удаљености минимално 5 до 20 m од регулационе линије саобраћајница, изузев портирница и
рекламних елемената, тако да је обавезно уређење
озелењених претпростора; изузетно, грађевинска
линија одступа од тог правила и поклапа се са планираном регулационом линијом парцела где су већ
изграђени објекти; положај грађевинских линија дефинисан је на графичком приказу ДР-1 „Намена
земљишта дела радне зоне у КО Каћ“, у размери
1:5000;
− кров је раван или кос благог нагиба, до 10 %;
− паркирање се у целини планира у оквиру парцеле;
потребно је обезбедити паркинг места за половину
укупног броја запослених по смени, или у складу са
нормативима за паркирање путничких аутомобила у
зависности од намене објеката, дефинисаним у подтачки 7.3.1. „Правила уређења“, у делу „Саобраћајна
инфраструктура“; коловоз се гради са осовинским
притиском за тешки саобраћај;
− парцеле се ограђују транспарентном оградом висине
до 2,20 m, осим ако конкретна намена не условљава
посебне услове ограђивања;
− неопходно је вршити озелењавање комплекса и
формирање заштитних појасева различите спратности; минимална површина зеленила на парцели је
25 %, од чега је високо зеленило најмање 60 %;
− у заштитној зони енергетског коридора није дозвољена
садња средње и високо растућег дрвећа; изградња
објеката се не планира, осим уз сагласност „Електромрежа Србије“ АД Београд; услови за изградњу
у заштитном појасу и у близини далековода 110 kV
дефинисана су у делу Енергетска инфраструктура;
− објекте градити од чврстог материјала;
− обавезна је израда процена утицаја на животну средину за потенцијалне загађиваче, у складу са законском регулативом која важи за ту област.
Постојећи објекти на подручју радне зоне се задржавају.
Могућа је њихова реконструкција, доградња и надоградња
до параметара дефинисаним Планом за одговарајућу
намену. Могућа је и промена намене у оквиру могућих
делатности дефинисаних за одговарајућу намену.
У оквиру планираних намена у радној зони могућа је
изградња станица за снабдевање горивом. Дозвољени
индекс заузетости грађевинске парцеле је 30 %, а спратност П. Могућа је изградња станице за снабдевање горивом
као комплементарни садржај на комплексу намењеном за
друге делатности. У том случају се примењују услови за
те намене, уз поштовање саобраћајних, противпожарних
и других прописа који регулишу безбедност њиховог
коришћења и спречавају угрожавање окружења.
У урбанистичком блоку број 1, налази се постојећа станица за снабдевање горивом, са ужим садржајем, која се
овим планом задржава. Могућа је доградња и реконструкција
постојеће станице према дрфинисаним условима, као
проширење садржаја станице по општим условима за
изградњу станица за снабдевање горивом (дефинисаних
у делу Услови за реализацију саобраћајних површина), уз
обавезну израду урбанистичког пројекта.
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Услови за изградњу објеката за секундарне и
терцијарне делатности
У блоку број 1, поред постојеће станице за снабдевање
горивом, парцеле се намењују изградњи мањих погона и
складишта за трговину и услуге, те изградњи објеката административног, услужног и производног занатства. То
искључује изградњу кланица, мешаона сточне хране,
силоса, млинова, фабрика кекса и тестенина, те
грађевинских производа.
Изградња објеката на парцелама у блоку број 1
условљава се изградњом приступа са пута Каћ – Римски
шанчеви и планиране саобраћајнице дуж западне границе
блока.
Уз границе парцела према ДП 12, неопходно је
формирање заштитног зеленог појаса. Положај грађевинске
линије је минимално 20 m од планиране регулационе линије
тог пута, а минимално 5 m у односу на остале регулационе
линије саобраћајница.
Удаљеност објеката од граница парцела, минимално је
2 m од једне и 4 m од друге бочне границе комплекса.
Минимална удаљеност објеката на суседним комплексима
је 6 m.
Услови за изградњу објеката за примарне,
секундарне и терцијарне делатности
Парцеле у овој намени намењују се изградњи погона за
прераду и складиштење пољопривредних производа (кланице, млинови, силоси, мешаоне сточне хране, фабрике
тестенина, кекса и сл), ђубрива и репроматеријала у
функцији пољопривредне производње, објеката за смештај
пољопривредне механизације, те постројења за производњу
и складишта чисте индустрије, грађевинарства, услужног
и производног занатства, као и складишта за трговину и
услуге; не планира се изградња сточарских и перадарских
фарми. Омогућава се задржавање, доградња или замена
постојећих погона, као и изградња већих погона и складишта.
Поред планиране спратности, из технолошких или функционалних разлога, могуће су и веће висине и спратност
објеката, уз поштовање максималног индекса изграђености
парцеле.
На простору уз железничку пругу, за изградњу објеката
у појасу ширине 25 до 50 m од колосека железничке пруге,
не могу се планирати објекти у којима се производе експлозивна средства или складиште експлозивни производи и
други слични објекти.
Удаљеност планираних објеката од граница парцела,
минимално је 3 m од једне и 7 m од друге бочне границе
комплекса. Минимална удаљеност објеката на суседним
комплексима је 10 m. С обзиром на то да изграђени објекти
могу да се задрже, у изузетним случајевима, када противпожарни услови то дозвољавају, могућа су одступања од
ових параметара, тако да се планирани објекат постави на
минималној удаљености 4 m од постојећег објекта суседа.
Правила за опремање простора инфраструктуром
Услови за реализацију саобраћајних површина
За изградњу нових и реконструкцију постојећих саобраћајних површина обавезно је поштовање одредби:
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- Закона о путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/18
и 95/18 – др. закон),
- Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – УС,
55/14, 96/15 – др. закон, 9/16 – УС, 24/18, 41/18, 41/18
– др. закон, 87/18, 23/19 и 128/20 – др. закон),
- Закона о заштити од пожара, и осталим прописима
који регулишу ову област
- Правилника о условима које са аспекта безбедности
саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други
елементи јавног пута („Службени гласник РС“, број
50/11),
- Правилника о техничким стандардима планирања,
пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава
несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама,
- Правилник о општим правилима за парцелацију,
регулацију и изградњу („Службени гласник РС“, број
22/15),
На сабирним и приступним улицама могуће је применити
конструктивна решења за смиривање саобраћаја у складу
са елементима из стандарда SRPS U.C1. 280–285, а у
складу са чл. 161–163. Закона о безбедности саобраћаја
на путевима, иако то у графичком приказу ДР-3 није приказано.
На прелазу тротоара преко коловоза (минималне ширине
3 m) и дуж тротоара извршити типско партерно уређење
тротоара у складу са Правилником о техничким стандардима
планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се
осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама.
Тротоаре израђивати од монтажних бетонских елемената
или плоча који могу бити и у боји, а све у функцији вођења,
раздвајања и обележавања различитих намена саобраћајних
површина. Поред обликовног и визуелног ефекта, то има
практичну сврху код изградње и реконструкције комуналних
водова (инсталација). Коловоз и бициклистичке стазе завршно обрађивати асфалтним застором.
Ширина коловоза у уличној мрежи износи 6 m, а у
једносмерним улицама 3,5 m.
Тротоари за двосмерно кретање пешака морају бити
минималне ширине 1,6 m, а бициклистичке стазе минималне
ширине 2 m.
Саобраћајне површине је могуће реализовати фазно.
До реализације комплетног планираног попречног профила
државних путева, прва фаза прикључења секундарне
уличне мреже врши се на постојеће садржаје попречног
профила државног пута (коловозе, бициклистичке стазе,
тротоаре). Такође се као прва фаза реализације могу реализовати аутобуска стајалишта уз постојећи коловоз државног пута.
Приликом израде пројектне документације могућа је
дефинисање површина за аутобуска стајалишта, као и
блаже корекције трасе тротоара и бициклистичких стаза
од решења приказаном у графичком приказу ДР-3 и карактеристичним попречним профилима улица, уколико
управљач јавним површинама то захтева, а за то постоје
специфични разлози (очување постојећег квалитетног
растиња, подземне и надземне инфраструктуре и сл.).
Овакве интервенције могуће су искључиво у оквиру
постојећих и планираних јавних површина.
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Општи услови за изградњу станица за снабдевање горивом
Станице за снабдевање горивом могу бити изграђене
са ужим или ширим садржајем.
Под ужим садржајем станице за снабдевање горивом
подразумевају се следећи садржаји:
- места за истакање за све врсте горива,
- манипулативна површина,
- цистерне,
- систем цевовода,
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прилаза мора бити такво да су тротоар и бициклистичка
стаза у континуитету и увек у истом нивоу. Овакво решење
треба применити ради указивања на приоритетно кретање
пешака и бициклиста, у односу на возила која се крећу
колским прилазом. У оквиру партерног уређења тротоара
потребно је бојама, материјалом и сл. у истом нивоу или
благој денивелацији издвојити или означити колски пролаз
испред пасажа.
Постојећа саобраћајница на катастаркој парцели број
6626/1 КО Каћ остаје у функцији саобраћајнице у постојећој
ширини, до реализације режијске саобраћајнице уз ДП 12.

- отвори за пуњење и преглед цистерни,
- продајни и пословни простор у функцији станице за
снабдевање горивом и
- надстрешница.
Под ширим садржајем станице за снабдевање горивом
подразумева се ужи садржај станице за снабдевање горивом, уз додатак следећих садржаја:
- перионице,
- сервисне радионице,
- угоститељства и
- паркинга.
Најмања удаљеност прилаза станице за снабдевање
горивом од суседне раскрснице је 25 m. Њихов међусобни
положај мора бити такав да се између две суседне станице
за снабдевање горивом са исте стране улице, налази раскрсница.
Услови и начин обезбеђивања приступа парцели
Свака новоформирана грађевинска парцела мора имати
приступ на јавну саобраћајну површину чак и у случају да
он није назначен у графичком приказу ДР-3.Уколико је тај
приступ колски и намењен путничким аутомобилима, он
не може бити ужи од 3,5 m, нити шири од 6 m, док за тертена
возила може бити шири од 6 m.
Једна грађевинска парцела може имати максимално
два колска приступа према истој саобраћајној површини
(улици) и то на међусобном растојању од најмање 5 m. У
случају да грађевинска парцела има приступ на две различите саобраћајне површине (улице), колски приступ се
по правилу даје на ону саобраћајну површину (улицу) која
је мањег ранга. Грађевинска парцела која је намењена
породичном становању по правилу може имати максимално
један колски приступ по парцели.
Ширина приватног пролаза за парцеле које немају директан приступ јавној саобраћајној површини не може бити
мања од 2,5 m. Објекти у привредним и индустријским
зонама морају обезбедити противпожарни пут око објеката,
који не може бити ужи од 3,5 m, за једносмерну комуникацију,
односно 6 m за двосмерно кретање возила. Висина пролаза
мора бити минимално 4 m.

Паркирање и гаражирање возила
Приликом нове изградње за паркирање возила за сопствене потребе, власници објеката свих врста по правилу
обезбеђују простор на сопственој грађевинској парцели,
изван јавне саобраћајне површине.
Гараже објеката планирају се подземно у габариту, изван
габарита објекта или надземно, на грађевинској парцели.
Површине гаража објеката које се планирају надземно на
грађевинској парцели урачунавају се при утврђивању
индекса изграђености, односно индекса заузетости
грађевинске парцеле, а подземне гараже се не урачунавају
у индексе.
Паркинзи требају бити уређени у тзв. „перфорираним
плочама“, „префабрикованим танкостеним пластичним“
или сличним елементима (типа бехатон – растер са травом)
који обезбеђују услове стабилности подлоге, довољне за
навожење возила и истовремено омогућавају одржавање
ниског растиња и смањење отицање воде. Они могу бити
и у боји, а све у функцији вођења, раздвајања и обележавања
различитих намена саобраћајних површина.
Изградњу паркинга извршити у складу са SRPS U.
S4.234:2020 којим су дефинисане мере и начин обележавања
места за паркирање за различите врсте паркирања. На
местима где се планира паркирање са препустом
(наткриљем) према тротоару, ако није предвиђен зелени
појас, изградити граничнике. У оквиру паркиралишта, где
је то планирано, резервисати простор за дрвореде по
моделу да се на четири паркинг места планира по једно
дрво. Одговарајућа засена садњом високог зеленила може
се обезбедити и око планираних паркинга.
Такође је потребно извршити резервацију паркинга у
складу са Правилником о техничким стандардима
планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се
осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама. Близу улаза, односно
излаза резервисати простор за паркирање возила инвалида
у складу са овим Правилником.
Услови за несметано кретање и приступ особама са
инвалидитетом, деци и старим особама

Положај колског приступа парцели зависи од диспозиције
објеката на парцели, али тако да је он могућ само у зони
улазно-излазних кракова раскрснице уз поштовање услова
да он није ближи од 10 m од почетка лепезе коловоза
улазно-излазног крака раскрснице и правила безбедности
саобраћаја дефинисане важећом законском регулативом.

Приликом пројектовања објеката, саобраћајних и пешачких површина применити Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима
се осигурава несметано кретање и приступ особама са
инвалидитетом, деци и старим особама.

На прелазу колског прилаза парцелама преко тротоара,
односно бициклистичке стазе, нивелационо решење колског

У оквиру сваког појединачног паркиралишта обавезно
предвидети резервацију и обележавање паркинг места за
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управно паркирање возила инвалида, у складу са стандардом SRPS U.S4.234:2020.
Прилазе објектима, хоризонталне и вертикалне
комуникације у објектима пројектовати тако да се обезбеди
несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом,
деци и старим особама.
Услови за изградњу водоводне мреже
Трасу водоводне мреже полагати у зони јавне површине,
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 инфраструктуре.
Минимално хоризонтално растојање водоводне мреже
од других инсталација и објеката инфраструктуре је од 0,7
до 1 m, а вертикално растојање водоводне мреже од других инсталација и објеката инфраструктуре 0,5 m.
Задате вредности су растојања од спољне ивице новог
цевовода до спољне ивице инсталација и објеката инфраструктуре.
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 од 1 m, али тако да не угрожава стабилност
објеката.
Дубина укопавања водоводних цеви износи 1,2–1,5 m
мерено од коте терена, а на месту планираног прикључка
на постојећи цевовод, дубину прикључка свести на дубину
постојећег цевовода.
На проласку цевовода испод пута предвидети заштитне
цеви на дужини већој од ширине пута за минимум 1 m, са
сваке стране.
На траси новог дистрибутивног водовода предвидети
одговарајући број хидраната у свему према важећим прописима. Предност дати уградњи надземних хидраната.
Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“
Нови Сад обезбеђује у нормалним условима водоснабдевања
количине воде од 5 л/с са притиском од 0,5 bara, за потребе
против пожарне заштите (хидрантска мрежа, спринклер
систем, и тд.).
За потребе санитарне воде у нормалним условима
водоснабдевања Јавно комунално предузеће „Водовод и
канализација“ Нови Сад обезбеђује притисак на месту
прикључења од 2,5 bara.
Водоводни прикључци
Снабдевање водом из јавног водовода врши се прикључком објекта на јавни водовод.
Прикључак на јавни водовод почиње од споја са водоводном мрежом, а завршава се у склоништу за водомер,
закључно са мерним уређајем.
Пречник водоводног прикључка са величином и типом
водомера одређује Јавно комунално предузеће „Водовод
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и канализација” Нови Сад, на основу претходно урађеног
хидрауличког прорачуна унутрашњих инсталација за
објекат, а у складу са техничким нормативима, Одлуком о
условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања вода („Службени лист Града Новог Сада”, бр. 60/10, 8/11 – исправка,
38/11, 13/14, 59/16, 59/19 и 59/20) и Правилником о техничким условима за прикључење на технички систем за
водоснабдевање и технички систем канализације („Службени лист Града Новог Сада”, број 13/94).
Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом
мора имати засебан прикључак.
Индивидуални водомери, за мерење потрошње воде за
пословне објекте, постављају се у засебно изграђеним
шахтовима који су лоцирани ван објекта, на парцели корисника, 0,5 m од регулационе линије.
Потребан пречник и положај прикључка треба бити
дефинисан пројектом унутрашњих инсталација објекта који
се прикључује.
Извођење прикључка водовода, као и његова
реконструкција су у надлежности Јавног комуналног
предузећа „Водовод и канализација” Нови Сад.
Услови за изградњу канализационе мреже
Трасу мреже атмосферске и фекалне канализације
полагати у зони јавне површине између две регулационе
линије у уличном фронту једнострано, или обострано, уколико је улични фронт шири од 20 m.
Минимални пречник фекалне канализације је Ø 200 mm,
а атмосферске канализације Ø 250 mm.
Трасе отпадне и опште канализације се постављају тако
да се задовоље прописана одстојања у односу на друге
инсталације и објекте инфраструктуре.
Минимално хоризонтално растојање од других
инсталација и објеката инфраструктуре је 1 m, а вертикално
0,5 m.
Није дозвољено полагање отпадне канализације испод
објеката високоградње. Минимално одстојање од темеља
објекта износи 1 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 издане 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 планираног прикључка на постојећи цевовод, дубину прикључка
свести на дубину постојећег цевовода.
На траси предвидети изградњу довољног броја ревизионих шахтова на прописаном растојању од 160 до 200
DN, а максимум 50 m.
Канализација атмосферских вода са саобраћајних и
манипулативних површина пре упуштања у атмосферску
канализацију или канализацију општег типа Града Новог
Сада, мора проћи третман на сепаратору лаких нафтних
деривата и песколову.
Директно одвођење атмосферских вода са уређених
водонепропусних површина и са кровова објеката у јавну
канализацију ограничава се на 30 l/s/ha, при прорачуну са
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количином која одговара двадесетоминутној киши повратног периода две године – усвојити 120 l/s/ha.
Све количине изнад наведених вредности морају се
прихватити ретензијом и поступно упуштати у планирану
атмосферску канализацију.
Ретензија за прихват атмосферских вода се мора
пројектовати унутар парцеле корисника.
Прихват канализације отпадних вода планирати из санитарних чворова и кухиња.
Отпадне воде морају задовољити услове дефинисане
Одлуком 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). У
колико исте не задовољавају наведене услове, морају
имати одговарајући предтретман.
Канализациони прикључци
Прикључак на отпадну канализацију почиње од споја
са мрежом, а завршава се у ревизионом шахту.
Пречник канализационог прикључка одређује пројектант,
а одобрава Јавно комунално предузеће „Водовод и
канализација” Нови Сад, на основу претходно урађеног
хидрауличког прорачуна, у складу са тим објектом, техничким нормативима, Одлуком о условима и начину
организовања послова у вршењу комуналних делатности
испоруке воде и уклањања вода и Правилником о техничким условима за прикључење на технички систем за
водоснабдевање и технички систем канализације.
Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом
мора се прикључити на канализациону мрежу, ако је она
изграђена.
Прикључење већих пословних објеката врши се минималним пречником DN 200 mm.
Ревизионо окно лоцира се на парцели корисника, на 0,5
m од регулационе линије.
Индустријски објекти и други објекти чије отпадне воде
садрже штетне материје, могу се прикључити на канализациону мрежу само ако се испред прикључка угради уређај
за пречишћавање индустријских отпадних вода до прописаног квалитета упуштања у канализацију.
Објекат који се водом снабдева из сопственог изворишта,
може се прикључити на отпадну канализацију под условом
да се 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.
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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 у складу са Уредбом
о граничним вредностима емисије загађујућих материја у
воде и роковима за њихово достизање, Прилог 2, Глава III,
Табела 1.
Извођење прикључка канализације, као и његова реконструкција су у надлежности Јавног комуналног предузећа
„Водовод и канализација” Нови Сад.
Водни услови
За планирање садржаја и намене простора и извођење
радова у зони мелиорационих канала, планирати/уважити:
− планским решењем се не сме угрозити слободан
протицајни профил мелиорационих канала у свим
условима рада система, као ни стабилност дна и
косина канала;
− континуитет и правац инспекционих стаза у обостраном појасу (заштитни појас канала) ширине од
најмање 5 m од обале канала, сачувати за пролаз и
рад механизације која одржава канал;
− у овом заштитном појасу канала није дозвољена
изградња никаквих објеката, постављање ограде,
депоновање материјала, садња дрвећа, као и
предузимање других радњи којима се ремети
функција или угрожава стабилност канала и омета
редовно одржавање канала;
− постављање подземне инфраструктуре на водном
земљишту, паралелно са каналом, планирати тако
да се траса инсталације води по линији границе парцеле водног земљишта (парцела канала), односно
унутар парцеле водног земљишта на одстојању
највише до 1 m од границе парцеле и да је обезбеђено
управно растојање између трасе инсталације и ивице
обале канала најмање у ширини инспекционе стазе
(заштитног појаса канала);
− постављање линијског објекта изван парцеле водног
земљишта, паралелно са каналом, планирати изван
ширине инспекционе стазе (заштитног појаса канала);
линијски објекат поставити најмање 1 m испод коте
терена и обезбедити од утицаја механизације за
одржавање канала; укрштања инсталација са каналом планирати што је могуће ближе углу од 90° у
односу на осу канала и удаљити минимално 5 m од
ивице постојећег моста/пропуста, односно минимално
за ширину заштитног појаса планиране инсталације,
уколико је прописан појас заштите инсталације шири
од 5 m;

Зауљене атмосферске воде са манипулативних површина као и воде од прања и одржавања тих површина
(претакачка места, точећа места, паркинг и сл.) посебном
мрежом спровести кроз таложник за механичке нечистоће
и сепаратор уља и масти и лаких течности и тек потом
испуштати у реципијент.

− саобраћајне површине планирати изван парцеле
водног земљишта (парцела канала); уколико је
потребна саобраћајна комуникација – повезивање,
леве и десне обале канала, исту је могуће планирати
уз изградњу мостова/пропуста, тако да техничко
решење пропуста мора обезбедити постојећи водни
режим и одржавање стабилности дна и косина;

Санитарно-фекалне отпадне воде могу се без
пречишћавања испуштати у јавну канализациону мрежу,
уз поштовање услова и сагласности надлежног јавног комуналног предузећа.

− у канале за одводњавање може се планирати
упуштање атмосферске воде уз услов да се поштују
хидролошко-хидрауличке карактеристике (капацитет)
реципијента; планским решењем обезбедити функ-
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ционалност хидромелиорационог система, услове
одржавања водних објеката и сигурност од преливања
по околном терену;
− атмосферске воде, претходно ослобођене муља,
вегетације, масти, уља, нафтних деривата, лебдећих
и пливајућих материја, упуштати у канал путем
уређених испуста, на начин којим се неће нарушавати стабилност обале канала.
Водоснадбевање објеката на обухваћеном простору
решити преко постојеће и планиране јавне водоводне мреже
према условима надлежног комуналног предузећа и складу
са општим концептом водоснадбевања на нивоу Града
Новог Сада.
Воду потребну за технолошки процес, уколико се не
може обезбедити из јавног водовода, могуће је обезбедити
захватањем површинских или подземних вода према
намени, условима и приоритету у коришћењу вода,
одређеним чланом 71. Закона о водама.
Корисник је дужан да воду користи на начин којим се не
ускраћује право коришћења вода другим лицима и не
угрожавају циљеви животне средине.
Техничко решење базирати на рационалном и економичном коришћењу воде, уважавајући следеће:
− подземне воде са квалитетом погодним за пиће користе се само за: снабдевање становништва, санитарнохигијенске потребе, напајање стоке, за потребе
индустрије која захтева висококвалитетну воду (прехрамбена, фармацеутска и др.) и потребе малих
потрошача (испод 11/5) и не могу се користити за
друге сврхе, изузев за гашење пожара, нити на начин
који би неповољно утицао на количину и својства
воде;
− корисник је дужан да воду користи на начин којим се
не ускраћује право коришћења вода другим лицима
и не угрожавају циљеви животне средине; коришћење
вода за снабдевање становништва водом за пиће,
санитарно- хигијенске потребе, напајање стоке и
одбрану земље има приоритет над коришћењем вода
за остале намене;
− воде из изворишта површинских и подземних вода
које служе за снабдевање водом за пиће, могу се
користити само ако је то коришћење у складу са
водним билансом и ако су претходно обављени
истражни радови у складу са Законом о водама, односно хидрогеолошки истражни радови у складу са
условима и начином извођења геолошких
истраживања, према закону којим се уређују геолошка истраживања која обухватају утврђивање
резерви, издашност и квалитет воде на одређеном
изворишту.
У површинске и подземне воде, забрањено је уношење
опасних и штетних материја које могу угрозити квалитет
(еколошки статус) тј. узроковати физичку, хемијску, биолошку или бактериолошку промену вода у складу са чл.
97. и 133. (став 9.) Закона о водама.
Забрањено је у водотоке испуштање било каквих вода
осим условно чистих атмосферских. Уколико се планира
испуштање осталих отпадних вода у водотоке, претходно
се морају комплетно пречистити (предтретман, примарно,
секундарно или терцијално), тако да задовољавају прописане граничне вредности квалитета ефлуента према
Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих
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материја у воде и роковима за њихово достизање и Уредби
о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за
њихово достизање.
Забрањено је у подземне воде уношење загађујућих
материја, односно узроковање погоршања постојећег
хемијског статуса подземне воде, у складу са Уредбом о
граничним вредностима загађујућих материја у површинским
и подземним водама и седименту и роковима за њихово
достизање.
Планско решење мора бити у складу са општим концептом каналисања, пречишћавања и диспозиције отпадних
вода на нивоу Града Нови Сад.
Планском документацијом предвидети сепаратни систем
канализационе мреже: посебно за условне чисте атмосферске воде, посебно за запрљане и зауљене атмосферске отпадне воде, посебно за санитарно-фекалне отпадне
воде и посебно за технолошке отпадне воде. Дефинисати
реципијент свих отпадних вода. Сви објекти за сакупљање,
одвођење и пречишћавање отпадних вода морају бити
водонепропусни и заштићени од продирања у подземне
издане.
Условно чисте атмосферске воде са кровних површина,
надстрешница и сл., чији квалитет одговара II класи вода
могу се без пречишћавања одвести у јавну атмосферску
канализацију уколико постоји, мелиорациони канал за
одводњавање, околне површине и др., путем уређених
испуста који су осигурани од ерозије.
За атмосферске воде са зауљених и запрљаних површина предвидети одговарајући предтретман (сепаратор
уља, таложник). Квалитет ефлуента мора обезбедити
одржавање II класе воде у реципијенту. Планом предвидети
чишћење истог, начин одлагања и складиштења издвојених
материја (уља и седимента) на сепаратору и таложнику,
на начин да се у потпуности обезбеди заштита површинских
и подземних вода од загађивања.
Планирати одвођење санитарно-фекалних отпадних
вода и примарно пречишћених технолошких отпадних вода
у јавну канализациону мрежу са насељским или централним постројењем за пречишћавање отпадних вода (ППОВ),
у складу са општим концептом каналисања, пречишћавања
и диспозиције отпадних вода на нивоу града. Услове и
сагласност за прикључење прибавити од надлежног комуналног предузећа.
Уколико јавни канализациони систем није изграђен у
близини објеката у којима се отпадне воде продукују, до
изградње исте, предвидети да се санитарно-фекалне
отпадне воде могу испуштати у водонепропусне септичке
јаме које ће празнити надлежно комунално предузеће.
За технолошке отпадне воде, у зависности од врсте
истих, планирати изградњу уређаја за примарно
пречишћавање ових вода како би се еуфлент довео до
квалитета прописаног Уредбом о граничним вредностима
емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово
достизање.
Технолошке отпадне воде пре упуштања у јавну канализациону мрежу морају задовољити прописане услове за
испуштање у јавну канализацију према условима и уз сагласност надлежног комуналног предузећа, у складу са Одлуком о условима за испуштање отпадних вода у јавну
канализацију и у складу са Уредбом о граничним вредно-
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стима емисије загађујућих материја у воде и роковима за
њихово достизање.
Уколико грејање објеката не може да се реши на други
начин, при планирању грејања објеката уградњом топлотних пумпи које користе подземну воду као топлотни извор,
уважити следеће:
− подземне воде квалитетом погодним за пиће се не
могу користити за техничке потребе, према члану 72.
Закона о водама;
− за изградњу бунара за потребе грејања прибавити
акта у складу са законом који уређује енергетику и
рударство;
− уколико се вода након коришћења за потребе грејања,
непромењеног квалитета, враћа у исти водоносни
слој, за такав објекат није потребно исходовати водна
акта;
− уколико се вода након коришћења испушта у
реципијент (канализација, отворени канали и др.),
обавеза је за коришћење и испуштање воде прибавити водна акта у складу са Законом о водама;
Атмосферске воде из радне зоне се усмеравају ка мелиорационом сливу „Ковиљ“.
Слив ЦС „Ковиљ“
Дужина свих канала у сливу је 82.691 m, а каналисаност
слива је 24,65 m/hа. Реципијент слива је река Дунав.
ЦС „Ковиљ“, чија је примарна функција одводњавање
припадајућег мелиорационог подручја, има капацитет од
2,35m3/m (2 × 1,175 m3/s) – Локација ЦС је на стационажи
кт 27+343 насипа прве одбрамбене линије леве обале
Дунава, са брањене стране. Режим радних нивоа ЦС
„Ковиљ“:
− кота радног нивоа укључења 73,00 mnm,
− кота радног нивоа искључења 72,40 mnm.
Подаци о мелиорационим каналима
Канал К-600 – главни канал слива ЦС „Ковиљ“, дужине
1 = 14.700 m. Површина припадајућег слива канала је 3.354
hа. Пројектовани хидраулички елементи канала су: ширина
дна b = 3,5–1 m; пад нивелете дна Ј = 0,1 %; количина воде
Q = 3,35m3/s, висина воде H = 1,2–1,6 m.
Канал К-611 – дужина канала 1 = 150 m, са површином
припадајућег слива од 15 hа. Пројектовани хидраулички
елементи канала су: ширина дна b = 1 m; пад ивелете дна
Ј = 0,4 %; количина воде Q = 90 1/s, висина воде h = 0,5 m.
Канал К-612 – дужина канала 1 = 275 m, са површином
припадајућег слива од 15 hа. Пројектовани хидраулички
елементи канала су: ширина дна b = 1 m; пад нивелете на
Ј = 0,4 %; количина воде Q = 90 1/s, висина воде h = 0,5 m.
Канал К-613 – дужина канала 1 = 275 m, са површином
припадајућег слива од 20 hа. Пројектовани хидраулички
елементи канала су: ширина дна b = 1 m; пад нивелете дна
Ј = 0,4 %; количина воде Q = 120 1/s, висина воде h = 0,5 m.
Услови за прикључење на електроенергетску мрежу
Прикључење објеката на електроенергетску мрежу
решити изградњом планиране ТС или прикључењем на
нисконапонску мрежу изградњом прикључка који се састоји
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од прикључног вода, кабловске прикључне кутије (КПК) и
ормана мерног места (ОММ). Прикључни вод изградити
подземно, од постојећег или планираног вода у улици, или
директно из ТС. КПК поставити на регулационим линијама
или на фасадама будућих објеката. Детаљније услове за
прикључење и изградњу прикључног вода и положај КПК
и ОММ-а прибавити од „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд,
Огранак „Електродистрибуцијa 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 притиска и изградњом сопствене мерно-регулационе гасне станице. Детаљније услове за прикључење
прибавити од надлежног дистрибутера.
Услови за прикључење на мрежу електронских
комуникација
Прикључење објеката у систем електронских
комуникација решити изградњом прикључка (подземне
мреже оптичких или бакарних проводника) од постојеће
или планиране уличне мреже до приступачног места на
фасади или у унутрашњости објекта, где ће бити смештен
типски телекомуникациони орман. Детаљније услове за
прикључење прибавити од надлежног оператера.
Прикључак на кабловски дистрибутивни систем извести
према условима локалног дистрибутера.
7.3.3. Спровођење
У обухвату дела радне зоне у КО Каћ са окружењем
дефинишу се следећи начини спровођења Плана:
- простор радне зоне – основ за реализацију је Просторни
план,
- ретензије са приступним путевима – основ за
реализацију је Просторни план,
- ТС 110/20 kV „Каћ“ са приступним путем – основ за
реализацију је Просторни план,
- далеководи 110 kV – спроводе се на основу Просторног плана и Плана генералне регулације насељеног
места Каћ – Просторни план је основ за изградњу
далековода и ширину заштитног појаса далековода,
а за сва остала правила уређења и грађења је основ
План генералне регулације насељеног места Каћ;
изградња далековода са заштитним појасом је планирана на следећим парцелама бр.: 4517/1, 4518/1,
4519/1, 4520/1, 4521/1, 4522/1, 4523/1, 4524/1, 4525/1,
4526/1, 4527/1, 4576, 4577, 4578, 4579, 4580, 4581,
4582, 4583, 4584, 4585, 4586, 4587, 4588, 4589, 4592/1,
4592/2, 4592/3, 4592/4, 4593/1, 4593/2, 4594/1, 4596/1,
6509, 6635, 6636 у КО Каћ;
- магистрални гасоводи и нафтоводи – спроводе се на
основу Просторног плана и планова генералне
регулације насељених места (Каћ и Ченеј) у делу ван
границе грађевинског земљишта; Просторни план је
основ за ширину заштитног термоенергетског коридора,
а за сва остала правила уређења и грађења је основ
план генералне регулације;
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- планирани продуктовод – основ за изградњу продуктовода је Просторни план подручја посебне намене
система продуктовода кроз Републику Србију (Сомбор
– Нови Сад – Панчево – Београд – Смедерево –
Јагодина – Ниш);
- ДП 12 – основ за изградњу овог државног пута је просторни план подручја посебне намене;
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По један примерак потписаног оригинала ове одлуке
чува се у Скупштини Града Новог Сада, Градској управи
за урбанизам и грађевинске послове и Јавном предузећу
„Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад.
Документациона основа ове одлуке чува се у Градској
управи за урбанизам и грађевинске послове.

- уколико се укаже потреба за другачијим дефинисањем
положаја планираних инфраструктурних објеката,
намена и правила ће се дефинисати урбанистичким
пројектом;

Одлука о изменама и допунама Просторног плана Града
Новог Сада (локалитет радне зоне у Каћу), доступна је на
увид јавности у згради Скупштине Града Новог Сада, Жарка
Зрењанина број 2 и путем интернет стране www.skupstina.
novisad.rs.

- у случају потребе за изградњом других инфраструктурних објеката и комплекса јавне намене, обавезна
је израда плана детаљне регулације;

Члан 5.

- неопходна је израда урбанистичког пројекта за изградњу
и уређење комплекса већих од 3 ha, као и ради
изградње станицe за снабдевање горивом и станице
за течни нафтни гас.“.
Досадашњи пододељци „7.3.–7.6.“ постају пододељци
„7.4.–7.7.“.
Члан 3.
Саставни део ове одлуке су следећи графички прикази:

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.
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РК-1. Намена простора .............................................А3
РК-2. 2.1. Мрежа насеља и саобраћај......................А3
2.2. Хидротехнички системи ...........................А3
2.3. Енергетски системи и телекомуникације .....А3
РК-3. Заштита простора и туризам ..........................А3
РК-4. Карта спровођења ...........................................А3
Детаљна регулација дела радне зоне КО Каћ:
ДР-1. Положај локалитета радне зоне
у ППГ Новог Сада ............................................А3
ДР-2. План намене земљишта дела радне
зоне у КО Каћ ........................................... 1:5.000
ДР-3. План саобраћаја, нивелације и регулације
са планом регулације површина јавне
намене дела радне зоне у КО Каћ ......... 1:2.500
ДР-4. План водне инфраструктуре дела
радне зоне у КО Каћ ................................ 1:2.500
ДР-5. План енергетске инфраструктуре и
електронских комуникација дела радне
зоне у КО Каћ ........................................... 1:2.500
Карактеристични попречни профили улица ........ 1:200.
Члан 4.
Одлука о изменама и допунама Просторног плана Града
Новог Сада (локалитет радне зоне у Каћу) садржи текстуални део који се објављује у „Службеном листу Града Новог
Сада“ и графичке приказе израђене у три примерка, које
својим потписом оверава председник Скупштине Града
Новог Сада.

170
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, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19
– др. закон и 9/20) и члана 39. тачка 7. Статута Града Новог
Сада („Службени лист Града Новог Сада”, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на XI седници од 12. марта 2021.
године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАMA И ДОПУНАМА ПЛАНА
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СРЕМСКЕ
КАМЕНИЦЕ СА ОКРУЖЕЊЕМ (ЗБОГ
ПРОМЕНЕ ШИРИНЕ КОРИДОРА
ДАЛЕКОВОДА 110 KV)
Члан 1.
Овом oдлуком, а на основу Одлуке о изради измена и
допуна Плана генералне регулације Сремске Каменице са
окружењем (због промене ширине коридора далековода
110 kV) („Службени лист Града Новог Сада“, број 49/19)
мења се и допуњује ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
СРЕМСКЕ КАМЕНИЦЕ СА ОКРУЖЕЊЕМ („Службени лист
Града Новог Сада“, број 32/13) (у даљем тексту: План), у
Катастарској општини (у даљем тексту: КО) Сремска Каменица и КО Лединци, унутар описане границе.
Граница измена и допуна Плана дефинисана је координатама преломних тачака:
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КООРДИНАТЕ ТАЧАКА
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КООРДИНАТЕ ТАЧАКА

Број

Y [m]

X [m]

Број

Y [m]

X [m]

1

7407234,95

5009207,99

97

7410443,87

5007553,17

2

7407240,84

5009209,67

98

7410598,37

5007514,85

3

7407254,08

5009213,46

99

7410599,03

5007469,11

4

7407362,67

5008919,21

100

7410599,17

5007459,77

5

7407390,88

5008832,16

101

7410599,78

5007417,69

6

7407412,29

5008837,82

102

7410599,81

5007415,81

7

7407491,76

5008857,91

103

7410599,46

5007411,70

8

7407511,14

5008781,52

104

7410479,57

5007438,72

9

7407514,31

5008772,56

105

7410196,62

5007503,71

10

7407520,78

5008745,24

106

7409934,68

5007561,70

11

7407608,34

5008688,42

107

7409512,51

5007656,74

12

7407619,98

5008660,36

108

7408944,68

5007785,70

13

7407633,23

5008686,51

109

7408791,86

5007821,12

14

7407912,65

5008544,91

110

7408663,38

5007866,64

15

7407990,32

5008505,95

111

7408438,57

5007945,08

16

7408048,84

5008476,70

112

7408406,76

5007921,25

17

7408217,94

5008390,08

113

7408294,08

5007960,73

18

7408348,45

5008326,54

114

7408118,86

5008023,60

19

7408487,89

5008256,87

115

7408008,44

5008062,86

20

7408751,20

5008210,66

116

7407861,19

5008115,18

21

7408862,59

5008192,53

117

7407698,00

5008172,89

22

7409011,42

5008165,41

118

7407567,51

5008219,14

23

7409279,48

5008123,58

119

7407426,13

5008268,87

24

7409494,38

5008088,17

120

7407396,92

5008430,81

25

7409701,42

5008053,30

121

7407375,48

5008548,77

26

7409988,03

5008005,41

122

7407310,13

5008548,73

27

7410125,77

5008088,29

123

7407292,26

5008547,98

28

7410326,60

5008208,00

124

7407261,18

5008490,35

29

7410389,52

5008247,74

125

7407061,71

5008476,37

30

7410479,51

5008300,78

126

7406990,88

5008473,59

31

7410492,72

5008291,60

127

7406997,66

5008499,30

32

7410507,68

5008280,23

128

7406999,49

5008506,00

33

7410406,19

5008220,42

129

7407059,96

5008508,33

34

7410343,33

5008180,73

130

7407241,38

5008521,04

35

7410142,21

5008060,83

131

7407255,06

5008546,40
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36

7409994,41

5007971,90

132

7407007,91

5008535,93

37

7409696,12

5008021,74

133

7407014,63

5008560,06

38

7409489,12

5008056,60

134

7407019,51

5008579,57

39

7409274,42

5008091,98

135

7407020,90

5008584,01

40

7409006,08

5008133,86

136

7407023,14

5008595,63

41

7408857,15

5008160,99

137

7407287,65

5008606,83

42

7408745,87

5008179,11

138

7407294,30

5008619,22

43

7408477,76

5008226,15

139

7407287,17

5008642,24

44

7408334,30

5008297,84

140

7407278,20

5008671,13

45

7408203,64

5008361,45

141

7407272,85

5008688,61

46

7408034,40

5008448,15

142

7407268,53

5008738,86

47

7407976,00

5008477,33

143

7407268,39

5008758,19

48

7407898,24

5008516,34

144

7407275,39

5008782,89

49

7407621,55

5008656,56

145

7407280,66

5008792,01

50

7407679,71

5008516,31

146

7407286,01

5008800,70

51

7407758,17

5008334,79

147

7407298,03

5008803,88

52

7408013,16

5008219,23

148

7407296,05

5008812,01

53

7408159,02

5008175,87

149

7407282,09

5008852,97

54

7408420,84

5008102,92

150

7407281,74

5008875,74

55

7408547,94

5008066,97

151

7407279,94

5008900,38

56

7408607,48

5008111,56

152

7407272,52

5008919,48

57

7408759,75

5008084,65

153

7407239,40

5009168,40

58

7408900,07

5008059,33

154

7407408,00

5008548,78

59

7409058,51

5008031,06

155

7407449,99

5008548,81

60

7409149,16

5008014,77

156

7407471,42

5008586,57

61

7409279,14

5007991,45

157

7407559,79

5008404,59

62

7409480,18

5007955,28

158

7407641,77

5008226,78

63

7409601,09

5007933,52

159

7407578,17

5008249,32

64

7409720,36

5007912,30

160

7407454,31

5008292,87

65

7409876,94

5007884,35

161

7407428,40

5008436,51

66

7410015,05

5007859,33

162

7407510,06

5008646,15

67

7410168,43

5007846,34

163

7407548,40

5008658,19

68

7410286,40

5007836,56

164

7407548,64

5008656,84

69

7410379,52

5007807,05

165

7407561,66

5008649,58

70

7410493,36

5007771,59

166

7407626,29

5008493,69

71

7410573,03

5007758,16

167

7407713,83

5008291,21

72

7410570,28

5007734,11

168

7407992,84

5008164,77
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73

7410570,53

5007726,13

169

7408142,98

5008120,13

74

7410485,90

5007740,39

170

7408405,16

5008047,08

75

7410369,92

5007776,53

171

7408489,52

5008023,22

76

7410280,16

5007804,96

172

7408458,11

5007999,69

77

7410165,75

5007814,46

173

7408275,60

5008063,37

78

7410010,83

5007827,57

174

7408017,69

5008154,33

79

7409871,28

5007852,85

175

7407684,23

5008273,22

80

7409714,76

5007880,80

176

7407612,21

5008429,41

81

7409595,45

5007902,02

177

7407512,59

5008634,56

82

7409474,52

5007923,78

178

7408494,53

5007986,98

83

7409273,48

5007959,95

179

7408518,12

5008004,65

84

7409143,50

5007983,27

180

7408528,27

5008012,26

85

7409052,87

5007999,56

181

7408656,13

5007976,09

86

7408894,41

5008027,83

182

7408887,19

5007911,07

87

7408754,13

5008053,15

183

7409066,55

5007861,25

88

7408615,56

5008077,64

184

7409395,95

5007752,12

89

7408586,68

5008056,01

185

7409679,99

5007681,86

90

7408671,87

5008031,91

186

7409810,53

5007649,10

91

7408902,81

5007966,93

187

7409525,49

5007713,26

92

7409083,45

5007916,75

188

7409162,35

5007798,30

93

7409412,05

5007807,88

189

7408957,32

5007842,30

94

7409694,01

5007738,14

190

7408808,14

5007876,88

95

7409948,97

5007674,15

191

7408682,62

5007921,36

96

7410226,92

5007605,16

Одлуком о изменама и допунама Плана обухваћено је
71,62 ha.
Члан 2.
У Плану, одељак „7. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ“ пододељак „7.2. ВОДНА
ИНФРАСТРУКТУРА“ део „Водни услови су:“, мења се
и гласи:

пречишћености и режимом упуштања морају бити у оквиру
II класе воде у складу са Уредбом о категоризацији водотока („Службени гласник СРС”, број 5/68) и Уредбом о
класификацији вода („Службени гласник СРС”, број 5/68).
Квалитет ефлуента мора задовољити и одредбе Правилника о опасним материјама које се не смеју уносити у воде
(„Службени лист СФРЈ”, бр. 3/66 и 7/66 ‒ исправка).
Услови у зони потокa

„Водни услови
Условно чисте атмосферске воде са кровних и чистих
бетонских површина, чији квалитет одговара II класи воде,
могу се, без предтретмана, испуштати у атмосферску
канализацију, на зелене површине и риголе.
Атмосферске воде са зауљених и запрљаних површина
и технолошке отпадне воде, могу се испуштати у реципијент
само након пречишћавања. Третман оваквих вода мора
бити на сепаратору и таложнику за издвајање минералних
уља и брзоталоживих примеса.
Забрањено је у потоке упуштати непречишћене отпадне
воде. Воде које се упуштају у канале својим степеном

Дуж обале потока, обезбедити обострано стално проходну и стабилну радно-инспекциону стазу, ширине минимум 5 m у грађевинском, односно минимум 10 m у
ванграђевинском рејону, за пролаз и рад механизације која
одржава поток. У овом појасу није дозвољено градити надземне објекте (зграде, шахтови, вентили), садити дрвеће,
постављати ограде, стубове и сл.
У случају да се планира постављање инфраструктуре
по траси која је паралелна са потоком, инсталацију положити
тако да међусобно управно растојање између трасе и ивице
обале потока буде минимум 5 m у грађевинском, односно
минимум 10 m у ванграђевинском рејону.
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Подземна инфраструктура мора бити укопана минимум
1 m испод нивоа терена и мора подносити оптерећења
грађевинске механизације којом се одржава поток, а
саобраћа приобалним делом. Кота терена је кота обале у
зони радно-инспекционе стазе.
Сва евентуална укрштања инсталација са потоком, планирати приближно под углом од 90°.
Уколико је потребна саобраћајна комуникација –
повезивање леве и десне обале потока, планирати изградњу
пропуста/моста. Техничко решење пропуста/моста мора
обезбедити постојећи водни режим и одржавати стабилност
дна и косина канала.
Пре израде пројектне документације, односно пре
подношења захтева за издавање водних услова за изградњу
пропуста, израдити хидролошку анализу за поток и оверити
је у Републичком хидрометеоролошком заводу. Извршити
хидраулички прорачун и утврдити распоред и вредности
меродавног протицаја са повратним периодом Т=100 година
(обавезно на стационажама потока на којима се планира
изградња пропуста/моста). Пропусте планирати са
довољним протицајним отвором, тако да се омогући течење
са слободним воденим огледалом за протицај повратног
периода Т=100 година.
Конструкцију и распон пропуста прилагодити условима
на терену и очекиваном саобраћајном оптерећењу.
Услови заштите вода
С обзиром на то да се у обухвату Плана не очекује
генерисање отпадних вода и генерисање опасног отпада,
нема посебних услова у вези заштите вода, осим код
планирања радова на трафо станицама:
- све сабирне јаме и цевоводи морају бити водонепропусни и заштићени од продирања у подземне издане
и хаваријског изливања,
- сабирна јама трансформаторског уља мора бити
довољног капацитета да прими целокупну количину
уља у случају инцидента (хаварије). У случају било
каквог изливања трансформаторског уља, садржај се
мора уклонити на безбедан начин, а у складу са прописима о заштити површинских и подземних вода.
Забрањено је било какво испуштање трансформаторског уља у атмосферску или било коју другу канализациону мрежу, у околне површине, у површинске и
подземне воде.
У површинске и подземне воде забрањено је испуштати
било какве воде осим условно чистих атмосферских и
пречишћених отпадних вода које по Уредби о класификацији
вода обезбеђују одржавање минимално доброг еколошког
статуса (II класа воде) реципијента и које по Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде
и роковима за њихово достизање и Уредби о граничним
вредностима емисије загађујућих материја у површинским
и подземним водама и седименту и роковима за њихово
достизање, задовољавају прописане граничне вредности.
Услови заштите од вода
У обухвату Плана нема насипа за заштиту од поплава.
Стубови далековода морају бити удаљени минимум 10
m од обале реке Дунав.

12. март 2021.

Намена водног земљишта које је у јавној својини Републике Србије, не може се мењати без сагласности Јавног
водопривредног предузећа „Воде Војводине“ Нови Сад.
Приликом израде техничке документације за изградњу
објеката потребно је од Јавног водопривредног предузећа
„Воде Војводине“ Нови Сад прибавити мишљење у поступку
издавања водних услова за објекте за које грађевинску
дозволу издаје министарство или орган аутономне покрајине
надлежан за послове грађевинарства или водне услове за
које грађевинску дозволу издаје надлежни орган јединице
локалне самоуправе, према Закону о водама („Службени
гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 – др.
закон).“
У пододељку „7.3. ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА“
део „Снабдевање електричном енергијом“ став 2. брише
се и додаје се осам нових ставова који гласе:
„Преко подручја прелазе следећи далеководи 110 kV у
надлежности „Електромрежа Србије“ а.д. Београд:
- далековод број 104/7 ТС Нови Сад 6 – ТС Нови Сад 1;
- далековод број 124/1 ТС Нови Сад 1 – ТС Рума;
- далековод број 127/1 ТС Нови Сад 3 – ТС Нови Сад 1;
- далековод број 195/1 ТС Нови Сад 1 – ТС Беочин;
- далековод број 1217 ТС Нови Сад 1 – ТС Нови Сад 7.
Сви далеководи 110 kV задржавају своју трасу. На свим
далеководима могућа је реконструкција, адаптација и
санација у сврху одржавања и ревитализације система.
Према условима „Електромрежа Србије“ а.д. Београд планиране су следеће активности:
- након уградње кабла 110 kV ТС Нови Сад 5 – ТС Нови
Сад 7 могуће је укинути директну везу између ТС Нови
Сад 3 и ТС Нови Сад 1 преко далековода 110 kV број
127/1;
- прелиминарно, јужни сегмент далековода 110 kV број
127/1 ТС Нови Сад 3 – ТС Нови Сад 1 би био уведен
у ТС Нови Сад 7, чиме би се остварила двострука веза
између ТС Нови Сад 7 и ТС Нови Сад 1;
- северна страна далековода 110 kV број 127/1 ТС Нови
Сад 3 – ТС Нови Сад 1 ће се повезати са будућом ТС
Нови Сад 8, а са иницијалним начином повезивања
по принципу улаз-излаз на далековод ТС Нови Сад 3
– ТС Нови Сад 5.
У случају градње испод или у близини далековода
потребна је сагласност „Електромрежа Србије“ а.д. Београд, при чему важе следећи услови:
- сагласност се даје на Елаборат који инвеститор планираних објеката треба да обезбеди, а који израђује
овлашћена пројектна организација;
- садржај Елабората и мере које се прописују приликом
пројектовања и пре и за време извођења радова
прописује власник инсталације, а на основу закона,
правилника и техничких прописа.
Претходно наведени услови важе приликом израде Елабората о могућностима градње планираних објеката у
заштитном појасу далековода. Ширина заштитног појаса
далековода је добијена сабирањем законски прописане
удаљености од крајњег фазног проводника и удаљености
крајњег фазног проводника од осе далековода и износи:
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- за далековод број 127/1 ТС Нови Сад 3 – ТС Нови Сад
1 и далековод број 1217 ТС Нови Сад 1 – ТС Нови Сад
7, 43 m од осе далековода;

- минимално растојање планираних објеката, пратеће
инфраструктуре и инсталација од било ког дела стуба
далековода износи 12 m“.

- за далековод број 104/7 ТС Нови Сад 6 – ТС Нови Сад
1 и далековод број 124/1 ТС Нови Сад 1 – ТС Рума,
29 m од осе далековода;

Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 10. и 11.

- за далековод број 195/1 ТС Нови Сад 1 – ТС Беочин,
29,5 m од осе далековода.
Потребно је и анализирати утицај далековода на потенцијалне планиране објекте од електропроводног материјала.
Овај утицај на цевоводе, у зависности од насељености
подручја, потребно је анализирати на максималној
удаљености до 1000 m од осе далековода.
Такође је потребно анализирати утицај далековода на
телекомуникационе водове (не треба ако су у питању
оптички каблови). Овај утицај, у зависности од специфичне
отпорности тла и насељености подручја, потребно је анализирати на максималној удаљености до 3000 m од осе
далековода у случају градње телекомуникационих водова.

У одељку „10. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА“ пододељак „10.2.
УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ГРАЂЕЊЕ У ОКВИРУ ЦЕЛИНА
И ЗОНА ЗА КОЈЕ СУ ОСНОВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАН
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ И ПЛАН ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ“ подтачка „10.2.3. ШИРИНЕ ЗАШТИТНИХ
ЕНЕРГЕТСКИХ КОРИДОРА“ друга реченица мења се и
гласи:
„Ширине коридора су дефинисане на основу Закона о
енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/14 и 95/18 – др.
закон), услова надлежних организација, правилника и техничких прописа из електроенергетике и термоенергетике.“.
Члан 3.
Саставни део ове одлуке су следећи графички прикази:
Размера

Преко обухваћеног подручја прелазе и три далековода
35 kV који су у надлежности „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о.
Београд, Огранак „Електродистрибуција Нови Сад“.
Заштитни појас за ове далеководе износи 16 m лево и
десно од осе далековода, а услови заштите су исти као за
далеководе 110 kV. Сви далеководи 35 kV су планирани
за прелазак на рад на 20 kV напонски ниво. Далековод
који повезује ТС 110/20 kV „Нови Сад 1” и ТС 35/10 kV
„Петроварадин” је планиран за демонтажу и изградњу у
регулацији постојећих и планираних улица, а до тада се
морају поштовати услови његове заштите.

6. План енергетске инфраструктуре .......................1:5000

Утврђују се следећи услови заштите далековода 110
kV:

7. План подручја која се спроводе на основу
Плана генералне регулације:

- у заштитном појасу далековода се могу изводити
санације, адаптације и реконструкције далековода и
делова система далековода због потреба интервенција
и ревитализација електроенергетског система;
- приликом извођења радова, као и касније приликом
експлоатације планираних објеката, водити рачуна да
се ни на који начин не наруши сигурносна удаљеност
од 5 m у односу на проводнике далековода напонског
нивоа 110 kV;
- приликом извођења било каквих грађевинских радова,
нивелације терена, земљаних радова и ископа у близини далековода, ни на који начин се не сме угрозити
статичка стабилност стубова далековода;

1. Извод из Плана генералне регулације Сремске
Каменице са окружењем – План претежне намене
простора, саобраћаја и нивелације ........................... А3
2. План претежне намене простора, саобраћаја
и нивелације ..........................................................1:5000
3. Спровођење Плана ...............................................1:5000
4. План површина јавне намене .............................1:5000
5. План водне инфраструктуре ...............................1:5000

7.1.1.а План намене земљишта саобраћаја,
регулације и нивелације ширег центра
Сремске Каменице са приобаљем –
целина а – шири центар ........................1:2500
7.1.1.б План намене земљишта саобраћаја,
регулације и нивелације ширег центра
Сремске Каменице са приобаљем –
целина б – приобаље са Дунавом.........1:2500
7.1.2.б План регулације површина јавне намене
ширег центра Сремске Каменице са
приобаљем – целина б – приобаље
са Дунавом ..............................................1:2500
7.1.3.б План инфраструктуре ширег центра
Сремске Каменице са приобаљем
– целина б – приобаље са Дунавом......1:2500

- испод и у близини далековода не садити високо дрвеће
које се својим растом може приближити на мање од 5
m у односу на проводнике далековода напонског нивоа
110 kV, као и у случају пада дрвета;

7.2.1.

- терен испод далековода и око стубова далековода се
не сме насипати;

Урбанистичка регулација дела обилазног пута око Сремске Каменице
и заштитног зеленила.............................1:2500

7.2.2.

План инфраструктуре дела обилазног
пута око Сремске Камениц и заштитног
зеленила ..................................................1:2500

7.3.1.

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

7.3.2.

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

- забрањено је складиштење лако запаљивог материјала
у заштитном појасу далековода;
- нисконапонске прикључке, телефонске прикључке,
прикључке за кабловску телевизију и друге прикључке
извести подземно у случају укрштања са далеководом;
- све металне инсталације (електро-инсталације, грејање
и друго) и други метални делови (ограде и друго) морају
да буду прописно уземљени. Нарочито водити рачуна
о изједначењу потенцијала;

7.3.3. План инфраструктуре Григовца .............1:2500
7.4.1. Урбанистичка регулација дела
простора КИП .............................................1:2500
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7.4.2. План инфраструктуре дела простора
КИП ..............................................................1:2500
7.5. Урбанистичка регулација црпне станице
на Чардаку ..................................................1:1000
7.6. Урбанистичка регулација дела планиране
саобраћајнице између осовинских тачака
бр. 691 и 1647 ............................................1:1000.
Члан 4.
Одлука о изменама и допунама Плана генералне
регулације Сремске Каменице са окружењем (због промене
ширине коридора далековода 110 kV) садржи текстуални
део који се објављује у „Службеном листу Града Новог
Сада“, и графичке приказе израђене у три примерка, које
својим потписом оверава председник Скупштине Града
Новог Сада.
По један примерак потписаног оригинала чува се у Скупштини Града Новог Сада, Градској управи за урбанизам и
грађевинске послове и Јавном предузећу „Урбанизам“ Завод
за урбанизам Нови Сад.
Документациона основа ове одлуке чува се у Градској
управи за урбанизам и грађевинске послове.
Одлука о изменама и допунама Плана генералне
регулације Сремске Каменице са окружењем (због промене
ширине коридора далековода 110 kV), доступна је на увид
јавности у згради Скупштине Града Новог Сада, Жарка
Зрењанина број 2 и путем интернет стране www.skupstina.
novisad.rs.
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: 35-87/2020-I
12. март 2021. године
НОВИ САД
Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, 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, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19
– др. закон и 9/20) и члана 39. тачка 7. Статута Града Новог
Сада („Службени лист Града Новог Сада”, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на XI седници од 12. марта 2021.
године, доноси

ОДЛУКУ
O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНИХ
МЕСТА ЛЕДИНЦИ И СТАРИ ЛЕДИНЦИ
(ЗБОГ ПРОМЕНЕ ШИРИНЕ КОРИДОРА
ДАЛЕКОВОДА 110 КV)

12. март 2021.
Члан 1.

Овом oдлуком, а на основу Одлуке о изради измена и
допуна Плана генералне регулације насељених места
Лединци и Стари Лединци (због промене ширине коридора
далековода 110 kV) („Службени лист Града Новог Сада“,
број 61/19), мења се и допуњује ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНИХ МЕСТА ЛЕДИНЦИ И СТАРИ
ЛЕДИНЦИ („Службени лист Града Новог Сада”, бр. 18/16
и 50/19) (у даљем тексту: План) у делу грађевинског подручја
Плана, за два локалитета у Катастарској општини (у даљем
тексту: КО) Лединци, унутар описаних граница.
Локалитет 1, површине 22,11 hа, у КO Лединци, дефинисан је координатама преломних тачака:
КООРДИНАТЕ ТАЧАКА
Број

Y [m]

X [m]

1

7404554,66

5008422,99

2

7404868,93

5008478,06

3

7405127,93

5008523,06

4

7405448,92

5008579,06

5

7405838,01

5008647,07

6

7405929,67

5008662,54

7

7405960,53

5008649,26

8

7406202,04

5008693,42

9

7406442,32

5008640,20

10

7406560,42

5008519,38

11

7406582,45

5008496,84

12

7406588,41

5008490,74

13

7406602,29

5008489,05

14

7406933,55

5008591,83

15

7407023,14

5008595,63

16

7407020,90

5008584,01

17

7407019,51

5008579,57

18

7407014,63

5008560,06

19

7407007,91

5008535,93

20

7406943,71

5008533,21

21

7406758,36

5008475,70

22

7406934,95

5008501,22

23

7406999,37

5008505,55

24

7406990,70

5008472,89

25

7406938,32

5008469,37

26

7406595,75

5008419,86

27

7406272,86

5008452,91

12. март 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

28

7406073,28

5008515,46

29

7405873,26

5008575,63

30

7405767,50

5008553,26

31

7404879,12

5008398,69

32

7404594,57

5008348,45

33

7404579,96

5008369,31

34

7404577,38

5008374,66

35

7404575,52

5008378,50

36

7404567,52

5008395,04

37

7406010,03

5008627,95

38

7406201,43

5008662,82

39

7406427,11

5008612,84

40

7406496,79

5008541,56

41

7406512,82

5008515,80

42

7406524,61

5008498,51

43

7406331,98

5008521,99

44

7406094,02

5008591,80

Локалитет 2, површине 1,06 hа, у КO Лединци, дефинисан је координатама преломних тачака:
КООРДИНАТЕ ТАЧАКА
Број

Y [m]

X [m]

45

7407176,25

5009141,09

46

7407207,30

5009152,50

47

7407239,40

5009168,40

48

7407272,52

5008919,48

49

7407279,94

5008900,38

50

7407281,74

5008875,74

51

7407282,09

5008852,97

52

7407295,07

5008813,48

53

7407296,05

5008812,01

54

7407298,03

5008803,88

55

7407297,09

5008803,63

56

7407270,02

5008886,98

Одлуком о изменама и допунама Плана обухваћено је
23,17 ha.
Члан 2.
У Плану одељак „8. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ“
пододељак „8.3. Енергетска инфраструктура“ део „Енер-
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гетска инфраструктура у атару“ став 1. брише се и додаје
се седам нових ставова који гласе:
„Преко подручја прелазе следећи далеководи 110 kV у
надлежности „Електро-мрежа Србије“ а.д. Београд:
- далековод број 195/1 ТС Нови Сад 1 – ТС Беочин,
- далековод број 127/1 ТС Нови Сад 1 – ТС Нови Сад 3
и
- далековод број 1217 ТС Нови Сад 1 – ТС Нови Сад 7.
У случају градње испод или у близини далековода
потребна је сагласност „Електромрежа Србије“ а.д. Београд, при чему важе следећи услови:
- сагласност се даје на Елаборат који инвеститор планираних објеката треба да обезбеди, а који израђује
овлашћена пројектна организација;
- садржај Елабората и мере које се прописују приликом
пројектовања и пре и за време извођења радова
прописује власник инсталације, а на основу важећих
закона, правилника и техничких прописа.
Претходно наведени услови важе приликом израде Елабората о могућностима градње планираних објеката у
заштитном појасу далековода. Ширина заштитног појаса
далековода је добијена сабирањем законски прописане
удаљености од крајњег фазног проводника и удаљености
крајњег фазног проводника од осе далековода и износи:
- за далековод број 195/1 ТС Нови Сад 1 – ТС Беочин,
29 m од осе далековода;
- за далековод број 127/1 ТС Нови Сад 3 – ТС Нови Сад
1 и далековод број 1217 ТС Нови Сад 1 – ТС Нови Сад,
7,41 m од осе далековода.
Потребно је и анализирати утицај далековода на
потенцијалне, планиране објекте од електропроводног
материјала. Овај утицај на цевоводе, у зависности од
насељености подручја, потребно је анализирати на
максималној удаљености до 1000 m од осе далековода.
Такође је потребно анализирати утицај далековода на
телекомуникационе водове (не треба ако су у питању
оптички каблови). Овај утицај, у зависности од специфичне
отпорности тла и насељености подручја, потребно је анализирати на максималној удаљености до 3000 m од осе
далековода у случају градње телекомуникационих водова.
Преко подручја прелази и далековод 35 kV који је у надлежности „ЕПС Дистрибуција“, д.о.о. Београд, Огранак
„Електродистрибуција Нови Сад“. Заштитни појас за овај
далековод износи 16 m лево и десно од осе далековода,
а услови заштите су исти као за далеководе 110 kV. Далековод 35 kV је планиран за прелазак на рад на 20 kV напонски ниво.
Утврђују се следећи услови заштите далековода 110
kV:
- приликом извођења радова, као и касније приликом
експлоатације планираних објеката, водити рачуна да
се ни на који начин не наруши сигурносна удаљеност
од 5 m у односу на проводнике далековода напонског
нивоа 110 kV;
- приликом извођења било каквих грађевинских радова,
нивелације терена, земљаних радова и ископа у близини далековода, ни на који начин се не сме угрозити
статичка стабилност стубова далековода;
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- терен испод далековода и око стубова далековода се
не сме насипати;

- ради заштите даљег несметаног функционисања водотока и водних објеката на обухваћеном подручју,
потребно је очувати интегритет свих природних и вештачких система за одвођење вода; овај критеријум се
у грубим цртама може подвести под услов да за локалитет 1, ради обезбеђења радно-инспекционих стаза
за одржавање потока у ширини минимум 10 m од границе парцеле потока на левој и десној обали, није
дозвољена изградња објеката, постављање ограда и
ознака, садња трајних засада и слично; овај појас треба
да буде слободан и у свако доба проходан за тешку
грађевинску механизацију која ради на одржавању
водотока и водних објеката;
- носећи стубови далековода треба да буду удаљени
минимум 10 m од границе катастарске парцеле потока,
мерено управно на поток;
- висина електропроводника треба да буде минимум 9
m плус сигурносни размак, мерено од коте терена на
обали потока;
- у природне и вештачке водотоке и језера забрањено
је испуштање било каквих вода осим условно чистих
атмосферских и пречишћених отпадних вода које по
Уредби о граничним вредностима загађујућих материја
у површинским и подземним водама и седименту и
роковима за њихово достизање („Службени гласник
РС“, број 50/12) омогућавају одржавање минимално
доброг еколошког статуса (II класе вода) 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 и 1/16)
задовољавају прописане вредности;
- за све планиране активности које ће се обављати у
оквиру обухваћеног простора, мора се предвидети
адекватно техничко решење, у циљу спречавања
загађења површинских и подземних вода, као и промене постојећег режима вода.“ .

- испод и у близини далековода не садити високо дрвеће
које се својим растом може приближити на мање од 5
m у односу на проводнике далековода напонског нивоа
110 kV, као и у случају пада дрвета;
- забрањено је складиштење лако запаљивог материјала
у заштитном појасу далековода;
- нисконапонске прикључке, телефонске прикључке,
прикључке за кабловску телевизију и друге прикључке
извести подземно у случају укрштања са далеководом;
- све металне инсталације (електро-инсталације, грејање
и друго) и други метални делови (ограде и друго) морају
да буду прописно уземљени; нарочито водити рачуна
о изједначењу потенцијала;
- минимално растојање планираних објеката, пратеће
инфраструктуре и инсталација од било ког дела стуба
далековода износи 12 m.“.
Досадашњи ст. 2. до 5. постају ст. 8. до 11.
У одељку „15. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ“, после пододељка „15.3. Подручја која се
реализују на основу плана детаљне регулације“ додаје
се пододељак „15.4. Подручја која се реализују на основу
плана детаљне регулације и плана генералне регулације
(дуални режим) који гласи:
„15.4. Подручја која се реализују на основу плана
детаљне регулације и плана генералне регулације
(дуални режим)
Основ за спровођење на деловима простора за које је
обавезна израда плана детаљне регулације, а налазе се
у обухвату измена и допуна Плана су план генералне
регулације и план детаљне регулације (дуални режим).
Планом генералне регулације утврђен је заштитни појас
далековода, а све смернице за израду плана детаљне
регулације дефинисана су у одељку „17. ПРАВИЛА
УСМЕРАВАЈУЋЕГ КАРАКТЕРА ЗА ПОДРУЧЈА КОЈА СЕ
РЕАЛИЗУЈУ НА ОСНОВУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ“. У случају да на просторима испод заштитног појаса
далековода постоје важећи планови детаљне регулације,
сва правила уређења и грађења за ове просторе се спроводе на основу ових планова.“.
У одељку „16. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА
ГРАЂЕЊА ЗА ПРОСТОР КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ НА
ОСНОВУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ“ пододељак
„16.3. Правила за уређење и грађење инфраструктуре“
део „Услови за прикључење на водну инфраструктуру“
у ставу 3. након треће алинеје додаје се седам алинеја које
гласе:
„- на локалитету 1, предметни коридор се укршта са
Лединачким потоком на стационажи око км 0+312 (катастарска парцела број 883/1 КО Лединци) и Шандоровац
потоком на стационажи око км +175 (катастарска парцела број 882 КО Лединци); наведени потоци припадају
Сливу северне падине Фрушке горе;
- неопходно је предвидети такво уређење простора и
извођење радова којима се неће угрожавати нормално
функционисање потока и водних објеката;
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Члан 3.

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Саставни део ове одлуке су следећи графички прикази:
Размера
Извод из Плана генералне регулације насељених места Лединци и Стари Лединци – План
намене земљишта и инфраструктуре у атару .......... А3
План намене земљишта и инфраструктуре
у атару – локалитети 1 и 2 ................................1:10 000
План намене земљишта грађевинског
подручја – локалитети 1 и 2 ...............................1:5 000
План површина јавне намене са саобраћајним
и нивелационим решењем – насеље Лединци
– локалитети 1 и 2................................................1:2 500
План водне инфрастуктуре – насеље Лединци
– локалитети 1 и 2................................................1:2 500
План енергетске инфрастуктуре и телекомуникација – насеље Лединци – локалитети 1 и 2....1:2 500
Спровођење Плана – локалитети 1 и 2 ..........1:10 000.
Члан 4.

Одлука о изменама и допунама Плана генералне
регулације насељених места Лединци и Стари Лединци
(због промене ширине коридора далековода 110 kV) садржи
текстуални део који се објављује у „Службеном листу Града
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Новог Сада“, и графичке приказе израђене у три примерка,
које својим потписом оверава председник Скупштине Града
Новог Сада.
По један примерак потписаног оригинала чува се у Скупштини Града Новог Сада, Градској управи за урбанизам и
грађевинске послове и Јавном предузећу „Урбанизам“ Завод
за урбанизам Нови Сад.
Документациона основа ове одлуке чува се у Градској
управи за урбанизам и грађевинске послове.
Одлука о изменама и допунама Плана генералне
регулације насељених места Лединци и Стари Лединци
(због промене ширине коридора далековода 110 kV),
доступна је на увид јавности у згради Скупштине Града
Новог Сада, Жарка Зрењанина број 2 и путем интернет
стране www.skupstina.novisad.rs.
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: 35-196/2020-I
12. март 2021. године
НОВИ САД
Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, 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, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19
– др. закон и 9/20) и члана 39. тачка 7. Статута Града Новог
Сада („Службени лист Града Новог Сада”, број 11/19) Скупштина Града Новог Сада на XI седници од 12. марта 2021.
године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКОВА ИЗМЕЂУ
УЛИЦА НОВОСАДСКОГ САЈМА,
МИЧУРИНОВЕ, БУЛЕВАРА КРАЉА ПЕТРА I
И БРАНИМИРА ЋОСИЋА У НОВОМ САДУ
(ЛОКАЛИТЕТ ДЕС И ДРУГИ)
Члан 1.
Овом одлуком, а на основу Одлуке о изради измена и
допуна Плана детаљне регулације блокова између улица
Новосадског сајма, Мичуринове, Булевара краља Петра I
и Бранимира Ћосића у Новом Саду (локалитет ДЕС и други)
(„Службени лист Града Новог Сада“, брoj 61/19) мења се
и допуњује ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКОВА
ИЗМЕЂУ УЛИЦА НОВОСАДСКОГ САЈМА, МИЧУРИНОВЕ,
БУЛЕВАРА КРАЉА ПЕТРА I И БРАНИМИРА ЋОСИЋА
У НОВОМ САДУ („Службени лист Града Новог Сада“, бр.
3/02, 12/03, 4/07 и 30/18) (у даљем тексту: План) у делу
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грађевинског подручја Плана у Катастарској општини Нови
Сад I, и обухвата три локалитета унутар описане границе.
Локалитет 1, који је обухваћен изменама и допунама
Плана, површине 0,93 hа, унутар описане границе: од осовинске тачке број 9020 у правцу jуга прати осовину Улице
Мародићевe до пресека са продуженим правцем јужне
границе парцеле број 6595. Од ове тачке, граница скреће
у правцу запада, прати претходно описан правац и обухвата
и прати границу парцеле број 6595 и наставља да прати
јужну регулациону линију планиране улице до пресека са
западном регулационом линијом планиране улице. Даље,
граница прати западну регулациону линију планиране улице
и њеним продуженим правцем долази до северне регулационе линије Улице Богдана Гарабантина, затим скреће
ка истоку, прати северну регулациону линију Улице Богдана
Гарабантина и њеним продуженим правцем долази до
осовине Улице Мародићеве. Од ове тачке граница скреће
ка југу, прати осовину Улице Мародићеве и долази до тачке
која је утврђена за почетну тачку описа границе измена и
допуна Плана.
Локалитет 2, који је обухваћен изменама и допунама
Плана, површине 2,26 hа, дефинисан је северном, источном,
јужном и западном регулационом линијом Клинике за
гинекологију и акушерство.
Локалитет 3, који је обухваћен изменама и допунама
Плана, површине 0,40 hа, обухвата целу парцелу број 6666.
Одлуком о изменама и допунама Плана обухваћено је
3,59 ha.
Члан 2.
У Плану одељак „2. КОНЦЕПТ УРЕЂЕЊА И
РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА“ став 3. мења се и гласи:
„На комплексу ДЕС-а, након исељења постојећих
садржаја, предвиђена је градња комплекса у намени вишепородичног становања.“.
У одељку „4. УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА“
пододељак „4.1. Изградња објеката“ у делу „Општа правила“ после 12. алинеје додаје се 13. алинеја која гласи:
„За грађење објеката јавне намене у јавној својини могуће
је формирање грађевинске парцеле у складу са посебним
случајевима формирања грађевинске парцеле сходно
Закону 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, 145/14, 83/18, 31/19,
37/19 – др. закон и 9/20).“
У делу „Специфични услови за појединачне блокове“
део „Блок број 3“ став 4. мења се и гласи:
„На садашњем комплексу ДЕС-а после исељења
постојећих садржаја, планира се градња јединственог комплекса вишепородичног становања, површине око 0,57 ha,
максималне спратности По+П+4+(5 пов.). Диспозиција
објеката и партерно уређење треба да обезбеде квалитетну
осветљеност и проветреност свих делова комплекса.”
После става 4. додаје се 14 ставова који гласе:
„Градња објеката комплекса вишепородичног становања
дозвољена је на максимално 40 % површине парцеле, у
оквирима зона изградње које су дефинисане на графици.
Максимални индекс изграђености комплекса износи 2,3.
Ширина габарита је максимално 16 m. Препусти на
објектима нису планирани. Одступања од основне равни
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фасаде дозвољена су једино у смислу елемената фасадне
пластике, са испустима до 50 cm.
Препоручује се да приземља буду у намени пословања,
нарочито она која су оријентисана ка улицама. У оквиру
приземља није могуће формирање галерија.
Пету повучену етажу пројектовати са пуном спратном
висином, повучену од ободних фасадних равни за минимум
2 m, покривену равним непроходним или плитким лименим
кровом.
Комплекс вишепородичног становања планира се за
оквирни капацитет од 150 станова бруто површине 70 m²
и 2260 m² бруто површине пословног простора у приземљима
комплекса.
Сугерише се, да се приликом израде пројектне
документације унапред планира модел застакљивања лођа
који би био обавезујући за све објекте комплекса, чиме би
се предупредила учестала појава стихијских измена на
фасадама током употребе стамбених објеката.
Паркирање возила планира се у оквиру комплекса, изван
јавних саобраћајних површина, према нормативу: једно
паркинг или гаражно место за путничке аутомобиле на
један стан, и једно паркинг или гаражно место за путничке
аутомобиле на 70 m² нето пословног простора. По истом
критеријуму потребно је обезбедити и паркинге за бицикле.
Подрумску етажу могуће је искористити за смештај техничких и помоћних просторија. Хоризонтални габарит подземне
гараже могуће је реализовати испод целе парцеле а број
подземних етажа се не ограничава. Положај колских приступа подземној гаражи приказан на графици није
обавезујући и биће дефинисан накнадно, урбанистичким
пројектом.
За колски приступ планираној трансформаторској станици (ТС) из Улице Мародићеве утврдиће се право службености пролаза. Осим планиране ТС, нове ТС ће се према
захтевима надлежног дистрибутера градити и на другим
деловима парцеле или у оквиру објеката. Постојећу ТС
изграђену у регулацији Улице Богдана Гарабантина је
потребно демонтирати, а услов за њено уклањање је претходна изградња пратеће мреже и нове ТС на парцели
јединственог комплекса вишепородичног становања.
На неизграђеном делу парцеле заједнички блоковски
простор потребно је партерно уредити. Озелењавање треба
да буде спроведено на минимално 25 % површине комплекса. Простор изнад укопане гараже планира се као
партерно уређен зелени кров. Планира се формирање
травњака у комбинацији са декоративним ниским и средње
високим жбуњем. Дебљина супстрата у пољима
предвиђеним за садњу зеленила треба да буде 30 cm са
свим неопходним слојевима. Дрвенасте саднице прсног
пречника 14–16 cm (на висини од 1 m) са неинвазивним
кореновим системом садиће се у бетонске касете димензија
1,5×1,5×1,2 m са префорираним страницама (отвори пречника 150 mm), позициониранe изнад ојачаних елемената
конструкције подземне гараже.
Простор је потребно опремити стазама, урбаним
мобилијаром и јавном расветом. Поред наведених садржаја,
у оквиру кровног врта потребно је предвидети просторе за
поставку дечијих игралишта, теретану на отвореном и уколико просторне могућности дозвољавају терен за баскет.
Око баскет терена планира се поставка заштитне ограде
(h = 4 m) изведене од челичне поцинковане конструкције,
између које се поставља челична поцинкована мрежа. По
планираној поцинкованој мрежи пружаће се пузајуће врсте
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биљака које ће формирати зелени зид (вертикално зеленило). Предлаже се употреба врста са различитом бојом
листа (Partenocissus tricuspidata – Партеноцисус и различите
сорте Hedera helix – Бршљан). Предност дати комбинацији
врста чији опстанак не зависи од интензивне неге и које не
захтевају пуно влаге.
На свим зеленим деловима крова планира се поставка
заливног система, који ће се напајати из резервоара за
воду. Поставку резервоара треба предвидети у оквиру
објекта јавне гараже или у непосредној близини исте. Запремина резервоара одредиће се у складу са величином површина под зеленилом. Ограђивање комплекса није
дозвољено.
Зелена површина јужно од комплекса вишепородичног
становања уређењем и разноликом вегетацијом треба да
буде у хармоничном односу са садржајима слободних површина комплекса. Зелену површину потребно је опремити
елементима партерног уређења и урбаног мобилијара
(реквизити за игру деце, клупе, осветљење, корпе за смеће
и слично).
Комплекс вишепородичног становања реализоваће се
на јединственој грађевинској парцели. Могућа је фазна
реализација, уз услов да прву фазу треба да чини изградња
подрумске етаже/етажа, а у наредним фазама следи
изградња надземних објеката.
Обавезна је израда урбанистичког пројекта.“.
Досадашњи став 5. брише се.
Део „Блок број 4“ мења се и гласи:
„Блок број 4
Комплекс Гинеколошко-акушерске клинике прошириће
се на рачун постојећих стамбених парцела.
Изградња објеката на комплексу могућа је у фазама,
према просторним потребама, да би се у крајњој фази
реализације формирала целина комплекса. У оквиру ове
целине неопходно је планирати адекватан паркинг простор
за запослене и кориснике услуга.
Постојећи приземни објекти у јужном делу парцеле
6542/1 КО Нови Сад I замењују се објектом Градског породилишта са неонатологијом, спратности од П+2 до П+3.
Зона изградње објекта дефинисана на графици представља
максимални дозвољени габарит објекта. Могуће је
остваривање топлих веза са постојећим објектом спратности П+2(3). Топле везе се могу формирати на нивоима
изнад приземља, уз услов да се не ремети одвијање колског
и пешачког саобраћаја на саобраћајници између објеката.
Минимална ширина топле везе је 2 m. Препоручује се да
топле везе буду изведене од транспарентних материјала.
Уколико би се појавила потреба за изградњом објеката
у функцији основне намене комплекса и на западном делу
комплекса, уз Улицу Мародићеву, неопходна је разрада
урбанистичким пројектом. Максимална спратност објекта
основне намене који се разрађује урбанистичким пројектом
је П+3, са габаритом који је удаљен минимално 7 m од
границе парцеле комплекса. Површину хоризонталног
габарита објекта потребно је дефинисати поштујући
дозвољени степен заузетости парцеле – максимално 40
%. У противном, западни део комплекса се планира за
уређење парковске површине и површине за паркирање и
евентуално, у случају потребе, за инфраструктурне објекте
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Број 9 – страна 231.

тј. објекте у функцији технолошког процеса везаног за
основну намену комплекса, чија реализација се не
условљава израдом урбанистичког пројекта.

3.
4.

Повећање капацитета паркирања могуће је остварити
градњом приземне гараже са паркирањем на крову у западном делу комплекса (капацитета 44 кровних паркинг места).
Максимална могућа зона изградње приземне гараже као
и позиција рампе за приступ кровном нивоу дефинисане
су на графици. Уколико се појави потреба за гаражом већег
капацитета, реализација је могућа након припајања парцела
у северозападном делу комплекса и измештања сервисних
објеката, уз обавезну израду урбанистичког пројекта и уз
поштовање максималног дозвољеног индекса заузетости
парцеле 40 %.

Одлука о изменама и допунама Плана детаљне
регулације блокова између улица Новосадског сајма, Мичуринове, Булевара краља Петра I и Бранимира Ћосића у
Новом Саду (локалитет ДЕС и други), садржи текстуални
део који се објављује у „Службеном листу Града Новог
Сада“ и графичке приказе израђене у три примерка, које
својим потписом оверава председник Скупштине Града
Новог Сада.
По један примерак потписаног оригинала чува се у Скупштини Града Новог Сада, Градској управи за урбанизам и
грађевинске послове и Јавном предузећу „Урбанизам“ Завод
за урбанизам Нови Сад.
Документациона основа ове одлуке чува се у Градској
управи за урбанизам и грађевинске послове.
Одлука о изменама и допунама Плана детаљне
регулације блокова између улица Новосадског сајма, Мичуринове, Булевара краља Петра I и Бранимира Ћосића у
Новом Саду (локалитет ДЕС и други), доступна је на увид
јавности у згради Скупштине Града Новог Сада, Жарка
Зрењанина број 2 и путем интернет стране www. skupstina.
novisad.rs.

Дуж контактне зоне са болничким комплексом, на стамбеним парцелама, није дозвољена изградња помоћних ни
пословних објеката.
На углу улица Мародићеве и Слободана Бајића (парцела
број 6554) регулација се коригује засецањем угла.“.
Део „Блок број 6“ мења се и гласи:
„Блок број 6
У целости је намењен предшколској установи „Радосно
детињство“.
На објекту је могуће планирати повећање хоризонталног и вертикалног габарита кроз доградњу и надоградњу
или кроз потпуну замену новим објектом. Уколико се објекат
дограђује, сугерише се да се доградња изведе уз северноисточну фасаду постојећег објекта.
Планским решењем предвиђена је максимална спратност П+1. Објекат се покрива равним или плитким кровом.
Максимална дозвољена заузетост на парцели је 30 %.
Максимални индекс изграђености комплекса износи 0,6.
Приликом изградње, обавезно се морају сачувати ободни
делови парцеле са високом вегетацијом.“.
У пододељку „4.2. Услови за опремање простора
инфраструктуром“ подтачка „4.2.1. Саобраћајна инфраструктура“ део „Услови за грађење саобраћајних површина“
део „Остали услови:“ после алинеје прве додаје се алинеја
друга која гласи:
„ • У двосмерним улицама (ширине коловоза пет и више
метара) са малим обимом моторизованог саобраћаја,
оставља се могућност обележавања паркинг места на
коловозу. То би условило успостављање режима једносмерног одвијања саобраћаја у овим улицама.".
Члан 3.
Саставни део ове одлуке су следећи графички прикази:
Размера
1.1.

Извод из Плана генералне регулације новог
градског центра са окружењем у Новом Саду .... А3

1.2.

Извод из Плана детаљне регулације блокова
између улица Новосадског сајма, Мичуринове,
Булевара краља Петра I и Бранимира Ћосића
у Новом Саду......................................................... А3

2.

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

План регулације површина јавне намене ........1:1000
План водне и енергетске инфраструктуре .....1:1000.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-201/2020-I
12. март 2021. године
НОВИ САД
Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, 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, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19
− др. закон и 9/20) и члана 39. тачка 7. Статута Града Новог
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на XI седници од 12. марта 2021.
године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ
МЕСТА КАЋ (ЛОКАЛИТЕТ У УЛИЦИ КРАЉА
ПЕТРА I БРОЈ 1)
Члан 1.
На основу ове одлуке израдиће се одлука о изменама
и допунама Плана генералне регулације насељеног места
Каћ („Службени лист Града Новог Сада”, бр. 23/13, 22/19
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и 61/19), (у даљем тексту: План), за локалитет у Улици
краља Петра I број 1.
Члан 2.
Одлуком о изменама и допунама Плана обухватиће се
део грађевинског подручја Плана у Катастарској општини
(у даљем тексту: КО) Каћ, унутар описане границе.
За почетну тачку описа границе дела грађевинског
подручја Плана, утврђена је тачка на тромеђи парцела бр.
1499, 1495 и 3499 (Улица Војина Палексића). Од ове тачке
у правцу истока, граница обухвата и прати границу парцеле
број 1499 и продуженим правцем јужне границе парцеле
број 1499 долази до осовине Улице Војина Палексића.
Даље, граница скреће ка северу и дужином од 55,50 m
прати осовину Улице Војина Палексића, затим у правцу
истока долази до преломне тачке на граници парцела бр.
1495 и 3499 (Улица Војина Палексића). Од ове тачке граница
скреће ка југу, прати границу парцела бр. 1495 и 3499 (Улица
Војина Палексића) и долази до почетне тачке описа границе
одлуке о изменама и допунама Плана.
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Члан 10.

Рани јавни увид обавиће се након доношења ове одлуке,
излагањем материјала у приземљу пословне зграде Јавног
предузећа „Урбанизам” Завод за урбанизам Нови Сад,
Булевар цара Лазара број 3, у просторијама месне заједнице
„Каћ“, Улица краља Петра I број 2, Каћ путем интернет
странице Скупштине Града Новог Сада https://skupstina.
novisad.rs/rani-javni-uvid/ и интернет странице Града Новог
Сада http://www.novisad.rs/lat/gradska-uprava-za-urbanizami-gradjevinske-poslove-0.
Јавни увид обавиће се излагањем нацрта одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног
места Каћ (локалитет у Улици краља Петра I број 1), у
приземљу пословне зграде Јавног предузећа „Урбанизам“
Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара број
3, у просторијама Месне заједнице „Каћ“, Улица краља
Петра I број 2, Каћ, путем интернет странице Скупштине
Града Новог Сада https://skupstina.novisad.rs/javni-uvid/ и
интернет странице Града Новог Сада http://www.novisad.
rs/lat/gradska-uprava-za-urbanizam-i-gradjevinske-poslove-0.

Одлуком о изменама и допунама Плана обухватиће се
0,19 ha.

Члан 11.

Члан 3.

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

Услови и смернице за уређење и грађење обухваћеног
подручја дефинисани су Планом, којим је обухваћени простор намењен за ванстанбене делатности у центру и подцентрима.
Члан 4.
Циљ израде одлуке о изменама и допунама Плана је
преиспитивање важећег планског решења и његово
усклађивање са могућностима реализације, у складу са
новим захтевима и потребама корисника простора и стањем
на терену, а у сврху стварања услова за реализацију планираних садржаја трговинске делатности у Улици краља
Петра I број 1 у КО Каћ.
Члан 5.
Концептуални оквир планирања одређен је Планом.
Члан 6.
Рок за израду одлуке о изменама и допунама Плана је
15 радних дана од дана завршетка поступка раног јавног
увида, односно достављања посебних услова за израду
измена и допуна Плана од стране надлежних институција.
Члан 7.
Средства за израду одлуке о изменама и допунама
Плана обезбедио је „UNIVEREXPORT“ DOO NOVI SAD.
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 генералне регулације насељеног места
Каћ на животну средину и графички приказ обухвата планског подручја којe се мења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-40/2021-I
НОВИ САД
Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, 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-501-1/2021-16
од 19.01.2021. године , доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА
И ДОПУНАМА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КАЋ
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Не приступа се изради стратешке процене утицаја одлуке
о изменама и допунама Плана генералне регулације
насељеног места Каћ на животну средину, којом ће бити
обухваћен простор у границама одређеним одлуком о
изради измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Каћ (локалитет у Улици Краља Петра I бр.1).

Образложење
Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени гласник Републике Србије'' бр. 135/04 и
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88/10) прописано је да се стратешка процена врши за планове, програме и основе у области просторног и урбанистичког планирања.
Одлуку о изради стратешке процене доноси орган надлежан 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, 145/14, 83/18,
31/19, 37/19-др. закон и 9/20), у члану 46. ст. 6. прописано
је да носилац израде плана, пре доношења одлуке о изради
планског документа, од надлежног органа за послове
заштите животне средине прибавља 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 просторног 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 дефинисани су Планом генералне регулације
насељеног места Каћ („Службени лист Града Новог Сада”,
бр. 23/13 и 22/19) којим је обухваћени простор намењен за
ванстанбене делатности у центру и подцентрима.
Одлуком о изради измена и допуна Плана генералне
регулације насељеног места Каћ (локалитет у Улици Краља
Петра I бр.1 ) обухватиће се локалитет у Катастарској
општини Каћ, површине 0,19 ha.
Циљ израде измена и допуна Плана је преиспитивање
важећег планског решења и његово кориговање са
могућностима реализације, у складу са новим захтевима
и потребама корисника простора, стањем на терену, а у
сврху остварења услова за реализацију планираних
садржаја трговинске делатности у улици Краља Петра I
бр.1 у КО Каћ.
Изменама и допунама Плана омогућиће се уклањање
постојећих објеката на парцели и изградња новог објекта
са новим габаритима, а све у складу са условима надлежне
службе за заштиту.
С обзиром на то 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
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 48/09) није утврђен
као простор за који се израђује стратешка процена утицаја
плана на животну средину, доноси се решење о
неприступању изради стратешке процене утицаја на животну
средину.
Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте
који буду реализовани на основу одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Каћ,
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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 диспозитиву.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-35-40/21
22. јануар 2021. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Дејан Михајловић, с.р.

174
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, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19
‒ др. закон и 9/20) и члана 39. тачка 7. Статута Града Новог
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19),
Скупштина Града Новог Сада на XI седници од 12. марта
2021. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ПОДРУЧЈА СТАНОВАЊА „САЈЛОВО“ У
НОВОМ САДУ
Члан 1.
На основу ове одлуке израдиће се план детаљне
регулације подручја становања „Сајлово“ у Новом Саду (у
даљем тексту: План).
Члан 2.
Планом ће се обухватити грађевинско подручје у
Катастарској општини Нови Сад IV, унутар описане оквирне
границе.
За почетну тачку описа оквирне границе Плана утврђена
је тачка на пресеку осовине регионалног пута Нови Сад
– Врбас и продуженог правца западне границе парцеле
број 9957. Од ове тачке у правцу југоистока граница прати
осовину регионалног пута Нови Сад – Врбас до пресека са
продуженим правцем источне границе парцеле број 10226/2,
затим скреће ка југозападу, прати претходно описан правац
и источну границу парцеле број 10226/2 до тромеђе парцела
бр. 10226/2, 9170 и 9958. Даље, граница скреће ка северозападу, пресеца парцелу број 10226/2 и долази до
тромеђе парцела бр. 10226/2, 10228 и 9151/26, затим скреће
ка југозападу, прати западну границу парцеле број 10226/2
до тромеђе парцела бр. 10226/2, 9223/88 и 9219, односно
до границе грађевинског подручја Града Новог Сада. Од

страна 234. – Броj 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

ове тачке граница скреће ка северозападу, прати границу
грађевинског подручја Града Новог Сада, односно прати
северну границу парцеле број 9219 и њеним продуженим
правцем долази до западне регулационе линије улице.
Даље, граница скреће ка североистоку, прати западну регулациону линију улице до тромеђе парцела бр. 9241/2 9242/1
и 9240/21, затим скреће ка северозападу, прати северну
границу парцеле број 9241/1 и њеним продуженим правцем
долази до западне границе парцеле број 10224/2. Од ове
тачке граница скреће ка североистоку, прати западну границу парцела бр. 10224/2 и 9957 и долази до тачке која је
утврђена за почетну тачку описа оквирна границе Плана.
Планом ће се обухватити приближно 106,50 ha.
Члан 3.
Услови и смернице за уређење и грађење обухваћеног
простора дефинисани су Планом генералне регулације
простора за мешовиту намену западно од Суботичког булевара и северно од Булевара војводе Степе у Новом Саду
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 15/12, 38/18, 39/18
– исправка и 60/20) (у даљем тексту: План генералне
регулације), којим је обухваћени простор претежно намењен
за породично становање, пословање, основну школу, дечју
установу, здравствену станицу, централне функције, верски објекат, спортски парк, хлорну станицу и саобраћајне
површине.
Члан 4.
Циљ израде Плана је преиспитивање важећих планских
решења и њихово усклађивање са стањем на терену, потребама корисника простора и реализованим објектима, у
складу са смерницама утврђеним Планом генералне
реагулације, a у циљу лакше реализације планираних
садржаја.
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.
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 подручја становања „Сајлово“ у Новом Саду на
животну средину и графички приказ оквирне границе обухвата Плана.
Члан 10.
Рани јавни увид обавиће се након доношења ове одлуке,
излагањем материјала којим се представља концептуални
оквир уређења простора, у приземљу пословне зграде
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Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови
Сад, Булевар цара Лазара број 3, у просторијама Месне
заједнице „Сајлово“ Нови Сад, Улица Горње Сајлово број
37, путем интернет странице Скупштине Града Новог Сада
https://skupstina.novisad.rs/rani-javni-uvid/ и интернет странице Града Новог Сада http://www.novisad.rs/lat/gradskauprava-za-urbanizam-i-gradjevinske-poslove-0.
Јавни увид обавиће се излагањем Нацрта плана детаљне
регулације подручја становања „Сајлово“ у Новом Саду, у
приземљу пословне зграде Јавног предузећа „Урбанизам“
Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара број
3, у просторијама Месне заједнице „Сајлово“ Нови Сад,
Улица Горње Сајлово број 37 и путем интернет странице
Скупштине Града Новог Сада https://skupstina.novisad.rs/
javni-uvid/ и интернет странице Града Новог Сада http://
www.novisad.rs/lat/gradska-uprava-za-urbanizam-igradjevinske-poslove-0.
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: 35-738/2020-I
12. март 2021. године
НОВИ САД
Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, 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-501-1/2020-251
од 14.10.2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА СТАНОВАЊА
„САЈЛОВО“ У НОВОМ САДУ НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ
Не приступа се изради стратешке процене утицаја плана
детаљне регулације дела подручја становања „Сајлово“ у
Новом Саду на животну средину, којом ће бити обухваћен
простор у границама одређеним одлуком о изради плана
детаљне регулације подручја становања „Сајлово“ у Новом
Саду.

Образложење
Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени гласник Републике Србије'' бр. 135/04 и
88/10) прописано је да се стратешка процена врши за планове, програме и основе у области просторног и урбанистичког планирања.
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Одлуку о изради стратешке процене доноси орган надлежан 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, 145/14, 83/18,
31/19, 37/19-др. закон и 9/20), у члану 46. ст. 6. прописано
је да носилац израде плана, пре доношења одлуке о изради
планског документа, од надлежног органа за послове
заштите животне средине прибавља 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 просторног 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 уређење и грађење обухваћеног
простора дефинисани су Планом генералне регулације
простора за мешовиту намену западно од суботичког булевара и северно од Булевара војводе Степе у Новом Саду
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 15/12,38/18 и
39/18-исправка), којим је обухваћени простор претежно
намењен за породично становање, пословање, основну
школу, дечју установу, здравствену станицу, централне
функције, верски објекат, спортски парк, хлорну станицу и
саобраћајне површине.
Простор који ће се обухватити планом обухвата северозападни део грађевинског подручја Новог Сада. Планом
ће бити обухваћен простор северозападно од Улице Доње
Сајлово и југозападно од Улице Руменачки пут у Новом
Саду. Приближна површина обухваћеног подручја износи
око 106,60 ha и налази се у Kатастарској општини Нови
Сад IV.
Важећи плански основ за реализацију на обухваћеном
простору је План детаљне регулације подручја становања
''Сајлово'' у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“,
број 27/07) и План детаљне регулације простора намењеног
за проширење ''Сајлова'' у Новом Саду („Службени лист
Града Новог Сада“, број 40/10).
Циљ израде и доношења Плана је преиспитивање
важећег планског решења и његово усклађивање са стањем
на терену, потребама корисника простора и реализованим
објектима, у складу са смерницама утврђеним Планом
генералне регулације, у циљу лакше реализације планираних садржаја.
С обзиром на то да се ради о простору који Одлуком о
одређивању врсте планских докумената за које се израђује
стратешка процена утицаја на животну средину (''Службени
лист Града Новог Сада'' број 48/09), није утврђен као простор за који се израђује стратешка процена утицаја плана
на животну средину, доноси се решење о неприступању
изради стратешке процене утицаја плана детаљне
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регулације дела подручја становања „Сајлово“ Новом Саду
на животну средину.
Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте
који буду реализовани на основу плана детаљне регулације
дела подручја становања „Сајлово“ 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 диспозитиву.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-35-738/20
16. октобар 2020. године
НОВИ САД
в.д. начелника
Дејан Михајловић,с .р.
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На основу члана 4. став 4. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18),
члана 146. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени глaсник РС“, бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10-УС, 24/11,
121/12, 42/13 -УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18,
31/19, 37/19 – др.закон и 9/20), члана 40. став 2. Закона о
оглашавању („Службени гласник РС“, бр. 6/16 и 52/19-др.
закон) и члана 39. тачка 32. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада”, број 11/19), Скупштина
Града Новог Сада, на XI седници од 12. марта 2021. године,
доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
УРЕЂЕЊУ ГРАДА НОВОГ САДА
Члан 1.
У Одлуци о уређењу Града Новог Сада („Службени лист
Града Новог Сада“, бр. 67/17, 7/19, 31/19, 59/19 и 42/20) у
члану 11. после речи: „проналажења“ ставља се запета и
додају речи: „односно означавања“.
После става 1. додаје се став 2. који гласи:
„Елементи визуелне комуникације из става 1. овог члана
не сматрају се рекламним паноима.“
Члан 2.
После члана 54. додаје се нови члан 54а који гласи:
„Члан 54а
„Грађевинско земљиште које је, у складу са прописима
којима се уређује изградња објеката, изграђено или
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неизграђено, односно уређено или неуређено, мора се
држати у уредном стању.
О уредном стању грађевинског земљишта из става 1.
овог члана стара се власник, односно корисник грађевинског
земљишта.
Лице из става 2. овог члана дужно је да поправља и
замењујe оштећене делове ограде, уколико је грађевинско
земљиште ограђено, да редовно коси траву, уклања коров,
уклања грађевински и други отпад, орезује суве гране,
шибље и друго растиње, као и да предузима друге радове
како би то земљиште било у уредном стању.“ .
Члан 3.
У члану 65. став 5. речи: „ове одлуке“ замењују се речима:
„овог члана“.
Члан 4.
После члана 74. додаје се нови члан 74а који гласи:
„Члан 74а
Поводом манифестација и догађаја од посебног значаја
за културу Републике Србије, АП Војводине и Града, Град
се украшава према пројекту украшавања Града.
Пројекте украшавања Града израђује Градска управа
за инвестиције у сарадњи са организатором манифестација
и догађаја из става 1. овог члана.
Украшавање Града у случају из става 1. овог члана не
сматра се оглашавањем у смислу ове одлуке.
Током трајања манифестације и догађаја из става 1.
овог члана опрема, инсталације и уређаји за украшавање
Града одржавају се у исправном, уредном и чистом стању.
Опрему, инсталације и уређаје из става 4. овог члана
организатор манифестације и догађаја дужан је да уклони
после манифестације и догађаја поводом којих су
постављени.“
Члан 5.
У члану 156. став 1. после тачке 21. додају се нове тач.
21а, 21б и 21в које гласе:
„21а украшава Град супротно пројекту украшавања Града
(члан 74а став 1.) ,
21б не одржава опрему, инсталације и уређаје за
украшавање Града у исправном, уредном и чистом стању
(члан 74а став 4.),
21в не уклони опрему, инсталације и уређаје за
украшавање Града после манифестације и догађаја поводом којих су постављени (члан 74а став 5.),“.
Члан 6.
У члану 157. став 1. после тачке 1. додаје се нова тачка
1а која гласи:
„1а не поступи у складу са чланом 54а ове одлуке,“.
Члан 7.
Oвa oдлукa ступa нa снaгу осмог дaнa oд дaнa
oбjaвљивaњa у „Службeнoм листу Грaдa Нoвoг Сaдa“.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2021-95-I
12. март 2021. године
НОВИ САД
Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.
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На основу члана 13. Закона о комуналним делатностима
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 88/11, 104/16
и 95/18) и члана 39. тачка 38. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина
Града Новог Сада на XI седници од 12. марта 2021. године,
доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
Члан 1.
У Одлуци о јавним паркиралиштима на територији Града
Новог Сада (“Службени лист Града Новог Сада“, бр. 4/10,
5/10- испр, 19/10-испр, 50/10, 44/11, 38/12, 7/13 – испр,
28/14, 11/15, 74/16, 21/17, 61/17, 42/18, 59/18 и 61/19) у
члану 11. став 6. после речи: „паркирања“ додају се речи:
„слањем смс поруке“.
Члан 2.
У члану 13. став 3. мења се и гласи:
„Градска управа надлежна за социјалну и дечију заштиту
доноси решење о испуњености услова из става 2. овог
члана на основу акта Градског већа Града Новог Сада,
којим се ближе уређују услови, начин и поступак за
коришћење паркинг места за возила особа са инвалидитетом“.
Члан 3.
У члану 17. тачка 1. мења се и гласи:
„1. плати цену паркирања из члана 16. став 1. ове одлуке
за сваки започети сат коришћења, слањем смс поруке путем
мобилног телефона, коришћењем апликације која омогућава
наплату паркирања у име и за рачун Предузећа, истицањем
паркинг карте са тачним подацима с унутрашње стране
предњег ветробранског стакла возила, или куповином сатне
електронске паркинг карте у продајном објекту који је означен за ту намену, и“.
Члан 4.
У члану 23. после тачке 3. додаје се нова тачка 4. која
гласи:
„4. паркирање возила на паркинг месту, које је резервисано на основу акта Градске управе, ако корисник не
поседује налепницу из члана 15. став 3. ове одлуке,“.
Досадашње тач. 4-10. постају тач. 5-11.
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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: 34-1726/2021-I
12. март 2021. године
НОВИ САД
Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.
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На основу члана 39. тачка 8, а у вези са чланом 16. тач.
13. и 15. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града
Новог Сада“, број 11/19) и чланом 209. Закона о социјалној
заштити („Службени гласник Републике Србије“, број 24/11),
Скупштина Града Новог Сада на XI седници од 12. марта
2021. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ГРАДА
НОВОГ САДА
Члан 1.
У Одлуци о социјалној заштити Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 38/11, 10/12, 34/17-др.
одлука, 42/18, 55/19 и 5/21) у члану 39. став 1. алинеја друга
везник: „и“ брише се.
У алинеји трећој тачка се замењује запетом и додаје се
везник: „и“.
После алинеје треће додаје се алинеја четврта која
гласи:
„- мртворођену децу у здравственој установи и
живорођену децу која су преминула непосредно након
рођења у здравственој установи, чије мајке имају последње
познато пребивалиште на територији Града Новог Сада,
а које су писаним путем одбиле да изврше преузимање
тела и сахрањивање.“
После става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
„Захтев за сахрањивање лица из става 1. алинеја четврта овог члана, са потребном документацијом, Центру за
социјални рад ће достављати здравствена установа у којој
је дете рођено, а налог за сахрањивање се може дати по
прибављању одговарајућих извода из матичних књига.“.
Досадашњи став 3. постаје став 4.
У досадашњем ставу 4. који постаје став 5. после речи:
„сахрањивање“, додају се речи: „изузев за лица из става
1. алинеја четврта овог члана,“.
Досадашњи ст. 5-8. постају ст. 6-9.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 323/2021-I
12. март 2021. године
НОВИ САД
Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.
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На основу чл. 27. став 11. и чл. 28. став 2. Закона о јавној
својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11, 88/13, 105/14,
104/16 - др. закон, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/20) и члана
39. тачка 18. Статута Града Новог Сада („Службени лист
Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог
Сада на XI седници од 12. марта 2021. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ПРИБАВЉАЊУ, РАСПОЛАГАЊУ И
УПРАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИМА У
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА
Члан 1.
У Одлуци о прибављању, располагању и управљању
непокретностима у јавној својини Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 31/19 и 61/19) члан 4.
мења се и гласи:
„Члан 4.
Прибављањем у јавну својину Града, у смислу ове
одлуке, сматра се прибављање непокретности у јавну
својину Града када се непокретности размењују по тржишним условима, као и прибављање путем размене непокретности са инвеститором изградње објекта и изградња
објекта.“
Члан 2.
После члана 4. додају се нови чл. 4а и 4б који гласе:
„Члан 4а
У случају прибављања непокретности путем размене
по тржишним условима, Граду припада непокретност чија
тржишна вредност одговара тржишној вредности објекта
и припадајућег грађевинског земљишта које Град отуђује
на име размене.
Када је непокретност из става 1. овог члана коју Град
прибавља путем размене мање тржишне вредности од
тржишне вредности објекта и припадајућег грађевинског
земљишта које Град отуђује на име размене, уговара се
доплата разлике у новцу у року од 20 дана од дана
закључења уговора.
Тржишна вредност објекта и припадајућег грађевинског
земљишта коју Град, у смислу јединства непокретности,
отуђује на име размене, процењује се у складу са прописима
којима се регулише јавна својина.

Члан 2.

Члан 4б

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

У случају прибављања путем размене непокретности
са инвеститором изградње објекта, Граду на име накнаде
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за непокретност, која је предвиђена за рушење у циљу
привођења локације планираној намени, која се отуђује из
јавне својине Града, и припадајуће грађевинско земљиште
испод објекта, у поступку размене, припада непокретност
на истој локацији која има већу површину за најмање 15%
када је Град мањински власник у објекту који је предвиђен
за рушење, односно уколико је Град већински власник
најмање за 50% у односу на површину непокретности у
јавној својини која се даје на име размене.
У случају из става 1. овог члана понуда инвеститора не
може да буде мања од оствареног просека постигнутог у
размени непокретности са преосталим власницима етажних делова непокретности на предметној локацији, а на
основу закључених уговора о регулисању имовинско правних односа између наведених лица.
Уколико се Граду у поступку прибављања путем размене
непокретности нуди постојећа непокретност на другој
локацији у власништву инвеститора изградње, поред
критеријума из ст. 1. и 2. овог члана, потребно је да та
непокретност буде у истој пословној, односно стамбеној
зони, и да по свом положају, структури, локацији и намени
одговара постојећој непокретности у јавној својини Града,
као и да та непокретност буде укњижена у јавну књигу о
евиденцији непокретности и правима о њима, као својина
инвеститора.
У смислу јединства непокретности, у складу са законом,
инвеститор објекта на име накнаде за припадајуће
грађевинско земљиште уз објекат које Град отуђује у
поступку прибављања путем размене непокретности заједно
са објектом у јавној својини Града, може Граду да понуди:
- непокретност веће површине у односу на површину
из става 1. овог члана, тако да понуђена непокретност
коју Град прибавља у јавну својину на име размене,
испуњава критеријуме из ст. 1., 2. и 3. овог члана, као
и да део површине непокретности преко површине из
ст. 1. и 2. овог члана буде исте или веће тржишне
вредности од вредности припадајућег грађевинског
земљишта уз објекат које Град отуђује, или
- да Граду плати тржишну вредност припадајућег
грађевинског земљишта уз објекат.
Тржишна вредност припадајућег грађевинског земљишта
уз објекат из става 4. овог члана процењује се у складу са
прописима којима се регулише јавна својина.
У понуди за размену непокретности, инвеститор објекта
се изјашњава и о понуди за припадајуће грађевинско
земљиште уз објекат у јавној својини Града у смислу става
4. овог члана.“
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: 020-43/2021-I
12. март 2021. године
НОВИ САД
Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.
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На основу члана 39. став 1. тачка 8. Статута Града Новог
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), а у
вези са чланом 5. став 3. Закона о озакоњењу објеката
(„Службени гласник РС“, бр. 96/15, 83/18 и 81/20 - УС),
Скупштина Града Новог Сада, на XI седници од 12. марта
2021. године, доноси

ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ОРГАНА НАДЛЕЖНОГ
ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ У ПОСТУПКУ
ОЗАКОЊЕЊА ОБЈЕКАТА ИЗГРАЂЕНИХ
НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
Члан 1.
Овом одлуком одређује се орган надлежан за давање
сагласности, односно одбијање давања сагласности за
озакоњење објеката изграђених на површинама јавне
намене, односно на земљишту планираном за уређење
или изградњу објеката јавне намене на територији Града
Новог Сада (у даљем тексту: територија Града), за које се
у складу са одредбама посебног закона утврђује јавни
интерес и који су у обавезној јавној својини у складу са
одредбама других посебних закона, као и начин и поступак
одлучивања о испуњености услова за давање сагласности
у поступку озакоњења објеката изграђених на површинама
јавне намене, односно на земљишту планираном за
уређење или изградњу објеката јавне намене.
Члан 2.
Орган надлежан за доношење акта којим се даје или
одбија давање сагласности у случајевима из члана 1. ове
одлуке је Градско веће Града Новог Сада (у даљем тексту:
Градско веће).
Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције
(у даљем тексту: Градска управа) доставља Градском већу
предлог акта о испуњености услова за давање, односно
одбијање давања сагласности за озакоњење објеката
изграђених на површинама јавне намене, односно на
земљишту планираном за уређење или изградњу објеката
на територији Града, из става 1. овог члана, уз претходно
прибављено мишљење са образложењем Комисије за
одлучивање о испуњености услова за давање, односно
одбијање давања сагласности у поступку озакоњења
објеката изграђених на површинама јавне намене, односно
на земљишту планираном за уређење или изградњу
објеката јавне намене на територији Града Новог Сада (у
даљем тексту: Комисија) којe је саставни део предлога.
Градско веће је дужно да Градској управи за урбанизам
и грађевинске послове и Градској управи достави писану
сагласност или одбијање давања сагласности за озакоњење
објеката из члана 1. ове одлуке у року предвиђеном законом којим се уређује озакоњење.
Члан 3.
У поступку озакоњења објеката из члана 1. ове одлуке,
Градска управа за урбанизам и грађевинске послове
доставља Градској управи захтев за давање мишљења о
озакоњењу, са подацима и списима које поседује у тој фази
поступка озакоњења.
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Градска управа прослеђује Комисији захтев за давање
мишљења о озакоњењу о случајевима из члана 1. ове
одлуке, на даље поступање.
Комисија, након одлучивања о захтеву из става 2. овог
члана, доставља Градској управи мишљење са
образложењем о испуњености услова за давање сагласности или одбијању давања сагласности за озакоњење.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 351-1/2021-142-I
12. март 2021. године
НОВИ САД
Председница

Предлог акта о давању или одбијању давања сагласности о озакоњењу објеката из члана 1. ове одлуке припрема
Градска управа и доставља га Градском већу.
Члан 4.
Комисију из члана 2. став 2. ове одлуке образује и именује
Градоначелник Града Новог Сада.
Комисија има председника, заменика председника,
четири члана и њихове заменике и секретара.
Актом о образовању и именовању Комисије утврдиће
се послови и задаци Комисије.
Административно-техничке послове за потребе Комисије
обављаће Градска управа.
Члан 5.
Захтеви за давање мишљења о озакоњењу који су
достављени Градској управи, до ступања на снагу ове
одлуке решаваће се према одредбама ове одлуке.
Члан 6.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи члан
23. Одлуке о прибављању, располагању и управљању
непокретностима у јавној својини Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 31/19 и 61/19).
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.
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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 - одлука УС, 50/13
- одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19,
37/19 – др.закон и 9/20), а у вези са Правилником о садржини, поступку и начину доношења програма уређивања
грађевинског земљишта („Службени гласник РС'', број 27/15)
и члана 39. тачка 27. Статута Града Новог Сада („Службени
лист Града Новог Сада", брoj 11/19), Скупштина Града
Новог Сада, на XI седници од 12. марта 2021. године, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ
УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ЗА 2021. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о Програму уређивања грађевинског земљишта
за 2021. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр.
59/20 и 5/21), у члану 3. ст. 1. и 2. мењају се и гласе:
''За реализацију Програма планирају се средства у укупном износу од 5.779.666.145,28 динара, и то према изворима
прихода:

Средства из буџета Града Новог Сада (у даљем тексту: Буџет)
1.

Општи приходи и примања буџета

2.845.424.957,80 динара

2.

Трансфери од других нивоа власти

3.

Примања од продаје нефинансијске имовине

1.395.523.575,48 динара

4.

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година

1.352.217.612,00 динара

5.

Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година

170.000.000,00 динара

16.500.000,00 динара
5.779.666.145,28 динара

УКУПНО:
Средства из става 1. овог члана распоређују се на:
I

Радове на припремању земљишта

II

Радове на комуналном опремању земљишта

III

Трошкове реализације инвестиција и извршења судских одлука
УКУПНО:

946.937.000,00 динара
4.223.584.145,28 динара
609.145.000,00 динара
5.779.666.145,28 динара’’.
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Члан 2.
Програм уређивања грађевинског земљишта за 2021. годину, који је саставни део Одлуке, мења се и гласи:

''ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2021. ГОДИНУ
I

РАДОВИ НА ПРИПРЕМАЊУ ЗЕМЉИШТА

946.937.000,00

1
1.1
1.2
1.3
1.4

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ИСТРАЖНИ РАДОВИ
ПРОСТОРНО-УРБАНИСТИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
СТУДИЈЕ, АНАЛИЗЕ И КАТАСТРИ ОБЈЕКАТА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКИ КОНКУРСИ
ИНЖЕЊЕРСКО-ТЕХНИЧКА ИСПИТИВАЊА ЗЕМЉИШТА И АРХЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА

267.784.000,00
200.000.000,00
43.000.000,00
7.284.000,00
17.500.000,00

2
2.1
2.2

ПРИБАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТА
РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА
АСАНАЦИОНИ РАДОВИ И РАШЧИШЋАВАЊЕ ЗЕМЉИШТА

679.153.000,00
604.169.000,00
74.984.000,00

II

РАДОВИ НА КОМУНАЛНОМ ОПРЕМАЊУ ЗЕМЉИШТА

4.223.584.145,28

1
П1
П3
П6
П7
П8
П9
П11
П13
П15
П17

КАПИТАЛНИ ОБЈЕКТИ
ЈАВНА ГАРАЖА У ШАФАРИКОВОЈ УЛИЦИ
ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ ДЕЛА ГРАДСКОГ ЈЕЗГРА
КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА У СЛИВУ УЛИЦЕ БАЈЕ ПИВЉАНИНА
ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ ЛОКАЛИТЕТА РТВ
ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У БЕГЕЧУ
КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА У ВЕТЕРНИКУ
АТЛЕТСКА ДВОРАНА И СТАДИОН СА ИНФРАСТРУКТУРОМ
ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПАРК СЕВЕРНО ОД РАНЖИРНЕ СТАНИЦЕ
КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА У КИСАЧУ
ДОМ ЗДРАВЉА НА ВИДОВДАНСКОМ НАСЕЉУ

1.011.588.040,00
14.700.000,00
317.702.400,00
25.000.000,00
3.300.000,00
6.000.000,00
32.810.000,00
74.140.000,00
130.000.000,00
70.000.000,00
5.280.000,00

1.1
1.2
1.3

ОБЈЕКТИ ОД СТРАТЕШКОГ ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА
МОСТОВИ
ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ ЖЕЖЕЉЕВОГ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ДУНАВ У НОВОМ САДУ

2

ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

3
3.1
3.2
3.3
3.5
3.6

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ
ЈАВНО И ДЕКОРАТИВНО ОСВЕТЉЕЊЕ
МАЛЕ УРБАНЕ ЦЕЛИНЕ
ПРОЈЕКАТ ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ
СПОМЕНИЦИ И СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА

4
4.1
4.2

ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ЛИНИЈСКО ОПРЕМАЊЕ
ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ ЛОКАЛИТЕТА

5

РАДОВИ НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

214.427.640,00
117.798.000,00
430.000,00
85.801.400,00
533.209.400,00
16.600.000,00
99.397.000,00
161.490.000,00
251.122.400,00
4.600.000,00
1.849.328.700,00
1.610.170.700,00
239.158.000,00
743.656.605,28
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III

ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИЈА И ИЗВРШЕЊА СУДСКИХ ОДЛУКА

609.145.000,00

1
1.1
1.2.

ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИЈА
ТРОШКОВИ ПРИБАВЉАЊА, ОТУЂЕЊА И ДАВАЊА У ЗАКУП ЗЕМЉИШТА
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИЈА

109.145.000,00
23.850.000,00
85.295.000,00

2
2.1

ПОСТУПАЊЕ ПО СУДСКИМ ОДЛУКАМА
ИЗВРШЕЊЕ СУДСКИХ ОДЛУКА

500.000.000,00
500.000.000,00

УКУПНО:

5.779.666.145,28

I

РАДОВИ НА ПРИПРЕМАЊУ ЗЕМЉИШТА

946.937.000,00

1

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ИСТРАЖНИ РАДОВИ

267.784.000,00

1.1

ПРОСТОРНО-УРБАНИСТИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

200.000.000,00

- План генералне регулације ширег центра у Сремској Каменици
- План генералне регулације простора блокова између Улице војводе Путника и Институтског пута у Сремској Каменици
- Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Руменка (локалитети у западном и северозападном
делу грађевинског подручја)
- Измене и допуне Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем (локалитет комплекса МУП на
углу Булевара краља Петра I и Улице браће Јовандић)
- Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Футог (простор између улица Раде Кондића, Грмечке,
Змај Јовине и Његошеве улице)
- Измене и допуне Плана генералне регулације насељених места Лединци и Стари Лединци (локалитет предшколске
установе и преиспитивање намене заштитно зеленило и др.у грађевинским подручјима)
- План генералне регулације дела радне зоне јужно од државног пута IБ-12 у Каћу
- Измене и допуне Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове,
Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду (комплекс полицијске станице у Улици Бате Бркића на Новом
насељу)
- План генералне регулације блокова уз Булевар Европе у Новом Саду
- Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Ветерник (усаглашавање правила уређења и грађења
у грађевинском подручју)
- Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Каћ (усаглашавање правила уређења и грађења у
грађевинском подручју)
- План генералне регулације простора Робно-транспортног центра у Новом Саду
- Измене и допуне Плана генералне регулације Сремске Каменице са окружењем (због промене ширине заштитног
појаса гасовода)
- Измене и допуне Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду (локалитет комплекса Дечије болнице)
- План детаљне регулације комплекса Средње школе унутрашњих послова у Сремској Каменици
- План детаљне регулације комплекса простора између улица Здравка Челара, Бранка Радичевића, Наде Димић,
новопланиране, Голуба Бабића, Владана Стефановића и улице Футошки вашар у Футогу
- План детаљне регулације дела Купусишта у Футогу
- План детаљне регулације новог гробља у Ветернику
- План детаљне регулације Старе ложионице у Новом Саду
- План детаљне регулације простора"Ливаде I" на Алибеговцу у Сремској Каменици
- План детаљне регулације простора"Ливаде II" на Алибеговцу у Сремској Каменици
- План детаљне регулације подручја јужно од главне градске саобраћајнице на Алибеговцу, а западно од Заношког
потока у Петроварадину
- План детаљне регулације "Буковачки пут II" у Петроварадину
- План детаљне регулације дела новог центра северно од Футошке улице у Новом Саду
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План детаљне регулације пословања дуж Темеринске улице а северно од Улице Паје Радосављевића у Новом Саду
План детаљне регулације радне зоне северно од државног пута А1 (Е-75) у Каћу
План детаљне регулације "Мали до" – проширење у Сремској Каменици
Измене и допуне Плана детаљне регулације "Дунавски парк" у Новом Саду (комплекс Дома здравља)
План детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици
Урбанистички пројекат комплекса здравствене установе између улица Емануила Јанковића и Александра Невског
у Новом Саду
Урбанистички пројекат аутобуске станице „Нови Сад“у Новом Саду
Анализа парковских површина на територији Града Новог Сада
Анализа потенцијала за развој бањског туризма и могућности експлоатације геотермалних вода на територији Града
Новог Сада
Урбанистички услови за урбанистичко-архитектонски конкурс за идејно решење моста - обилазнице око Новог Сада
са приступним саобраћајницама
Мерење подземних вода
СТУДИЈЕ, АНАЛИЗЕ И КАТАСТРИ ОБЈЕКАТА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

43.000.000,00

- Геодетске услуге за потребе рада Градске управе у Новом Саду (геодетска снимања, обележавања и израда
пројеката геодетских обележавања)
- Приступ перманентним базним станицама за коришћење ГПС инструмента
- Градски комунални ГИС, одржавање и развој
- Контролна геомеханичка, асфалтна и бетонска испитивања на територији Града Новог Сада и приградских насеља
- Израда елабората за заштиту и утицај далековода на објекте
- Израда пројекта геолошких истраживања за потребе изградње бунара у парку код Ранжирне станице
(Пројекат детљних хидрогеолошких радова)
- Трошкови израде урбанистичких и локацијских услова
- Израда услова и мера заштите за потребе просторно-планске документације на територији Града Новог Сада
- Трошкови израде парцелације и препарцелације
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Геодетске услуге за потребе рада Градске управе у Новом Саду (геодетска снимања, обележавања и израда
пројеката геодетских обележавања
- Израда елабората за заштиту и утицај далековода на објекте
- Контролна геомеханичка, асфалтна и бетонска испитивања на територији Града Новог Сада и приградских насеља
- Трошкови израде урбанистичких и локацијских услова
- Израда услова и мера заштите за потребе просторно-планске документације на територији Града Новог Сада
1.3

УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКИ КОНКУРСИ

7.284.000,00

АРХИТЕКТОНСКИ КОНКУРС пословно- угоститељског објекта и пешачко- инфраструктурног моста преко Канала ДТД
у Новом Саду
Закуп опреме, закуп изложбеног простора, организација изложбе, накнаде за жири
УРБАНИСТИЧКО - АРХИТЕКТОНСКИ КОНКУРС за идејно решење моста преко Дунава на постојећим стубовима
некадашњег моста Франца Јозефа
Закуп опреме, закуп изложбеног простора, организација изложбе, накнаде за жири
УРБАНИСТИЧКО - АРХИТЕКТОНСКИ КОНКУРС за идејно решење моста –обилазнице око Новог Сада са приступним
саобраћајницама
Конкурс, награде, израда каталога, закуп опреме,закуп изложбеног простора, организација изложбе, накнаде за жири
1.4

ИНЖЕЊЕРСКО - ТЕХНИЧКА ИСПИТИВАЊА ЗЕМЉИШТА И АРХЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА
-

Археолошки радови на територији Града и приградских насеља
Пијезометарска и инклинометарска опажања на териоторији Града и приградских насеља
Изградња и поправка пијезометара на територији Града и приградских насеља
Геодетско снимање стубова Моста слободе

17.500.000,00
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2

ПРИБАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТА

679.153.000,00

1.1

РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА

604.169.000,00

-

Територија Града Новог Сада
Територија Града Новог Сада ( споразуми)
Територија Града Новог Сада (накнада штетете за грађевинске објекте и засаде)
Улица Јанка Веселиновића - парцела 5354/4 К.О. Нови Сад 1
Улица хероја Пинкија - парцела 7504/2 К.О. Нови Сад 2
Улица хоповска бр. 4 - парцеле 1520/2 и 1522/2 К.О. Нови Сад 2
Улица Лазе Костића бр. 14 - парцела 373/3 К.О. Нови Сад 2
Улица Лазе Костића бр. 18 - парцела 371/4 К.О. Нови Сад 2
Улица Лава Толстоја - парцела 1584/2 К.О. Нови Сад 2
Улица Округићева - парцела 1686/2 К.О. Петроварадин
Улица кисачка - парцела 4491/2 К.О. Нови Сад 1
Улица кисачка - парцела 9792/8 и 9792/9 К.О. Нови Сад1
Улица војводе Шупљикца - парцела 8950/2 К.О. Нови Сад 1
Булевар ослобођења - парцела 1012/2 К.О. Нови Сад 2
Улица сомборска бб - парцеле 5761/3 И 5762/3 К.О. Нови Сад 2
Блок Југовићево
Блок уз Улицу Бате Бркића (Блок омеђен Ул.Бате Бркића, Бул. Ј.Дучића, Ул.браће Дроњак, Ул.Стевана Христића и
Ул. партизанских база)
Мале урбане целине -''46 урбаних џепова''
Продужетак Булевара Јована Дучића
Продужетак Улице Анђе Ранковић према ОШ ''Милош Црњански''
Укрштање државног пута IIa реда бр.100 и државног пута IIa реда 102, чвор Ч РС 10011 Нови Сад (Темерин)
Шафарикова улица – јавна гаража
Улица краљевића Марка бр.24
Улица успенска
Улица беле њиве
Учица Стевана Дороњског
Новопланирана улица у блоку између Болманске и Прешернове
Нова улица – од улице Полгар Андраша до школе
Нова улица између улица Вардарске и Далматинске
Адице - Основна школа
Улица Десанке Максимовић са припадајућим улицама у Новом блоку у Адицама
Расадник - Сомборска рампа
Улица Кароља Селеша
Градско гробље
Сајмиште спортски центар
Сајлово- зона Основне школе
Индустријска саобраћајница у радној зони Север 1
Сентандрејски пут (М-22/1)-од Велебитске до Змајевачког пута - друга трака
Колубарска улица са приступом из Ул. Аркадија Варађанина и Дечанске
Регионална депонија
Улица Баје Пивљанина
Улица Ивана Сенковића
Улица краља Вукашина
Државни пут IБ бр.12-М7-режијска саобраћајница
Сентандрејски мост - на путу М-22/1 (преко Канала ДТД)
Улица Карађорђева - проширење предшколске установе
Петроварадин – ЦППОВ на Роковом потоку
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Петроварадин - Улица буковачки до
Транџамент -војска
Боцке – ЦС и бунари
Мишелук III
Сремска Каменица – Улица нова
Сремска Каменица – Улица нова (Блок између улица Бранислава Букурова и др Голдмана)
Сремска Каменица - Улица Соње Маринковић
Новосадски пут
Локалитет за избегла лица у Футогу
Објекат за прихватилиште за одрасла и стара лица у Футогу
Објекти у насељу Бангладеш у Футогу
Каћ – Улица нова из Светосавске улице
Радна зона Каћ
Руменка – кружна раскрсница
Руменка – Улица бачка и Улица Бранка Радичевића
Улица браће Кркљуш
АСАНАЦИОНИ РАДОВИ И РАШЧИШЋАВАЊЕ ЗЕМЉИШТА

74.984.000,00

- Уклањање објеката на локалитетима који се приводе намени на територији Града Новог Сада
(техничка документација и уклањање објеката)
- Рашчишћавање земљишта – поступање по решењима инспекције
- Трошкови искључења индивидуалних прикључака на објектима на локалитетима који се приводе намени
- Уклањање објеката на територији Града Новог Сада (Радничка бр. 32 – МУП)
- Уклањање објеката на територији Града Новог Сада (у продужетку Улице Павла Стаматовића)
- Уклањање објеката на територији Града Новог Сада (угао Футошког пута и Вршачке улице)
- Измештање и заштита СН и НН водова и других инсталација на територији Града Новог Сада
- Изградња електро-енергетских објеката, јавног осветљења и измештања мерних и командних ормана
постојећег јавног осветљења на територији Града Новог Сада
НАСТАВАК РАДОВА
- Уклањање објеката на локалитетима који се приводе намени на територији Града Новог Сада
(техничка документација и уклањање објеката)
- Уклањање објеката на територији Града Новог Сада (Радничка бр. 32 – МУП)
- Трошкови искључења индивидуалних прикључака на објектима на локалитетима који се приводе намени
- Измештање и заштита СН и НН водова и других инсталација на територији Града Новог Сада

II

РАДОВИ НА КОМУНАЛНОМ ОПРЕМАЊУ ЗЕМЉИШТА

4.223.584.145,28

1

КАПИТАЛНИ ОБЈЕКТИ

1.011.588.040,00

П1

ЈАВНА ГАРАЖА У ШАФАРИКОВОЈ УЛИЦИ

14.700.000,00

ЈАВНА ГАРАЖА - УЛИЦА ШАФАРИКОВА
- Техничка документација
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
П3

ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ ДЕЛА ГРАДСКОГ ЈЕЗГРА

ГРАДСКО ЈЕЗГРО НОВОГ САДА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
- Изградња објеката инфраструктуре

317.702.400,00
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КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАД. ВОДА У СЛИВУ УЛИЦЕ Б.ПИВЉАНИНА

Број 9 – страна 245.
25.000.000,00

СЛИВ - БАЈЕ ПИВЉАНИНА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре
П7

ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ ЛОКАЛИТЕТА РТВ

3.300.000,00

ЗГРАДА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈЕ ВОЈВОДИНЕ
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
П8

ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У БЕГЕЧУ

6.000.000,00

БЕГЕЧ - ПРЕЧИСТАЧ ОТПАДНИХ ВОДА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре
П9

КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА У ВЕТЕРНИКУ

32.810.000,00

ВЕТЕРНИК - КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА
- Техничка документација
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре
П11

АТЛЕТСКА ДВОРАНА И СТАДИОН СА ИНФРАСТРУКТУРОМ

74.140.000,00

АТЛЕТСКА ДВОРАНА И СТАДИОН
- Техничка документација
- Изградња објеката инфраструктуре
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
П13

ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПАРК СЕВЕРНО ОД РАНЖИРНЕ СТАНИЦЕ

130.000.000,00

ПАРК СЕВЕРНО ОД РАНЖИРНЕ СТАНИЦЕ И УЛИЦЕ РАДОМИРА РАШЕ РАДУЈКОВА
- Изградња објеката инфраструктуре
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре
П15

КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА У КИСАЧУ

70.000.000,00

КИСАЧ - КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА
- Изградња објеката инфраструктуре
П17

ДОМ ЗДРАВЉА НА ВИДОВДАНСКОМ НАСЕЉУ

5.280.000,00

ОБЈЕКАТ ДОМА ЗДРАВЉА НА ВИДОВДАНСКОМ НАСЕЉУ
- Техничка документација
1.1

ОБЈЕКТИ ОД СТРАТЕШКОГ ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ГРАДА

БИЦИКЛИСТИЧКА СТАЗА НОВИ САД - БЕГЕЧ
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
УЛИЦА ФУТОШКА И ФУТОШКИ ПУТ
- Изградња објеката инфраструктуре

214.427.640,00
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- Изградња објеката инфраструктуре – Управа за капитална улагања АПВ
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ - Од Велебитске улице до Змајевачког пута
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
СЕНТАНДРЕЈСКИ ПУТ од Приморске улице до Велебитске улице
- Изградња објеката инфраструктуре
ПЕТРОВАРАДИНСКА ТВРЂАВА - ПОДГРАЂЕ
- Техничка документација
СРЕМСКА КАМЕНИЦА - БОЦКЕ
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
РУМЕНКА - ПРЕЧИСТАЧ ОТПАДНИХ ВОДА
- Техничка документација
1.2

МОСТОВИ

117.798.000,00

МОСТ СЛОБОДЕ
- Изградња објеката инфраструктуре
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре
НОВИ МОСТ ПРЕКО ДУНАВА - БУЛЕВАР ЕВРОПЕ В деоница ( мост - обилазница око Новог Сада, са приступним
саобраћајницама )
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
ТЕРИТОРИЈА ГРАДА НОВОГ САДА
- Техничка документација
- Опремање светлосном сигнализацијом
- Специјализоване услуге
СЕНТАНДРЕЈСКИ МОСТ - на путу М-22.1 (преко канала ДТД)
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
НОВИ МОСТ ПРЕКО ДУНАВА (Траса моста Франца Јозефа)
- Техничка документација
НОВОСЕЛСКИ ПОТОК
- Изградња објеката инфраструктуре
1.3

ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ ЖЕЖЕЉЕВОГ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ДУНАВ У НОВОМ САДУ

НОВИ ДРУМСКО-ЖЕЛЕЗНИЧКИ МОСТ (ЖЕЖЕЉЕВ МОСТ)
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Технички пријем

430.000,00

12. март 2021.
2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Број 9 – страна 247.
85.801.400,00

ОПРЕМА ЗА ХИДРАНТСКУ МРЕЖУ ОБЈЕКТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
- Набавка и уградња опреме
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Набавка и уградња опреме
ШКОЛСКА ДВОРИШТА И ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ - ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ
- Техничка документација
ОБЈЕКАТ ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ - РАДНИЧКА 32
- Техничка документација
ХРАМ У КРИЛОВОЈ
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
АДИЦЕ- ОБЈЕКАТ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
- Техничка документација
ХРАМ ПРЕНОСА МОШТИЈУ СВЕТОГ САВЕ (БИСТРИЦА)
- Техничка документација
- Уређивање простора
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ - ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ
- Изградња објеката инфраструктуре
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
ШКОЛСКА ДВОРИШТА - ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ
- Изградња објеката инфраструктуре
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
БУДИСАВА - ОСНОВНА ШКОЛА "ИВО АНДРИЋ"
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
3

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

3.1

ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ

533.209.400,00
16.600.000,00

САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
- Набавка опреме
НАСТАВАК РАДОВА
- Изградња објеката инфраструктуре
- Набавка опреме
3.2

ЈАВНО И ДЕКОРАТИВНО ОСВЕТЉЕЊЕ

ФЕСТИВАЛ СВЕТЛА ''TESLA LIGHT GALLERY’’
- Набавка опреме

99.397.000,00
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ГРАДСКА КУЋА
- Техничка документација
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
ТЕРИТОРИЈА ГРАДА И ПРИГРАДСКА НАСЕЉА - ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ
- Техничка документација
ТЕРИТОРИЈА ГРАДА НОВОГ САДА - ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ
- Техничка документација
- Изградња објеката инфраструктуре
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
- Изградња објеката инфраструктуре
УСПЕНСКА ЦРКВА
- Техничка документација
ВЛАДИЧАНСКИ ДВОР
- Изградња објеката инфраструктуре
ХРАМ СВЕТА ТРИ ЈЕРАРХА (АЛМАШКИ ХРАМ)
- Техничка документација
ПЕТРОВАРАДИНСКА ТВРЂАВА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
3.3

МАЛЕ УРБАНЕ ЦЕЛИНЕ

161.490.000,00

ДЕЧИЈА ИГРАЛИШТА
- Набавка и уградња опреме и подлоге
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Набавка и уградња опреме и подлоге
СПОРТСКИ И РЕКРЕАЦИОНИ ТЕРЕНИ
- Изградња објеката инфраструктуре
- Набавка и уградња опреме и подлоге
- Набавка и уградња опреме и подлоге- Покрајински секретаријат за спорт и омладину
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре
- Набавка и уградња опреме и подлоге
СПОРТСКИ КОМПЛЕКС У ФУТОГУ
- Техничка документација
3.5

ПРОЈЕКАТ ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ

МАЛЕ УРБАНЕ ЦЕЛИНЕ - "46 УРБАНИХ ЏЕПОВА"
- Изградња објеката инфраструктуре
- Техничка документација
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
- Изградња објеката инфраструктуре

251.122.400,00

12. март 2021.
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ВИЗУЕЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
- Набавка опреме и монтажа
КИНЕСКА ЧЕТВРТ - БЛОК ОГРАНИЧЕН БУЛЕВАРОМ ДЕСПОТА СТЕФАНА, МОСТОМ СЛОБОДЕ, СУНЧАНИМ КЕЈОМ
И НОВОПЛАНИРАНОМ УЛИЦОМ У НОВОМ САДУ
- Изградња објеката инфраструктуре
КУЛТУРНА СТАНИЦА ''НОВО НАСЕЉЕ''
- Техничка документација
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
КУЛТУРНА СТАНИЦА ''САЈЛОВО''
- Изградња објеката инфраструктуре
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре
- Техничка документација
3.6

СПОМЕНИЦИ И СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА

4.600.000,00

СПОМЕНИЦИ
- Постављање спомен обележја
- Техничка документација
- Изградња објеката инфраструктуре, уређење простора и постављање споменика
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Израда и испорука споменика
- Изградња објеката инфраструктуре, уређење простора и постављање споменика

4

ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

1.849.328.700,00

4.1

ЛИНИЈСКО ОПРЕМАЊЕ

1.610.170.700,00

БЛОКОВСКО УРЕЂЕЊЕ
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре
ТЕРИТОРИЈА ГРАДА НОВОГ САДА - САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ СА ПРАТЕЋОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
- Техничка документација
- Изградња објеката инфраструктуре
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
УЛИЦА ИЛАРИОНА РУВАРЦА
- Техничка документација
БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА ОД ЈЕВРЕЈСКЕ ДО УЛ. Ж.ЗРЕЊАНИНА И ТРГ НЕЗНАНОГ ЈУНАКА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
РАСКРСНИЦА ВЕНИЗЕЛОСОВЕ И ФИЛИПА ВИШЊИЋА
- Техничка документација
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УЛИЦА АЛМАШКА
- Техничка документација
БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА
- Техничка документација
УЛИЦА НИКОЛЕ ТЕСЛЕ
- Техничка документација
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
УЛИЦА СТЕВАНА ДОРОЊСКОГ
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
РАСКСРСНИЦА УЛИЦА БРАЋЕ РИБНИКАР И ДАНИЛА КИША
- Техничка документација
БЛОК -АРАЊ ЈАНОША, БУЛЕВАР ЕВРОПЕ И УЛИЦЕ ЦАРА ДУШАНА
- Изградња објеката инфраструктуре
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре
УЛИЦА ЛАЗЕ НАНЧИЋА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
УЛИЦА ТЕОДОРА ПАВЛОВИЋА
- Техничка документација
УЛИЦА ВОЈВОДЕ КНИЋАНИНА
- Техничка документација
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
ОБЈЕКАТ БИО-СЕНС - ПРОДУЖЕТАК УЛИЦЕ ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА
- Изградња објеката инфраструктуре
БУЛЕВАР ЦАРА ЛАЗАРА
- Техничка документација
ДЕО УЛИЦЕ ИВЕ АНДРИЋА И НОВОПЛАНИРАНЕ ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ПОСЛОВНОМ КОМПЛЕКСУ ЛИДЛ-а
- Техничка документација
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
УЛИЦА ЈЕРНЕЈА КОПИТАРА
- Техничка документација
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

12. март 2021.
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УЛИЦА ЛАЗАРА СТОЈКОВИЋА
- Техничка документација
БУЛЕВАР ПАТРИЈАРХА ПАВЛА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
НОВА УЛИЦА ИЗМЕЂУ УЛИЦЕ ПЕТЕФИ ШАНДОРА И СОМБОРСКЕ УЛИЦЕ
- Техничка документација
РАСКРСНИЦА УЛИЦА ГЕРИ КАРОЉА И ЂОРЂА МАГАРАШЕВИЋА СА БУЛЕВАРОМ ЕВРОПЕ
- Опремање светлосном сигнализацијом
МЕЛИОРАЦИОНИ КАНАЛ Т-800
- Техничка документација
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
НОВИ БЛОК У АДИЦАМА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
НОВОПЛАНИРАНА УЛИЦА У ПРОДУЖЕТКУ УЛИЦЕ ЈАНИКЕ БАЛАЖА
- Техничка документација
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
РАСКРСНИЦА УЛИЦА НОВОСАДСКОГ ПУТА И СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА И РАСКРСНИЦА
УЛИЦА НОВОСАДСКОГ ПУТА И ШУМСКЕ
- Опремање светлосном сигнализацијом
РАСАДНИК-СОМБОРСКА РАМПА
- Изградња објеката инфраструктуре
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
РАСКРСНИЦА УЛИЦА БАТЕ БРКИЋА И АНЂЕ РАНКОВИЋ
- Техничка документација
УЛИЦА БАТЕ БРКИЋА од Булевара Јована Дучића до Футошког пута
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ СТЕПЕ -НОВИ БЛОК СТАНОВАЊА И ОБОДНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ОКО ПАРКА КОД РАНЖИРНЕ
СТАНИЦЕ
- Изградња објеката инфраструктуре
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре
РАСКРСНИЦА УЛИЦА РАДОМИРА РАШЕ РАДУЈКОВА И СТОЈАНА НОВАКОВИЋА
- Опремање светлосном сигнализацијом
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ЈУГОВИЋЕВО - СТАМБЕНИ БЛОК 1 И 2 ЗА ПРИПАДНИКЕ СНАГА БЕЗБЕДНОСТИ
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре
ЈУГОВИЋЕВО - СТАМБЕНИ БЛОКОВИ 3,4 И 5 ЗА ПРИПАДНИКЕ СНАГА БЕЗБЕДНОСТИ
- Изградња објеката инфраструктуре
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре
- Техничка документација
ЈУГОВИЋЕВО - СТАМБЕНИ БЛОКОВИ 1, 2, 3, 4 И 5 ЗА ПРИПАДНИКЕ СНАГА БЕЗБЕДНОСТИ
- Изградња објеката инфраструктуре
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
ЛОКАЛИТЕТ ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА ЕВРОПЕ И РУМЕНАЧКОГ ПУТА
- Техничка документација
УЛИЦА ВЕСЕЛИНА МАСЛЕШЕ
- Изградња објеката инфраструктуре
ГРАДСКО ГРОБЉЕ
- Техничка документација
КАНАЛ С-800
- Изградња објеката инфраструктуре
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
РУМЕНАЧКИ ПУТ
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
УЛИЦА ПРИВРЕДНИКОВА
- Техничка документација
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
РАДНА ЗОНА "СЕВЕР 1"
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
УЛИЦА ОТОКАРА КЕРШОВАНИЈА
- Техничка документација
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
УЛИЦА ЈЕГРИЧКА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

12. март 2021.

12. март 2021.
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УЛИЦА ОРАХОВА
- Изградња објеката инфраструктуре
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
УЛИЦА ПАЈЕ КРСТИЋА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре
ТЕМЕРИНСКИ ПУТ - РАСКРСНИЦЕ СА ДЕЧАНСКОМ УЛИЦОМ И УЛИЦОМ МАЈКЕ ЈУГОВИЋА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
УЛИЦЕ ТЕМЕРИНСКА, ДР ЈОВАНА АНДРЕЈЕВИЋА И ЖИВОЈИНА ЋУЛУМА
- Опремање светлосном сигнализацијом
ЛОКАЛИТЕТ ИСТОЧНО ОД ПУТА М-7 И ЈУЖНО ОД КАЋКЕ ПЕТЉЕ
- Изградња објеката инфраструктуре
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре
УЛИЦА ДОСИТЕЈЕВА
- Изградња објеката инфраструктуре
ВРБАК
- Техничка документација
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
ПЕТРОВАРАДИН - УЛИЦА ТОМЕ МАРЕТИЋА
- Техничка документација
МИШЕЛУК III
- Техничка документација
ВЕТЕРНИК - УЛИЦА МИЛАНА ТЕПИЋА
- Изградња објеката инфраструктуре
ФУТОГ - УЛИЦА ЦАРА ЛАЗАРА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
ФУТОГ -СТАМБЕНИ ОБЈЕКАТ ЗА ИЗБЕГЛА ЛИЦА
- Изградња објеката инфраструктуре
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре
КАЋ - ДРЖАВНИ ПУТ IБ РЕДА БРОЈ 12
- Техничка документација
РАДНА ЗОНА КАЋ
- Техничка документација
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12. март 2021.

НАСЕЉЕ БАНГЛАДЕШ - ОБЈЕКТИ СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА
- Техничка документација
4.2

ИНФРАСТРУКТУРНО ОПРЕМАЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ ЛОКАЛИТЕТА

239.158.000,00

- Остале специјализоване услуге
- Техничка документација
- Изградња објеката инфраструктуре
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Остале специјализоване услуге
- Техничка документација
- Изградња објеката инфраструктуре
5

РАДОВИ НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

5.00 ТЕРИТОРИЈА ГРАДА НОВОГ САДА И ПРИГРАДСКИХ НАСЕЉА
ПОДРУЧЈЕ МЗ ОМЛАДИНСКИ ПОКРЕТ - ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ
- Изградња објеката инфраструктуре
ПОДРУЧЈЕ МЗ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ -ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ
- Изградња објеката инфраструктуре
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре
ПОДРУЧЈЕ МЗ КАЋ - ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ
- Техничка документација
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
ПОДРУЧЈЕ МЗ БУКОВАЦ - ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ
- Изградња објеката инфраструктуре
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
ПОДРУЧЈЕ МЗ БЕГЕЧ - ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ
- Техничка документација
ПОДРУЧЈЕ МЗ ПЕЈИЋЕВИ САЛАШИ - ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
ПОДРУЧЈЕ МЗ РУМЕНКА - ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ
- Изградња објеката инфраструктуре
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
5.03 МЗ ПРВА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА
УЛИЦА ЈЕВРЕЈСКА - РАСКРСНИЦА СА УЛИЦОМ ВАСЕ ПЕЛАГИЋА
- Опремање светлосном сигнализацијом
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Опремање светлосном сигнализацијом

743.656.605,28

12. март 2021.
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5.04 МЗ СОЊА МАРИНКОВИЋ
УЛИЦА СОЊЕ МАРИНКОВИЋ - БЛОК ИЗМЕЂУ УЛИЦА ВОЈВОДЕ МИШИЋА И МАКСИМА ГОРКОГ
- Изградња објеката инфраструктуре
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
БЛОК ОГРАНИЧЕН УЛИЦАМА СТЕВАНА МУСИЋА,РАДНИЧКЕ И МАКСИМА ГОРКОГ
- Изградња објеката инфраструктуре
УЛИЦА МАКСИМА ГОРКОГ
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
5.07 МЗ ЛИМАН 3
ПЕШАЧКИ ПРЕЛАЗ У УЛИЦИ НАРОДНОГ ФРОНТА
- Опремање светлосном сигнализацијом
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Опремање светлосном сигнализацијом
5.09 МЗ ИВО АНДРИЋ
УЛИЦА БАЛЗАКОВА КОД ДОМА ЗДРАВЉА И БАНОВИЋ СТРАХИЊЕ 12-14
- Техничка документација
5.10 МЗ ВЕРА ПАВЛОВИЋ
БЛОК ИЗМЕЂУ УЛ. ЛАСЛА ГАЛА И ВОЈВОЂАНСКЕ
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
5.11 МЗ 7. ЈУЛИ
РАСКРСНИЦА УЛИЦА ЛАЗЕ НАНЧИЋА И ПАВЛЕКА МИШКИНЕ СА БУЛЕВАРОМ ЕВРОПЕ
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
УЛИЦА БРАЋЕ КРКЉУШ
- Изградња објеката инфраструктуре
- Изградња објеката инфраструктуре – Управа за капитална улагања АПВ
УЛИЦА ЂОРЂА МАГАРАШЕВИЋА
- Изградња објеката инфраструктуре
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
5.13 МЗ БРАТСТВО - ТЕЛЕП
УЛИЦЕ КИШ ЕРНЕА И ЈАСТРЕБАЧКА
- Техничка документација
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
5.15 МЗ ГАВРИЛО ПРИНЦИП
ФУТОШКИ ПУТ БР.38,38а,38б,38ц -ПАРКИНГ
- Техничка документација
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НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
УЛИЦА НОВА - ИЗМЕЂУ ИВЕ ЋИПИКА И ФУТОШКОГ ПУТА (са паркингом)
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
5.16 МЗ БИСТРИЦА
БЛОКОВСКА ПОВРШИНА ИЗМЕЂУ УЛИЦА КАЋЕ ДЕЈАНОВИЋ И СЕЉАЧКИХ БУНА
- Техничка документација
УЛИЦА КАРОЉА СЕЛЕША
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре
5.17 МЗ АДИЦЕ
ПОДРУЧЈЕ МЗ АДИЦЕ - УЛИЦЕ - КАНАЛИЗАЦИЈА
- Техничка документација
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
5.20 МЗ ДЕТЕЛИНАРА
БУЛЕВАРА ЕВРОПЕ- РАСКРСНИЦА СА УЛИЦОМ БРАНКА БАЈИЋА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
5.21 МЗ НАРОДНИ ХЕРОЈИ
ПЕШАЧКИ ПРЕЛАЗ ФУТОШКА БР. 34
- Опремање светлосном сигнализацијом
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Опремање светлосном сигнализацијом
5.23 МЗ САВА КОВАЧЕВИЋ
УЛИЦА КРАЉЕВИЋА МАРКА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
5.25 МЗ ПОДБАРА
ПОДРУЧЈЕ МЗ ПОДБАРА - САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
- Техничка документација
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
РАСКРСНИЦА УЛИЦА БРАНКА РАДИЧЕВИЋА, ЈУГ БОГДАНА И ТЕМЕРИНСКЕ
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
РАСКРСНИЦА УЛИЦА ТЕМЕРИНСКЕ, ДОСИТЕЈЕВЕ И АЛМАШКЕ
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација

12. март 2021.

12. март 2021.
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5.27 МЗ КЛИСА
ПОДРУЧЈЕ МЗ КЛИСА - КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА
- Техничка документација
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
УГАО ТЕМЕРИНСКОГ ПУТА И САВСКЕ УЛИЦЕ
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
5.28 МЗ ВИДОВДАНСКО НАСЕЉЕ
УЛИЦА ЕМАНУИЛА ЈАНКОВИЋА
- Техничка документација
УЛИЦА ЖИВОЈИНА ЋУЛУМА
- Техничка документација
5.29 МЗ САЛАЈКА
УГАО СЕНТАНДРЕЈСКОГ ПУТА И ПАРТИЗАНСКЕ УЛИЦЕ
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
5.31 МЗ ПЕТРОВАРАДИН
ПЕТРОВАРАДИН - БУКОВАЧКИ ПУТ
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
ПЕТРОВАРАДИН - ГРОБЉЕ НА ТРАНЏАМЕНТУ
- Изградња објеката инфраструктуре
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
ПЕТРОВАРАДИН - САДОВИ
- Техничка документација
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
ПЕТРОВАРАДИН - УЛИЦА БУКОВАЧКИ ДО
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре
ПЕТРОВАРАДИН - УЛИЦА КРАЈИШКА
- Техничка документација
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
ПЕТРОВАРАДИН - УЛИЦА ШТРОСМАЈЕРОВА
- Техничка документација
5.32 МЗ СРЕМСКА КАМЕНИЦА
СРЕМСКА КАМЕНИЦА - МАЛИ ДО II
- Техничка документација
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СРЕМСКА КАМЕНИЦА - НОВОПЛАНИРАНА УЛИЦА ( у продужетку Улице цара Јована Ненада)
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
СРЕМСКА КАМЕНИЦА - НОВОПЛАНИРАНА УЛИЦА (наспрам Улице Јелене Лозанић)
- Техничка документација
СРЕМСКА КАМЕНИЦА - ПАРКИРАЛИШТЕ КОД ИНСТИТУТА
- Изградња објеката инфраструктуре
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
СРЕМСКА КАМЕНИЦА - УЛИЦА СОЊЕ МАРИНКОВИЋ
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре
СРЕМСКА КАМЕНИЦА - УЛИЦА ВОЈВОДЕ ПУТНИКА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
СРЕМСКА КАМЕНИЦА- АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА
- Техничка документација

5.38 МЗ КОВИЉ
КОВИЉ - СЛИВОВИ УЛИЦА РИБАРСКА И ДУШКА ВИЦКОВА
- Изградња објеката инфраструктуре
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре
5.39 МЗ РУМЕНКА
РУМЕНКА - КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА
- Техничка документација
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
РУМЕНКА - РАСКРСНИЦА УЛИЦА ОСЛОБОЂЕЊА И ПАРТИЗАНСКЕ
- Техничка документација
РУМЕНКА - УЛИЦА БАЧКА И ДЕО УЛИЦЕ БРАНКА РАДИЧЕВИЋА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
5.40 МЗ КИСАЧ
КИСАЧ - ПРОСТОР ОКО ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''ЉУДОВИТ ШТУР''
- Техничка документација
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
КИСАЧ - РАСКРСНИЦА УЛИЦА СЛОВАЧКЕ И ДР ЈАНКА ГОМБАРА
- Техничка документација

12. март 2021.
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5.41 МЗ СТЕПАНОВИЋЕВО
СТЕПАНОВИЋЕВО - УЛИЦЕ МИЛУНКЕ САВИЋ И ВОЈВОДЕ ПУТНИКА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
5.42 МЗ ВЕТЕРНИК
ВЕТЕРНИК - КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА
- Техничка документација
- Изградња објеката инфраструктуре
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
ВЕТЕРНИК - РАСКРСНИЦА НОВОСАДСКОГ ПУТА И УЛИЦЕ НОВА 1
- Опремање светлосном сигнализацијом
ВЕТЕРНИК - УЛИЦА ДЕВЕТ ЈУГОВИЋА
- Техничка документација
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
ВЕТЕРНИК - УЛИЦА КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
ВЕТЕРНИК - УЛИЦА МИЛИВОЈА ЖИВАНОВИЋА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
5.43 МЗ ФУТОГ
ФУТОГ - ЦРПНА СТАНИЦА
- Изградња објеката инфраструктуре
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
ФУТОГ - КАНАЛИЗАЦИЈА ОТПАДНИХ ВОДА
- Техничка документација
ФУТОГ - РАСКРСНИЦА УЛИЦА ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ, ДУНАВСКЕ И ОМЛАДИНСКЕ
- Техничка документација
ФУТОГ - РАСКРСНИЦА УЛИЦА РАДЕ КОНДИЋА И РУМЕНАЧКЕ
- Опремање светлосном сигнализацијом
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
ФУТОГ - СУКОВА БАРА
- Техничка документација
ФУТОГ - УЛИЦА ТОЗЕ МАРКОВИЋА
- Техничка документација
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5.44 МЗ БЕГЕЧ
БЕГЕЧ - УЛИЦА ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА
- Изградња објеката инфраструктуре
БЕГЕЧ - УЛИЦА НОВА 1
- Техничка документација
БЕГЕЧ - УЛИЦА ОСЛОБОЂЕЊА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Техничка документација
5.45 МЗ ЧЕНЕЈ
ЧЕНЕЈ - УЛИЦА МАРКА ПЕРИЧИНА
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре
5.46 МЗ ПЕЈИЋЕВИ САЛАШИ - НЕМАНОВЦИ
ПЕЈИЋЕВИ САЛАШИ, НЕМАНОВЦИ И РИМСКИ ШАНЧЕВИ
- Техничка документација
5.47 МЗ САЈЛОВО
ПОДРУЧЈЕ МЗ САЈЛОВО
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Изградња објеката инфраструктуре
САЈЛОВО - УЛИЦА 31
- Техничка документација
III

ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИЈА И ИЗВРШЕЊА СУДСКИХ ОДЛУКА

609.145.000,00

1

ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИЈА

109.145.000,00

1.1

ТРОШКОВИ ПРИБАВЉАЊА, ОТУЂЕЊА И ДАВАЊА У ЗАКУП ЗЕМЉИШТА
- Одржавање и трошкови станова за расељавање на разним локалитетима
- Административне таксе
- Адвокатске услуге
- Камате
- Порез на промет апсолутних права
- Услуге вештачења
- Услуге јавних бележника и јавних извршитеља
- Услуге стручног надзора
- Накнада за коришћење јавних добара
- Накнада за коришћење водног земљишта
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Одржавање и трошкови станова за расељавање на разним локалитетима
- Административне таксе
- Услуге вештачења
- Услуге стручног надзора
- Накнада за коришћење јавних добара
- Накнада за коришћење водног земљишта

23.850.000,00

12. март 2021.
1.2
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ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИЈА

Број 9 – страна 261.
85.295.000,00

ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИЈА
- Трошкови утрошка електричне енергије на градилиштима
- Трошкови утрошка воде на градилиштима
- Сагласности, накнаде и пројектни услови
- Покрајинска ревизиона комисија
- Технички пријем објеката
- Услуге стручног надзора за потребе пројектовања и изградње
- Услуге стручног координатора за безбедност и здравље на раду у фази израде пројекта
- Услуге стручног координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова
- Услуге руководиоца пројекта за реализацију концесије изградње јавних гаража
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Трошкови утрошка електричне енергије на градилиштима
- Трошкови утрошка воде на градилиштима
- Сагласности, накнаде и пројектни услови
- Покрајинска ревизиона комисија
- Технички пријем објеката
- Услуге стручног надзора за потребе пројектовања и изградње
- Услуге стручног координатора за безбедност и здравље на раду у фази израде пројекта
- Услуге стручног координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова
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
- Накнада осталих трошкова
- Компјутерске услуге
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Премије и осигурања објеката инфраструктуре
2

ПОСТУПАЊЕ ПО СУДСКИМ ОДЛУКАМА

500.000.000,00

2.1

ИЗВРШЕЊЕ СУДСКИХ ОДЛУКА

500.000.000,00

- Остале накнаде штете
- Накнада за земљиште
- Накнада штете по споразумима о вансудском поравнању
- Административне таксе, судски трошкови и судске одлуке
НАСТАВАК РАДОВА ПО УГОВОРУ
- Остале накнаде штете
- Накнада за земљиште
- Накнада штете по споразумима о вансудском поравнању
- Административне таксе, судски трошкови и судске одлуке
УКУПНО:

5.779.666.145,28
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ЗБИРНИ ПРЕГЛЕДИ РАДОВА НА КОМУНАЛНОМ ОПРЕМАЊУ ЗЕМЉИШТА
1. Преглед радова према начину коришћења услуга за све групе локација
1

КАПИТАЛНИ ОБЈЕКТИ
ОБЈЕКТИ ИНДИВИДУАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ
СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
ОБЈЕКТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА - ЈАВНА РАСВЕТА
САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
СПЕЦИФИЧНИ ОБЈЕКТИ КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЕ
СПЕЦИФИЧНИ ОБЈЕКТИ КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЕ

2

3

4

137.110.000,00
60.000,00
795.678.440,00
78.739.600,00

ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

85.801.400,00

ОБЈЕКТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА – ЈАВНА РАСВЕТА
САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА

14.727.400,00
1.018.000,00
70.056.000,00

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

533.209.400,00

ОБЈЕКТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА - ЈАВНА РАСВЕТА
САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА

67.397.000,00
110.860.800,00
354.951.600,00

ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ОБЈЕКТИ ИНДИВИДУАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ
СИСТЕМ ВОДОСНАБДЕВАЊА
СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА - ЕЕ МРЕЖА И ТРАФО СТАНИЦЕ
ОБЈЕКТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ
СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИЈЕ -АТМОСФЕРСКА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА - ЈАВНА РАСВЕТА
САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА

5

1.011.588.040,00

РАДОВИ НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
ОБЈЕКТИ ИНДИВИДУАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ
СИСТЕМ ВОДОСНАБДЕВАЊА
СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
ОБЈЕКТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ
СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИЈЕ - АТМОСФЕРСКА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА - ЈАВНА РАСВЕТА
САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
УКУПНО:

1.849.328.700,00
2.728.000,00
120.000,00
131.468.000,00
54.207.000,00
7.500.000,00
1.595.889.700,00
57.416.000,00
743.656.605,28
8.236.000,00
54.186.000,00
100.424.072,00
49.285.500,00
531.525.033,28
4.223.584.145,28

2. Преглед радова према начину коришћења услуга
1

ОБЈЕКТИ ИНДИВИДУАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ

333.848.000,00

СИСТЕМ ВОДОСНАБДЕВАЊА
СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА - ЕЕ МРЕЖА И ТРАФО СТАНИЦЕ

10.964.000,00
191.416.000,00
131.468.000,00

12. март 2021.
2

3
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ОБЈЕКТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ

3.810.996.545,28

СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИЈЕ - АТМОСФЕРСКА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА - ЈАВНА РАСВЕТА
САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА

154.631.072,00
138.969.900,00
3.034.971.973,28
482.423.600,00

СПЕЦИФИЧНИ ОБЈЕКТИ КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЕ
СПЕЦИФИЧНИ ОБЈЕКТИ КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЕ
УКУПНО:

78.739.600,00
78.739.600,00
4.223.584.145,28

3. Преглед радова према функционалном рангу одговарајућих делова комуналних система
МАГИСТРАЛНИ ОБЈЕКТИ

466.405.640,00

СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ

137.110.000,00
329.295.640,00

ПРИМАРНИ ОБЈЕКТИ

2.887.096.705,28

СИСТЕМ ВОДОСНАБДЕВАЊА
СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИЈЕ - АТМОСФЕРСКА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА - ЈАВНА РАСВЕТА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА - ЕЕ МРЕЖА И ТРАФО СТАНИЦЕ
САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА

10.964.000,00
54.306.000,00
154.631.072,00
124.242.500,00
30.400.000,00
2.100.185.533,28
412.367.600,00

СЕКУНДАРНИ ОБЈЕКТИ

870.081.800,00

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА - ЈАВНА РАСВЕТА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА - ЕЕ МРЕЖА И ТРАФО СТАНИЦЕ
САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА
СПЕЦИФИЧНИ ОБЈЕКТИ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ

14.727.400,00
101.068.000,00
605.490.800,00
70.056.000,00
78.739.600,00

УКУПНО:

4.223.584.145,28''

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: 4-4/2021-64-3- I
12. март 2021. године
НОВИ САД
Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

страна 264. – Броj 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

181

Члан 3.

На основу члана 39. тачка 33. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина
Града Новог Сада, на XI седници од 12. марта 2021 године,
доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ
ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И УСЛУГА
ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ
САД ЗА 2021. ГОДИНУ

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: 352-1/2021-118-I
12. март 2021. године
НОВИ САД
Председница

Члан 1.
У Одлуци о Програму инвестиционих активности и услуга
из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број
59/20) члан 2. мења се и гласи:
„Члан 2.
За реализацију Програма планирана су средства у буџету
Града Новог Сада за 2021. годину у износу од 707.764.000,00
динара, и то за:
- КAПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ (инвестиционе активности) у износу од 257.764.000,00 динара, и
- УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ у износу од 450.000.000,00
динара.“
Члан 2.
У Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“
Нови Сад за 2021. годину, који је саставни део ове одлуке,
у табели „ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ – КАПИТАЛНЕ
СУБВЕНЦИЈЕ“ део „ГРУПА – РАДОВИ“ мења се и гласи:
„
ГРУПА - РАДОВИ
1
2

3

4

12. март 2021.

Изградња заливног система у
Футошком парку у Новом Саду
Изградња заливног система у
Лиманском парку у Новом Саду
Изградња заливног система на делу
Булевара Европе (део од Футошке
улице до кружне раскрснице на
Лиману) у Новом Саду
Реконструкција Дунавског парка
(партерно уређење, декоративна
расвета и др.)
УКУПНО РАДОВИ:

29.481.344,37
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На оснoву члана 4. став 2. Одлуке о куповини стана у
јавној својини Града Новог Сада као вид стамбене подршке
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 55/20), Скупштина
Града Новог Сада на XI седници од 12. марта 2021. године,
доноси

ОДЛУКУ
О ПРОГРАМУ СТАМБЕНЕ ПОДРШКЕ
КУПОВИНОМ СТАНА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ГРАДА НОВОГ САДА У НОВОМ САДУ У
УЛИЦИ МОМЧИЛА ТАПАВИЦЕ ББ, ЛАМЕЛА 6
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се Програм стамбене подршке
куповином стана у јавној својини Града Новог Сада у Новом
Саду у Улици Момчила Тапавице бб, ламела 6 (у даљем
тексту: Програм), који је саставни део ове одлуке, и утврђују
станови у јавној својини Града Новог Сада (у даљем тексту:
станови) који се могу отуђити, односно које корисник ове
стамбене подршке (у даљем тексту: корисник), може купити.

32.564.557,31

Члан 2.
59.654.098,32

Корисник у смислу ове одлуке, је лице које је без стана
и које испуњава услове утврђене законом којим се уређује
област становања и одржавања зграда и Одлуком.

125.000.000,00

Члан 3.

246.700.000,00

Станови из Програма купују се једнократном исплатом
или исплатом у 240 месечних рата, без учешћа.

„

У случају исплате купопродајне цене на рате, у циљу
обезбеђења реалне вредности стана у току његове отплате,
Стамбена агенција Града Новог Сада шестомесечне
отплатне рате усклађује за периоде јануар-јун, односно
јул-децембар, са кретањем потрошачких цена у Републици
Србији, а највише до висине раста просечне месечне зараде
без пореза и доприноса у Републици Србији, према званичним подацима Републичког завода за статистику.

Табела „РЕКАПИТУЛАЦИЈА“ мења се и гласи:
„
РЕКАПИТУЛАЦИЈА

MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

Вредност

ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

257.764.000,00

УСЛУГЕ ИЗ ДЕЛАТНОСТИ

450.000.000,00

УКУПНО:

707.764.000,00

„

О повећању месечне отплатне рате Стамбена агенција
Града Новог Сада ће писаним путем обавестити кориснике
из члана 2. ове одлуке.
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Члан 4.

Градска управа за имовину и имовинско-правне послове
о реализацији ове одлуке доставља извештај Скупштини
Града Новог Сада.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-23/2021-I
12. март 2021. године
НОВИ САД
Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

ПРОГРАМ
СТАМБЕНЕ ПОДРШКЕ КУПОВИНОМ СТАНА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА У
НОВОМ САДУ У УЛИЦИ МОМЧИЛА ТАПАВИЦЕ ББ, ЛАМЕЛА 6

Редни
број

Ознаке стана

Број чланова
домаћинства

Спрат

Број
стана

Површина
(m2)

1.

2

први

5

37

2.

2

други

10

37,10

3.

2

трећи

14

41,81

4.

2

трећи

15

37,37

5.

2

четврти

19

41,86

6.

2

четврти

20

36,38

7.

2

пети – повучена етажа

25

36,94

8.

3

први

4

42

9.

3

први

6

43,85

10.

3

други

9

42,10

11.

3

други

11

43,38

3

трећи

16

43,44

3

четврти

21

43,87

3

пети – повучена етажа

24

42,36

15.

3

пети – повучена етажа

27

43,33

16.

4

први

7

56,68

17.

4

други

12

56,81

18.

4

трећи

17

56,92

19.

4

четврти

18

58,81

20.

4

четврти

22

57,27

21.

4

пети – повучена етажа

26

56,90

22.

5

први

3

59,51

23.

5

други

8

59,33

24.

5

трећи

13

59,21

25.

5

пети – повучена етажа

23

59

12.
13.
14.

Адреса и број парцеле

Нови Сад, Момчила Тапавице бб,
ламела 6 парцела број 731/7
КО Нови Сад IV
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На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), Скупштина
Града Новог Сада на XI седници од 12. марта 2021. године,
доноси

ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА“, НОВИ САД
Члан 1.
Овом одлуком започиње спровођење јавног конкурса
за избор директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“
Нови Сад.
Члан 2.
Расписује се Јавни конкурс за избор директора Јавног
комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад.
Члан 3.
Јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног
предузећа „Чистоћа“ Нови Сад спроводи Комисија за
спровођење конкурса за избор директора.
Члан 4.
Ова одлука објављује се у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2021-97-I
12. март 2021. године
НОВИ САД
Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић

На основу члана 39. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и Одлуке о
спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног
комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад, Скупштина
Града Новог Сада, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА“
НОВИ САД
ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ:
Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Нови Сад,
Сентандрејски пут број 3
Матични број: 08066531
Уписано код Агенције за привредне регистре, под бројем:
БД. 11812/2005 од 11. маја 2005. године
ПИБ: 101692087
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Претежна делатност: - 38.11 Сакупљање отпада који
није опасан.
Пословање и рад Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“
Нови Сад уређују се Одлуком о усклађивању Одлуке о
организовању комуналне радне организације „Чистоћа“ у
Новом Саду, као јавног комуналног предузећа („Службени
лист Града Новог Сада“, бр. 47/16, 9/17, 55/17 и 59/18) и
Статутом Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови
Сад од 18. октобра 2016. године, 30. марта 2017. године и
17. децембра 2018. године.
РАДНО МЕСТО И ПОСЛОВИ:
Директор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови
Сад.
Директор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови
Сад представља и заступа Јавно предузеће, организује и
руководи процесом рада, води пословање Јавног предузећа,
одговара за законитост рада Јавног предузећа, као и за
реализацију одлука и других аката Скупштине Града Новог
Сада, Градоначелника Града Новог Сада и Градског већа
Града Новог Сада, предлаже дугорочни и средњорочни
план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово
спровођење, предлаже годишњи, односно трогодишњи
програм пословања и одговоран је за његово спровођење,
предлаже финансијске извештаје Јавног предузећа,
извршава одлуке Надзорног одбора Јавног предузећа, бира
извршног директора, закључује уговоре о раду са извршним
директором, у складу са законом којим се уређују радни
односи, бира представнике Јавнога предузећа у скупштини
друштава капитала чији је једини власник Јавно предузеће,
доноси акт о систематизацији, и врши друге послове
одређене законом, оснивачким актом и Статутом Јавног
предузећа.
УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА:
1. да је пунолетно и пословно способно лице,
2. да има стечено високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким
струковним студијама,
3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке
2. Услова за именовање директора,
4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад,
5. да познаје област корпоративног управљања,
6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу
послова,
7. да није члан органа политичке странке, односно да
му је одређено мировање у вршењу функције у органу
политичке странке,
8. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест
месеци,
9. да му нису изречене мере безбедности у складу са
законом којим се уређују кривична дела, и то:
- обавезно психијатријско лечење и чување у
здравственој установи,
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- обавезно психијатријско лечење на слободи,
- обавезно лечење наркомана,
- обавезно лечење алкохоличара, и
- забрана вршења позива, делатности и дужности.
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата
за именовање директора Јавног предузећа оцењују се
увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву
на Јавни конкурс, писаном и усменом провером, односно
на други одговарајући начин сходно потребама рада Јавног
предузећа, у складу са законом којим се уређује правни
положај јавних предузећа и Уредбом о мерилима за
именовање директора јавног предузећа („Службени гласник
РС“, број 65/16).
Директор се именује на период од четири године.
МЕСТО РАДА:
Нови Сад, Сентандрејски пут број 3.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ:
Рок за подношење пријаве је 30 дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања Јавног конкурса у
„Службеном гласнику Републике Србије“.
Пријава на Јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке
о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства
с кратким описом послова на којима је кандидат радио до
подношења пријаве на Јавни конкурс и одговорностима на
тим пословима, податке о стручном усавршавању, и податке о посебним областима знања.
Лице задужено за давање обавештења о Јавном конкурсу
је Зоран Прошић, контакт телефон: 021/526-970.
АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ:
Комисији за спровођење конкурса за избор директора,
Улица Жарка Зрењанина 2, спрат II, соба 25, са назнаком
„за Јавни конкурс – за избор директора Јавног комуналног
предузећа „Чистоћа“ Нови Сад.“
ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ:
1. Извод из матичне књиге рођених,
2. Диплому о стеченом високом образовању,
3. Исправе којима се доказује радно искуство (потврде
и други акти из којих се доказује да има најмање пет
година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање (тачка 3. Услова за
именовање директора), односно да има најмање три
године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног комуналног предузећа
„Чистоћа“ Нови Сад, као и да има радно искуство у
организовању рада и вођењу послова (тач. 4. и 6.
Услова за именовање директора)),
4. Изјава дата под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу да лице није члан органа политичке
странке, односно да му је одређено мировање у
вршењу функције у органу политичке странке,
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5. Потврда надлежног органа да лице није осуђивано
на казну затвора од најмање шест месеци, и
6. Потврда надлежног органа да лицу, у складу са законом којим се уређују кривична дела, није изречена
мера безбедности обавезно психијатријско лечење
и чување у здравственој установи, обавезно
психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење
наркомана, обавезно лечење алкохоличара и забрана
вршења позива, делатности и дужности.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која
је оверена код надлежног органа.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење
конкурса за избор директора ће одбацити закључком против кога није допуштена посебна жалба.
Јавни конкурс оглашава се у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном листу Града Новог Сада“, у
дневном листу „Дневник“, као и на званичној интернет
презентацији Скупштине Града Новог Сада, www.skupstina.
novisad.rs.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2021-97-I
12. март 2021. године
НОВИ САД
Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.
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На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), Скупштина
Града Новог Сада на XI седници од 12. марта 2021. године,
доноси

ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“
НОВИ САД
Члан 1.
Овом одлуком започиње спровођење јавног конкурса
за избор директора Јавног комуналног предузећа „Градско
зеленило“ Нови Сад.
Члан 2.
Расписује се Јавни конкурс за избор директора Јавног
комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад.
Члан 3.
Јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног
предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад спроводи Комисија
за спровођење конкурса за избор директора.
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Члан 4.

Ова одлука објављује се у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2021-98-I
12. март 2021. године
НОВИ САД
Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.
На основу члана 39. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и Одлуке о
спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног
комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, Скупштина Града Новог Сада, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО
ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ:
Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ Нови
Сад, Младена Лесковца број 1
Матични број: 08055432
Уписано код Агенције за привредне регистре, под бројем:
БД. 7181/2005 од 18. марта 2005. године
ПИБ: 100457989
Претежна делатност: - 81.30 Услуге уређења и
одржавања околине.
Пословање и рад Јавног комуналног предузећа „Градско
зеленило“ Нови Сад уређују се Одлуком о усклађивању
Одлуке о организовању комуналне радне организације
„Градско зеленило“ у Новом Саду, као јавног комуналног
предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16,
59/18, 43/19 и 55/20) и Статутом Јавног комуналног
предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад од 19. октобра
2016. године, 17. децембра 2018. године, 26. септембра
2019. године и 24. децембра 2020. године.
РАДНО МЕСТО И ПОСЛОВИ:
Директор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад.
Директор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад представља и заступа Јавно предузеће,
организује и руководи процесом рада, води пословање
Јавног предузећа, одговара за законитост рада Јавног
предузећа, као и за реализацију одлука и других аката
Скупштине Града Новог Сада, Градоначелника Града Новог
Сада и Градског већа Града Новог Сада, предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја
и одговоран је за њихово спровођење, предлаже годишњи,
односно трогодишњи програм пословања и одговоран је
за његово спровођење, предлаже финансијске извештаје
Јавног предузећа, извршава одлуке Надзорног одбора
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Јавног предузећа, бира извршног директора, закључује
уговоре о раду са извршним директором, у складу са законом којим се уређују радни односи, бира представнике
Јавног предузећа у скупштини друштава капитала чији је
једини власник Јавно предузеће, доноси акт о
систематизацији, и врши друге послове одређене законом,
оснивачким актом и Статутом Јавног предузећа.
УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА:
1. да је пунолетно и пословно способно лице,
2. да има стечено високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама или
специјалистичким струковним студијама,
3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке
2. Услова за именовање директора,
4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад,
5. да познаје област корпоративног управљања,
6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу
послова,
7. да није члан органа политичке странке, односно да
му је одређено мировање у вршењу функције у органу
политичке странке,
8. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест
месеци,
9. да му нису изречене мере безбедности у складу са
законом којим се уређују кривична дела, и то:
- обавезно психијатријско лечење и чување у
здравственој установи,
- обавезно психијатријско лечење на слободи,
- обавезно лечење наркомана,
- обавезно лечење алкохоличара, и
- забрана вршења позива, делатности и дужности.
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата
за именовање директора Јавног предузећа оцењују се
увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву
на Јавни конкурс, писаном и усменом провером, односно
на други одговарајући начин сходно потребама рада Јавног
предузећа, у складу са законом којим се уређује правни
положај јавних предузећа и Уредбом о мерилима за
именовање директора јавног предузећа („Службени гласник
РС“, број 65/16).
Директор се именује на период од четири године.
МЕСТО РАДА:
Нови Сад, Младена Лесковца број 1.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ:
Рок за подношење пријаве је 30 дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања Јавног конкурса у
„Службеном гласнику Републике Србије“.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Пријава на Јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке
о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства
с кратким описом послова на којима је кандидат радио до
подношења пријаве на Јавни конкурс и одговорностима на
тим пословима, податке о стручном усавршавању, и податке о посебним областима знања.
Лице задужено за давање обавештења о Јавном конкурсу
је Зоран Прошић, контакт телефон: 021/526-970.
АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ:
Комисији за спровођење конкурса за избор директора,
Улица Жарка Зрењанина 2, спрат II, соба 25, са назнаком
„за Јавни конкурс – за избор директора Јавног комуналног
предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад.“
ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ:
1. Извод из матичне књиге рођених,
2. Диплому о стеченом високом образовању,
3. Исправе којима се доказује радно искуство (потврде
и други акти из којих се доказује да има најмање пет
година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање (тачка 3. Услова за
именовање директора), односно да има најмање три
године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног комуналног предузећа
„Градско зеленило“ Нови Сад, као и да има радно
искуство у организовању рада и вођењу послова (тач.
4. и 6. Услова за именовање директора)),
4. Изјава дата под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу да лице није члан органа политичке
странке, односно да му је одређено мировање у
вршењу функције у органу политичке странке,
5. Потврда надлежног органа да лице није осуђивано
на казну затвора од најмање шест месеци, и
6. Потврда надлежног органа да лицу, у складу са законом којим се уређују кривична дела, није изречена
мера безбедности обавезно психијатријско лечење
и чување у здравственој установи, обавезно
психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење
наркомана, обавезно лечење алкохоличара и забрана
вршења позива, делатности и дужности.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која
је оверена код надлежног органа.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење
конкурса за избор директора ће одбацити закључком против кога није допуштена посебна жалба.
Јавни конкурс оглашава се у „Службеном гласнику
Републике Србије“, „Службеном листу Града Новог Сада“,
у дневном листу „Дневник“, као и на званичној интернет
презентацији Скупштине Града Новог Сада, www.skupstina.
novisad.rs.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2021-98-I
12. март 2021. године
НОВИ САД
Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.
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На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), Скупштина
Града Новог Сада на XI седници од 12. марта 2021. године,
доноси

ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА“ НОВИ САД
Члан 1.
Овом одлуком започиње спровођење јавног конкурса
за избор директора Јавног комуналног предузећа „Водовод
и канализација“ Нови Сад.
Члан 2.
Расписује се Јавни конкурс за избор директора Јавног
комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад.
Члан 3.
Јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног
предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад спроводи
Комисија за спровођење конкурса за избор директора.
Члан 4.
Ова одлука објављује се у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2021-99-I
12. март 2021. године
НОВИ САД
Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

На основу члана 39. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и Одлуке о
спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног
комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад,
Скупштина Града Новог Сада, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД
И КАНАЛИЗАЦИЈА“ НОВИ САД
ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ:
Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“
Нови Сад, Масарикова број 17
Матични број: 08041083
Уписано код Агенције за привредне регистре, под бројем:
БД. 61880/2005 од 27. јуна 2005. године
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

ПИБ: 100237118
Претежна делатност: - 36.00 Скупљање, пречишћавање
и дистрибуција воде.
Пословање и рад Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад уређују се Одлуком о
усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне
организације „Водовод и канализација“ у Новом Саду, као
јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог
Сада“, бр. 47/16 и 46/20) и Статутом Јавног комуналног
предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад од 20. октобра 2016. године и 01. јуна 2017. године.
РАДНО МЕСТО И ПОСЛОВИ:
Директор Јавног комуналног предузећа „Водовод и
канализација“ Нови Сад.
Директор Јавног комуналног предузећа „Водовод и
канализација“ Нови Сад представља и заступа Јавно
предузеће, организује и руководи процесом рада, води
пословање Јавног предузећа, одговара за законитост рада
Јавног предузећа, као и за реализацију одлука и других
аката Скупштине Града Новог Сада, Градоначелника Града
Новог Сада и Градског већа Града Новог Сада, предлаже
дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и
развоја и одговоран је за њихово спровођење, предлаже
годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за његово спровођење, предлаже финансијске
извештаје Јавног предузећа, извршава одлуке Надзорног
одбора Јавног предузећа, бира извршног директора,
закључује уговоре о раду са извршним директором, у складу
са законом којим се уређују радни односи, бира представнике Јавног предузећа у скупштини друштава капитала
чији је једини власник Јавно предузеће, доноси акт о
систематизацији и врши друге послове одређене законом,
оснивачким актом и Статутом Јавног предузећа.
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- обавезно психијатријско лечење и чување у
здравственој установи,
- обавезно психијатријско лечење на слободи,
- обавезно лечење наркомана,
- обавезно лечење алкохоличара, и
- забрана вршења позива, делатности и дужности.
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата
за именовање директора Јавног предузећа оцењују се увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на
Јавни конкурс, писаном и усменом провером, односно на
други одговарајући начин сходно потребама рада Јавног
предузећа, у складу са законом којим се уређује правни
положај јавних предузећа и Уредбом о мерилима за
именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС“, број 65/16).
Директор се именује на период од четири године.
МЕСТО РАДА:
Нови Сад, Масарикова број 17.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ:
Рок за подношење пријаве је 30 дана и почиње да тече
наредног дана од дана објављивања Јавног конкурса у
„Службеном гласнику Републике Србије“.
Пријава на Јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке
о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства
с кратким описом послова на којима је кандидат радио до
подношења пријаве на Јавни конкурс и одговорностима на
тим пословима, податке о стручном усавршавању, и податке о посебним областима знања.
Лице задужено за давање обавештења о Јавном конкурсу
је Зоран Прошић, контакт телефон: 021/526-970.

УСЛОВИ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА:
1. да је пунолетно и пословно способно лице,
2. да има стечено високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским
студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким
струковним студијама,
3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке
2. Услова за именовање директора,
4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад,
5. да познаје област корпоративног управљања,
6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу
послова,
7. да није члан органа политичке странке, односно да
му је одређено мировање у вршењу функције у органу
политичке странке,
8. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест
месеци,
9. да му нису изречене мере безбедности у складу са
законом којим се уређују кривична дела, и то:

АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ПОДНОСЕ ПРИЈАВЕ:
Комисији за спровођење конкурса за избор директора,
Улица Жарка Зрењанина 2, спрат II, соба 25, са назнаком
„за Јавни конкурс – за избор директора Јавног комуналног
предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад.“
ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ:
1. Извод из матичне књиге рођених,
2. Диплому о стеченом високом образовању,
3. Исправе којима се доказује радно искуство (потврде
и други акти из којих се доказује да има најмање пет
година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање (тачка 3. Услова за
именовање директора), односно да има најмање три
године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног комуналног предузећа
„Водовод и канализација“ Нови Сад, као и да има
радно искуство у организовању рада и вођењу
послова (тач. 4. и 6. Услова за именовање директора)),
4. Изјава дата под пуном материјалном и кривичном
одговорношћу да лице није члан органа политичке
странке, односно да му је одређено мировање у
вршењу функције у органу политичке странке,
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5. Потврда надлежног органа да лице није осуђивано
на казну затвора од најмање шест месеци, и
6. Потврда надлежног органа да лицу, у складу са законом којим се уређују кривична дела, није изречена
мера безбедности обавезно психијатријско лечење
и чување у здравственој установи, обавезно
психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење
наркомана, обавезно лечење алкохоличара и забрана
вршења позива, делатности и дужности.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која
је оверена код надлежног органа.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење
конкурса за избор директора ће одбацити закључком против кога није допуштена посебна жалба.
Јавни конкурс оглашава се у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном листу Града Новог Сада“, у
дневном листу „Дневник“, као и на званичној интернет
презентацији Скупштине Града Новог Сада, www.skupstina.
novisad.rs.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2021-99-I
12. март 2021. године
НОВИ САД
Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.
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На основу члана 13. ст. 1. и 5. Закона о подстицајима у
пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник
РС“, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Стратегије развоја
пољопривреде и руралног развоја Града Новог Сада за
период 2018-2022. година ("Службени лист Града Новог
Сада" брoj 10/18), Акционог плана за спровођење Стратегије
развоја пољопривреде и руралног развоја Града Новог
Сада за период 2018-2022 („Службени лист Града Новог
Сада“ брoj 52/18), а уз сагласност Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике
Србије број: 320-00-01003/2021-09 од дана 19.02.2021.
године, Скупштина Града Новог Сада, на XI седници од 12.
марта 2021. године донела је

ПРОГРАМ
ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И
ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА
ГРАД НОВИ САД ЗА 2021. ГОДИНУ
I. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ
ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА
Анализа постојећег стања
Географске и административне карактеристике: Град
Нови Сад, као главни центар Војводине и други по величини
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у Републици Србији, налази се у средишњем делу Војводине
на обалама реке Дунав и има изузетно повољан географски положај. Територија Града математичко-географски
заузима по Гриничу положај источне координате од 19° 10'
до 20° 6' источне географске дужине и 45°10' до 45°6'
северне географске ширине. Град Нови Сад је и центар
Јужнобачког округа и највећи је носилац привредних,
саобраћајних, образoвних, политичких, културно-научних
и других функција, као и административно-политички центар региона Војводине и град са великом традицијом. Географски положај Града може се посматрати с два аспекта,
у склопу повезаности са другим градовима и крајевима,
као и у склопу повезаности са локалним насељима која му
гравитирају, као приградска насеља. Подручје Града обухвата 15 приградских насеља и заузима површину од 702,7
km2, док уже подручје Града Новог Сада са Петроварадином и Сремском Каменицом заузима површину од 129,4
km2, а грађeвински реон обухвата површину од 106,2 km2.
Према последњем попису становништва од 2011. године
у Граду заједно са приградским насељима живи 341.625
становника, док урбани део Града (са Петроварадином и
Сремском Каменицом) има 286.157 становника, те је просечна густина насељености прилично висока, око 480 становника по кm2, што значи да становништво, уопште, све
више мигрира ка већим градовима, тј. у административнопривредне центре, па тако и према Новом Саду, као другом
по величини граду у Србији, одмах после Београдa.
Природни услови и животна средина: Рељеф
подручја Града Новог Сада, подразумевајући Град Нови
Сад са својом приградском околином, има претежне одлике
Панонске низије. Сам Град Нови Сад лежи на левој обали
велике међународне реке Дунав, од 1.252. до 1.262. километра речног тока и налази се у срцу Аутономне Покрајине
Војводине. Вештачка мрежа канала Дунав-Тиса-Дунав,
изграђена на бази људског прегалачког рада, одлично се
уклапа у природне хидрографске особине реке Дунав, а
Mали бачки канал, уливајући се са леве стране доприноси
још већим лепотама овог крајолика. Клима Града одликује
се основним карактеристикама умереноконтиненталне и
континенталне климе са четири годишња доба. Од ветрова
који дувају на овом подручју најзначајнија је кошава. Углавном дува с јесени и зиме, доносећи хладно време, а током
вејавице обично ствара наносе снега и може да траје од
три до седам дана. Средња максимална температура ваздуха током године износи 12,26° С, док средња минимална
температура износи са 7,97° С. Број дана са падавинама
износи 114, те је у 2017. години просечна количина падавина
износила 512,6 mm на подручју Града Новог Сада, према
подацима Републичког хидрометеоролошког завода – Римски шанчеви. Шумски фонд и биљни и животињски свет
најбоље се може сагледати кроз Ковиљско-петроварадински
рит као специфичан резерват природе на територији Града,
те и Војводине, а простире се у оквиру неколико општина:
Нови Сад, Петроварадин, Сремски Карловци, Инђија и
Тител. Овај природни резерват је ритски комплекс дуж
Дунава и простире се на 5.234,45 хектара, а како спада у
природна добра од изузетног значаја, сврстан је у прву
категорију заштите. Природне шуме резервата чине: врба
(бела и бадемаста), топола и јасен. На овом ритском
подручју, највећи део, чак 55,6% резервата, захватају плантаже тополе, које су под заштитом. Такође су заступљене
и угрожене врсте биљака, као бели и жути локвањ, плава
линцура, водени орашак, четворолисна детелина, мочварни
каћунак и друго.
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Стање и трендови у руралном подручју
Демографске карактеристике и трендови: Град са
приградским насељима окупља 20% становништва
Војводине, што према попису од 2011. године Републичког
завода за статистику износи 341.625 становника. У приградским насељима живи око 24% становништва, а највећа
су Ветерник, са око 18.700 становника, Футог, са око 18.600
становника и Каћ, са око 11.200 становника. Нека од приградских насеља су саставни део градске новосадске функционалне целине, док нека од таквих насеља, као нпр.
Футог, имају статус самосталног насеља Града Новог Сада.
То значи да се већина приградских насеља Града Новог
Сада због сталног повећања броја становника, већ и
физичко- географски спаја са Градом. Најважнија приградска насеља која су у окружењу Града Новог Сада су: Бегеч,
Будисава, Буковац, Ветерник, Каћ, Кисач, Ковиљ, Лединци,
Руменка, Стари Лединци, Степановићево, Футог, Ченеј,
Петроварадин и Сремска Каменица. Према образовној
структури становништва Града старијег од 15 година, на
бази „пописа из 2011. године, може се рећи да је на подручју
Града око 53% популације са средњим образовањем, око
20% чини део популације са високим образовањем, око
7% представља део популације са вишим образовањем,
око 14% представља део популације са основним
образовањем, око 1,5% чини део популације без школске
спреме, а 4,5% чини део популације са непотпуним основним образовањем. Такође, у погледу старосне структуре
доминира популација старијег становништва у односу на
средње и млађе становништво. Однос старог и младог
становништва износи ≈71,0, што је целу Војводину довело
у стадијум демографске старости. Карактеристика новосадског, као и војвођанског подручја је значајна промена у
демографским структурама руралних простора, што као
резултат има „премештање репродукције становништва”
из сеоских у градске средине. Регионална анализа продуктивности рада у пољопривреди Града показује да постоје
изузетни пољопривредни ресурси, нарочито у руралном
делу, те се становништво ипак, помало враћа на
пољопривредно тле, у жељи да се пољопривредна
производња, као велика база привреде, поново подигне
на некадашњи ниво, и у складу са модернизацијом и
увођењем модерних технологија, као нпр. у Европи.
Уситњеност поседа и сељачких газдинстава је једна од
карактеристика целокупне пољопривреде (мање од 3hа),
недостатак модерне технологије у пољопривреди такође
говори о чињеници да иако постоје изузетни природни
ресурси, просечни приноси и даље заостају за европским
приносима. У области руралног развоја планира се
управљање заједничком пољопривредном политиком.
Подручје Града Новог Сада има регистрована пољопривредна газдинстава у области сточарске и ратарске производње, али је и даље присутна карактеристика уситњености
пољопривредне производње, тј. навећи број пољопривредних
газдинстава располаже са свега до 3 или 5 hа пољопривредне
површине.
Диверзификација руралне економије: Град Нови Сад
је одувек био један од најразвијенијих градова наше државе.
Након завршетка периода међународне изолације и економског ембарга и након санирања инфраструктуре у
грађевинарству (мостови), те у индустрији и делимично у
туризму и пољопривреди, новосадска економија постепено
се опоравља, све више пребацујући тежиште привреде на
разноликост других привредних могућности економског
развоја, односно са индустријског сектора и на терцијарни
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сектор, а нарочито сектор руралне економије у пољопривреди, туризму и другим секторима. По облику и величини
предузећа, у новосадскоj привреди доминирају мала и
средња предузећа, приватни предузетници, а у пољопривреди нарочито индивидуална регистрована пољопривредна
газдинства, док су велика предузећа заступљена у знатно
мањој мери. Из тога произилази да је укупан број активних
привредних друштава и приватних предузетника на
територији Града Новог Сада у 2019. години износио 31.008,
од чега су 11.283 привредна друштва, а 19.725 приватни
предузетници, док је број брисаних привредна друштва
2.402, а приватних предузетника 1.190, према подацима
Агенције за привредне регистре. Број запослених лица на
подручју Града Новог Сада, према расположивим подацима
Нациoналне службе за запошљавање, за III квартал 2019.
године, био је 133.015 лица, док је број незапослених лица
био, са стањем 30.11.2019. године, 14.330 лица. Индикатор
„просечна нето зарада“, тј.зарада без пореза и доприноса
за октобар 2019. године, према последњем расположивом
податку забележена је у износу од 60.729,00 динара за
територију Града. Туристички промет у периоду јануарновембар 2019. године је показао раст, од 3,42% у односу
на исти период претходне године, и то: домаћих туриста
за 3,16% више, а страних за 3,57% више, тако да новосадски туризам има велику перспективу развоја, а Град
спада у 3 града прве категорије туристичког места у Републици Србији и добио је кандидатуру за „Европску престоницу културе 2021.године“. Развоју руралног туризма
доприносе бројни салаши смештени у приградским
насељима Града, који са својим аутентичним изгледом
враћају туристе у некадашња времена панонских сеоских
насеља. Са тако богатом туристичком понудом, сеоски
туризам добија све већи значај. Приградска насеља на
подручју Града Новог Сада са својим сеоским туризмом и
понудом салаша, јесу: Ченеј, Ветерник, Бегеч и Каћки атар,
док су Петроварадински и Ковиљски рит проглашени
специјалним резерватима природе, а Сремска Каменица
и Петроварадин су надалеко познати по виноградима.
Рурална инфраструктура: Подручје Града Новог Сада
је смештено на важним саобраћајним коридорима што
обезбеђује разне предности у друмском, железничком и
речном саобраћају. Ово подручје је повезано мрежом магистралних копнених саобраћајница на правцима: Североисточна и Источна Европа, према Блиском и Далеком Истоку,
и Средња и Северна Европа,према јадранским лукама.
Кроз сам Град Нови Сад пролази саобраћајни коридор број
10, који на свом основном правцу Салцбург-Солун повезује
14 држава, те коридор број 7, или Дунавски коридор, који
воденим путем, преко Дунава, повезује земље западне
Европе са Црним морем. Пловним, Малим каналом Нови
Сад је повезан са системом канала Дунав-Тиса-Дунав, који
омогућава саобраћајне везе пловним путем, узводно до
Средње Европе и низводно према Црном мору. Комунална
инфраструктура подразумева водоводну мрежу, канализациону мрежу, електричну мрежу, телекомуникације и
услуге одношења отпада. На подручју Града Новог Сада
водоводна мрежа има дужину од 837 km, а канализациона
мрежа дужину од 694 km. Када је у питању електрична
мрежа, може се рећи да је електрификацијом покривена
целокупна територија Града Новог Сада са приградским
насељима и викенд- зоном.
Показатељи развоја пољопривреде
Пољопривредно земљиште: Повољни природни услови,
саобраћајна приступачност и доступност прерађивачких
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капацитета и великих градских тржишта чине највећи део
пољопривредног земљишта на територији Града Новог
Сада погодним за интензивну и разноврсну пољопривредну
производњу. Републички геодетски завод (РГЗ) на подручју
16 катастарских општина Града Новог Сада региструје
55.647,00 hа пољопривредног земљишта. Њиве прве и
друге катастарске класе учествују са 70,4% у укупним површинама њива. Учешће њива од прве до четврте класе у
укупним површинама њива износи 95,9%. Пољопривредно
земљиште прве и друге катастарске класе у укупном
пољопривредном земљишту учествује са 68,3%.
Пољопривредно земљиште од прве до четврте класе у
укупном пољопривредном земљишту учествује са 95,3%.
Обрадиве површине чине 93,1% пољопривредног земљишта
и простиру се на 35.319,25 хектара. Обрадиво земљиште
прве и друге катастарске класе чини 69,5% укупних обрадивих површина, треће и четврте катастарске класе 26,4%,
а пете катастарске класе 2,2%, што укупно чини 98,1%
обрадивог земљишта. Према подацима редовних годишњих
истраживања Републичког завода за статистику (РЗС), у
периоду 2002-2011. године на територији Града Новог Сада
је забележено смањење пољопривредних површина за
3.138 hа (-5,9%). Смањене су површине под ораницама и
баштама за 4.343 hа (-8,9%) и виноградима за 211 hа
(-24,8%), а повећане површине под воћњацима за 43 hа
(6,3%), ливадама за 354 hа (144,5%), пашњацима за 558
hа (25,7%) и рибњацима, трстицима и барама за 461 hа
(55,1%). Пољопривредна производња на подручју Града у
2020. години одвијала се на расположивој површини обрадивог пољопривредног земљишта од око 45.500,00 hа, на
којем се на око 80% површине производе житарице, на око
6,2% поврће, на око 3,1% воће, док је под осталим усевима
око 10,7% површине. Овом пољопривредном површином
располаже 6.240 регистрованих активних пољо-привредних
газдинстава. Системи за наводњавање и одводњавање,
противградне мреже, све се више изграђују на пољопривредним површинама. У државној својини Републике Србије
на подручју Града налази се око 5.276,00 hа, од чега се у
закуп даје приближно 3.000,00 hа.
Вишегодишњи засади: На подручју Града Новог Сада
производња воћа и грожђа је развијена и заступљене су
све значајне врсте воћа, а посебно јабуке, шљиве, кајсије,
лешници, итд. Производња се одвија на плантажним и на
екстензивним воћњацима, с тим да доминирају плантажни
воћњаци. Од укупног броја газдинстава на подручју Града
Новог Сада 14,6%, односно око 760 газдинстава бави се
производњом воћа, док се 3,2%, газдинстава бави производњом грожђа. Повољни климатски и други фактори веома
погодују подизању вишегодишњих засада воћа и винове
лозе, нарочито на сремско- фрушкогорској страни градског
подручја. У структри укупне воћарске производње доминира
гајење појединих важнијих воћарских култура са вишегодишњим засадима јабуке, крушке, шљиве и кајсије, што
укупно чини површину од 1.470 hа.Такође, врло повољни
климатски услови, нарочито на обронцима Фрушке горе,
постоје и за подизање и гајење винове лозе. Вишегодишњи
засади винове лозе простиру се на 420 hа, са одабраним
квалитетним врстама лозних калемова, тако да укупна
површина под воћем и виновом лозом износи 1.890 hа, те
су све подршке у овој области свакако економски ефикасне.
Сточни фонд: Постоје добри услови за развој сточарства на подручју Града, имајући у виду расположивост
ливада и обрадивих површина за производњу крмног биља
и неопходне сточне хране, те и добре услове за коришћење

Број 9 – страна 273.

и изградњу објеката за смештај стоке, као и нових начина
пласмана финалних сточарских производа. У структури
сточарства, најразвијеније су подгране: говедарство,
свињарство, овчарство, козарство, коњарство, живинарство
и пчеларство. На подручју Града регистровано је 114 фарми
за модеран узгој и смештај стоке, и то: 24 фарме за тов и
узгој говеда, 24 фарме за узгој свиња, затим 13 фарми коза
и оваца, 53 живинарске фарме и 13 инкубаторских станица.
Према последњим подацима, у 2019. години број говеда
на регистрованим фармама износио је 10.324; број свиња
64.067; број оваца и коза 2.980; број живине 786.800 и број
пчелињих заједница 9.772. У оквиру пчеларства такође
постоје услови за унапређење, раст и развој производње.
На подручју Града у 2019. години у области пчеларства
регистровано је 294 члана са 9.772 пчелињих заједница.
Од 2014. године „Фрушкогорски липов мед“ је добио ознаку
географског порекла и брендиран је сертификатом.
Механизација, опрема и објекти: Проблеми које
пољопривредници у Граду Новом Саду имају у домену
пољопривредне механизације, слични су оним проблемима
које имају пољопривредници на подручју целе Републике
Србије, а најзначајнији су следећи: 1) структура и експлоатациони век постојеће механизације у неким гранама
пољопривредне производње је неповољан. Технолошки
застарео и непоуздан, постојећи машински парк, посебно
у заштити гајених култура у свим видовима пољопривредне
производње, може ову грану озбиљно угрозити; 2) неповољни банкарски кредити за куповину нове механизације;
3) недовољна сарадња пољопривредника на плану
коришћења заједничке механизације (неразвијени тзв.
машински прстенови), чиме би се трошкови механизације
значајно могли смањити, а економски ефекти повећати.
Према подацима Пописа пољопривреде из 2012.године у
Граду Новом Саду је евидентирано: 532 једно-осовинских
трактора; 3.781 дво-осовинских трактора и 348 комбајна.
Код прикључних машина регистровано је следеће: 547
берача кукуруза, 3.094 плугова, 1.115 тањирача, 1.607
дрљача, 1.700 сетвоспремача, 201 ротофреза, 1.532 растурача минералног ђубрива, 108 растурача стајњака, 1.216
сејалица, 1.800 прскалица, 3.803 приколица и 485 косилица.
Са друге стране, просторна дистрибуција пољопривредне
механизације показала је да су насеља са највећом агротехничком опремљеношћу: Кисач, Ковиљ, Футог, Каћ и
Буковац. Истовремено, најмању агротехничку опремљеност
имају: Ветерник, Лединци и Стари Лединци (Попис
пољопривреде 2012, Пољопривредна механизација, ниво
насеља). За остала насеља се може рећи да имају просечну
агротехничку опремљеност уз одређено осцилирање броја
пољопривредне механизације по насељима. Правилно
коришћење нове и правилан избор пољопривредне технике,
која прати савремена научна достигнућа, доприноси
скраћењу агротехничких рокова извођења радова, али и
знатно смањује енергетске инпуте. Савремена пољопривредна производња у Граду Новом Саду не може се остварити без продуктивне механизације, а основни услов за
коришћење таквих машина је обезбеђење упослености,
добра организација рада, обученост руковаоца, тачно дефинисани односи. Управо машински прстен пружа својим
члановима све ове предности. У развијеним земљама
користе предности оваквог начина организовања и подстичу
рад машинских прстенова, а пружене услуге на овај начин
нису опорезоване и сматрају се уговореном производњом.
Пољопривредна газдинства на подручју Града осавремењују
пољопривредну механизацију новим технологијама, као и
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објекте за смештај стоке, складиштење репроматеријала
и стајњака, те финалних пољопривредних производа на
бази подршке у пољопривреди, у смислу нових набавки
машина (прикључних и погонских) модерних стаја, као и
силоса и подних складишта за житарице и друге
пољопривредне производе.
Радна снага: У структури запослених по секторима
делатности, којих укупно има 19 на подручју Града, у сектору: „Пољопривреда, шумарство и рибарство“ запослено
је 2,5% укупног броја запослених. Радна снага у
пољопривредним газдинствима најчешће има сезонски
карактер запошљавања, али у новије време добија и стални
карактер запошљавања. Незапосленост у Новом Саду је
у благом паду у последњих неколико година. Стопа незапослености је у 2015. износила 17,55%, што је за 0,32 процентна поена мање него у 2014. години. Стопа запослености је у 2015. износила 50,8% за радно способно становништво старости од 15 до 64 године (Анкета о радној снази,
Републички завод за статистику, 2016). У пољопривредним
друштвима, која се баве пољопривредном производњом
запослено је 1.285 радника, док прерађивачки привредни
субјекти запошљавају 5.427 радника (Попис пољопривреде,
Републички завод за статистику, 2012). Највећи број становника у сектору пољопривреде запослен је у групацији
породичних пољопривредних газдинстава. Према подацима
Пописа пољопривреде из 2012. у Новом Саду регистровано
је укупно 5.173 пољопривредних газдинстава (5.150 њих
са расположивим земљиштем), од којих је 5.090 породичних пољопривредних газдинства (или 98,4%), а остало су
правна лица и предузетници. Радна снага на газдинству
- На подручју Града Новог Сада према подацима Пописа
пољопривреде 2012. (ниво насеља) на ППГ је укупно ангажовано 9.691 лице. Код укупно ангажоване радне снаге
највеће учешће у укупном броју ангажованих лица је: носилаца газдинстава који су обављали пољопривредну активност чије је учешће 52,3% или 5.065 лица; осталих чланова
породице и рођака носилаца газдинства који учествује са
23,8% или 2.311 лица; супружника носилаца газдинства са
23,6% или 2.290 лица; учешће стално запослених је на
занемарљивом нивоу са 0,3% или свега 25 лица. Родна
структура: по подацима Пописа пољопривреде 2012. године
радна снага на ППГ на подручју Града Новог Сада има
следећу родну структуру: мушкарци чине 83,6% укупног
броја носилаца газдинстава који су обављали
пољопривредну активност; учешће жена је веће када се
посматра број супружника носилаца газдинства и износи
88,6%; мушкарци остварују веће учешће и у структури осталих чланова породице и рођака носиоца газдинстава од
67%; стално запослени на ППГ су 96,0% мушкарци. Старосна структура старосна структура управника (менаџера)
ППГ на подручју Града Новог Сада је следећа: управници
старости 65 година и преко (27,1%); управници старости
од 55 до 64 године (30,8%); управници старости од 45 до
54 године (23,7%); управници старости од 35 до 44 године
(12,7%); управници старости од 25 до 34 године (5,1%);
учешће управника старости до 24 године (0,5%). Старосна
структура управника ППГ на подручју Града Новог Сада је
повољнија у односу на старосну структуру на нивоу Републике где је највеће учешће менаџера старости 65 и преко
65 година (32,9%). Образовна структура: највећи број
менаџера на ПГ на подручју Града Новог Сада има завршену
средњу школу која није из области пољопривреде (43,4%).
Затим на основу обучености најзаступљенији су управници
ПГ који имају само пољопривредно искуство стечено прак-
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сом (41%). Образовна структура на нивоу Града Новог
Сада се разликује од образовне структуре у Републици где
чак 60% управника ПГ имају само пољопривредно искуство
стечено праксом, док 30,3% има завршену средњу школу
која није из области пољопривреде. Менаџера ПГ који имају
образовање из области пољопривреде (пољопривредна
средња школа и пољопривредна виша школа или факултет
или курс из области пољопривреде) на подручју Града
Новог Сада има свега 8,3%. На подручју Града Новог Сада
током 2012. године обуку у вези пољопривреде похађао је
271 управник ПГ, односно 5,2% од укупног броја.
Структура пољопривредних газдинстава: Према
подацима Управе за аграрна плаћања, у 2020. години структура пољопривредних газдинстава према величини (површини) коришћења пољопривредног земљишта изгледа
овако: преко 100 hа има 25 регистрованих пољопривредних
газдинстава, од 20 до 100 hа има 414 регистрованих
пољопривредних газдинстава, од 5 до 20 hа има 1843 регистрованих пољопривредних газдинстава и до 5 hа има
4.487 регистрованих пољопривредних газдинстава. У 2020.
години је регистровано укупно 6.769 пољопривредних газдинстава, од чега је у активном статусу 6.240, односно
6.065 су породична пољопривредна газдинства, 145
предузећа, 17 предузетника, 10 земљорадничких задруга,
2 научно истраживачке организације и 1 са статусом правног лица.
Производња пољопривредних производа: Пољопривредна сетвена производња на подручју Града може
се посматрати кроз остварене просечне приносе у 2020.
години на подручју Града Новог Сада. Тако укупно остварени
принос најважнијих сетвених ратарских култура у 2020.
години износи: за пшеницу 30.797 t; за јечам 6.006 t; за
кукуруз 149.453 t; за соју 41.684 t; за сунцокрет 1.609 t; за
шећерну репу 32.126 t и за уљану репицу 2.167 t. У
повртарској производњи остварени су приноси у производњи
кромпира, (укупно 18.450 t), купуса (укупно 36.528 t) и шаргарепе (укупно 27.293 t). Футошки купус као производ брендиран је сертификатом, произведен је у количини од око
670.000 kg на површини од 45 ha, а 30% произодње се
извози у земље региона. У воћарској производњи нарочито
се истичу културе: јабука, крушка, шљива, кајсија, а у виноградарству винова лоза. Остварени укупан принос у 2020.
години нарочито је значајан у производњи јабуке, 22.765
t, производњи шљиве, 572 t и брескве, 451 t. Када су у
питању просечни приноси на подручју Града у 2020. години,
они код двеју најважнијих ратарских култура износе: пшенице 6,8 t/hа и кукуруза 8,1 t/hа. Код двеју најважнијих повртарских култура на подручју Града у 2020. години просечни
приноси износе: за кромпир 45 t/hа и за купус 48 t/hа. На
основу наведеног, види се да постоје општи услови за
пољопривредну производњу, те и органску пољопривредну
производњу, која се обавља на подручју Града на површини
од 55,88 hа.
Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника: На подручју Града има 12 регистрованих задружних
организација које активно функционишу, и то: ЗЗ „Житарице”, ЗЗ „Кисач“, ОЗЗ „Нови Сад“, ЖЗ „Живинарство“, ОЗЗ
„Агрогвозден“, ОЗЗ „Кондор“, ОЗЗ „Ченеј“, ОЗЗ „Каћ“, ЗЗ
„Агроинтерес“, ОЗЗ„Бегечки повртари“ Бегеч, ПЗ „Профортун“, Кисач и ПЗ произвођача и прерађивача алтернативних биљних врста "Конопља" Нови Сад, чији је задатак ангажовање на унапређењу пољопривредне производње.
На подручју Града постоје и удружења пољопривредника,
а то су: Удружење грађана „Еко фармер“ – Ковиљ, Удружење
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произвођача и прерађивача футошког купуса „Футошки
купус“ – Футог, Удружење пољопривредника „100П+“ – Нови
Сад, „Удружење пољопривредника Србије“ – Ченеј, „Клуб
пољопривредника“ – Кисач, „Друштво пољопривредника“
– Каћ, Удружење сточара „Дунав“ – Ковиљ, Друштво пчелара
„Јован Живановић“ – Нови Сад и Удружење органских
произвођача "Органски сад - Нови Сад", која такође доприносе бољој организованости пољопривредне производње
у сектору пољопривреде.
Трансфер знања и информација: На подручју Града
Новог Сада информисаност и знање за добро функцио-
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нисање система у пољопривреди преноси се најчешће
путем семинара, разних обука, тренинга и слично, организованих од стране образовних и истраживачких установа.
Град, у сарадњи са институцијама у пољопривреди, научним институцијама „развојним регионалним „агенцијама“
и другим релевантним чиниоцима руралног развоја и
пољопривреде, у највећој мери доприноси веома доброј
информисаности и трансферу стручних знања крајњим
корисницима, најчешће преко организованих стучних и
саветодавних радионица и семинара. Такође, информисаност се спроводи и путем јавног информисања о актуелностима у пољопривреди.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА И ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА
Табела 1. Мере директних плаћања
Редни
Назив мере
број

Планирани буџет за Износ постицаја Износ подстицаја Максимални износ
Шифра текућу годину без по јединици мере по кориснику (%)
подршке по
Пренете
мере пренетих обавеза (у (апсолутни износ (нпр. 30%, 50%, кориснику (ако је обавезе
РСД)
у РСД)
80%)
дефинисан) (РСД)

УКУПНО
Табела 2. Мере кредитне подршке
Редни
Назив мере
број

Планирани буџет за Износ постицаја Износ подстицаја Максимални износ
Шифра текућу годину без по јединици мере по кориснику (%)
подршке по
Пренете
мере пренетих обавеза (у (апсолутни износ (нпр. 30%, 50%, кориснику (ако је обавезе
РСД)
у РСД)
80%)
дефинисан) (РСД)

УКУПНО
Табела 3. Мере руралног развоја
Износ
Планирани буџет
Максимални износ
подстицаја по
Шифра за текућу годину
подршке по
Пренете
кориснику (%)
мере
без пренетих
кориснику (ако је обавезе
(нпр. 30%, 50%,
обавеза (у РСД)
дефинисан) (РСД)
80%)

Редни
број

Назив мере

1

Успостављање и јачање удружења
у области пољопривреде

102

8.500.000,00

100

0,00

0,00

2

Управљање ризицима

104

2.500.000,00

60

0,00

0,00

3

Органска производња

201.3

5.500.000,00

100

0,00

0,00

4

Подршка младима у руралним
подручјима

303

22.000.000,00

90

1.200.000,00

0,00

5

Економске активности у циљу
подизања конкурентности у смислу
додавања вредности кроз прераду
као и на увођење и сертификација
система безбедности и квалитета
хране, органских производа и
производа са ознаком географског
порекла на газдинствима

304

12.500.000,00

100

700.000,00

0,00

УКУПНО

51.000.000,00
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Табела 4. Посебни подстицаји

Редни
број

Назив мере

1

Подстицаји за промотивне
активности у пољопривреди
и руралном развоју

Планирани
Износ
Износ
Максимални
буџет за текућу
постицаја по подстицаја по износ подршке
Шифра годину без
Пренете
јединици мере кориснику (%) по кориснику
мере
пренетих
обавезе
(апсолутни
(нпр. 30%,
(ако је дефиобавеза (у
износ у РСД) 50%, 80%)
нисан) (РСД)
РСД)

402

УКУПНО

996.000,00

0,00

100

0,00

0,00

996.000,00

Табела 5. Мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, мера кредитне подршке, мера руралног
развоја и посебних подстицаја

Редни
број

Назив мере

Планирани
Износ
Износ
Максимални
буџет за текућу
постицаја по подстицаја по износ подршке
Шифра годину без
Пренете
јединици мере кориснику (%) по кориснику
мере
пренетих
обавезе
(апсолутни
(нпр. 30%,
(ако је дефиобавеза (у
износ у РСД) 50%, 80%)
нисан) (РСД)
РСД)

УКУПНО
Табела 6. Табеларни приказ планираних финансијских средставa
Буџет

Вредност у РСД

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију Програма подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја
(без пренетих обавеза)

51.996.000,00

Планирана средства за директна плаћања

0,00

Планирана средства за кредитну подршку

0,00

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја

51.000.000,00

Планирана средства за посебне подстицаје

996.000,00

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, кредитне
подршке и у оквиру мера руралног развоја

0,00

Пренете обавезе

0,00

Циљна група и значај промене која се очекује за
кориснике: Циљ ових мера је развој и унапређење пољопривредне производње и руралног развоја на територији
Града, као и оснаживање и равномеран развој пољопривредних газдинстава и квалитета руралног становништва кроз
повећану конкурентност малих пољопривредних произвођача, мотивисање руралног становништва да активно учествује у друштвеном животу, развоју заједнице, и побољшању животних услова. Реализација Програма, односно
дефинисане мере, допринеће: повећању продуктивности
газдинства; смањењу производних трошкова; побољшању
конкурентности породичних пољопривредних газдинстава.
Надаље, концепт примене мера у области органске и контролисане производње, заснован је на коришћењу природних ресурса и регулаторних механизама како би се

заменили потенцијални загађујући инпути и осигурала
одржива производња. Агротехничке мере и биолошке
(физичке/хемијске) методе се пажљиво бирају и уравнотежују, узимајући у обзир заштиту здравља, како произвођача
тако и потрошача, и животне средине, што за крајњи циљ
има: - производњу квалитетне и здравствено безбедне
хране, - повећање броја призвођача укључених у програм,
- повећање површина земљишта под контролисаном и
органском производњом, - успостављање контролисане и
органске производње као целовитог система управљања
и производње хране, која се базира на еколошкој пракси,
биодиверзитету, очувању природних ресурса и високих
стандарда за добробит животиња, - уравнотежену биљну
и сточарску производњу која уважава природне системе и
циклусе, побољшава квалитет земљишта, воде и ваздуха,
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- рационално коришћење енергије и природних ресурса:
земље, воде, органских материја и другог, - производњу
различитих пољопривредних производа уз примену поступака који нису штетни за здравље људи, биљака, животиња
и за животну средину, - економску одрживост кроз повећање
компетeтивности, јачања тржишне оријентисаности, већу
и ефикаснију помоћ и подршку произвођачима, - социјалну
одрживост кроз већу одговорност према захтевима потрошача, подстицање производње квалитетније хране и њене
безбедности и равномернији рурални развој и - еколошку
одрживост кроз ефикасније усвајање и развој еколошких
и осталих стандарда за добробит заједнице. Потенцијални
корисници мера подршке су физичка или правна лица са
територије Града новог Сада - носиоци регистрованих
пољопривредних газдинстава са активним статусом, млади
пољопривредни произвођачи, пољопривредни произвођачи
који се баве прерадом и прометом малих количина хране
биљног порекла, организације и институције које се баве
органском производњом или које ће се у њу укључити у
току 2021. године, произвођачи који су започели процес
контролисане пољопривредне производње, као и
произвођачи производа са ознаком географског порекла.
Информисање корисника о могућностима које пружа
Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја: По усвајању Програма
мера подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја за територију Града Новог Сада
за 2021. годину од стране Скупштине Града, Програм се
објављује на званичном сајту Града. Информисање потенцијалних корисника о мерама Програма врши се, такође,
путем организовања и одржавања трибина и предавања
за локално становништво, јавних позива, путем локалних
медија, штампањем брошура, пословне галантерије, плаката. Информисање потенцијалних корисника врши се и
непосредним контактом у просторијама Градске управе за
привреду (у даљем тексту: Градска управа).
Мониторинг и евалуација: Градска управа обавља
послове на изради предлога Програма и реализације мера
након усвајања од стране Скупштине Града. Током периода
реализације Програма, мониторинг и евалуацију врши
Градска управа за привреду и Комисија за праћење
реализације мера Програма подршке, као радно тело, коју
формира Градоначелник Града Новог Сада (у даљем тексту: Градоначелник Града), на бази годишњег извештаја.

II. ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА
2.1. Назив и шифра мере: 102 Успостављање и јачање
удружења у области пољопривреде
2.1.1. Образложење: На подручју Града Новог Сада
сектор цивилног друштва је развијен, а бројне организације
реализују различите активности у области пољопривреде,
руралног развоја, руралног туризма, екологије и другим
областима што доприноси бржем развоју руралних подручја,
а тиме и пољопривреде уопште. Према подацима из
Стратегије развоја пољопривреде и руралног развоја Града
Новог Сада за период 2018-2022. године, на подручју Града
Новог Сада раде бројна удружења из области пољопривреде
и руралног развоја. Најактивнија су: Удружење произвођача
и прерађивача купуса „Футошки купус“ и Друштво пчелара
„Јован Живановић“ који су овлашћени корисници ознака
географског порекла пољопривредних производа, за чију
сертификацију Град сваке године издваја средства. Ове
године Град ће издвојити средства за пројекте за
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суфинансирање активности удружења из облаасти
пољопривреде у износу од 8.500.000,00 динара, за едукације
о значају удруживања као и помоћ постојећим удружењима
у виду субвенција за набавку потрошних средстава неопходних за одржање и функционисање удружења.
2.1.2 Циљеви мере: Општи циљ ове мере је унапређење
конкурентности пољопривредних газдинстава кроз њихово
повезивање, удруживање, остваривање заједничких циљева
и заступање и јавно заговарање интереса пољопривредних
газдинстава. Специфични циљеви: Унапређење рада и
функционисања удружења грађана у областима
пољопривреде, руралног развоја као и заштите животне
средине од негативних ефеката интензивне пољопривредне
производње; Повећање броја пољопривредних газдиснтава
која путем удруживања унапређују своје знање и конкурентност; Промовисање значаја повезивања и удруживања у
пољопривреди.
2.1.3. Веза мере са националним програмима за
рурални развој и пољопривреду: У Националном програму руралног развоја од 2018. до 2020. године (у даљем
тексту, НПРР 2018-2020) није предвиђена оваква мера која
ће се спроводити на републичком нивоу, дакле, ова мера
није у колизији са аграрном и руралном политиком Републике Србије те је, са тог аспекта, њено спровођење
дозвољено и врло корисно.
2.1.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници средстава
ове мере су удружења из области пољопривреде која су
заинтересована да побољшају свој рад и да подстичу
унапређење конкурентности пољопривредних газдинстава
са територије Града.
2.1.5. Економска одрживост: За реализацију ове мере
није потребно подносити бизнис план или пројекат о
економској одрживости улагања.
2.1.6. Општи критеријуми за кориснике: Потенцијални
корисник мора бити регистровано удружење из области
пољопривреде и руралног развоја са седиштем на
територији Града Новог Сада.
2.1.7. Специфични критеријуми: Подносилац пријаве
доставља пројекат са детаљно дефинисаним програмом/
активностима/ дефинисане буџетске линије као и појашњење
на који начин ће планиране активнсоти допринети развоју
и јачању удружења као и његових чланова; доказ да
удружење постоји и ради најмање две калндарске године
или да је тек у поступку оснивања; доказ да удружења имају
у свом саставу чланове регистрованих пољопривредних
газдинстава са територије Града Новог Сада.
2.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере:
2.1.9. Критеријуми селекције:

Редни
број

Тип критеријума за избор

1

Критеријуми селекције се не
примењују при реализацији ове
мере, с обзиром на то да није
предвиђено рангирање
потенцијалних корисника. Мера
се спроводи до утрошка
средстава.

Да/Не Бодови

не
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2.1.10. Интензитет помоћи: Градска управа финансира
пројекте којима су предвиђене активности удружења из
облаасти пољопривреде у 2021. години у циљу
успостављања и јачања тих удружења у виду субвенција
за набавку потрошних средстава неопходних за одржање
и функциопнисање удружења, за неопходна истраживања
и развој производње тих удружења, у максималном износу
до 100%.
2.1.11. Индикатори/показатељи:
Редни
број
1

Назив показатеља
Број РПГ, чланова ових удружења која су на
овај начин унапредила своје пословање

2.1.12. Административна процедура: У циљу реализације утврђене мере, Градска управа ће објавити јавни
позив удружењима из области пољопривреде, а иста се
спроводи до утрошка средстава. Јавни позив ће бити
објављен на интернет страници Града, www.novisad.rs, и
њиме ће бити утврђени услови, начин коришћења
подстицајних средстава и потребна документација. Поднете
пријаве разматра Комисија коју образује Градоначелник,
а чине је председник и два члана. Комисија разматра благовремене пријаве и сачињава предлог Одлуке о одабиру
удружења из области пољопривреде, док коначну Одлуку
о избору доноси Градоначелник. Са изабраним удружењима
из области пољопривреде, закључује се уговор којим се
регулишу међусобна права и обавезе.
2.2. Назив и шифра мере: 104 Управљање ризицима
2.2.1. Образложење: Природно-географски ресурси и
друштвене карактеристике Града Новог Сада пружају
могућност за развој контролисане производње. Контролисана производња у складу је са захтевима потрошача за
здравом храном, уз примену поступака који нису штетни
за здравље људи, биљака, животиња и животну средину.
У Републици Србији не постоји правни оквир којим се дефинише контролисана пољопривредна производња, али је
препознат њен велики значај и потенцијал. Ова мера је у
складу са националном и локалном аграрном политиком,
односно у складу је са Стратегијом пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за период 2014-2024. године.
Контролисана пољопривредна производња спада у добру
пољопривредну праксу која обухвата контролу примене
заштитних препарата, контролу плодности земљишта,
коришћење нове генерације ђубрива, контролу појаве инсеката, патогена и корова, избор отпорних пољопривредних
култура, контролу квалитета ваздуха и контролу квалитета
земљишта, дакле исхрана биљака мора бити уравнотежена,
а плодно земљиште се мора чувати и побољшати. Већи
део обрадивог земљишта је закишељен, што је резултат
неконтролисаног коришћења хемијских средстава, а у
Војводини је и заслањен, што сумарно посматрано умањује
производне могућности пољопривреде и истовремено
увећава трошкове производње. Штете на пољопривредним
усевима, вишегодишњим засадима и другим ресурсима
редован су пратилац пољопривредне производње, посебно
због временских непогода. Штете већег обима превазилазе
могућност санирања од стране произвођача и могу озбиљно
да угрозе опстанак газдинстава, а тиме и дугорочни одрживи
развој производње. Мали број пољопривредних газдинстава
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врши осигурање пољопривредне производње, тако да ће
се овом мером омогућити позитиван ефекат у смислу
повећања броја корисника и прихватања мере као реалне
потребе у односу на микро и макро климатске појаве и
друге негативне утицаје на пољопривредну производњу.
2.2.2. Циљеви мере: Циљеви ове мере су: Стимулисање
пољопривредних произвођача да осигуравају усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и домаће животиње,
а првенствено производњу јабука; Обезбеђивање задовољавајућег нивоа профитабилности пољопривредне производње; Смањење ризика, који доводи до губитака у
пољопривредној производњи; Прилагођавање пољопривредника променама климатских услова и честим временским екстремима; Диверзификација ризика на пољопривредном газдинству.
2.2.3. Веза мере са националним програмима за
рурални развој и пољопривреду: Ова мера је у директној
вези са мером 6.1.3. Подстицаји за управљање ризицима
у пољопривредној производњи у оквиру НПРР 2018-2020.
Да би се избегло двоструко финансирање Јавним позивом
који ће расписати Град Нови Сад биће ограничен износ
рефундирања ове субвенције до 60%.
2.2.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници средстава
ове мере су пољопривредни произвођачи вишегодишњих
засада - физичка лица која су започела процес контролисане
пољопривредне, производње воћа (јабука) у периоду од
2013. до 2020. године, као и они који су заинтересовани да
започну са овим видом пољопривредне производње.
2.2.5. Економска одрживост: За реализацију ове мере
није потребно подносити бизнис план или пројекат о
економској одрживости улагања.
2.2.6. Општи критеријуми за кориснике: Да корисник
има регистровано пољопривредно газдинство уписано у
Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом и производњу на територији Града, и које по сетвеној
структури има регистровану производњу воћа.
2.2.7. Специфични критеријуми: Специфични
критеријуми за ову меру су: Да корисник има закључен
уговор са надлежном стручном службом, установом о
испуњености услова за спровођење контролисане пољопривредне производње на пријављеној пољопривредној површини; Да корисник има закључен уговор о осигурању са
осигуравајућом организацијом.
2.2.8. Листа инвестиција у оквиру мере:
Шифра
инвестиције

Назив инвестиције

104.3

Осигурање усева, плодова, вишегодишњих
засада, расадника и животиња

2.2.9. Критеријуми селекције:
Редни
Тип критеријума за избор
број

1

Критеријуми селекције се не
примењују при реализацији ове
мере, с обзиром на то да није
предвиђено рангирање потенцијалних корисника. Мера се спроводи до утрошка средстава.

Да/Не Бодови

не
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2.2.10. Интензитет помоћи: Градска управа финансира
инвестицију која се односи на – осигурање усева, плодова,
вишегодишњих засада, у износу до 60% вредности премије
осигурања без ПДВ.
2.2.11. Индикатори/показатељи:
Редни
број

Назив показатеља

1

Укупан број осигураних пољопривредних
произвођача који се баве контролисаном
производњом

2

Површина пољопривредног земљишта која је
осигурана и испуњава услове за контролисану
пољопривредну производњу

2.2.12. Административна процедура: У циљу
реализације утврђене мере, Градска управа ће објавити
јавни позив пољопривредним произвођачима, а иста се
спроводи до утрошка средстава. Јавни позив биће објављен
на интернет страници Града, www.novisad.rs, и њиме ће
бити утврђени услови и начин коришћења подстицајних
средстава, потребна документација (извод из Регистра,
извод из листа непокретности РГЗ - Службе за катастар
непокретности Нови Сад, не старији од 6 месеци од дана
објављивања јавног позива, или уговор о закупу пољопривредног земљишта, оверена фотокопија уговора закљученог са надлежном установом/организацијом о испуњености
услова за спровођење контролисане пољопривредне
производње на пријављеној пољопривредној површини,
уговор закључен са осигуравајућом организацијом, доказ
о уплати премије осигурања), као и рок подношења пријава.
Поднете пријаве разматра Комисија коју образује Градоначелник Града, а чине је председник и два члана. Комисија
разматра благовремене пријаве и сачињава предлог Одлуке
о одабиру пољопривредних произвођача, док коначну
Одлуку о избору доноси Градоначелник. Са изабраним
пољопривредним произвођачима закључује се уговор којим
се уређују међусобна права и обавезе изабраних учесника
и Града.
2.3. Назив и шифра мере: 201.3 Органска производња
2.3.1. Образложење: Имајући у виду природно-географске ресурсе и друштвене карактеристике, Град Нови
Сад пружа могућност за развој органске производње. Овај
вид пољопривредне производње може значајно допринети
развоју руралних подручја, а тиме и пољопривреде уопште.
Према подацима из Стратегије, органска биљна производња
најзаступљенија је у Војводини (72%). Органска производња
различитих органских производа на подручју Града, у складу
је са захтевима потрошача за органском храном, уз примену
поступака који нису штетни за здравље људи, биљака,
животиња и животну средину. На територији Града још
2002. године започете су активности у правцу развоја органске производње. Током година ова акција обухватала је
све више произвођача и потрошача, па је Нови Сад постао
највеће дистрибутивно место органских производа у Србији.
Град је издвојио средства за инвестиције које ће подржати
када је у питању органска пољопривредна производња. До
сада, Град је подржавао инвестиције које се односе на
садни и семенски материјал дозвољен за употребу у
органској производњи и контролу и сертификацију, а од
2016. године Град подржава органске пољопривредне
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произвођаче и путем субвенционисања за набавку неопходне опреме и ситне механизације у органској пољопривредној производњи (мреже за засенчење, траке за
наводњавање кап по кап, фолије за малчирање).
2.3.2. Циљеви мере: Општи циљеви ове мере односе
се на одрживо управљање ресурсима и заштиту животне
средине, унапређење органске производње, система контроле, сертификације и надзора у органској производњи и
очување биолошке разноврсности. Специфични циљеви
су: производња квалитетне и здравствено безбедне хране;
повећање броја произвођача укључених у програм; повећање површине земљишта под органском производњом;
рационално коришћење енергије и природних ресурса;
уравнотежена биљна производња која уважава природне
системе и циклусе, побољшава квалитет земљишта, воде
и ваздуха; социјална одрживост кроз већу одговорност
према захтевима потрошача.
2.3.3. Веза мере са националним програмима за
рурални развој и пољопривреду: Ова мера је у директној
вези са мером 6.2.4. Подстицаји за органску пољопривредну
производњу у оквиру НПРР 2018-2020. Двоструко финансирање истих захтева ће се избећи на тај начин што ће
Јавним позивом Града Новог Сада бити предвиђено да
подносилац пријаве достави доказ да није користио средства за исте намене од других нивоа власти.
2.3.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници средстава
ове мере су пољопривредни произвођачи - физичка лица
и удружења пољопривредних произвођача, који су заинтересовани да започну органску пољопривредну производњу, као и произвођачи који су започели процес органске
пољопривредне производње у периоду од 2011. до 2020.
године (произвођачи чија је производња у периоду конверзије, произвођачи којима је завршен период конверзије и
налазе се у поступку издавања сертификата, и произвођачи
који имају сертификовану биљну органску производњу).
2.3.5. Економска одрживост: За реализацију ове мере
није потребно подносити бизнис план или пројекат о
економској одрживости улагања.
2.3.6. Општи критеријуми за кориснике: Да корисник
има регистровано пољопривредно газдинство уписано у
Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом и производњу на територији Града Новог Сада.
2.3.7. Специфични критеријуми: Да корисник има
закључен уговор са овлашћеном контролном организацијом
за контролу и сертификацију органске производње (у периоду конверзије или /и органском статусу); да корисник
обавља производњу у складу са прописима којима се
уређује органска производња.
2.3.8. Листа инвестиција у оквиру мере:
Шифра
инвестиције

Назив инвестиције

201.3.1

Садни и семенски материјал дозвољен за
употребу у органској производњи

201.3.2

Контрола и сертификација

201.3.4

Друге инвестиције које се односе на
органску производњу а део су свих
осталих мера руралног развоја
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2.3.9. Критеријуми селекције:
Редни
број

Тип критеријума за избор

1

Критеријуми селекције се не
примењују при реализацији ове
мере, с обзиром на то да није
предвиђено рангирање
потенцијалних корисника. Мера
се спроводи до утрошка
средстава.

Да/Не Бодови

не

2.3.10. Интензитет помоћи: Градска управа финансира
мере које се односе на садни, семенски материјал дозвољен
за употребу у органској производњи, на контролу земљишта
и плодова и сертификацију, мере које се односе на друге
инвестиције, које се односе на органску производњу, а део
су свих осталих мера руралног развоја, у износу до 100%.
2.3.11. Индикатори/показатељи:
Редни
број

Назив показатеља

1

Укупан број пољопривредних произвођача који
се баве органском производњом

2

Површина пољопривредног земљишта које
испуњава услове за органску пољ. производњу

2.3.12. Административна процедура: У циљу
реализације утврђене мере, Градска управа ће објавити
јавни позив пољопривредним произвођачима на интернет
страници Града, www.novisad.rs. којим ће бити утврђени
услови, начин коришћења подстицајних средстава, потребна
документација (извод из Регистра пољопривредних газдинстава, извод из листа непокретности РГЗ – Службе за
катастар непокретности Нови Сад не старији од 6 месеци
од дана објављивања јавног позива или Уговор о закупу
пољопривредног земљишта, закључен уговор са акредитованом сертификационом организацијом о вршењу контроле и сертификације органске производање, доказ о
утрошку средстава за контролу и сертификацију, докази о
набавци заштитне опреме и опреме за наводњавање), као
и рок за подношења пријава. Право учешћа на конкурсу
имају пољопривредни произвођачи, удружења пољопривредних произвођача и установе које имају регистровано
пољопривредно газдинство на територији Града Новог
Сада и имају закључен уговор са овлашћеном контролном
организацијом за контролу и сертификацију органске
производње (у периоду конверзије или /и органском статусу).
Поднете пријаве разматра Комисија коју образује Градоначелник, а чине је председник и два члана. Комисија разматра благовремене пријаве и сачињава предлог Одлуке
о одабиру пољопривредних произвођача, удружења и
установа који ће учествовати у пројекту развоја органске
производње, док коначну Одлуку о избору доноси Градоначелник. Са изабраним пољопривредним произвођачима,
удружењима пољопривредних произвођача и установама
закључује се уговор којим се уређују међусобна права и
обавезе изабраних учесника и Града.
2.4. Назив и шифра мере: 303 Подршка младима у
руралним подручјима
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2.4.1. Образложење: Незапосленост је један од горућих
структурних проблема руралних подручја. Стопа незапослености у сеоским срединама је висока, са посебно израженим учешћем млађих категорија незапосленог руралног
становништва. Забрињавајућа је чињеница да у укупној
незапослености руралних подручја млађа популација (узраста до 30 година) учествује са више од трећине. Млади,
као највиталнији део руралне популације, услед ограничених могућности запошљавања (често и изван пољопривреде)
решење свог статуса налазе у повременим, или чешће,
трајним миграцијама, што се посебно односи на млађу
женску популацију. Обележја највећег броја села у нашој
земљи су: ретка насељеност, депопулација са изразитим
трендом демографског изумирања, високо учешће старијег
становништва, знатна заступљеност дневних миграција
непољопривредног и млађег становништва, низак ниво
инфраструктурне опремљености у већини насељених места
у руралним областима (саобраћајни, комунални и објекти
животног стандарда) и слаба диверзификованост производних и непроизводних активности руралних подручја.
Неповољне тенденције у старосној структури руралног
становништва условљене су, између осталог, и ниским
фертилитетом, односно нижом заступљеношћу жена у
репродуктивном добу, незадовољавајућом понудом квалитетних радних места, неповољном образовном структуром руралног становништва, смањеним коефицијентом
старосне зависности младих, као и уопште, неповољним
условима живота и стандарда у руралним подручјима.
Истраживања показују да скоро 95% носилаца пољопривредних газдинстава (не само младих) нису чланови ни
једног удружења пољопривредника или задруге, а да готово
сви сматрају да не постоје репрезентативна удружење које
заступа њихове интересе у разговорима с представницима
власти. У складу са циљевима Стратегије пољопривреде
и руралног развоја за период 2014- 2024. године, од стратешког значаја је веће улагање у развој младих у руралним
подручјима и јачање њихове улоге у процесу развоја и
интеграције у локалну заједницу. Путем ове мере, омогућиће
се повећање броја младих који ће покренути сопствену
производњу: изградњом објеката и набавком машина и
опреме, додавањем вредности пољопривредним производима, диверзификацијом активности, организовањем и
удруживањем, и сл. Кроз ову меру подржавају се носиоци
пољопривредних газдинстава - млади пољопривредници
како би унапредили процес производње, повећали продуктивност и конкурентност, али и технолошки оспособили
своја газдинстава у складу са стандардима. Очекивани
резултат мере је постизање веће економске ефикасности,
веће оријентисаности ка тржишту и дугорочне одрживости
бизниса младих у руралним срединама. Поред економских
ефеката, путем овог вида подршке ће се ојачати веза и
унапредити сарадња између младих људи на селу, а самим
тим ће се развити међусобни однос поверења за добробит
руралних локалних заједница. Циљ овог мере је развој и
промоција младог и иновативног пољопривредног сектора,
са идејом да млади људи остану мотивисани да живе и
раде на селу и да стварају нова радна места за себе и
своје породице.
2.4.2. Циљеви мере: Циљ oве мeрe je рaзвoj и прoмoциja
млaдoг и инoвaтивнoг пoљoприврeднoг сeктoрa, сa идejoм
дa млaди људи oстaну мoтивисaни дa живe и рaдe нa сeлу
и дa ствaрajу нoвa рaднa мeстa зa сeбe и свoje пoрoдицe.
Спeцифични циљеви ове мере су: Пoдизaњe квaлитeтa
живoтa млaдих у рурaлним пoдручjимa крoз oснaживaњe
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млaдих у сврху прeузимaњa сoпствeних инициjaтивa и
њихoвo укључивaњe у прoцeсe сaмoзaпoшљaвaњa и
зaпoшљaвaњa; Смaњeњe брoja нeзaпoслeних млaдих у
сeoским срeдинaмa; Пoдстицaњe тржишнo oрjeнтисaнe
прoизвoдњe кoд млaдих; Oснaживaњe млaдих жeнa у
рурaлнoj eкoнoмиjи; Jaчaњe удруживaњa млaдих пољоприврених произвођача; Стaбилнoст дoхoткa млaдих пoљoприврeдникa крoз пoвeћaњe прoизвoдњe, пoбoљшaњe прoдуктивнoсти и квaлитeтa прoизвoдa и смaњeњe трoшкoвa
прoизвoдњe.
2.4.3. Веза мере са националним програмима за
рурални развој и пољопривреду: Ова мера је у директној
вези са мером 6.3.4. Подстицаји за подршку младима у
руралним подручјима у оквиру НПРР 2018-2020. Условима
Јавног позива који ће расписати Градска управа биће
онемогућено двоструко финансирање, односно подносилац
захтева ће морати да достави потврду да није користио
средства по овом основу од других нивоа власти.
2.4.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници пoдстицaja
су физичка лица - нoсиоци рeгистрoвaнoг пoрoдичнoг
пoљoприврeднoг гaздинствa у aктивнoм стaтусу старости
до 40 година живота.
2.4.5. Економска одрживост: Oчeкивaни рeзултaт мeрe
je пoстизaњe вeћe eкoнoмскe eфикaснoсти, вeћe oриjeнтисaнoсти кa тржишту и дугoрoчнe oдрживoсти бизнисa
млaдих у рурaлним срeдинaмa. Подносилац захтева подноси поједностављени Пројекат где образлаже идеју, разлоге и оправданост улагања за које подноси захтев за
остваривање подстицаја.
2.4.6. Општи критеријуми за кориснике: Општи услови
за остваривање права на подстицаје су, да корисник: 1) на
дан подношења пријаве на конкурс има регистровано
пољопривредно газдинство и навршених 18 година живота;
2) у календарској години у којој се подноси пријава на конкурс за коришћење ове врсте подстицаја навршава највише
40 година живота; 3) за инвестицију за коју подноси пријаву
на конкурс, не користи подстицаје по неком другом основу
(субвенције, подстицаји, донације), односно ако иста
инвестиција није предмет другог поступка за коришћење
подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим
пољопривредним газдинствима; 4) нема доспелих неизмирених обавеза по основу јавних прихода.
2.4.7. Специфични критеријуми: Да су подносиоци
пријава регистровани за производњу воћа, грожђа, поврћа
и цвећа на територији Града Новог Сада. У сврху рaзгрaничeњa сa услoвимa из ИПAРД прoгрaмa у Рeпублици
Србиjи нeoпхoднo je увeсти слeдeћe спeцифичнe услoвe.
У сeктoру прoизвoдњe вoћa, грoжђa, пoврћa и цвeћa,
прихвaтљиви кoрисници трeбa дa: 1) у РПГ имajу уписaнo
пoљoприврeднo зeмљиштe пoд прoизвoдњoм oдгoвaрajућих
биљних културa; 2) имajу: мaњe oд 2 ha jaгoдичaстoг вoћa
- oднoснo мaњe oд 5 ha другoг вoћa, oднoснo 0,1- 5,0 ha
цвeћa, oднoснo 0,2-100 ha винoвe лoзe; 3) имajу мaњe oд
0,5 ha плaстeникa или мaњe oд 3 ha прoизвoдњe пoврћa
нa oтвoрeнoм прoстoру; 4) зa инвeстициje вeзaнe зa прoизвoдњу грoжђa, буду уписaни и у Винoгрaдaрски рeгистaр,
у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje oблaст винoгрaдaрствa
и винaрствa.
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2.4.8. Листа инвестиција у оквиру мере:
Шифра
инвестиције
303.1

Назив инвестиције
Почетна помоћ за покретање пословања
за младе пољопривреднике и развој
малих пољопривредних газдинстава

2.4.9. Критеријуми селекције:
Редни
Тип критеријума за избор
број

1

Критеријуми селекције се
примењују при реализацији ове
мере с обзиром на то да ли
подносилац пријаве испуњава
услове у погледу старости,
степена образовања, статуса у
односу на запослење, броја
чланова домаћинства.

Да/Не Бодови

да

2.4.10. Интензитет помоћи: Изнoс пoдстицaja у oквиру
oвe мeрe утврђуjу сe у изнoсу до 90 % без ПДВ у oднoсу
нa укупну врeднoст прихвaтљивих трoшкoвa. Maксимaлни
изнoс пoдстицaja пo jeднoм кoриснику oвe мeрe je
1.200.000,00 динaрa.
2.4.11. Индикатори/показатељи:
Редни
Назив показатеља
број
1

Број подржаних корисника

2

Укупна вредност инвестиција

3

Број младих пољопривредника који се баве
искључиво пољопривредном производњом и
налазе се на евиденцији ПИО фонда за
пољопривреднике

2.4.12. Административна процедура: У циљу
реализације утврђене мере, Градска управа ће објавити
јавни позив младим пољопривредним произвођачима, a
иста се спроводи до утрошка средстава. Јавни позив биће
објављен на интернет страници Града, www.novisad.rs. и
њиме ће бити утврђени услови, начин коришћења подстицајних средстава, потребна документација, као и рок за
подношења пријава. Право учешћа на конкурсу имају млади
пољопривредни произвођачи старости до 40 година, који
имају регистровано пољопривредно газдинство и производњу на територији Града Новог Сада. Поднете пријаве
разматра Комисија коју образује Градоначелник, а чине је
председник и два члана. Комисија разматра благовремене
пријаве и сачињава предлог Одлуке о одабиру младих
пољопривредних произвођача, док коначну Одлуку о избору
доноси Градоначелник. Са изабраним младим пољопривредним произвођачима закључује се уговор којим се
уређују међусобна права и обавезе изабраних учесника и
Града.
2.5. Назив и шифра мере: 304 Економске активности
у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вред-
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ности кроз прераду као и на увођење и сертификација
система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима.
2.5.1. Образложење: Заштита ознаке географског
порекла има за циљ да се заштите квалитет и карактеристике производа са специфичног географског поднебља,
а који су резултат специфичних природних и људских фактора, начин производње, припреме и прераде производа,
примењених у строго дефинисаном географском подручју.
Утицај специфичног географског поднебља и традиоционалних поступака који се примењују у процесу производње
ових производа и квалитет чине ове производе другачијим
у односу на сродне. Град Нови Сад већ има своја три
препознатљива бренда, и то "Футошки свежи и кисели
купус", " Фрушкогорски липов мед", као једини монофлорни
мед у Европи, и „Бегечка шаргарепа“.Ознака географског
порекла може да буде, и најчешће јесте, значајно маркентишко средство које свом кориснику гарантује предност у
односу на конкуренцију у привредној утакмици. Производ
означен ознаком географског порекла (а посебно именом
порекла), потрошачи доживљавају као производ посебних
квалитета, које други производи те врсте не поседују.
Очување оваквих производа и њихова заштита од великог
су националног интереса, а што је Град и препознао. Мером
подршке прераде на пољопривредном газдинству омогућиће
се прoизвoђaчима, који чeстo имajу врлo дoбрe и квaлитeтнe
прoизвoдe да их повољније прераде и пласирају на тржиште,
као и грaђeњe тржишнe прeпoзнaтљивoсти које je oд вeликoг
знaчaja зa пoвeћaњe и стaбилнoст прoдaje. То сaмим тим
утичe и нa рaст дoхoткa пoљoприврeдних гaздинстaвa и
њихoву eкoнoмску oдрживoст. Из тoг рaзлoгa ћe Грaд
стaвити aкцeнaт нa приближaвaњe прoизвoђaчa - прерађивача из сeoских срeдинa купцимa у грaду или oбрнутo
- приближaвaњe купaцa из грaдскoг jeзгрa кa прoизвoђaчимa
нa сeлу.
2.5.2. Циљеви мере: Општи циљ мере заштита ознаке
географског порекла је обезбеђивање препознатљивости
заштићеног производа на тржишту и директне везе производа са одређеним географским подручјем, која му даје
додатну вредност. Специфични циљ је могућност да производ постигне вишу цену и бољу позицију на домаћем и
међународном тржишту. Мера подршке прераде на пољопривредном газдинству има за циљ; Повољнију прераду и
пласман на тржиште сопствених пољопривредних производа; Пoвeзивaњe и приближaвaњe прoизвoђaчa и крajњих
пoтрoшaчa пoљoприврeдних прoизвoдa; Ствaрaњe визуeлнe
прeпoзнaтљивoсти и идeнтитeтa oдрeђeних пoљoприврeдних
прoизвoдa; Упoтпуњaвaњe туристичкe пoнудe Нoвoг Сaдa;
Успoстaвљaњe пoвeрeњa измeђу пoтрoшaчa и прoизвoђaчa.
2.5.3. Веза мере са националним програмима за
рурални развој и пољопривреду: Обе мере су у директној
вези са мером 6.3.2. Подстицаји за подршку инвестицијама
у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду, увођење и сертификацију система
квалитета хране, органских производа и производа са
ознаком географског порекла у оквиру НПРР 2018-2020.
Двоструко финансирање ће се онемогућити условима који
ће бити у Јавном позиву који ће расписати Градска управа,
односно подносилац захтева ће бити у обавези да достави
потврду да није користио средства по истом основу од
других нивоа власти.
2.5.4. Крајњи корисници: Код мере Заштита ознаке
географског порекла крајњи корисници су физичка или
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правна лица, овлашћени корисници ознака географског
порекла пољопривредних производа са територије Града
Новог Сада. Код мере Подршка преради на газдинству и
маркетинг производа крајњи корисници су: физичкo лицe
– нoсилaц кoмeрциjaлнoг пoрoдичнoг пoљoприврeднoг
гaздинствa; прeдузeтник; прaвнo лицe; прaвнo лицe
рeгистрoвaнo у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуjу удружeњa.
2.5.5. Економска одрживост: За реализацију ових мера
није потребно подносити бизнис план или пројекат о
економској одрживости улагања и није предвиђено
утврђивање економске одрживости пољопривредних газдинстава.
2.5.6. Општи критеријуми за кориснике: Код мере
Заштита ознаке географског порекла општи критеријум је:
да корисник (физичко лице) има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних
газдинстава са активним статусом на територији Града
Новог Сада; да корисник (правно лице) буде регистован у
АПР-у са активним статусом на територији Града. Код мере
Подршка преради на газдинству и маркетинг производа
општи критеријум је: да корисници имају регистровано
газдинство или удружење на територији Града Новог Сада.
2.5.7. Специфични критеријуми: Код мере Заштита
ознаке географског порекла специфични критеријум је: да
корисник има закључен уговор са акредитованом сертификационом организацијом о вршењу контроле и сертификације производа са ознаком географског порекла. Код
мере Подршка преради на газдинству специфични критеријуми су: да су подносиоци захтева пoљoприврeдници прoизвoђaчи и прерађивачи вoћa, пoврћa, млeчних
прoизвoдa, - прoизвoђaчи трaдициoнaлних прoизвoдa, прoизвoђaчи из oргaнскe прoизвoдњe, - прoизвoђaчи кojи
имajу сeртификaтe квaлитeтa хрaнe.
2.5.8. Листа инвестиција у оквиру мере:
Шифра
инвестиције

Назив инвестиције

304.2

Подршка за заштиту географског порекла
производа

304.5.3.4

Набавка опреме за пријем воћа, поврћа и
грожђа, као и прераду, пуњење и
паковање њихових производа

304.5.8.8

Маркетинг производа

2.5.9. Критеријуми селекције:
Редни
Тип критеријума за избор
број

1

Критеријуми селекције се
не примењују при реализацији ове мере, с обзиром
на то да није предвиђено
рангирање потенцијалних
корисника. Мера се спроводи
до утрошка средстава.

Да/Не

Бодови

не

2.5.10. Интензитет помоћи: Интензитет помоћи је до
100% прихвaтљивих трoшкoвa за заштиту географског
порекла, а за меру Подршке прераде на газдинству до 90%
прихватљивих трошкова.
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2.5.11. Индикатори/показатељи:
Редни
број
1

2
3

Назив показатеља
Укупан број пољопривредних произвођача који
се бави производњом производа са ознаком
географског порекла и укупна количина
производа са ознаком географског порекла
Број корисника који су урадили маркетинг
производа
Укупан број пољопривредних произвођача који
се баве прерадом пољопривредних производа

2.5.12. Административна процедура: У циљу реализације утврђених мера Заштита ознаке географског порекла
и прераде пољопривредних производа на газдинству, Градска управа ће објавити јавни позив пољопривредним
произвођачима и удружењима, а иста се спроводи до
утрошка средстава. Јавни позив биће објављен на интернет страници Града, www.novisad.rs, и њиме ће бити
утврђени услови, начин коришћења подстицајних средстава,
потребна конкурсна документација, као и рок за подношење
пријава. Право учешћа на конкурсу имају искључиво
овлашћени корисници ознака географског порекла пољопривредних производа са територије Града Новог Сада и
прерађивачи пољопривредних производа на газдинству
са територије Града Новог Сада. Поднете пријаве разматра
Комисија коју образује Градоначелник, а чине је председник и два члана. Комисија разматра благовремене пријаве
и сачињава предлог одлука, док коначну одлуку о избору
доноси Градоначелник. Са изабраним овлашћеним корисницима ознаке географског порекла и прерађивачима
пољопривредних производа на газдинству закључује се
уговор којим се уређују међусобна права и обавезе изабраних учесника и Града. У циљу реализације утврђене мере
маркетинг производа, Градска управа ће објавити јавни
позив пољопривредним прерађивачима, и иста се спроводи
до утрошка средстава. Јавни позив биће објављен на интернет страници Града, www.novisad.rs, и њиме ће бити
утврђени услови, начин коришћења подстицајних средстава,
потребна документација, као и рок за подношења пријава.
Право учешћа на конкурсу имају пољопривредни прерађивачи, који су регистровани на територији Града Новог
Сада. Поднете пријаве разматра Комисија коју образује
Градоначелник, а чине је председник и два члана. Комисија
разматра благовремене пријаве и сачињава предлог Одлуке
о одабиру пољопривредних прерађивача који ће учествовати у Пројекту маркетинг производа, док коначну Одлуку
о избору доноси Градоначелник. Са изабраним пољопривредним прерађивачима закључује се уговор којим се
уређују међусобна права и обавезе изабраних учесника и
Града.

извршила селекција и евиденција произвођача, организација
и институција из области пољопривреде које ће приступити
пројекту органске и контролисане пољопривредне производње, затим на постојеће произвођаче из области органске и контролисане производње, на пољопривредне произвођаче - овлашћене кориснике ознаке географског порекла,
као и на остале пољопривредне произвођаче. Резултате
информативних активности пољопривредни произвођачи
ће користити за даљи рурални развој на подручју Града
Новог Сада.
2.6.2. Циљеви мере: Мера треба да допринесе развоју
пољопривреде, одрживом развоју, побољшању биодиверзитета. Специфични циљеви предвиђене мере односе се
на повећање стручног знања и вештина пољопривредних
произвођача, примену нових технологија и знања, јачање
капацитета за прихватање знања кроз развијање свести и
мотивисаности за образовање.
2.6.3. Веза мере са националним програмима за
рурални развој и пољопривреду: Није применљиво.
2.6.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници средстава
инвестиције Информативне активности (сајмови, манифестације, студијска путовања, радионице) су Град Нови Сад,
научне установе као и рефернтне институције за едукацију
пољопривредних произвођача и пољопривредни произвођачи.
2.6.5. Економска одрживост: За реализацију ове мере
није потребно подносити бизнис план или пројекат о
економској одрживости улагања.
2.6.6. Општи критеријуми за кориснике: За инвестицију
информативне активности: сајмови, изложбе, штампа,
манифестације, студијска путовања корисник мора бити
регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар.
2.6.7. Специфични критеријуми: Крајњи крисници
средстава за информативне активности: сајмови, изложбе,
манифестације, студијска путовања и радионице треба да
имају закључен уговор са Градом о међусобним правима
и обавезама на реализацији мере за унапређење развоја
органске пољопривредне производње на територији Града
Новог Сада за 2020. годину или доказ да је пољопривредни
произвођач узео учешће на радионицама и манифестацијама.
2.6.8. Листа инвестиција у оквиру мере:
Шифра
Назив инвестиције
инвестиције
402.1

2.6. Назив и шифра мере: 402 Подстицаји за промотивне
активности у пољопривреди и руралном развоју
2.6.1. Образложење: Одрживи развој пољопривреде и
руралних подручја захтева да буде заснован на праћењу
нових технологија, стручном усавршавању и едукацији.
Пољопривредни произвођачи и сеоско становништво све
теже успевају да самостално, без икакве стручне помоћи,
примењују иновације у производњи. Ова мера је у складу
са националном Стратегијом, односно са постављеним
националним и локалним приоритетима. Стицања нових
знања на студијским путовањима, посетама сајмовима,
изложбама и манифестацијама и радионицама биће усмерена на потенцијалне произвођаче, како би се подигла
свест и унапредило знање из области пољопривреде,
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Информативне активности: сајмови,
изложбе, манифестације, студијска
путовања

2.6.9. Критеријуми селекције:
Редни
Тип критеријума за избор
број

1

За меру Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације, студијска путовања
критеријум је „најнижа понуђен
цена“ или „економски најповољнија понуда“, а у складу са важећим прописима.

Да/Не Бодови

не
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2.6.10. Интензитет помоћи: Градска управа део мере
која се односи на спровођење информативних активности
финансира до 100%.
2.6.11. Индикатори/показатељи:
Редни
број

Назив показатеља

1

Број студијских посета и учешћа на сајмовима

2

Број штампаних примерака промо-материјала
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2.6.12. Административна процедура: У циљу реализације утврђене мере Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју, Градска управа
спроводи поступак јавне набавке у складу са Законом о
јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12). Градска
управа на основу добијене сагласности од стране Градоначелника Града доноси Одлуку о покретању поступка
јавне набавке, као и Решење о образовању Комисије која
ће разматрати конкурсну документацију, односно пристигле
понуде. Потом, Градска управа објављује Позив за
упућивање понуда, које ће Комисија проценити, након чега
доноси Одлуку о избору најповољнијег понуђача са којим
се закључује Уговор о међусобним правима и обавезама.

ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТА
Табела: Општи подаци и показатељи
Назив показатеља

Вредност, опис показатеља

Извор податка
и година

ОПШТИ ПОДАЦИ
Административни и географски положај
Аутономна покрајина

Војводина

рзс*

Регион

Регион Војводине

рзс*

Област

Јужнобачка област

рзс*

град

рзс*

702,7 km²

рзс*

Број насеља

15

рзс*

Број катастарских општина

18

рзс*

Град или општина
Површина

Број подручја са отежаним условима рада у пољопривреди
(ПОУРП)

4 (сремска села)

Демографски показатељи
Број становника

341.625

рзс**

Број домаћинстава

128.876

рзс*

Густина насељености (број становника/површина, km2)

480 ст/km²

Промена броја становника 2011:2002 (2011/2002*100 - 100)

0,83%

рзс**

- у руралним подручјима АП/ЈЛС

0,83%

рзс**

Становништво млађе од 15 година (%)

≈39%

рзс**

Становништво старије од 65 година (%)

≈20%

рзс**

40,1 година

рзс*

105

рзс*

1,5 % (без школске спреме) 4,5% (са
непотпуним основним образовањем)

рзс*

Основно образовање (%)

14 %

рзс*

Средње образовање (%)

53 %

рзс*

Просечна старост
Индекс старења
Без школске спреме и са непотпуним основним образовањем (%)
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7 % (више образовање) и 20%
(високо образовање)

рзс*

2,5 %

Процена

Равничарски (са бачке стране) и
брежуљкасто- брдски са
(сремске стране)

Интерни

Алувијалне терасе, лесне заравни и
инундационе равни класа (II-V)

Интерни

Умереноконтинентална и
континентална

Интерни

Просечна количина падавина (mm)

512,60 mm

Интерни

Средња годишња температура (оС)

12,26ºC

Интерни

Хидрографија (површинске и подземне воде)

Река Дунав-канал ДТД и Мали бачки
канал, рукавци, меандри, подземне
воде, мочваре

Интерни

Површина под шумом (hа)

5.234,45 ha 55-60% углавном су шуме
тополе, те врбе и јасена

рзс*

≈3,4 %

рзс*

Пошумљене површине у претходној години (hа)

≈283,20 ha

рзс*

Посечена дрвна маса (m3)

182 m³/ ha

рзс*

Више и високо образовање (%)
Пољопривредно становништво у укупном броју становника (%)
Природни услови
Рељеф (равничарски, брежуљкасти, брдски, планински)
Преовлађујући педолошки типови земљишта и бонитетна
класа
Клима (умерено-континентална, субпланинска ...)

Површина под шумом у укупној површини АП/ЈЛС (%)

ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ
Стање ресурса
Укупан број пољопривредних газдинстава:

5.882

рзс***

Број регистрованих пољопривредних газдинстава (РПГ):

6.769

Управа за
трезор

- породична пољопривредна газдинства (%)

6.563

- правна лица и предузетници (%)
Коришћено пољопривредно земљиште - КПЗ (hа)
Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС (%)

206
35.845

рзс***

71%
Оранице:79%=40.500ha,
баште: 3%=1,575, ha

Оранице и баште, воћњаци, виногради, ливаде и пашњаци,
остало(18) (ha, %)

≈воћњаци: 3%=1.591ha,
остало: 15%=7.510ha

рзс***

∑51.176 ha
Жита, индустријско биље, поврће, крмно биље, остало (19)
(ha, %)
Просечна величина поседа (КПЗ) по газдинству (ha)
Обухваћеност пољопривредног земљишта комасацијом (ha)
Обухваћеност земљишта неким видом удруживања (ha)

Жита: 79%=40.500ha,
Поврће:3%=3.351ha
≈Воће:3%=1.924ha, ≈Остали
усеви:15%=7.510 ha ∑51.176ha

рзс***

6,93 ha

рзс***

56.900 ha

Интерни

Видови удруживања су
земљорадничке задруге и удружења
пољопривредника

Интерни
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Број пољопривредних газдинстава која наводњавају КПЗ
Одводњавана површина КПЗ (ha)
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не располаже се податком

рзс***

ДТД каналска мрежа за
одводњавање

Интерни

Физичка лица ≈ 3.500ha Правна лица:
1.500ha

Наводњавана површина КПЗ (ha)

рзс***

∑ 5.000 ha
Површина пољопривредног земљишта у државној својини на
територији АП(20) (ha)

5.276,000 хектара

Интерни

Површина пољопривредног земљишта у државној својини која
се даје у закуп (ha):

3.041,0000 хектара

Интерни

- физичка лица (%)

98,4%

Интерни

- правна лица (%)

1,6%

Интерни

Говеда, свиње, овце и козе, живина, кошнице пчела (број)

Говеда:10.324 грла; свиње: 64.067
ком.; овце и козе:2.980 грла; живина:
786.800 ком.

рзс***

Трактори, комбајни, прикључне машине (број)

трактори: 4.348, комбајни: 415, прик.
маш. 25.172

рзс***

15519

рзс***

Пољопривредни објекти (број)

хладњаче: 15, сушаре: 6, стакленици 3,

чч, сушаре, стакленици и пластеници (број)

пластеници 43, амбари 206

рзс***

Употреба минералног ђубрива, стајњака и средстава за
заштиту биља (ha, број ПГ)

Не располаже се податаком

рзс***

Број чланова газдинства и стално запослених на газдинству:

Не располаже се податаком

рзс***

(на породичном ПГ: на газдинству правног лица/предузетника)
(ha)

Не располаже се податаком

рзс***

8 сати дневно и 156 дана (процена)

рзс***

ЗЗ=12; Удруж.пољоп.=9

Интерни

Годишње радне јединице (број)
Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника (број)
Производња пољопривредних производа (количина):

Кукуруз:112.298 t пшеница: 60.737 t
јечам: 3.758 t соја: 36.778 t сунцокрет:
1.525 t шећ.репа: 38.560 t уљана
репица: 4.812 t детелина: 469 t ост.
крмно биље: 696 t поврће: 99.773 t
воће: 30.580 t грожђе: 3.855 t

- биљна производња (t)

говеда: 24 фарме свиње:24 фарме
козе и овце: 13 фарми живин. фарме:
48. инкубаторске станице: 12

- сточарска производња (t, lit, ком.)

рзс***

Интерни

ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
Рурална инфраструктура
Саобраћајна инфраструктура
Дужина путева (km)

Савремени коловози=380,59 km

рзс*

Поште и телефонски претплатници (број)

поште:51, -за број телеф.
претплатника не постоји податак

рзс*

Водопривредна инфраструктура
Домаћинства прикључена на водоводну мрежу (број)

Домаћинства: 141.000 (дуж.водовод.
мреже: 837 km)

рзс*

12. март 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 9 – страна 287.

Домаћинства прикључена на канализациону мрежу (број)

Домаћинства: 125.000 (дужина канал.
мреже: 694 km)

рзс*

Укупне испуштене отпадне воде (хиљ.m3)

Процена у милионима m³=16
милиона m³

рзс*

Пречишћене отпадне воде (хиљ.m3)

Овде још не постоји технологија за
пречишћавање воде

рзс*

Енергетска инфраструктура

Производња и снабдевање електричном енергијом (број)

100% територије ГНС је покривено
електричном мрежом-уже подручје
града, приградска насеља и викенд
зона

Интерни

Социјална инфраструктура
а) Државни сектор- обр. објекти:
основне школе=38, средње
школе=16, предшколско обр.“Радосно
детињство“=1, државни вртићи=69 (у
склопу су предшколског обр.) ∑
држав.сект. 124 б) приватни секторобр. објекти: основне школе=4,
средње школе=13, приватни
вртићи=34, ∑ приватни.сект. 51

Објекти образовне инфраструктуре (број)

рзс*

∑укупно државни и приватни обр.
сектор= 192 ц) у оквиру високог
образовања постоји 10 државних
факултета и 7 факултета у приватном
сектору
Број становника на једног лекара

Процена: 224 ст.на једног лекара

рзс*

Број корисника социјалне заштите

12.100 – податак Центра за социјални
рад ГНС

рзс*

Диверзификација руралне економије
Запослени у секторима пољопривреде, шумарства и
водопривреде (број)

1.595

рзс* рзс***

- Газдинства се баве пољоприГаздинства која обављају друге профитабилне активности(30)
вредном и не обављају друге
(број)
профитабилне активности
Туристи и просечан број ноћења туриста на територији АП/
ЈЛС (број)

Број туриста: 205.690; Од тога:
домаћи туристи 72.347, страни:
133.343; бр.ноћења: 396.154;

рзс***

рзс*

Трансфер знања и информација
Пољопривредна саветодавна стручна служба (да/не)

да

Пољопривредна газдинства укључена у саветодавни систем
(број)

Датум и место

М.П.

Постоји присуство РПГ на
саветодавним семинарима,
предавањима и радионицама

Интерни
ПССС

Потпис овлашћеног лица у АП/ЈЛС
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Објављивање програма
Овај програм 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: 3-31/2021-I
12. март 2021. године
НОВИ САД
Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

187
На основу члана 28. став 2. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада “ број 11/19), а полазећи
од Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији
(„Сл. гласник РС“, бр. 9/14, 42/14- испр. и 54/18) коју је
усвојила Влада Републике Србије и узимајући у обзир
Стратегију за иновације и добро управљање на локалном
нивоу коју је одобрио Комитет Министара Савета Европе
и принципе доброг управљања који из ње произлазе, Скупштина Града Новог Сада на XI седници од 12. марта 2021.
године, усваја

ДЕКЛАРАЦИЈУ
О УЛОЗИ ФУНКЦИЈЕ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ
РЕСУРСИМА У ГРАДУ НОВОМ САДУ
I.
УЛОГА ФУНКЦИЈЕ УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ
РЕСУРСИМА У ОСТВАРИВАЊУ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Град Нови Сад ће успоставити и организовати функцију
људских ресурса на начин који ће осигурати њен стратешки
значај и утицај у планирању развоја Града Новог Сада и
обезбедити одговорност свих руководећих структура у
њеном ефикасном функционисању.
Добро организована функција управљања људским
ресурсима у Граду Новом Саду представља један од
кључних чиниоца система локалне самоуправе, који
обезбеђује да се приликом управљања пословима локалне
самоуправе и остваривања услуга према грађанима и привреди примењују поузданост, ефикасност и делотворност,
отвореност и транспарентност, етичко понашање, компетентност и стручност, иновативност и отвореност, који
представљају део правца реформе јавне управе у Републици Србији и део принципа доброг управљања које промовише Савет Европе.

II.
ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА ФУНКЦИЈЕ
УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
Град Нови Сад развијаће функцију управљања људским
ресурсима како би се обезбедили услови за ангажовање
стручних кадрова, који посао обављају предано, савесно
и професионално, који негују међусобну сарадњу и однос
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поверења и поштовања, имају потребу за сталним личним
и професионалним развојем, поштују вредности организације и етичке стандарде и нуде ефикасне и делотворне
услуге свим грађанима, као и привреди.

III.
СТРАТЕШКИ ПРАВЦИ РАЗВОЈА ФУНКЦИЈЕ
УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА
Град Нови Сад континуирано ће развијати људске
ресурсе у раду органа и служби, јавних предузећа, установа
и других организација чији је оснивач и обезбедиће пуно
спровођење свих функција управљања људским ресурсима
у складу са правним оквиром који уређује ову област.
Град Нови Сад континуирано ће развијати, проширивати
и унапређивати организацију, улогу, значај и капацитете
за спровођење функције управљања људским ресурсима
у органима и службама, јавним предузећима, установама
и другим организацијама чији је оснивач, како би Град Нови
Сад био препознатљива по:
• Стратешком, креативном и иновативном приступу у
управљању људским ресурсима;
• Руковођењу и подстицању организационе културе која
вреднује тимски дух, стручност и професионалност,
креативност и иновативност, интегритет, спремност
на континуирано учење, знање и искуство својих запослених;
• Разумевању да су запослени у органима и службама
Града Новог Сада и јавним предузећима, установама
и другим организацијама чији је оснивач, њен најважнији
ресурс;
• Доброј пракси у планирању људских ресурса;
• Транспарентном попуњавању радних места, које ће
омогућити ангажовање стручног и професионалног
особља, на основу вредности и компетентности;
• Стварању адекватних могућности за стручно
усавршавање и образовање свим запосленим под
једнаким условима, а сходно утврђеним потребама;
• Непристрасном вредновању учинка запослених према
јасно дефинисаним и транспарентним мерилима заснованим на закону, на коме ће се заснивати изгледи за
напредовање у каријери;
• Пружању квалитетних услуга запосленима, у смислу
личног и правног саветовања, заштите на раду, успешног управљања променама и неопходне административне подршке;
• Мотивисању и охрабривању запослених да исказују
своје капацитете и искористе своје потенцијале на
најбољи могући начин, да показују своје вештине, деле
и размењују знања са својим колегама и да буду
посвећени свом каријерном развоју;
• Доношењу аката, процедура и правила рада која
подржавају и подстичу индивидуалну и организациону
ефикасност и ефективност.

IV.
ПРИМЕНА МЕРА ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ
ЉУДСКИХ РЕСУРСА
Град Нови Сад настојаће да обезбеди примену следећих
мера:
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• Инкорпорираност циљева управљања људским ресурсима у стратешко планирање;
• Квалитетну анализу кадрова и анализу потреба
њиховог развоја ради извршења стратешких циљева;
• Привлачење квалитетних кадрова и попуњавање радних места стручним кадровима, уз поштовање принципа
једнаких могућности за све;
• Унапређење ефективности рада појединаца и радних
тимова и континуирано мотивисање запослених за
обављање њихових функција и одговорност и за
стручни и лични развој;
• Подршку запосленима у остваривању радних циљева
и задатака и остваривању бољих резултата и учинка;
• Обезбеђивање континуираног стручног усавршавања
запослених и осигурање одговарајућих начина за њихов
лични и професионални развој;
• Развијање креативности и иновативности запослених;
• Промовисање и примену транспарентног поступка
вредновања учинка запослених, који је заснован на
јасно утврђеним мерилима;
• Развој повољних услова за рад и сигурног радног
окружења;
• Пружање неопходне саветодавне подршке запосленима и помоћ у решавању проблема и изазова;
• Промовисање и утврђивање организационе културе и
примену принципа родне равноправности, сразмерне
заступљености припадника националних мањина и
спречавање било ког вида дискриминације запослених;
• Поштовање организационих вредности, етичких стандарда и кодекса понашања службеника.

V.
ОБЈАВЉИВАЊЕ
Декларацију о улози функције управљања људским
ресурсима у Граду Новом Саду објавити у „Службеном
листу Града Новог Сада ”, као и на веб презентацији Града
Новог Сада www.novisad.rs.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 021-2/2021-84-I
12. март 2021. године
НОВИ САД
Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

Број 9 – страна 289.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД
ЗА 2021. ГОДИНУ
I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о изменама Програма
пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“
Нови Сад за 2021. годину, коју је Надзорни одбор Јавног
комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад донео
на 258. седници од 8. марта 2021. године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града
Новог Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2021-87-I
12. март 2021. године
НОВИ САД
Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.
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На основу члана 25. став 2. тачка 1. Одлуке о усклађивању
Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа
„Тржница“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“,
број 47/16) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина
Града Новог Сада на XI седници од 12. марта 2021. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕДЛОГ
ОДЛУКЕ О ПОВEЋАЊУ РЕЗЕРВИ ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТРЖНИЦА“
НОВИ САД
I. ДАЈЕ СЕ сагласност на Предлог одлуке о повећању
резерви Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад
број: 02-31/4-5, који је утврдио Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад на 2. седници
одржаној 25. фебруара 2021. године.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
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На основу члана 25. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању
Одлуке о организовању кoмуналне радне организације
„Градско зеленило“ у Новом Саду, као јавног комуналног
предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16,
59/18, 43/19 и 55/20) и члана 39. тачка 30. Статута Града
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19),
Скупштина Града Новог Сада на XI седници од 12. марта
2021. године, доноси

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-3/2021-70-I
12. март 2021. године
НОВИ САД
Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

страна 290. – Броj 9
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На основу члана 39. тачка 50. Статута Града Новог
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) и
члана 20. став 1. алинеја трећа Одлуке о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад („Службени лист Града
Новог Сада“, бр. 11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15,
44/16, 55/17, 12/19 и 46/20), Скупштина Града Новог Сада
на XI седници од 12. марта 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА
РАДА ПОЗОРИШТА МЛАДИХ, НОВИ САД
ЗА 2021. ГОДИНУ
1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама
Програма рада Позоришта младих, Нови Сад за 2021.
годину, коју је Управни одбор Позоришта младих, Нови
Сад донео на XCVI седници одржаној 12. фебруара 2021.
године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 6-3/2020-292/1-I
12. март 2021. године
НОВИ САД
Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.
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На основу члана 29. став 1. тачка 3. Закона о смањењу
ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама
(„Службени гласник РС“, број 87/18) и члана 39. тачка 70.
Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог
Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на XI седници од 12. марта 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ
ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ ГРАДА НОВОГ САДА И
ИМЕНОВАЊУ КОМАНДАНТА, ЗАМЕНИКА
КОМАНДАНТА, НАЧЕЛНИКА И ЧЛАНОВА
ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Члан 1.
У Решењу о образовању Градског штаба за ванредне
ситуације Града Новог Сада и именовању команданта,
заменика команданта, начелника и чланова Градског штаба
за ванредне ситуације Града Новог Сада („Службени лист
Града Новог Сада“, број 55/20) у члану 4. став 3. алинеја
23. мења се и гласи:

12. март 2021.

„ - потпуковник ДРАГАН ДИМОСКИ, начелник Центра
Министарства одбране Нови Сад,“.
Члан 2.
Ово решење 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: 352-1/2021-94-I
12. март 2021. године
НОВИ САД
Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.
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На основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним
изборима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 129/07,
34/10 – УС, 54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и
68/20), Скупштина Града Новог Сада на XI седници од 12.
марта 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИKA
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА
I
Скупштина Града Новог Сада утврђује да МИЛИЦИ
РОДИЋ, одборници Скупштине Града Новог Сада, са
Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.
престаје мандат одборнице Скупштине Града Новог Сада,
пре истека времена на које је изабрана, на основу поднете
оставке.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.

Образложење
Чланом 46. став 1. тачка 1 Закона о локалним изборима
("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07, 34/10
– УС, 54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и 68/20),
прописано је да одборнику престаје мандат пре истека
времена на које је изабран подношењем оставке, а ставом
4. истог члана да je скупштина дужна да о оставци коју је
одборник поднео између две седнице, одлучи на првој
наредној седници.
Чланом 47. став 1. наведеног закона прописано је да
одборник лично подноси оставку, оверену код органа надлежног за оверу потписа, председнику скупштине јединице
локалне самоуправe, у року од три дана од дана овере.
Имајући у виду да је одборница Милица Родић, у складу
са Законом, поднела председници Скупштине Града Новог
Сада оставку на функцију одборнице Скупштине Града
Новог Сада, Комисија за кадровска, административна и

12. март 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

мандатно-имунитетна питања Скупштине Града Новог Сада,
на 23. седници од 1. марта 2021. године, утврдила је Предлог решења о престанку мандата одборника Скупштине
Града Новог Сада.
Сходно наведеном Скупштина Града Новог Сада је
одлучила као у диспозитиву овог решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења може се изјавити жалба Управном
суду у року од 48 часова од дана доношења решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-52/2021-I
12. март 2021. године
НОВИ САД
Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.
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На основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 129/07, 34/10 – одлука
УС, 54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и 68/20),
Скупштина Града Новог Сада на XI седници од 12. марта
2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКA
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА
I
МИРЈАНИ ЂУКИЋ, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ., потврђује се мандат одборника
Скупштине Града Новог Сада.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог
Сада“.

Број 9 – страна 291.

Образложење
Скупштина Града Новог Сада на XI седници од 12. марта
2021. године донела је Решење о престанку мандата одборника, којим је утврдила да одборнику Милици Родић са
Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.,
престаје мандат одборника пре истека времена на које је
изабрана, на основу поднете оставке.
На основу члана 48. став 2. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 129/07, 34/10
– одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 – аутентично тумачење и
68/20), Градска изборна комисија је на VI седници од 12.
марта 2021. године, мандат који припада Изборној листи
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ., доделила Мирјани
Ђукић, као првом следећем кандидату са изборне листе,
коме није био додељен мандат одборника - припаднику
исте политичке странке, а који је дао писану сагласност да
прихвата мандат. Градска изборна комисија издала је
Мирјани Ђукић уверење да је изабрана за одборника Скупштине Града Новог Сада.
Комисија за кадровска, административна и мандатноимунитетна питања Скупштине Града Новог Сада на 26.
седници од 12. марта 2021. године, на основу Извештаја
Градске изборне комисије о додели мандата одборнику
Скупштине Града Новог Сада, број: 020-8/2021-10-I од 12.
марта 2021. године и Уверења о избору за одборника Скупштине Града Новог Сада број: 020-8/2021-9-I од 12. марта
2021. године, утврдила је Предлог решења о потврђивању
мандата одборникa Скупштине Града Новог Сада.
Сходно наведеном Скупштина Града Новог Сада је
одлучила као у диспозитиву овог решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења може се изјавити жалба Управном
суду у року од 48 часова од дана доношења решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-53/2021-I
12. март 2021. године
НОВИ САД
Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р

страна 292. – Броj 9
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ УЗ:
–

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА
НОВОГ САДА (ЛОКАЛИТЕТ РАДНЕ ЗОНЕ У КАЋУ)

–

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ СРЕМСКЕ КАМЕНИЦЕ СА ОКРУЖЕЊЕМ (ЗБОГ ПРОМЕНЕ
ШИРИНЕ КОРИДОРА ДАЛЕКОВОДА 110 KV)

–

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМA И ДОПУНАМA ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНИХ МЕСТА ЛЕДИНЦИ И СТАРИ ЛЕДИНЦИ (ЗБОГ ПРОМЕНЕ ШИРИНЕ КОРИДОРА ДАЛЕКОВОДА 110 KV)

–

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
БЛОКОВА ИЗМЕЂУ УЛИЦА НОВОСАДСКОГ САЈМА, МИЧУРИНОВЕ, БУЛЕВАРА
КРАЉА ПЕТРА I И БРАНИМИРА ЋОСИЋА У НОВОМ САДУ (ЛОКАЛИТЕТ ДЕС И
ДРУГИ)

–

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА КАЋ (ЛОКАЛИТЕТ У УЛИЦИ КРАЉА
ПЕТРА I БР.1)

–

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА
СТАНОВАЊА „САЈЛОВО“ У НОВОМ САДУ

12. март 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 9 – страна 293.

страна 294. – Броj 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

12. март 2021.

12. март 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 9 – страна 295.

страна 296. – Броj 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

12. март 2021.

12. март 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 9 – страна 297.

страна 298. – Броj 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

12. март 2021.

12. март 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

Број 9 – страна 299.

страна 300. – Броj 9

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

12. март 2021.

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Предмет

Страна

ГРАД НОВИ САД

Рег. бр.
181

Скупштина
169

Одлука о изменама и допунама Просторног плана Града Новог Сада (локалитет
радне зоне у Каћу)

170

Одлука о изменама и допунама Плана
генералне регулације Сремске Каменице
са окружењем (због промене ширине
коридора далековода 110 kV)

171

172

173

174

Одлука о изменамa и допунамa Плана
генералне регулације насељених места
Лединци и Стари Лединци (због промене
ширине коридора далековода 110 kV)

182
199
183
220
184
226

Одлука о изменама и допунама Плана
детаљне регулације блокова између
улица Новосадског сајма, Мичуринове,
Булевара краља Петра I и Бранимира
Ћосића у Новом Саду (локалитет ДЕС
и други)

229

Одлука о изради измена и допуна Плана
генералне регулације насељеног места
Каћ (локалитет у Улици краља Петра I бр.1)

231

185

Одлука о изради плана детаљне регулације подручја становања „Сајлово“ у
Новом Саду

233

Одлука о измени и допунама Одлуке о
уређењу Града Новог Сада

235

176

Одлука о изменама и допунама Одлуке
о јавним паркиралиштима на територији
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Предмет

Одлука о изменама Одлуке о Програму
инвестиционих активности и услуга из
делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за
2021. годину
Одлука о Програму стамбене подршке
куповином стана у јавној својини Града
Новог Сада у Новом Саду у улици Момчила Тапавице бб, ламела 6
Одлука о спровођењу јавног конкурса за
избор директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад са текстом
Јавног конкурса
Одлука о спровођењу јавног конкурса за
избор директора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад са
текстом Јавног конкурса
Одлука о спровођењу јавног конкурса за
избор директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови
Сад са текстом Јавног конкурса
Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног
развоја за Град Нови Сад за 2021. годину
Декларација о улози функције управљања
људским ресурсима у Граду Новом Саду
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2021. годину
Решење о давању сагласности на Предлог одлуке о повећању резерви Јавног
комуналног предузећа „Тржница“ Нови
Сад
Решење а о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма
рада Позоришта младих, Нови Сад за
2021. годину
Решење о измени Решења о образовању
Градског штаба за ванредне ситуације
Града Новог Сада и именовању команданта, заменика команданта, начелника
и чланова Градског штаба за ванредне
ситуације Града Новог Сада
Решење о престанку мандата одборника
Скупштине Града Новог Сада
Решење о потврђивању мандата одборника Скупштине Града Новог Сада

Издавач: Град Нови Сад, Градска управа за прописе Града Новог Сада. Oдговорни уредник: Ана Лекић.
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
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