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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), Скуп-
штина Града Новог Сада на XV седници од 26. маја 2021.  
године, доноси 

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
РАДНЕ ЗОНЕ ИЗМЕЂУ КАНАЛА И ПРУГЕ 

НОВИ САД-СОМБОР У ФУТОГУ

1. УВОД

План детаљне регулације радне зоне између канала и 
пруге Нови Сад-Сомбор у Футогу, (у даљем тексту: план) 
обухвата подручје од 25,05 ha у Катастарској општини (у 
даљем тексту: КО) Футог.

Плански основ за израду плана је План генералне 
регулације насељеног места Футог („Службени лист Града 
Новог Сада”, бр. 45/15 и 21/17) (у даљем тексту: план гене-
ралне регулације) који је дефинисао да је основ за 
реализацију планираних садржаја на обухваћеном простору 
план детаљне регулације. 

Планом генералне регулације дефинисана су правила 
уређења усмеравајућег карактера за све планиране намене, 
а овим планом детаљно ће се дефинисати правила уређења 
и грађења, у складу са усмеравајућим правилима за повр-
шине јавне намене и површине осталих намена.

1.1. Положај и карактеристике обухваћеног 
  подручја

Простор обухваћен планом се простире у појасу између 
канала Крнђела на истоку,  железничке пруге Сомбор 
(Богојево) – Нови Сад на југозападу и границе грађевинског 
подручја  на северу, у катастарској општини Футог. Цео 
простор је кроз протекли период остао неизгрђен и неуређен. 

На простору који је у обухвату плана не постоји изграђена 
саобраћајница. Саобраћај се одвија преко некатегорисаних 

путева који су део мреже атарских путева и који тренутно 
служе за приступ пољопривредним површинама.

У оквиру обухваћеног подручја, зеленило је заступљено 
у виду пољопривредних површина и мање групације раз-
нолике вегетације (заштитни појас) уз железничку пругу  
Сомбор (Богојево) - Нови Сад.

Већина парцела или њихови делови се користе у сврху 
пољопривредне производње, тј. као обрадиве пољопри-
вредне површине, док је остатак простора неуређена зелена 
површина.

1.2. Основ за израду плана

План је израђен на основу Одлуке о изради плана 
детаљне регулације радне зоне између канала и пруге 
Нови Сад-Сомбор у Футогу, („Службени лист Града Новог 
Сада”, број --/19).

Плански основ за израду плана је план генералне 
регулације, према којем је за овај простор дефинисано да 
је основ за реализацију планираних садржаја план детаљне 
регулације.

Извод из плана генералне регулације

 „Простори за које је основ за реализацију план 
 детаљне регулације

План детаљне регулације је основ за реализацију 
следећих простора у оквиру просторне целине 1 претежно 
намењених за:

− породично становање (према графичком приказу 
број 2);

− централне функције, односно линеарне центре и 
нове центре (осим парцеле број 6495, 2594, 4463/1 
и 4463/2 и део парцеле број 6738);

− планиране јавне службе;
− радне зоне (изузев делова парцела бр 701 и 702), 
− површине намењене спорту и рекреацији у јужном и 

средишњем делу урбанистичке целине 1;
 пијаце.

ПРАВИЛА УСМЕРАВАЈУЋЕГ КАРАКТЕРА ЗА   
ИЗРАДУ ПЛАНОВА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

− На графичком приказу број 2 "Начин спровођења 
плана" у Р 1:20 000 означене су просторне целине 
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за које су основ за реализацију планови детаљне 
регулације.

− На графичким приказима број 3 "План претежне 
намене земљишта" у Р : 20 000 и број 4 ''План намене 
земљишта грађевинског подручја" у Р 1:10 000, дефи-
нисане су претежне намене земљишта за просторне 
целине за које су основ за реализацију планови 
детаљне регулације. Претежна намена земљишта 
је начин коришћења земљишта за више различитих 
намена, од којих је планирана намена преовлађујућа, 
а остале намене које би се детаљнијом разрадом 
предвиделе морају бити компатибилне са претежном 
наменом.

− У просторним целинама на којима је планирана пре-
тежна намена и за које је основ за реализацију план 
детаљне регулације нису детаљно дефинисане 
регулације свих саобраћајница. Регулација саобра-
ћајница, њихов тачан положај и димензије, као и начин 
пробијања блокова (увлачењем саобраћајнице до 
одређене парцеле или  пресецањем блока у целини) 
биће одређено детаљнијом разрадом, након анализа 
постојећег стања, дефинисања концепције простор-
ног развоја за те просторне целине, а све у складу 
са смерницама из овог плана. 

− Планом детаљне регулације може бити одређено да 
ли је за неке намене неопходна израда урбанистич-
ког пројекта или спровођење архитектонско-
урбанистич ког конкурса. 

− Плановима детаљније разраде може се утврдити за 
које локације је обавезно расписивање архитектон-
ског или архитектонско-урбанистичког конкурса.

 Део просторне целине 1

 Радне зоне

Радне зоне планиране су у северном и северо-западном 
делу грађевинског подручја и обухватају површину од 202,52 
ha. Ови простори су намењени привредним активностима, 
односно секундарним и терцијарним делатностима. 

Намена секундарних и терцијарних делатности подраз-
умева различите привредне садржаје из области трговине 
на велико и трговине на мало, грађевинарства, саобраћаја 
и веза и прерађивачке индустрије која ће користити сав-
ремену технологију за своје технолошке процесе. Под 
појмом терцијарне делатности подразумевају се садржаји 
из области трговине, угоститељства, услужног и произво-
дног занатства, саобраћаја и комуналних делатности.

Пословни садржаји су оријентисани углавном на друм-
ски саобраћај, а неки делови радне зоне имају и  могућност 
коришћења железнице.

У одређеној мери простори радних зона су заузети 
постојећим комплексима, са разрађеним технолошким 
поступком и изграђеним објектима. Постојећи комплекси 
се задржавају или се реструктурирају и деле на мање ком-
плексе. Могуће је и издвајање слободних површина унутар 
постојећих комплекса, уз услов поштовања утврђених урба-
нистичких параметара како на новом, тако и на постојећем 
комплексу.

На просторима где се планирају отворена складишта, 
зависно од технолошких услова, могуће је поједине делове 
наткрити или потпуно покрити, с тим што покривени део 
улази у степен заузетости целог локалитета.

Постојеће објекте могуће је реконструисати, доградити 
или заменити новим уз поштовање основних урбанистичких 
параметара, односно утврђеног максималног индекса 
заузетости. 

За формирање нових привредних комплекса унутар 
постојећих или планираних привредних садржаја, утврђени 
су исти урбанистички параметри:

− дозвољена спратност производних објеката је П, ВП 
или П+1; спратност административних објеката је до 
П+2; у изузетним случајевима може се дозволити 
већа спратност, када објекти представљају просторне 
репере већих комплекса или су карактеристични због 
посебних конструктивних и технолошких потреба; 
унутар комплекса ускладити спратност;

− максималан степен заузетости је 50%, а индекс 
изграђености до 1,5;

− у комплексима чији је степен заузетости испод 50% 
сви објекти се могу доградити до назначеног степена 
под условом да не ремете постојеће технолошке 
линије; уколико се у постојећим границама мења 
основна техничко-технолошка концепција, потребно 
је за такве комплексе урадити урбанистичке пројекте; 
такође у случају сложене технологије или комплекса 
већих од 1 hа, неопходна је даља разрада урбани-
стичким пројектом; 

− парцеле постојећих комплекса се задржавају; могуће 
је спајање са суседном парцелом и деоба постојећих 
комплекса на мање целине;

− нове парцеле треба да буду приближно правилног 
геометријског облика, да имају излаз на јавну повр-
шину, а површина за већину нових комплекса је мини-
мално    1000 m2 са фронтом ширине 25 m; дозвољено 
одступање од утврђених мера је 10%; манипулативне 
и паркинг-површине обезбедити унутар комплекса;

−  заступљеност зелених површина на комплексу зависи 
од величине комплекса, односно комплекси повр-
шине до 1 ha треба да имају минимално 20% зеле-
них површина, комплекси површине 1-5 ha 25%, а 
већи комплекси преко 5 ha 30-50% зелених површина.

Обавеза израде процене утицаја на животну средину 
за потенцијалне загађиваче утврдиће се у складу са закон-
ском регулативом која важи у тој области. 

На простору радних зона није дозвољено одлагање 
отпадних материја или рециклирање, изузев ако се 
примењује модерна технологија у затвореним просторима.“

1.3. Циљ доношења плана

Циљ израде и доношења плана је да се утврде намена 
земљишта и правила уређења и грађења, у складу са 
претежном наменом површина утврђеном планом генералне 
регулације, као и правцима и коридорима за саобраћајну, 
енергетску и водну инфраструктуру, те дефинише начин 
реализације планираних садржаја.

Планским решењима ће се створити услови за 
реализацију планираних садржаја у складу са новим зах-
тевима пословања. Тиме ће се створити услови за даљи 
урбани и привредни развој овог подручја, у складу са гене-
ралним опредељењима развоја насељеног места Футог.
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2. ГРАНИЦА ПЛАНА И ОБУХВАТ 
 ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

Грађевинско подручје које је обухваћено планом налази 
се у Катастарској општини  Футог унутар описане границе.

За почетну тачку описа границе плана утврђена је тачка 
на тромеђи парцела бр. 8613, 9930 и 10176. Од ове тачке 
граница у правцу југа прати источну границу парцела бр. 
9930 и 6711 до тромеђе парцела бр. 213/1, 214 и 6711, 
затим граница скреће у правцу југозапада, пресеца парцелу 
број 6711 до тромеђе парцела бр. 164, 6711 и 6724. Од ове 
тачке граница у правцу југозапада прати управни правац 
повучен из тромеђе парцела бр. 164, 6711 и 6724 на границу 
грађевинског подручја Футога. Даље, граница скреће у 
правцу северозапада, затим истока, затим североистока 
прати границу грађевинског подручја Футога и долази до 
почетне тачке описа границе плана.

Површина обухваћена  планом је 25,05 ha.

3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

3.1. Концепција уређења простора

Радна зона у обухвату плана, планира се као простор 
за секундарне и терцијарне делатности.

Секундарни сектор, пре свега индустрија и производно 
занатство, има највеће учешће у дохотку и броју запосле-
них у Футогу. Развој индустрије креће се у правцу 
ревитализације постојећих погона, пресељења појединих 
погона са неусловних на нове локације, као и изградње 
нових из области металне, прехрамбене и дрвопрерађивачке, 
делатности, те грађевинарства, производног занатства и 
складиштења. Уз коришћење постојећих ресурса, оптимално 
ангажовање простора и уважавање прописа о заштити 
животне средине, потребно је обезбедити простор који ће 
омогућити развој ових делатности у насељеном месту Футог. 

Обавеза израде процене утицаја на животну средину 
утврдиће се у складу са законском регулативом која важи 
у тој области. На простору обухваћеном планом није 
дозвољено одлагање отпадних материја или рециклирање, 
изузев ако се примењује модерна технологија у затвореним 
просторима.

Пословни садржаји у радној зони биће оријентисани 
превасходно на друмски саобраћај, а по потреби се може 
користити и железнички транспорт.

Саобраћајну мрежу чине и планиране саобраћајнице 
које се трасирају претежно по постојећим прилазима и 
атарским путевима, као и надовезивање на планиране 
саобраћајнице из планске документације која се тиче бли-
жег окружења, тако да је укупно формирано три блока. 

3.2. Подела на блокове и намена земљишта 

Основна концепција просторног уређења и поделе про-
стора проистекла је из претежне намене површина и услова 
утврђених планом генералне регулације. У складу са гра-
фичким приказом „План намене површина са планом 
саобраћаја, нивелације и регулације” у размери 1:2500, 
утврђена је подела на блокове (три блока). 

У оквиру подручја обухваћеног планом површине јавне 
намене чиниће саобраћајне површине, трансформаторска 
станица и мелирациони канал.                                       

Остале површине намењују се превасходно за секун-
дарне и терцијарне делатности у радним зонама (спрат-
ности П до П+2), што је и основна намена простора, а 
заступљена је у свим блоковима број 1-3. 

Намена секундарних и терцијарних делатности подраз-
умева различите привредне садржаје из области произво-
дне и прерађивачке индустрије која ће користити савремену 
технологију за своје технолошке процесе, грађевинарства, 
саобраћаја и веза као и садржаје из области трговине, 
угоститељства, услужног и производног занатства, 
саобраћаја и комуналних делатности.

Израда урбанистичког пројекта је обавезна за комплексе 
веће од 1ha.

3.3. Нумерички показатељи

Табела број 1 – Оквирни биланс површина 

НАМЕНА ПОВРШИНА Површина 
(ha)

Проценат 
%

Укупна површина обухвата 
плана 25,05 ha 100,00

Површине јавне намене 5,57 22,24

Саобраћајне површине 2,16 8,63

Железничко подручје 1,65 6,59

Мелиорациони канал 1,76 7,02

Површине осталих намена 19,48 77,76

Радне зоне 19,48 77,76

3.4. План регулације површина јавне намене 
  са нивелацијом 

3.4.1. План регулације површина јавне намене

Планом су утврђене површине јавне намене. Од целих 
и делова постојећих парцела образоваће се парцеле повр-
шина јавне намене, према графичком приказу "План 
регулације површина јавне намене"  у размери 1 : 2500. 

Пoвршине јавне намене су:
− железничко подручје: делови парцела бр. 6724 и 

9953.
− саобраћајне површине: целе парцеле бр. 6775 и 6777 

и делови парцела бр. 163, 164, 165/1, 165/2, 165/3, 
166/1, 166/2, 166/3, 167, 168, 169, 170/1, 170/2, 171, 
172 и 10171;

− мелиорациони канал: делови парцела бр. 6711 и 
9930;

У случају неусаглашености бројева наведених парцела 
и бројева парцела на графичком приказу, важи графички 
приказ. Планиране регулационе линије дате су у односу 
на осовине саобраћајница или у односу на постојеће границе 
парцела и постојеће објекте. Осовине саобраћајница дефи-
нисане су координатама осовинских тачака које су дате на 
графичком приказу. 
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3.4.2. План нивелације

Простор обухваћен планом налази се у северном делу 
Футога, источно од железничке пруге Сомбор-Нови Сад. 
Грађевинско подручје обухваћено планом налази се на 
надморској висини од 78.00 m до 80.50 m. Планиране 
саобраћајнице су прилагођене терену са падовима испод 
0.5%. Од дате нивелације може се одступити приликом 
реализације саобраћајница због избегавања већих 
земљаних радова који би нарушили стабилност терена. 

Планом нивелације дати су следећи елементи: 
− кота прелома нивелете осовине саобраћајница,
− нагиб нивелете.

3.5. Трасе, коридори и капацитети 
  инфраструктуре

Посебна правила за опремање простора 
инфраструктуром

Приликом израде техничке документације за линијске 
инфраструктурне објекте (саобраћајне површине) и кому-
налну инфраструктуру могућа су мања одступања од пла-
нираног решења датог у графичким приказима и каракте-
ристичним попречним профилима улица, уколико орган 
надлежан за управљање јавним површинама или ималац 
јавног овлашћења то захтева, а за то постоје оправдани 
разлози (очување постојећег квалитетног растиња, под-
земне и надземне инфраструктуре, ако на планираној траси 
већ постоје изграђене инсталације или објекат који се Пла-
ном не задржава и сл.). 

Наведене интервенције могуће су искључиво у оквиру 
постојећих и планираних јавних површина.

Сва одступања од планског решења морају бити у складу 
са законима и правилницима који регулишу предметну 
област.

Не условљава се формирање потпуне грађевинске пар-
целе за регулацију улица ради реализација појединачних 
садржаја унутар профила. Могућа је фазна реализација.

3.5.1. Саобраћајна инфраструктура

У правцу истока, уз некадашње комплексе "Интерсервис" 
и "Видак" налази се општински пут  Футог - ПД „Планта” - 
Кисач (продужетак Железничке улице). Овом улицом пред-
метни простор повезаће се у правцу севера са државним 
путем II реда број 107 Нови Сад - Оџаци, а према југу, са 
уличном саобраћајном мрежом Футога и државним путем 
IБ реда број 12 Нови Сад - Бачка Паланка.

Југозападну границу овог простора чини једноколосечна 
неелектрифицирана железничка пруга Нови Сад - Оџаци 
- Богојево. Уз источну границу обухваћеног простора, налазе 
се постојећи и планирани индустријски колосеци.

Планиране саобраћајнице ослањају се на постојеће 
атарске путеве и представљају продужетак постојећих и 
планираних улица. Са североистoчне стране, планирана 
је саобраћајница која претставља продужетак планиране, 
a која је у правцу истока повезана са општинским путем  
Футог - ПД „Планта”. Са источне стране, у централном делу 
обухваћеног простора, планирана је саобраћајница која 
представља продужетак постојеће, између некадашњих 

комплекса "Интерсервис" и "Видак". Између постојећих и 
планираних саобраћајница, преко канала Крнђела, плани-
рани су друмски објекти- мостови. 

У централном делу обухваћеног простора, у праву север-
југ, планирана је саобраћајница која ће повезати наведене 
и уједно омогућити приступ односно формирање 
грађевинских парцела уз њу. 

Ширина појаса регулације ових улица је 15 и 20 m, у 
оквиру које се налазе двосмерни коловози, тротоари и 
заштитно зеленило.

На основу развојних планова "Инфраструктура желез-
нице Србије" а.д. као и према Просторном плану републике 
Србиије, планира се ревитализација и модернизација 
железничке пруге Нови Сад - Оџаци - Богојево са изградњом 
капацитета за повезивање значајних корисника железнич-
ких услуга. 

На обухваћеном простору, не планирају се укрштаји 
друмских саобраћајница са железничком пругом.

3.5.2. Водна инфраструктура

Снабдевање водом

Снабдевање водом биће решено преко планиране водо-
водне мреже, која је ће функционисати у склопу водово-
дног система насеља Футог, односно у склопу водоводног 
система Града Новог Сада.

Планира се изградња секундарне водоводне мреже у 
свим улицама. С обзиром да је ширина регулације 20 m, 
планом се предвиђа изградња секундарне водоводне мреже 
са обе стране улице.

Планирана водоводна мрежа биће профила Ø 100 mm 
и задовољиће потребе за санитарном водом будућих корис-
ника простора.

Услов за реализацију планиране водоводне мреже је 
изградња доводника воде за Бегеч, деоница од Телепа до 
Футога, како би се обазбадио појачан притисак у водоводној 
мрежи и додатне количине воде.

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

Положај постојеће и планиране водоводне мреже дат 
је у графичком приказу "План водне инфраструктуре" у 
Р 1:2500.

Одвођење отпадних и атмосферских вода

Одвођење отпадних и атмосферских вода биће решено 
преко сепаратне канализационе мреже.

Отпадне воде ће се преко планиране канализационе 
мреже одводити ка канализационом систему насеља Футог.

Секундарна канализациона мрежа отпадних вода 
изградиће се у свим постојећим и новопланираним улицама 
и биће профила Ø 300 mm и Ø 250 mm. 

Имајући у виду да је терен изразито равничарски и да 
се постижу знатне дубине укопавања, планом се предвиђа 
изградња црпне станице отпадних вода непосредно пре 
постојећег мелиорационог канала. Црпну станицу реали-
зовати у регулацији улице, као објекат шахтног типа.

Отпадне воде које се упуштају у планирану канализацију, 
морају имати карактеристике кућних отпадних вода. Отпадне 
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воде нестандардног квалитета пре упуштања у канализацију, 
морају се примарно пречистити. Стандардизација отпадних 
вода (пречишћавање) односи се само на технолошке 
отпадне воде и у зависности од њихових карактеристика 
биће примењен одговарајући третман.

До изградње планиране канализационе мреже отпадних 
вода, омогућава се решавање отпадних вода преко водо-
непропусних септичких јама на парцели корисника, као 
прелазно решење. Водонепропусне септичке јаме лоцирати 
на минималној удаљености од 3,0 m од суседних парцела.

Одвођење атмосферских вода биће решено преко пла-
ниране отворене уличне каналске мреже која ће се 
оријентисати на постојећу отворену каналску мрежу мели-
орационог система "Сукова бара". Омогућава се делимично 
или потпуно зацевљење отворене уличне каналске мреже, 
односно, отворене каналске мреже у оквиру мелиорацио-
ног слива, а у зависности од саобраћајних и просторних 
потреба.

Атмосферске воде које се смеју упуштати у отворену 
каналску мрежу морају задовољити квалитет II класе водо-
тока. Уз отворену каналску мрежу мелиорационих канала 
планира се заштитни појас ширине 7 m, мерено од постојеће 
ивице канала и обострано. У овом појасу забрањена је 
изградња објеката и садња дрвећа.

Положај планиране канализационе мреже дат је на гра-
фичком приказу "План водне инфраструктуре" у Р 1:2500.

Подземне воде

Меродавни нивои подземне воде у обухвату плана су :
- максималан ниво подземне воде је од 79,50 до 

81,30 m н.в.
- минималан ниво подземне воде је од  76,20 до 

77,10 m н.в. 
Правац водног огледала просечног нивоа подземне 

воде је север-југ са смером пада према југу.

3.5.3. Енергетска инфраструктура

Снабдевање електричном енергијом

Ово подручје ће се снабдевати електричном енергијом 
из јединственог електроенергетског система. Основни 
објекат за снабдевање је трансформаторска станица (ТС) 
110/20 kV "Футог", која се налази источно изван обухвата 
плана. Од ове ТС ће полазити 20 kV мрежа до ТС 20/0,4 
kV, а од ових ТС ће полазити мрежа јавног осветљења и 
нисконапонска 0,4 kV мрежа до објеката, чиме ће се обе-
збедити квалитетно и поуздано снабдевање електричном 
енергијом свих потрошача на подручју.

Већи део подручја у радним зонама није покривен елек-
троенергетском мрежом, а планирана изградња на новим 
просторима имплицираће потребу за додатним капаците-
тима. За снабдевање електричном енергијом планираних 
садржаја изградиће се одређен број нових ТС, у зависности 
од потреба. Нове ТС се могу градити као слободностојећи 
објекти на парцелама свих намена, у складу са важећом 
законском и техничком регулативом. Нове ТС се могу гра-
дити и у оквиру објеката, у приземљу објекта. Свим транс-
форматорским станицама потребно је обезбедити колски 
прилаз ширине минимално 3m (и висине минимално 3,5m, 
у случају постојања пасажа) ради обезбеђења интервенције 
у случају ремонта и хаварије. Све ТС ће се повезати на 

постојећу и нову 20 kV мрежу која ће се градити подземно. 
На просторима планиране изградње планира се изградња 
инсталације јавног осветљења. 

Све електроенергетске објекте и инсталације које се 
налазе у зони изградње планираних објеката или инфра-
структуре је потребно изместити уз прибављање услова 
од ЕПС "Дистрибуција", огранак Електродистрибуција Нови 
Сад. 

У попречним профилима свих улица планирани су неза-
висни коридори за пролаз електроенергетских каблова.

Снабдевање топлотном енергијом

Ово подручје ће се снабдевати топлотном енергијом из 
градског гасификационог система. 

Снабдевање из гасификационог система ће се 
обезбеђивати из градске гасне мреже притиска до 4 bar 
који полази од Главне мерно-регулационе гасне станице 
(ГМРС) „Футог II ”. Из ГМРС, у оквиру које се налази и 
мерно-регулациона станица (МРС), полазе гасоводи при-
тиска до 4 bar који преко сопствених МРС снабдевају 
поједине пословне садржаје. Из ове МРС ће полазити дис-
трибутивна мрежа притиска до 4 bar са које ће се снабде-
вати и планирани садржаји изградњом прикључка од 
постојеће, односно планиране мреже до мерно-регулаци-
оних сетова и котларница у објектима. У случају потребe 
за већим количинама топлотне енергије, могуће је изградити 
доводни гасовод притиска до 16 bar и сопствену мерно-
регулациону станицу на парцели корисника.

Оставља се могућност пословним комплексима да се 
снабдевају из локалних топлотних извора, уз употребу 
енергената који не утичу штетно на животну средину.

Обновљиви извори енергије

На овом подручју постоји могућност коришћења следећих 
обновљивих извора енергије: 

1) Соларна енергија
Пасивни соларни системи – дозвољава се доградња 

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

Активни соларни системи - соларни системи за соп-
ствене потребе и комерцијалну употребу могу се постав-
љати под следећим условима:

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

− површине јавне намене – на стубовима јавне и деко-
ративне расвете и за потребе видео-надзора, за 
осветљење рекламних паноа и билборда, за 
саобраћајне знакове и сигнализацију дозвољава се 
постављање фотонапонских панела.

2) Енергија биомасе
Енергија биомасе може се искористити за снабдевање 

топлотном енергијом објеката коришћењем брикета, пелета
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3) (Хидро)геотермална енергија
Системи са топлотним пумпама могу се постављати у 

сврху загревања или хлађења објеката. Ако се постављају 
хоризонталне и вертикалне гео-сонде, оне могу бити 
искључиво на парцели инвеститора. У случају ископа бунара 
(осим за физичка лица) потребно је прибавити сагласност 
надлежног органа. Обавезно је извести упојне бунаре. Није 
дозвољено упуштање воде у канализациони систем или 
изливање на отворене површине.

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

4) Енергија ветра 
Појединачни стубови са ветрогенераторима мањих снага 

(до 15 kW) могу се постављати на парцелама намењеним 
породичном становању, тако да висина стуба није већа од 
удаљености стуба од објекта на самој парцели или од гра-
нице суседне парцеле. 

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

3.5.4. Мере енергетске ефикасности изградње

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

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

− користити класичне и савремене термоизолационе 
материјале приликом изградње објеката (полисти-
рени, минералне вуне, полиуретани, комбиновани 
материјали, дрво, трска и др.);

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

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

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

− размотрити могућност постављања кровних вртова 
и зелених фасада, као и коришћење атмосферских 
и отпадних вода;

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

− постављати пуњаче за електричне аутомобиле на 
јавним и осталим површинама предвиђеним за 
паркирање возила.

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

За све јавне објекте утврђује се обавеза да спроводе 
програм енергетске ефикасности који доноси јединица 
локалне самоуправе, а који нарочито садржи планирани 
циљ уштеда енергије, преглед и процену годишњих енер-
гетских потреба, план енергетске санације и одржавања 
јавних објеката, као и планове унапређења система кому-
налних услуга (даљинско грејање и хлађење, водовод, 
јавна расвета, управљање отпадом, јавни транспорт идр.)

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

3.5.5. Електронске комуникације

Ово подручје ће бити комплетно прикључено на системе 
електронских комуникација. 

Планира се осавремењавање телекомуникационих чво-
ришта у циљу пружања нових сервиса корисницима. Пла-
нира се и даље постављање мултисервисних платформи 
и друге опреме у уличним кабинетима у склопу децентра-
лизације мреже. Улични кабинети се могу постављати на 
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 20m од осовине. Уколико се 
кабинети постављају на осталом грађевинском земљишту, 
потребно им је обезбедити колски приступ ширине мини-
мално 3m. 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).

Планира се да електронско-комуникациона мрежа буде 
пројектована као „отворена“ (Open access network) тј. да 
ће бити омогућен приступ и пружање сервиса свима који 
задовоље постављене услове, а у циљу побољшања ква-
литета и смањења цена услуга. Истовремено, мрежа елек-
тронских комуникација Града Новог Сада са оптичким 
кабловима је ресурс који може да омогући ефикасније и 
економичније функционисање града кроз сервисе као што 
су – даљинска контрола саобраћаја, контрола семафора, 
даљинско очитавање водомера, очитавање и управљање 
мерним уређајима топлане итд. 

Да би се обезбедило проширење мреже електронских 
комуникација потребно је у регулацијама улица и до нових 
објеката изградити подземну мрежу цеви кроз које ће про-
лазити будућа инсталација електронских комуникација. У 
попречним профилима улица резервисани су независни 
коридори за мрежу електронских комуникација. 

У оквиру стамбених објеката са више стамбених 
јединица, стамбених зграда са више корисника простора 
и стамбених делова стамбено-пословних зграда потребно 
је поставити инсталацију заједничког антенског система, 
који омогућава независан пријем услуга радио и 
телевизијских програма и њихову дистрибуцију крајњим 
корисницима. 

Подручје у обухвату плана покрива емисиона станица 
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Планира се потпуна покривеност овог подручја сигналом 
мобилне телефоније свих надлежних оператера. 

На подручју је могуће постављати системе мобилне 
телефоније уз поштовање следећих услова:

− антенски системи са микро-базним станицама 
мобилне телефоније се могу постављати у оквиру 
регулације површина јавне намене (на стубове јавне 
расвете, семафорске стубове и сл.), уз сагласност 
управљача јавним земљиштем и власника објекта 
на који се поставља (стуба); 

− антенски системи мобилне телефоније, као и оста-
лих електронских комуникација, могу се постављати 
на антенске стубове на парцелама намењеним 
пословању и зеленим површинама уз обавезну 
сагласност власника; базне станице постављати у 
подножју стуба, уз изградњу оптичког приводног кабла 
до базне станице;

− антенски системи са базним станицама мобилне 
телефоније могу се постављати на кровне и горње 
фасадне површине објеката уз обавезну сагласност 
власника тих објеката, односно скупштине станара;

− антенске системе постављати уз поштовање свих 
правилника и техничких препорука из ове области; 

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

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

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

3.6.  План уређења зелених и слободних површина

У зони намењеној пословању, зеленило ће имати улогу 
изолације главних административних и јавних објеката и 
главних пешачких праваца. Зелени појас је важно форми-
рати у функцији заштите и ради одвајања  појединих делова 
у оквиру комплекса. Може бити заснован у слободном 
пејзажном стилу или сачињен од стабала постављених у 
редове различите спратности. Ограде комплекса је могуће 
маскирати садњом пузавица, али обратити пажњу да не 
ометају рад фабричке контроле. 

Улазне правце и прилазе у објекте обогатити партерним 
уређењем. У комплексима фабрика са горивим материјама, 
као и око зграда од запаљивог материјала не треба садити 
четинаре (нарочито бор). При постављању високог растиња 
треба водити рачуна о безбедности унутрашњег саобраћаја, 
изласцима из хала, раскрсницама, кривинама путева, мани-
пулативним површинама и сл.

Комплекси величине до 1 hа  треба да имају минимално 
20% зелених површина, величине 1-5 ha  25%, а већи, 
преко 5 ha,  30-50% зелених површина. Начин и уређење 
зелених површина зависи од структуре терена, као и од 
функције и положаја објеката.

3.7. Заштита градитељског наслеђа

Према условима Завода за заштиту споменика културе, 
на подручју обухваћеном планом нема заштићених култур-
них добара, нити регистрованих објеката под претходном 
заштитом, а, такође, није утврђено постојање археолошких 
налазишта.

Уколико се приликом грађевинских радова пронађу 
археолошки налази, на сонову члана 109. Закона о култур-
ним добрима ("Сл.гласник РС, бр.71/94), Инвеститор и 
Извођач радова дужни су да одмах стану, оставе налазе 
на месту и положају у којем су нађени и о томе одмах 
обавесте надлежни Завод за заштиту споменика културе 
Града Новог Сада.

3.8. Заштита природних добара 

Покрајински завод за заштиту природе утврдио је услове 
заштите природе:

1. У складу са просторним могућностима неопходно је 
очување/подизање заштитног зеленила унутар пред-
метног простора, као и на граничном делу према 
околним просторним садржајима. Сагласно потре-
бама заштите биодиверзитета  ван заштићених 
подручја, неопходно је повезивање заленила у оквиру 
изграђених површина са вегетационим целинама 
еколошки значајних подручја. Проценат уређених 
зелених површина треба да износи најмање 30% 
укупне површине парцеле, сагласно потребама 
очувања станишта заштићених и строго заштићених 
дивљих врста (најближе NSA06), а у складу са Пла-
ном генералне регулације насељеног места Футог 
(”Службени лист Града Новог Сада“, бр. 14/15 и 21/17).

2. У појасу од 200 m од станишта:
− применити одговарајућа решења заштите при-
родних и блиско природних делова станишта од 
утицаја светлости: смањена висина светлосних 
тела, усмереност светлосних снопова премаљ 
саобраћајницама и објектима, примена посебног 
светлосног спектра на најосетљивијим локацијама, 
ограничавање трајања осветљења на прву пло-
вину ноћи и сл; применити засторе којима се спре-
чава расипање светлости према небу, односно 
према подручјима еколошке мреже;

− применити одговарајућа планска и грађевинско-
техничка решења за смањење утицаја буке: 
лоцирање саобраћајница и активности који су 
извори буке на већем растојању од станишта, 
одговарајући распоред објеката или примена 
заштитних баријера према осетљивом простору, 
избор опреме која емитује мањи ниво буке, 
пригушење буке на самом извору настанка и сл;

− резервисати простор за појас заштитног зеленила 
на локацијама на којима се најефикасније смањује 
утицај осветљења и ширење буке; у случају бло-
кова са већим бројем корисника, може се пред-
видети подизање два или више паралелних појаса 
зеленила;

− услов за изградњу укопаних складишта је да се 
њихово дно налази изнад коте максималног нивоа 
подземне воде, уз примену грађевинско-техничких 
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решења којим се обезбењује спречавање емисије 
загађујућих материја у околни простор.

3. У појасу од 500 m од станишта:
− забрањују се планска решења којима се нарушавају 
карактеристике хидролошког режима од којих 
зависи функционалност коридора и опстанак врста 
и станишних типова;

− за озелењавање није дозвољена примена инва-
зивних врста.

4. Забрањено је упуштање непречишћених отпадних 
вода у крајњи реципијент. Квалитет пречишћеног 
ефлуента мора задовољавати прописане критеријуме 
за упуштање у крајњи реципијент у складу са захте-
вима 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).

5. Применити грађевинско - техничке мере за потребе 
смањења емисије честичних материја и испарљивих 
једињења, у складу са захтевима Уредбе о граничним 
вредностима емисија загађујућих материја у ваздух 
из постројења за сагоревање (,,Службени гласник  
РС“, број 6/16).

6. Управљање отпадним материјалима као алтерна-
тивним енергентима вршити сагласно одредбама 
Правилника о условима и начину сакупљања, транс-
порта, складиштења и третмана отпада који се кори-
сти као секундарна сировина или за добијање енергије 
(,,Службени гласник  РС“, број 98/10) и других прописа. 
Привремено складиштење евентуално присутног 
опасног отпада вршити у складу са чл. 36. и 44. Закона 
о управљању отпадом (,,Службени гласник  РС“, бр. 
39/09, 88/10 и 14/16).

7. Током извођења радова треба имати у виду члан 99. 
Закона о заштити природе (,,Службени гласник  РС“, 
бр. 36/09, 88/10, 91/10 - исправка и 14/16 и 95/2018 
– др. закон),  који извођача радова обавезује да, уко-
лико у току радова пронађе геолошка или палеонто-
лошка документа која би могла представљати 
заштићену природну вредност, иста пријави Мини-
старству заштите животне средине као и да предузме 
све мере заштите од уништења, оштећења или крађе.

3.9. Инжењерско –геолошки и природни услови 

Категорије терена према погодности за изградњу

На основу инжењерско - геолошке карте, на простору у 
обухвату плана, заступљен je терен непогодан за градњу 
(оријентационо дозвољено оптерећење: 1,5-0,5 kg/cm²),где 
је могућа градња лаких објеката, спратности до 
П+1,неосетљивих на слегање.

Литолошка класификација

Литолошку класификацију предметног простора чине:
− старији речни нанос; глиновито песковит; до извес-

ног степена консолидован и
− седименти лесних долина, преталожен лес, обогаћен 

органским материјама, стишљив.

Предметни простор се налази у зони штетног утицаја 
подземних вода на градњу.

Педолошка структура

Заступљени тип земљишта на предметном простору је 
чернозем на алувијалном наносу – посмеђени.

Климатске карактеристике

Клима је умерено-континенталног типа са карактери-
стикама субхумидне и микротермалне климе. Главне карак-
теристике овог типа климе су топла и сува лета са малом 
количином падавина, док су зиме хладне, са снежним 
падавинама. Пролећни и јесењи месеци су умерено топли 
и одликују се већом количином падавина.

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

Период у којем се појављују мразни дани траје од окто-
бра до маја. Период са појављивањем тропских дана траје 
седам месеци и то од априла до октобра. 

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

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

Сеизмичност

Сеизмичке карактеристике условљене су инжењерско-
геолошким карактери-стикама тла, дубином подземних 
вода, резонантним карактеристикама тла и другим факто-
рима.

Према карти сеизмичке рејонизације подручје плана се 
налази у зони осмог степена MCS скале. Утврђен степен 
сеизмичког интензитета може се разликовати за ± 1° MCS 
што је потребно проверити истражним радовима.

3.10.  Услови и мере заштите и унапређења 
   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, 14/16, 76/18 и 95/18-др.закон), приликом 
реализације планских решења подразумева се спречавање 
свих видова загађења.

У оквиру зоне привредних делатности нису дозвољене 
активности које би могле да наруше квалитет животне сре-
дине у смислу аерозагађења, загађења земљишта, 
вибрација, производње отпада и др. штетних утицаја и које 
би негативно утицале на околно породично становање, али 
и шире.

Изградња производних и пословних објеката ће се спро-
водити у складу са важећим техничким нормативима за 
изградњу, уз примену технологија и процеса који испуњавају 
прописане стандарде животне средине.

За све пројекте који се планирају у границама плана 
сагледаће се потреба покретања поступка процене 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 
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обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може 
захтевати процена утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС”, број 114/08).

Заштита земљишта

Праћење параметара квалитета земљишта је неопходно 
како би се спречила његова деградација услед продирања 
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“, 
бр. 23/94), односно у складу са важећим прописима који 
регулишу ову област.

Загађивач земљишта који испуштањем опасних и штет-
них материја загађује земљиште, дужан је да сноси трош-
кове 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 околном 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 
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", 
бр. 23/94).

Заштита ваздуха

Услови и мере за заштиту ваздуха од загађивања 
подразумевају контролу емисије, успостаљање мерних 
места за праћење аерозагађења, а у складу са резултатима 
мерења, ограничавање емисије загађујућих материја до 
дозвољених граница.

Праћење и контрола квалитета ваздуха на предметном 
подручју спроводиће се у складу са Законом о заштити 
ваздуха („Службени гласник РС“, број 36/09 и 10/13), Уред-
бом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваз-
духа („Службени гласник РС“, бр. 11/10, 75/10 и 63/13), 
односно у складу са важећим прописима који регулишу ову 
област.

У технолошком процесу, неопходна је примена савре-
мених, чистијих технологија, које ће допринети смањењу 
аерозагађења. Постављање филтера и посебних система 
за пречишћавање издувних гасова, допринеће смањењу 
емисије загађујућих материја у ваздух.

Озелењавањем ободних делова комплекса пословања 
обезбедиће се заштита од аерозагађења, утицаја прашине 
и ширења непријатног мириса, као и заштита од буке 
настале као последица кретања теретног саобраћаја.  Врсте 
за озелењавање треба да буду из групе отпорних на 
аерозагађење, са израженом санитарном функцијом, под 
условом да не припадају групи инвазивних.

Неопходно је успоставити одговарајући систем 
управљања отпадом, чиме ће се спречити настајање 
дивљих депонија и емисија метана у ваздух.

Заштита, унапређење и управљање квалитетом вода

Заштита вода оствариће се применом одговарајућих 
мера уз уважавање 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 загађујућих 
материја у површинским и подземним водама и седи-
менту и роковима за њихово достизање („Слжбени 
гласник РС“, бр. 50/12), односно у складу са важећим 
прописима који регулишу ову област.

Зауљене атмосферске воде са манипулативних повр-
шина, као и воде од прања и одржавања тих површина 
(паркинг и сл.) посебном мрежом спровести кроз таложник 
за механичке нечистоће и сепаратор уља и масти и тек 
потом испустити у реципијент.

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

Технолошке воде се могу испуштати у јавну канализацију. 
Зависно од потреба код загађивача предвидети изградњу 
уређаја за предтретман технолошких отпадних вода, тако 
да њихов квалитет задовољава санитарно-техничке услове 
за испуштање у јавну канализацију, а пре пречишћавања 
на Постројењу за пречишћавање отпадних вода, тако да 
се не ремети рад пречистача у складу са Уредбом о гра-
ничним вредностима емисије загађујућих материја у воде 
и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, 
бр. 67/11, 48/12 и 1/16).

У мелиорациони канал забрањено је испуштање било 
каквих вода, осим условно чистих атмосферских и 
пречишћених отпадних вода које по Уредби о класификацији 
вода обезбеђују одржавање II класе вода водопријемника 
и које по Уредби о граничним вредностима емисије 
загађујућих материја у воде и роковима за њихово 
достизање, задовољавају прописане вредности.

Заштита од буке

На простору у обухвату плана може се очекивати повећан 
ниво буке, који је проузрокован радом возила на манипу-
лативним интерним саобраћајним површинама, радом 
производних постројења, али и постојањем железничке 
пруге са јгозападне стране предметног простора.

Ради заштите од прекомерне буке потребно је успоста-
вити 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. 

Формирањем зелених површина унутар комплекса 
пословања, дуж саобраћајница и пруге знатно ће се смањити 
ниво буке.

Заштита од јонизујућег и нејонизујућег зрачења

Обавезно је успостављање система контроле интензи-
тета зрачења и нивоа контаминације у објектима у којима 
постоје, односно где се ради са изворима зрачења и околине 
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ових објеката, као и система контроле индивидуалне и 
колективне изложености јонизујућим зрачењима. 

Потенцијални извори зрачења су: 
− извори нискофреквентног електромагнетског поља, 

као што су: трансформаторске станице, 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. 

Потребно је :
− сакупљање, складиштење, третман и одлагање 

радиоактивног отпада,
− успостављање система управљања квалитетом мера 

заштите од јонизујућих зрачења,
− спречавање недозвољеног промета радиоактивног 

и нуклеарног материјала.

Мере заштите од нејонизујућег зрачења обухватају:
− откривање присуства и одређивање нивоа излагања 

нејонизујућим зрачењима,
− обезбеђивање организационих, техничких, 

финансијских и других услова за спровођење заштите 
од нејонизујућих зрачења,

− вођење евиденције о изворима нејонизујућих зрачења,
− означавање извора нејонизујућих зрачења и зоне 

опасног зрачења на прописан начин,
− примена средстава и опреме за заштиту од 

нејонизујућих зрачења и др.
Ради заштите од јонизујућег и нејонизујућег зрачења 

неопходно је поштовати следећу законску регулативу:
− Закон о заштити од радиационој и нуклеарној сигур-

ности и безбедности ("Службени гласник РС", бр. 
95/18),

− Закон о заштити од нејонизујућих зрачења ("Службени 
гласник РС", бр. 36/09) и 

− Правилник о границама излагања нејонизујућим 
зрачењима ("Службени гласник РС", бр.104/09).

Заштита од отпадних материја

Одлагање отпадака на местима која нису одређена за 
ту намену није дозвољено, као и одлагање индустријских 
отпадака пре издвајања отпадака који се могу користити 
као секундарне сировине. Са отпацима се мора поступати 
на начин којим се обезбеђује заштита животне средине од 
њиховог штетног дејства, организовано сакупљање, раци-
онално коришћење отпадака који имају употребну вредност 
и очување њиховог квалитета за даљу прераду, као и ефи-
касно уклањање и безбедно одлагање, односно 
складиштење отпадака. Неопходно је класификовати врсте 

отпада који ће се генерисати у оквиру планираног подручја: 
комунални чврст отпад, индустријски отпад, опасан отпад.

Поступање са отпадним материјама треба да буде у 
складу са Законом о управљању отпадом ("Службени глас-
ник РС", бр. 36/09, 88/10 и 14/16), Правилником о начину 
складиштења, паковања и обележавања опасног отпада 
("Службени гласник РС", бр. 92/10) и Правилником о усло-
вима и начину сакупљања, складиштења и третмана отпада 
који се користи као секундарна сировина или за добијање 
енергије ("Службени гласник РС", бр. 98/10), односно у 
складу са важећим 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. 19/2011, 7/2014).

На основу Одлуке о одржавању чистоће ("Службени 
гласник Града Новог Сада", бр. 25/10, 37/10, 3/11, 21/11 и 
13/14), инвеститор је у обавези да приликом прибављања 
локацијске дозволе прибави сагласност од надлежног ЈКП 
"Чистоћа" о потребном броју, врсти и месту за постављање 
посуда.

Ове површине морају испуњавати све хигијенске услове 
у погледу редовног чишћења, одржавања, дезинфекције 
и неометаног приступа возилима и радницима комуналног 
предузећа задуженом за одношење смећа.

Опасан отпад, било да се транспортује или је продукт 
неког технолошког процеса, један је од озбиљних складиш-
них и еколошких проблема. Да би се спречила неконтро-
лисана инцидентна ослобађања опасних материја, потребно 
је у потпуности испоштовати све законске одредбе о транс-
порту и складиштењу опасних материја.

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

Мере заштите од елементарних непогода

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

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

Мере заштите од земљотреса

Највећи део подручја Футога се налази у зони угроженој 
земљотресима јачине 8° МСЅ скале. Ради заштите од 
потреса максимално очекиваног удара од 8° МCS скале, 
објекти морају бити пројектовани и реализовани у складу 
са Правилником о техничким нормативима за изградњу 
објеката високоградње у сеизмичким подручјима („Службени 
лист СФРЈ”, бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90).
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Мере заштите од пожара

Заштиту од пожара треба обезбедити погодним рас-
поредом појединачних објеката и њиховом међусобном 
удаљеношћу, коришћењем незапаљивих материјала за 
њихову изградњу, одговарајућом противпожарном хидрант-
ском мрежом, проходношћу терена, односно обезбеђењем 
приступа свим објектима у случају потребе, у складу са 
Законом о заштити од пожара („Службени гласник РС”, бр. 
111/09 и 20/15), Закона о запаљивим и горивим течностима 
запаљивим гасовима („Сл. Гласник РС“ број 54/2015), Пра-
вилника о техничким нормативима за заштиту индустријских 
објеката од пожара („Сл. лист РС“, број 1/18), Правилником 
о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице 
и уређене платое за ватрогасна возила у близини објекта 
повећаног ризика од пожара („Службени лист СРЈ”, број 
8/95) и Правилником о техничким нормативима за хидрант-
ску мрежу за гашење пожара („Службени лист РС”, број 
3/18).

Мере заштите од удара грома

Заштита од удара грома треба да се обезбеди изградњом 
громобранске инсталације, која ће бити правилно 
распоређена и правилно уземљена.

Склањање људи, материјалних и културних добара

Склањање људи, материјалних и културних добара обе-
збедити у складу са важећом законском регулативом.

3.12.  Услови за несметано кретање и приступ 
   особама са инвалидитетом, деци и 
   старим особама

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

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

Прилазе објектима, хоризонталне и вертикалне 
комуникације у објектима пројектовати тако да се обезбеди 
несметано кретање деце, старих, особа са отежаним 
кретањем и особа са инвалидитетом, у свему према Пра-
вилнику о техничким стандардима планирања, пројектовања 
и изградње објеката, којима се осигурава несметано 
кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и ста-
рим особама. 

3.13. Степен комуналне опремљености по 
   целинама и зонама из планског документа, 
   који је потребан за издавање локацијских 
   услова и грађевинске дозволе 

У циљу обезбеђења одговарајућих саобраћајних и 
инфраструктурних услова за реализацију планираних 
садржаја, у просторним целинама које су основ за 
спровођење, потребно је обезбедити приступ планираних 
садржаја јавној саобраћајној површини која је планом 
предвиђена за изградњу.

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

Комунално опремање ће се извршити прикључењем на 
изграђену или планом предвиђену водоводну, канализа-
циону, електроенергетску и термоенергетску мрежу.

Изузетно, прикључење на енергетску инфраструктуру 
није обавезно за објекте који ће испуњавати највише стан-
дарде у енергетској сертификацији зграда, односно који ће 
имати таква техничко-технолошка решења која ће обе-
збедити снабдевање енергијом независно од комуналне 
инфраструктуре уз поштовање свих еколошких стандарда.

4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

4.1.  Услови за изградњу објеката и уређење 
  простора

Правила парцелације

Постојећа парцелација послужила је као основ за 
утврђивање услова за образовање грађевинских парцела. 
Грађевинске парцеле настају парцелацијом и препарце-
лацијом постојећих катастарских парцела. 

Грађевинска парцела на којој се планира изградња 
објекта мора да има излаз на јавну саобраћајну површину. 
Задржавају се постојеће катастарске парцеле које својим 
обликом, површином и ширином уличног фронта задово-
љавају критеријуме за формирање грађевинских парцела 
за реализацију планиране намене на начин дефинисан 
планом. 

Обавезно се врши препарцелација постојећих катастар-
ских парцела, када су неопходне интервенције ради 
усаглашавања нових регулационих ширина улица и када 
постојеће парцеле нису у складу са правилима парцелације. 

Планом су утврђене регулационе линије свих улица, и 
то као планиране и регулационе линије по постојећој гра-
ници парцеле. Сви технички елементи дефинисани су на 
графичком приказу " План намене површина са планом 
саобраћаја, регулације и нивелације " у Р 1:2500.

У односу на регулационе линије, планиране су 
грађевинске линије. За планиране објекте утврђена је 
грађевинска линија и то на удаљености минимално 5 m од 
регулационе линије, а могуће их је увући и унутар парцеле/
комплекса. У зони између регулационе и грађевинске линије 
могуће је поставити објекте портирнице, рекламне елементе 
и сл.

Минимална површина грађевинске парцеле је 1.500 m², 
а ширина уличног фронта најмање 25 m, осим у јужном 
делу уз чеону регулацију планиране улице где је минимална 
ширина уличног фронта 20 m.

Могуће је одступање од критеријума површине или 
ширине уличног фронта парцеле износи 10%.

Правила грађења

Могућа је изградња објеката секундарног и терцијарног 
сектора привреде, чије делатности не смеју да загађују 
воду, ваздух, тло, односно чији ће се неповољни утицаји 
неутралисати унутар парцеле. 
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На једној грађевинској парцели може се градити један 
или више објеката; на парцели се могу градити искључиво 
слободностојећи објекти пословне намене. 

Максимални индекс заузетости је 50%, а индекс 
изграђености до 1,0.

Дозвољена спратност производних објеката је П, ВП 
или П+1; спратност административних објеката је до П+2; 
у изузетним случајевима може се дозволити већа висина, 
када објекти представљају просторне репере већих ком-
плекса или су карактеристични због посебних конструктив-
них и технолошких потреба; унутар комплекса пожељно је 
ускладити спратност. 

Међусобна удаљеност објеката на суседним парцелама/
комплексима, као и распоред објеката унутар сваког ком-
плекса/парцеле зависе од технолошког процеса, услова 
противпожарне заштите и заштите животне средине. 

Кров је раван или кос благог нагиба; посебно се 
препоручује да се у фази пројектовања предвиде техничке 
могућности за постављање соларних панела у виду фасад-
них, кровних или самостојећих елемената, а у свему упућује 
се на примену мера енергетске ефикасности изградње 
(видети подтачку 3.5.4.). 

Паркирање путничких и теретних возила у целини се 
планира у оквиру парцеле, а све у складу са делом плана 
под тачком 4.2. Правила за опремање простора инфра-
структуром, и подтачком  4.2.1. Услови за реализацију 
саобраћајних површина.

Поред наведених општих услова за делатности, на овим 
локалитетима планира се изградња већих и мањих погона 
и складишта, те објеката у функцији индустрије, 
грађевинарства, административног, услужног и производног 
занатства, а што укључује изградњу кланица, мешаона 
сточне хране, силоса, млинова, фабрика кекса и тестенина, 
те грађевинских производа и др.

За комплексе веће од 1 hа утврђује се обавеза израде 
урбанистичког пројекта; такође и код мањих комплекса од 
1 hа а у случају сложене технологије, неопходна је даља 
разрада урбанистичким пројектом.

Парцеле се могу ограђивати пуном или транспарентном 
оградом висине до 2,20m.

На простору радних зона није дозвољено одлагање 
отпадних материја или рециклирање, изузев ако се 
примењује модерна технологија у затвореним просторима.

Потребно је обезбедити неопходну заштиту животне 
средине и сагледати потребу покретања поступка процене 
утицаја на животну средину, у складу са Законом о процени 
утицаја на животну средину и Уредбе о утврђивању листе 
пројеката за које је обавезна процена утицаја и листе 
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на 
животну средину. 

4.2. Правила за опремање простора 
  инфраструктуром

4.2.1. Услови за реализацију саобраћајних 
   површина

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

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

• Приликом израде пројектне документације могуће је 
кориговање трасе саобраћајних површина од решења 
приказаном у графичким приказима и карактеристич-
ним попречним профилима улица, уколико орган над-
лежан за управљање јавним површинама или ималац 
јавног овлашћења то захтева, а за то постоје оправдани 
разлози (очување постојећег квалитетног растиња, 
подземне и надземне инфраструктуре и сл.). Наведене 
интервенције могуће су искључиво у оквиру постојећих 
и планираних јавних површина. Сва одступаља од 
планског решења морају бити у складу са законима и 
правилницима који регулишу предметну област.

• Не условаљава се формирање потпуне грађевинске 
парцеле за регулацију улица ради реализације поје-
диначних садржаја унутар профила. Могућа је фазна 
реализација.

• минимална ширина тротоара за један смер кретања 
пешака је 1 m, а за двосмерно 1,6 m; 

• по правилу, врши се одвајање пешачког од колског 
саобраћаја; раздвајање се врши применом заштитног 
зеленог појаса, или, где то није могуће, предвидети 
заштитне ограде;

• препорука је да се тротоари и паркинзи изводе од мон-
тажних бетонских елемената или плоча које могу бити 
и у боји, а све у функцији вођења, раздвајања и обеле-
жавања различитих намена саобраћајних површина; 
поред обликовног и визуелног ефекта, то има практичну 
сврху код изградње и реконструкције комуналних 
водова (инсталација); 

• паркинзи могу бити уређени и тзв. „перфорираним 
плочама”, „префабрикованим танкостеним пластич-
ним”, или сличним елементима који обезбеђују услове 
стабилности подлоге, довољне за навожење возила 
и истовремено омогућавају одржавање ниског растиња; 
изградњу паркинга извршити у складу са СРПС У.
С4.234:2005 којим су дефинисане мере и начин 
обележавања места за паркирање за различите врсте 
паркирања;

• Паркирање возила за потребе делатности и запосле-
них обезбеђује се на грађевинској парцели изван повр-
шине јавног пута. Потребно је обезбедити једно паркинг 
место за путничке аутомобиле на 200 m² нето површине 
објекта за производни, магацински и индустријски 
објекат, као и једно паркинг место за путничке ауто-
мобиле на 70 m² корисног простора за пословне или 
административне објекте. По истим условима потребно 
је обезбедити и паркинге за бицикле.
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Правила уређења и правила грађења железничке 
инфраструктуре

• Oбјекте планирати на растојању већем од 25 m мерено 
управно на осу крајњег колосека предметне железничке 
пруге.

• У заштитном пружном појасу, на удаљености 50 m од 
осе крајњих колосека, не могу се планирати објекти у 
којима се производе експлозивна средства или скла-
дипгге експлозивни производи и други слични објекти.

• Планирани објекти не смеју својом изградњом нити 
експлоатацијом угрозити безбедност одвијања желез-
ничког саобраћаја.

• Размак између железничке пруге и пута мора бити 
толики да се између њих могу поставити сви уређаји 
и постројења потребни за обављање саобраћаја на 
путу и прузи, с тим да износи најмање 8 метара мерено 
управно на  осовину најближег колосека станице до 
најближе тачке горњег строја пута.

• У инфраструктурном појасу не планирати формирање 
депонија отпадних материјала, као ни трасе инсталација 
за одвођење површинских и отпадних вода тако да 
воде ка трупу железничке пруге.

• Могуће је планирати уређење зелених површина у 
коридору пруге, при чему треба водити рачуна да 
високо растиње мора бити на растојању већем од 10 
метара у односу на спољну ивицу пружног појаса.

• У инфраструктурном појасу не планирати постављање 
знакова, извора јаке светлости или било којих предмета 
и справа које бојом, обликом или светлошћу могу 
смањити видљивост железничких сигнала или који 
могу довести у забуну раднике у вези значења сигнал-
них знакова.

• Укрштај водовода, канализације, продуктовода и дру-
гих цевовода са железничком пругом је могуће плани-
рати под углом од 90°, а изузетно се може планирати 
под углом не мањим од 60°. Дубина укопавања испод 
железничке пруге мора износити минимум 1,80 m, 
мерено од коте горње ивице прага до коте горње ивице 
заштитне цеви цевовода (продуктовода).

• На основу Закона о планирању и изградњи (Службени 
гласник РС број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 
121/12, 42/13-УС, 50/12-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 
и 83/18) "Инфраструктура железнице Србије" а.д. као 
имапац јавних овлашћења, има обавезу утврђивања 
услова за изградњу објеката, односно издавање 
локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе, 
услова за прикључење на инфраструктурну мрежу, 
као и за упис права својине на  изграђеном објекту. У 
складу са тим, сви елементи за изградњу објеката, 
друмских саобраћајница као и за сваки продор кому-
налне инфраструктуре кроз труп железничке пруге 
(цевовод, гасовод, оптички и електроенергетски 
каблови и друго) ће бити дефинисани у оквиру посеб-
них техничких услова "Инфраструктура железнице 
Србије" а.д. кроз обједињену процедуру.

4.2. Правила за реализацију водне инфраструктуре

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 инфра-
структуре.

Минимално хоризонтално растојање водоводне мреже 
од других инсталација и објеката инфраструктуре је од 0,7 
до 1,0 m, а вертикално растојање водоводне мреже од 
других инсталација и објеката инфраструктуре 0,5 m.

Задате вредности су растојања од спољне ивице новог 
цевовода до спољне ивице инсталација  и објеката инфра-
структуре.

Уколико није могуће испоштовати тражене услове  
пројектом предвидети одговарајућу заштиту инсталација 
водовода.

Није дозвољено полагање водоводне мреже испод 
објеката високоградње; минимално одстојање од темеља 
објеката износи од 1,0 m, али тако да не угрожава стабил-
ност објеката. 

Дубина укопавања водоводних цеви износи 1,2-1,5 m 
мерено од коте терена, а на месту прикључка новоплани-
раног 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 мин. 1,0 m од сваке 
стране.

На траси новог дистрибутивног водовода предвидети 
одговарајући број  хидраната у свему према важећим про-
писима. Предност дати уградњи надземних хидраната.

Водоводни прикључци

Снабдевање водом из јавног водовода врши се 
прикључком објекта на јавни водовод. 

Прикључак на јавни водовод почиње од споја са водо-
водном мрежом, а завршава се у склоништу за водомер, 
закључно са мерним уређајем. 

Пречник водоводног прикључка са величином и типом 
водомера одређује Јавно комунално предузеће "Водовод 
и канализација" на основу претходно урађеног хидраулич-
ког прорачуна унутрашњих инсталација за објекат, а у складу 
са техничким нормативима и Одлуком  о условима и начину 
организовања послова у вршењу комуналних делатности 
испоруке воде и уклањања вода ("Сл. лист Града Новог 
Сада број 60/2010 и 8/2011) и Правилником о техничким 
условима за прикључење на технички систем за водо-
снабдевање и технички систем канализације ("Сл. лист 
Града Новог Сада број 13/1994).

Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом 
мора имати засебан прикључак. 

Индивидуални водомери, за мерење потрошње воде за 
пословне објекте постављају се у засебно изграђеним шах-
товима који су лоцирани ван објекта у парцели корисника 
0,5 m од регулационе линије.

Код изградње пословних објеката површине преко 150 
m2 код којих је потребна изградња само унутрашње хидрант-
ске мреже (према важећем правилнику и условима про-
тивпожарне полиције) израђује се прикључак пречника DN 
63 mm, са монтажом водомера DN 50 mm.
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Код изградње пословних објеката код којих је неопходна 
спољашња хидрантска мрежа врши се прикључење објеката 
пречником максимално DN 110 mm, са монтажом водомера 
DN 100 mm.

Уколико се планира обједињена водоводна мрежа 
хидрантске и санитарне воде потребно је на прикључку 
уградити комбинован водомер.

Извођење прикључка водовода, као и његова рекон-
струкција су у надлежности Јавно комунално предузеће 
"Водовод и Канализација" Нови Сад.

Услови за изградњу канализационе мреже

Трасу мреже канализације полагати у зони јавне повр-
шине између две регулационе линије у уличном фронту 
једнострано или обострано уколико је  улични фронт  шири 
од 20 m. 

Минимални пречник фекалне канализације је Ø 250 mm, 
а атмосферске Ø 300 mm. 

Трасе фекалне канализације се постављају тако да 
задовољи прописана одстојања у односу на друге инста-
лације и објекте инфраструктуре.

Минимално хоризонтално растојање од других инста-
лација и објеката инфраструктуре је од 0,7 до 1,0 m, а 
вертикално 0,5 m.

Није дозвољено полагање фекалне канализације испод 
објеката високоградње; минимално одстојање од темеља 
објекта износи 1,0 m, али тако да не угрожава стабилност 
објеката.

Сви објекти за сакупљање и третман отпадних вода 
морају бити водонепропусни и заштићени од продирања 
у подземне издани и хаваријског изливања .

Минимална дубина изнад канализационих цеви износи 
1,3 m, мерено од горње ивице цеви (уз испуњење услова 
прикључења индивидуалних објеката), а на месту прикључка 
новопланираног на постојећи цевовод, дубину прикључка 
свести на дубину постојећег цевовода.

На траси предвидети изградњу довољног броја реви-
зионих шахтова на прописаном растојању од 160-200 DN, 
а максимум 50,0 m.

Канализациони прикључци

Прикључак на фекалну канализацију почиње од споја 
са мрежом, а завршава се у ревизионом шахту.

Пречник канализационог прикључка одређује Јавно 
комунално предузеће "Водовод и канализација", а у складу 
са типом објекта, техничким нормативима и Одлуком  о 
условима и начину организовања послова у вршењу кому-
налних делатности испоруке воде и уклањања вода ("Сл. 
лист Града Новог Сада број 60/2010 и 8/2011) и Правил-
ником о техничким условима за прикључење на технички 
систем за водоснабдевање и технички систем канализације 
("Сл. лист Града Новог Сада број 13/1994).

Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом 
мора се прикључити на канализациону мрежу, ако је она 
изграђена. 

Ревизионо окно лоцира се у парцели корисника на 0,5 m 
од регулационе линије парцеле. 

Индустријски објекти и други објекти чије отпадне воде 
садрже штетне материја, могу се прикључити на канали-
зациону мрежу само ако се испред прикључка угради уређај 
за пречишћавање индустријских отпадних вода до про-
писаног квалитета упуштања у канализацију. 

Објекат који се водом снабдева из сопственог изворишта 
може се прикључити на фекалну канализацију под условом 
да постави водомер за мерење исцрпљене воде. 

Прикључење подрумских и сутеренских просторија, као 
и базена на канализациони систем дозвољава се само 
преко аутономног постројења препумпавањем.

Код решавања одвода употребљених вода поступити 
по Одлуци о санитарно-техничким условима за испуштање   
употребљених вода у јавну канализацију (Сл. лист града 
Новог Сада бр. 17/93).

Зауљене атмосферске воде са манипулативних повр-
шина 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. 

Санитарно-фекалне отпадне воде могу се без пречиш-
ћавања испуштати у јавну канализациону мрежу, уз пошто-
вање услова и сагласности надлежног јавног комуналног 
предузећа. 

Технолошке воде се могу испуштати у јавну канализацију. 
Зависно од потреба код загађивача предвидети изградњу 
уређаја за предтретман технолошких отпадних вода, тако 
да њихов квалитет задовољава санитарно-техничке услове 
за испуштање у јавну канализацију, а пре пречишћавања 
на ППОВ, тако да се не ремети рад пречистача у складу 
са Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих 
материја у води и роковима за њихово достизање, Прилог 
2, Глава III, Табела 1 ("Службени гласник РС", број 67/11). 

Извођење прикључка канализације, као и његова 
реконструкција су у  надлежности Јавно комунално преду-
зеће "Водовод и Канализација" Нови Сад.

4.2.3. Правила за уређење енергетске 
   инфраструктуре

Услови за прикључење на електроенергетску мрежу

Прикључење објеката на електроенергетску мрежу 
решити изградњом планиране трансформаторске станице 
или прикључењем на нисконапонску мрежу изградњом 
прикључка који се састоји 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 трансформа-
торске станице. Детаљније услове за прикључење и 
изградњу прикључног вода и положај КПК и ОММ-а при-
бавити од ЕПС Дистрибуција, огранак "Електродистрибуцијa 
Нови Сад".

Услови за прикључење на гасоводну мрежу

Прикључење објеката у гасификациони систем решити 
изградњом гасног прикључка од постојеће гасоводне мреже 
до мерно - регулационог сета. Детаљније услове за при-
кључење 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 
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фасади или у унутрашњости објекта, где ће бити смештен 
типски телекомуникациони орман. Детаљније услове за 
прикључење прибавити од надлежног оператера.

Прикључак на заједнички антенски систем извести према 
условима надлежног оператера.

Прикључак на кабловски дистрибутивни систем извести 
према условима локалног дистрибутера.

5. ПРИМЕНА ПЛАНА

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

Сви у плану наведени законски и подзаконски акти су 
тренутно важећи, a у случају њихове измене или доношења 
нових, примениће се важећи пропис који регулише пред-
метну област. 

Саставни део плана су следећи графички прикази:
размера

1. Извод из Планa генералне регулације 
насељеног места Футог графички приказ 
број 4: План претежне намене површина .............А3

2. План намене површина, саобраћаја, 
регулације и нивелације ............................Р 1 : 2500

3. План регулације површина јавне намене ...Р 1 : 2500
4. План водне инфраструктуре ......................Р 1 : 2500
5. План енергетске инфраструктуре и 

електронских комуникација ........................Р 1 : 2500
6. Синхрон план инфраструктуре ..................Р 1 : 2500

План детаљне регулације радне зоне између канала и 
пруге Нови Сад-Сомбор у Футогу, садржи текстуални део 
који се објављује у „Службеном листу Града Новог Сада”, 
и графичке приказе израђене у три примерка, које својим 
потписом оверава председник Скупштине Града Новог 
Сада. 

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

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

План детаљне регулације радне зоне између канала и 
пруге Нови Сад-Сомбор, у Футогу доступан је на увид 
јавности у згради Скупштине Града Новог Сада, Жарка 
Зрењанина 2, и путем интернет стране www.skupstina.
novisad.rs . 

План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у „Службеном листу Града Новог Сада”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-707/2019-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

558
На основу члана 46. став 1, а у вези са чланом 51б 

Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Репу-
блике 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”, брoj 11/19), Скупштина Града Новог Сада на 
XV седници од 26. маја  године, доноси 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА 

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ЗА 
МЕШОВИТУ НАМЕНУ ЗАПАДНО ОД  

СУБОТИЧКОГ БУЛЕВАРА И СЕВЕРНО ОД 
БУЛЕВАРА ВОЈВОДЕ СТЕПЕ У НОВОМ 

САДУ (ЗБОГ ПРОМЕНЕ ШИРИНЕ КОРИДОРА 
ДАЛЕКОВОДА 110 KV)

Члан 1.

Овом oдлуком, а на основу Одлуке о изради измена и 
допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту 
намену западно од Суботичког булевара и северно од 
Булевара војводе Степе у Новом Саду („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 59/19) мења се и допуњује ПЛАН 
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) (у даљем тексту: План) у делу 
грађевинског подручја Плана, у Катастарској општини (у 
даљем тексту: КО) Нови Сад I, КО Нови Сад IV и КО Футог, 
унутар описаних граница.

Локалитет 1 (заштитни појас далековода 110 кV бр. 1135 
и 1136 ТС Нови Сад III – ТС Нови Сад V), површине 17,20 
hа, у КО Нови Сад I и КО Нови Сад IV, дефинисан је коор-
динатама преломних тачака:

КООРДИНАТЕ  ТАЧАКА

Број                                                                                                                       Y [m] X [m] 

1 7405091,31 5013036,89

2 7405223,05 5012973,85

3 7405713,67 5013197,54

4 7405717,65 5013189,10

5 7406556,03 5013581,60

6 7406542,52 5013610,25

7 7406668,22 5013669,53

8 7406731,08 5013536,46

9 7406605,20 5013477,34

10 7406583,05 5013524,31

11 7406560,95 5013515,47

12 7406352,68 5013417,81
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13 7406132,65 5013315,80

14 7405907,72 5013210,83

15 7405707,74 5013116,84

16 7405453,69 5012997,82

17 7405248,61 5012902,46

18 7405042,58 5012932,05

19 7404825,76 5013046,70

20 7404817,00 5013058,43

21 7404810,37 5013067,27

22 7404806,12 5013072,86

23 7404801,10 5013079,51

24 7404777,82 5013109,75

25 7404764,80 5013127,71

26 7404760,89 5013135,59

27 7404759,11 5013139,18

28 7404755,36 5013146,72

29 7404741,60 5013166,19

30 7404740,89 5013167,47

31 7404739,36 5013170,22

32 7404738,80 5013171,23

33 7404736,42 5013175,78

34 7404712,50 5013217,92

35 7404703,02 5013235,49

36 7404788,66 5013191,71

Локалитет 2 (заштитни појас далековода 110 кV бр. 1135 
и 1136 ТС Нови Сад III – ТС Нови Сад V), површине 0,12 
hа, у КО Нови Сад IV, дефинисан је координатама пре-
ломних тачака:

КООРДИНАТЕ  ТАЧАКА

Број                                                                                                                       Y [m] X [m] 

37 7404409,33 5014249,12

38 7404417,18 5014242,93

39 7404422,73 5014238,56

40 7404446,12 5014218,42

41 7404442,61 5014288,61

42 7404431,80 5014275,78
  

Локалитет 3 (заштитни појас далековода 110 кV бр. 1135 
и 1136 ТС Нови Сад III – ТС Нови Сад V), површине 6,16 
hа, у КО Нови Сад IV и КО Футог, дефинисан је координа-
тама преломних тачака:

КООРДИНАТЕ  ТАЧАКА

Број                                                                                                                       Y [m] X [m] 

43 7404253,96 5015417,77

44 7404303,51 5015477,47

45 7404324,94 5015503,69

46 7404383,42 5015439,22

47 7404397,96 5015152,52

48 7404414,96 5014818,56

49 7404420,16 5014721,18

50 7404326,23 5014800,34

51 7404320,31 5014805,30

52 7404332,37 5014820,04

53 7404341,16 5014830,79

54 7404384,91 5014884,29

55 7404393,79 5014895,15

56 7404401,12 5014904,11

57 7404391,76 5014911,82

58 7404312,50 5014977,14

59 7404306,04 5015101,44

60 7404291,61 5015377,50

Одлуком о изменама и допунама Плана обухваћено је 
23,48 ha.

Члан 2.

У Плану одељак „4. КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА ПРО-
СТОРА“ пододељак „4.1. Претежна намена земљишта 
по целинама“, део „1. Породично становање „Сајлово““ 
у ставу 2. реченица друга брише се.

У пододељку „4.2. Концепција озелењавања“ став 7. 
мења се и гласи: 

„На делу простора испод заштитног појаса далековода 
могуће је формирање мањих пластеника или башти за 
производњу поврћа, воћа и цвећа, уз поштовање услова 
заштите далековода 110 kV датих у пододељку „6.3. Енер-
гетска инфраструктура“ део „Снабдевање електричном 
енергијом“. “  

У одељку „6. ТРАСЕ, КОРИДОРИ И КАПАЦИТЕТИ  
ИНФРАСТРУКТУРЕ“ пододељак „6.2. Водна инфраструк-
тура“ после дела „Подземне воде“ додаје се део  „Водни 
услови“ који гласи:

 „Водни услови

За планирање и изградњу објеката и извођење радова 
у зони мелиорационих канала, важе следећи услови:

− дуж обала мелиорационих канала се мора обезбе-
дити стално проходна и стабилна радно-инспекци-
она стаза ширине минимум 5 m у грађевинском рејону 
(у ванграђевинском рејону 10 m) за пролаз и рад 
механизације која одржава канал; у овом појасу се 
не смеју градити никакви објекти, постављати ограде, 
садити дрвеће и сл.;
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− да се све сувишне унутрашње воде са слива узводно 
од градског подручја, односно са пољопривредног 
земљишта несметано и без успора могу прихватити 
у низводни, зацевљени део канала S-800 и евакуи-
сати у Хидросистем Дунав–Тиса–Дунав (ХС ДТД) 
канал „Нови Сад – Савино Село“;

− при паралелном вођењу уз канал, заштитни коридор 
далековода планирати изван заштитног појаса канала; 
мора се обезбедити несметан и безбедан рад 
механизације за одржавање ових водних објеката;

− на месту укрштања далековода са каналом, обезбе-
дити сигурносну висину далековода од минимум 7 
m од коте терена канала (кота терена је кота обале 
у зони радно инспекционе стазе); 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 
инсталације, уколико је прописан појас заштите 
инсталације шири од 5 m;

− у случају да се планира постављање подземне инфра-
структуре у близини водних објеката, постављање 
инсталација планирати изван експроприационог 
појаса канала, односно изван заштитиног појаса ових 
водних објеката; подземна инфраструктура мора 
бити укопана минимум 1 m испод нивоа терена и 
мора подносити оптерећења тешке грађевинске 
механизације којом се одржавају водни објекти, а 
саобраћа приобалним делом; 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 инсталације, уколико је про-
писан појас заштите инсталације шири од  5 m.

 Услови заштите вода

Приликом израде пројектне документације и изградње 
објеката, морају се предвидети адекватна техничка решења 
у циљу спречавања загађења површинских и подземних 
вода, као и промене постојећег режима воде.

Израда планске, односно техничке документације мора 
бити у складу са општим концептом каналисања, пречи-
шћавања и диспозиције отпадних вода на нивоу Града 
Новог Сада.

Приликом израде пројектне документације морају се 
испоштовати сви дати услови и решења у вези са напред 
наведеним концептом, уз уважавање следећег:

− у канал S-800 и његове притоке, забрањено је 
испуштање било каквих вода осим условно чистих 
атмосферских вода и комплетно пречишћених отпад-
них вода које обезбеђују одржавање минимално 
доброг еколошког статуса, тј. II класе вода водо-
пријемника у складу са Уредбом о граничним вред-
ностима загађујућих материја у површинским и под-
земним водама и седименту и роковима за њихово 
достизање („Службени гласник РС“, број 50/12) и које 
по Уредби о граничним вредностима емисије загађу-
јућих материја у воде и роковима за њихово достизање 
(„Службени гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16), 
задовољавају прописане вредности.

Предвидети сепаратни тип канализационе мреже за 
сакупљање атмосферских и санитарно-фекалних отпадних 
вода.

Атмосферске воде чији квалитет одговара II класи воде 
могу се без пречишћавања одвести у атмосферску 
канализацију, околне површине, ригол и др., путем уређених 
испуста који су осигурани од ерозије.

За атмосферске воде са зауљених и запрљаних 
површина (бензинска пумпа, паркинг и сл.), пре улива у 
градску канализациону мрежу, предвидети одговарајући 
предтретман (сепаратор уља, таложник).

Санитарно-фекалне отпадне воде и технолошке отпадне 
воде могу се испуштати у градску канализациону мрежу, а 
потом одвести на централни градски уређај за пречишћавање 
отпадних вода (УПОВ) Новог Сада. Услове и сагласност 
за прикључење прибавити од Јавног комуналног предузећа 
„Водовод и канализација“ Нови Сад.

Квалитет отпадне воде која се испушта у реципијент 
мора најмање испунити граничне вредности емисије за 
постројење са секундарним пречишћавањем.

Зависно од потреба, код загађивача предвидети 
изградњу уређаја за предтретман технолошких отпадних 
вода, тако да њихов квалитет задовољава санитарно-тех-
ничке услове за испуштање у јавну канализацију, пре 
пречишћавања на УПОВ-у, тако да се не ремети рад пре-
чистача, а у складу са Уредбом о граничним вредностима 
емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово 
достизање, Прилог 2, Глава III, Табела 1.

Мрежу водовода трасирати у свему према условима 
Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ 
Нови Сад.

Уважити и све друге услове које за сакупљање, 
каналисање и диспозицију отпадних вода пропише Јавно 
комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад.

Локација и уређење депоније отпадних материја мора 
бити у складу са одредбама Уредбе о одлагању отпада на 
депоније („Службени гласник РС“, број 92/10). 

За све планиране активности које ће се обављати у 
оквиру обухваћеног подручја, мора се предвидети адекватно 
техничко решење, у циљу спречавања загађења површин-
ских и подземних вода, као и промене постојећег режима 
воде. 

Намена водног земљишта које је у јавној својини Репу-
блике Србије не може се мењати без сагласности Јавног 
водопривредног предузећа „Воде Војводине“ Нови Сад.“

У пододељку „6.3. Енергетска инфраструктура“ део 
„Снабдевање електричном енергијом“ став 2. брише се 
и додаје се седам нових ставова који гласе:

„До ТС 110/20 kV „Нови Сад 5“ која се налази у 
југоисточном делу подручја долазе следећи далеководи 
110 kV у надлежности „Електромрежа Србије“ а.д. Београд:  

 далековод број 1135 ТС Нови Сад 3 – ТС Нови Сад 
5 и

 далековод број 1136 ТС Нови Сад 3 – ТС Нови Сад 5.
Оба постојећа далековода 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, пла-
ниране су следеће активности:
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 изградња новог кабловског вода 110 kV ТС Нови Сад 
5 – ТС Нови Сад 7; заштитни појас овог вода малим 
делом пресеца југоисточну границу Плана;

 повезни вод за планирану ТС 110/20 kV Нови Сад 8 
која ће се градити у радној зони Север 1; тачна траса 
повезног вода ће се одредити израдом билатералне 
студије повезивања између оператора дистрибутивног 
и оператора преносног система и израдом посебног 
плана детаљне регулације; повезивање се иницијално 
сагледава типом „улаз-излаз“ на један од постојећих 
далековода 110 kV 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 од 
29 m до 30 m лево и десно од осе далековода. Заштитни 
појас за ТС на отвореном износи 30 m за напонски ниво 
110 kV и изнад 110 kV.

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.

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;

 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 коришћење прскалица и воде у млазу 
за заливање, уколико постоји могућност да се млаз 
воде приближи на мање од 5 m прoводницима 
далековода напонског нивоа 110 kV;

 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;

 забрањено је складиштење лако запаљивог матери-
јала у заштитном појасу далековода;

 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; 
терен испод далековода се не сме насипати;

 делови цевовода кроз који се испушта флуид морају 
бити удаљени најмање 30 m од најистуренијих делова 
далековода под напоном;

 зидове и темеље објеката (попут сливника, стубова 
контактне мреже/осветљења, хидранта и сл.) извести 
на хоризонталном растојању од најмање 1 m од 110 
kV кабловског вода;

 укрштања прикључака комуналне инфраструктуре 
(осим телекомуникационих) извести под углом који 
није мањи од 60º;

 најмања хоризонтална удаљеност дрвореда од 110 
kV кабловског вода износи 2 m;

 радове у заштитном појасу кабловског 110 kV вода 
изводити ручно или механизацијом која не изазива 
вибрације, оштећење изолациије и плашта кабловског 
вода;  слој земље изнад кабловског вода се може 
скидати до нивоа    0.5 m изнад кабла. “

Досадашњи став 3. постаје став 9. 
У одељку „7. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА“ пододељак „7.1. 

Урбанистичке целине за које је основ за реализацију 
план генералне регулације“ подтачка „7.1.1. Урбанистичке 
целине или делови урбанистичких целина за које је 
основ за реализацију план генералне регулације или 
делом план генералне регулације а делом план детаљне 
регулације“ став 1. алинеја пета мења се и гласи: 

 „- део урбанистичке целине 7 – локалитет 3 (према 
графичком приказу број 3.6. „Локалитет 3“, у размери 
1:1000) где важећи План детаљне регулације 
простора северно од Булевара војводе Степе у Новом 
Саду („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 23/03 
и 50/06) остаје на снази, осим у деловима Плана који 
се односе на планирану регулацију саобраћајнице 
која се сужава, те се на локалитету 3 мења намена 
из саобраћајне површине у стамбено-пословни 
простор испод заштитног појаса далековода;“ 

После алинеје пете додаје се нова алинеја шеста, која 
гласи:

„ – део урбанистичке целине 7 – део простора испод 
заштитног појаса далековода    110 kV, где се ширина 
заштитног појаса далековода и правила уређења и заштите 
далековода спроводе на основу Плана генералне 
регулације, а у свему осталом ће се спроводити према 
плановима детаљне регулације.“ 

Досадашње алинеје шеста и седма постају алинеје седма 
и осма.

У одељку „8. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА И 
ОСТАЛИ УСЛОВИ УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА“ пододељак 
„8.2. Правила уређења и грађења за просторне целине 
које се спроводе на основу плана генералне регулације 
и плана детаљне регулације“ подтачка „8.2.3. Појединачни 
локалитети“ део „Локалитет 3“, став 1. мења се и гласи:
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„Локалитет 3 је намењен стамбено-пословном простору 
и саобраћајници испод заштитног појаса далековода за 
који се примењују услови уређења и изградње за стамбено-
пословни простор из важећег, Плана детаљне регулације 
простора северно од Булевара војводе Степе у Новом 
Саду.“

Члан 3.

Саставни део ове одлуке су следећи графички прикази:      
                                                                                                                                                  Размера
1. Извод из Плана генералне регулације 

простора за мешовиту намену западно 
 од Суботичког булевара и северно од 
 Булевара војводе Степе у Новом Саду
 ‒ локалитети 1, 2 и 3  .............................................А3 

2. План претежне намене са планом 
 саобраћаја, регулације и нивелације 
(локалитети 1, 2 и 3)  ....................................Р 1:5000

3. Начин спровођења Плана 
(локалитети 1, 2 и 3)  ....................................Р 1:5000

4. План површина јавне намене 
(локалитети 1, 2 и 3)  ....................................Р 1:5000

5. План водне инфраструктуре 
(локалитети 1, 2 и 3)  ....................................Р 1:5000

6. План енергетске инфраструктуре и 
електронских комуникација 
(локалитети 1, 2 и 3)  ....................................Р 1:5000

7. Претежна намена простора са планом 
саобраћаја, регулације и нивелације 
 – део целине 7 (локалитет 1 измена и 
допуна Плана) ..............................................  Р 1:5000

8. Претежна намена простора са планом 
 саобраћаја, регулације и нивелације 
 – локалитети 1 и 2 (локалитет 1 измена 
и допуна Плана) ............................................Р 1:2500

9. Претежна намена простора са планом 
саобраћаја, регулације и нивелације 
– локалитет 3 (локалитет 3 измена и 
допуна Плана) ..............................................Р 1:2500.

Члан 4.

Одлука о изменама и допунама Плана генералне 
регулације простора за мешовиту намену западно од  Субо-
тичког булевара и северно од Булевара војводе Степе у 
Новом Саду (због промене ширине коридора далековода 
110 kV) садржи текстуални део који се објављује у „Служ-
беном 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 Скуп-
штини 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 простора за мешовиту намену западно од  Субо-

тичког булевара и северно од Булевара војводе Степе у 
Новом Саду (због промене ширине коридора далековода 
110 kV), доступна је на увид јавности у згради Скупштине 
Града Новог Сада, Жарка Зрењанина број 2, и путем интер-
нет 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: 35-86/2020-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

559
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), Скуп-
штина Града Новог Сада на XV седници од 26. маја  године, 
доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА 

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ 
МЕСТА ФУТОГ (ЗБОГ ПРОМЕНЕ ШИРИНЕ 

КОРИДОРА ДАЛЕКОВОДА 110 KV)
Члан 1.

Овом oдлуком, а на основу Одлуке о изради измена и 
допуна Плана генералне регулације насељеног места Футог 
(због промене ширине коридора далековода 110 kV) 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 61/19) мења се 
и допуњује ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ 
МЕСТА ФУТОГ („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 
45/15 и 21/17) (у даљем тексту: План), за четири локалитета 
у грађевинском и ванграђевинском подручју  Плана, у 
Катастарској општини (у даљем тексту: КО) Футог, унутар 
описаних граница.

Локалитет 1 (заштитни појас далековода 220 kV број 
209/2 ТС Србобран ‒ ТС Сремска Митровица, далековода 
110 kV број 1101/2 ТС Футог ‒ ТС Бачка Паланка, далеко-
вода 110 kV број 1108 ТС Нови Сад 3 ‒ ТС Футог, далеко-
вода 35 kV ТС Нови Сад 2 ‒ ТС Футог, далековода 35 kV 
ТС Челарево ‒ ТС Футог и далековода 35 kV ТС Бачки 
Петровац ‒ ТС Футог), површине 146,76 hа, у КО Футог, 
дефинисан је координатама преломних тачака:
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КООРДИНАТЕ  ТАЧАКА КООРДИНАТЕ  ТАЧАКА КООРДИНАТЕ  ТАЧАКА КООРДИНАТЕ  ТАЧАКА

Број                                                                                                                       Y [m] X [m]   X [m]   Број                                                                                                                       Y [m] X [m]   X [m]   Број                                                                                                                       Y [m] X [m]   X [m]   Број                                                                                                                       Y [m] X [m]   X [m]   

1 7392281,53 5020521,94 60 7394280,47 5015486,68 119 7398402,04 5013584,38 178 7395984,61 5016328,22

2 7392289,51 5020469,85 61 7393964,46 5015652,69 120 7398499,86 5013579,50 179 7395793,75 5016581,94

3 7392326,58 5020434,19 62 7393650,46 5015816,69 121 7398780,79 5013563,69 180 7395632,47 5016797,77

4 7392645,14 5020133,08 63 7393410,29 5015942,92 122 7398930,74 5013555,77 181 7395494,10 5016982,67

5 7393046,40 5019753,05 64 7393417,55 5015873,58 123 7399201,83 5013539,92 182 7395356,23 5017167,71

6 7393365,06 5019452,09 65 7393623,54 5015765,31 124 7399403,83 5013527,85 183 7395241,09 5017322,25

7 7393641,01 5019189,22 66 7393937,54 5015601,31 125 7399489,54 5013520,76 184 7395143,74 5017454,04

8 7393793,75 5019045,57 67 7394253,53 5015435,32 126 7399587,09 5013515,96 185 7394986,99 5017661,00

9 7393926,89 5018920,91 68 7394568,56 5015270,30 127 7399740,79 5013509,00 186 7394843,87 5017854,43

10 7394033,97 5018885,24 69 7394884,53 5015105,32 128 7399889,80 5013501,49 187 7394786,58 5017931,93

11 7394148,75 5018728,56 70 7395199,51 5014939,33 129 7400033,18 5013495,15 188 7394712,34 5018030,98

12 7394299,02 5018528,56 71 7395474,52 5014795,32 130 7400181,84 5013488,93 189 7394703,88 5018042,60

13 7394420,20 5018366,87 72 7395738,53 5014656,32 131 7400334,85 5013477,86 190 7394710,32 5018052,85

14 7394541,33 5018205,11 73 7396058,69 5014489,10 132 7401415,14 5013419,27 191 7394927,31 5018372,16

15 7394635,31 5018080,42 74 7396415,59 5014484,00 133 7401421,89 5013450,95 192 7395149,84 5018707,85

16 7394423,67 5017765,81 75 7396765,59 5014479,00 134 7400336,87 5013509,80 193 7395354,83 5019005,40

17 7394212,75 5017453,93 76 7397095,56 5014474,00 135 7400183,66 5013520,88 194 7395524,02 5019350,83

18 7394119,69 5017317,84 77 7397295,57 5014471,00 136 7400034,55 5013527,12 195 7395584,52 5019474,06

19 7393914,55 5017010,63 78 7397462,35 5014468,49 137 7399891,31 5013533,45 196 7395512,08 5019503,47

20 7393677,55 5016654,63 79 7397583,07 5014345,36 138 7399742,32 5013540,96 197 7395453,98 5019385,17

21 7393472,55 5016347,64 80 7397702,23 5014222,18 139 7399588,60 5013547,93 198 7395287,17 5019044,60

22 7393381,95 5016211,74 81 7397906,19 5014012,22 140 7399491,64 5013552,69 199 7395087,68 5018749,82

23 7393394,83 5016090,44 82 7398030,44 5013883,77 141 7399406,11 5013559,77 200 7394862,69 5018415,84

24 7393537,45 5016304,37 83 7398131,13 5013777,42 142 7399203,72 5013571,87 201 7394654,25 5018108,46

25 7393742,45 5016611,37 84 7398207,15 5013698,94 143 7398932,51 5013587,72 202 7394566,92 5018224,33

26 7393979,45 5016967,37 85 7398281,53 5013622,08 144 7398782,54 5013595,64 203 7394445,82 5018386,05

27 7394184,31 5017274,16 86 7398290,27 5013617,28 145 7398513,03 5013610,81 204 7394324,62 5018547,77

28 7394277,25 5017410,07 87 7398195,58 5013629,06 146 7398539,32 5013740,44 205 7394174,45 5018747,63

29 7394488,33 5017722,19 88 7398065,00 5013636,30 147 7398533,15 5013741,02 206 7394053,76 5018912,37

30 7394684,96 5018014,48 89 7397909,66 5013643,81 148 7398544,19 5013762,03 207 7393943,65 5018949,05

31 7394760,90 5017912,85 90 7397767,84 5013607,32 149 7398877,14 5014442,21 208 7393815,65 5019068,90

32 7394818,14 5017835,40 91 7397542,27 5013549,86 150 7400391,09 5014606,01 209 7393663,01 5019212,46

33 7394961,37 5017641,82 92 7397242,85 5013651,63 151 7401442,17 5015611,92 210 7393387,09 5019475,31

34 7395118,12 5017434,88 93 7396505,94 5013900,24 152 7401393,27 5015653,95 211 7393068,38 5019776,30

35 7395215,39 5017303,19 94 7395989,93 5014072,71 153 7401266,93 5015532,93 212 7392667,14 5020156,31

36 7395330,57 5017148,59 95 7395563,68 5014215,92 154 7401014,96 5015290,96 213 7392348,66 5020457,35

37 7395468,46 5016963,53 96 7395286,07 5014309,26 155 7400782,98 5015069,98 214 7397507,85 5014467,79

38 7395606,84 5016778,62 97 7395007,40 5014403,88 156 7400557,94 5014854,94 215 7397804,55 5014463,00

39 7395768,15 5016562,74 98 7394331,03 5014630,87 157 7400363,06 5014667,78 216 7398074,57 5014459,00

40 7395958,98 5016309,06 99 7394207,44 5014672,82 158 7400204,92 5014650,84 217 7398360,59 5014455,00

41 7396102,50 5016115,86 100 7393781,19 5014815,39 159 7399895,90 5014617,83 218 7398624,59 5014451,23
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42 7396265,88 5015895,75 101 7393795,93 5014776,72 160 7399553,90 5014580,83 219 7398709,96 5014311,47

43 7396389,96 5015732,65 102 7394197,23 5014642,49 161 7399190,87 5014541,83 220 7398571,96 5014029,76

44 7396510,88 5015568,71 103 7394320,79 5014600,55 162 7398836,91 5014503,08 221 7398443,26 5013767,29

45 7396636,84 5015401,88 104 7394997,16 5014373,57 163 7398758,97 5014342,49 222 7398439,86 5013749,67

46 7396888,74 5015064,76 105 7395275,83 5014278,94 164 7398657,41 5014508,77 223 7398392,62 5013754,06

47 7397081,01 5014864,73 106 7395553,49 5014185,59 165 7398361,41 5014513,00 224 7398383,49 5013709,21

48 7397382,69 5014549,74 107 7395979,76 5014042,37 166 7398075,43 5014517,00 225 7398375,69 5013670,90

49 7397404,62 5014527,37 108 7396495,75 5013869,91 167 7397805,45 5014521,00 226 7398364,49 5013615,90

50 7397296,43 5014529,00 109 7397232,58 5013621,32 168 7397495,45 5014526,00 227 7398356,35 5013617,52

51 7397096,44 5014532,00 110 7397540,97 5013516,51 169 7397450,11 5014526,68 228 7398301,16 5013647,80

52 7396766,41 5014537,00 111 7397775,78 5013576,32 170 7397405,67 5014572,00 229 7398230,14 5013721,19

53 7396416,41 5014542,00 112 7397912,95 5013611,61 171 7397104,10 5014886,88 230 7398154,24 5013799,55

54 7396073,31 5014546,90 113 7398063,34 5013604,35 172 7396913,18 5015085,50 231 7398053,56 5013905,89

55 7395765,47 5014707,68 114 7398192,71 5013597,17 173 7396662,43 5015421,10 232 7397929,17 5014034,49

56 7395501,48 5014846,68 115 7398314,39 5013582,03 174 7396536,52 5015587,85 233 7397725,20 5014244,45

57 7395226,49 5014990,67 116 7398311,26 5013565,46 175 7396415,57 5015751,84 234 7397605,99 5014367,68

58 7394911,47 5015156,68 117 7398370,07 5013553,57 176 7396291,46 5015914,98

59 7394595,44 5015321,70 118 7398374,27 5013576,20 177 7396128,20 5016134,93

Локалитет 2 (заштитни појас далековода 110 kV број 127/1 ТС Нови Сад 3 ‒ ТС Нови    Сад 1 и заштитни појас дале-
ковода 35 kV ТС Нови Сад 2 ‒ ТС Футог), површине 18,97 hа, у КО Футог, дефинисан је координатама преломних тачака:

КООРДИНАТЕ  ТАЧАКА

Број Y [m]   X [m] X [m]

235 7402700,12 5016308,85

236 7402776,11 5016331,75

237 7402745,17 5016244,34

238 7402659,17 5016000,32

239 7402573,17 5015758,33

240 7402484,20 5015505,41

241 7402390,18 5015236,37

242 7402303,05 5014990,62

243 7402305,00 5014752,27

244 7402306,14 5014618,27

245 7402644,07 5015105,45

246 7402907,76 5015470,25

247 7402984,51 5015576,35

248 7403074,18 5015702,02

249 7403162,84 5015824,42

250 7403329,02 5016055,60

251 7403413,52 5016173,29

252 7403483,50 5016268,63

253 7403516,48 5016259,49

254 7403439,42 5016154,50

255 7403355,01 5016036,94

256 7403188,79 5015805,69

257 7403100,16 5015683,35

258 7403010,50 5015557,68

259 7402933,68 5015451,49

260 7402670,19 5015086,95

261 7402328,03 5014593,67

262 7402306,62 5014562,44

263 7402307,00 5014518,29

264 7402307,57 5014455,73

265 7402222,42 5014496,28

266 7402233,24 5014511,99

267 7402242,93 5014526,12

268 7402241,00 5014751,73

269 7402238,95 5015001,38

270 7402329,82 5015257,63

271 7402423,80 5015526,59

272 7402512,83 5015779,67

273 7402598,83 5016021,68

274 7402684,83 5016265,66
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Локалитет 3 (заштитни појас далековода 110 kV број 
1135 и број 1136 ТС Нови Сад 3 ‒ ТС Нови Сад 5), површине 
6,27 hа, у КО Футог, дефинисан је координатама преломних 
тачака:

КООРДИНАТЕ  ТАЧАКА

Број Y [m]   X [m] X [m]

275 7404280,32 5016068,63

276 7404371,78 5016043,29

277 7404353,47 5015975,19

278 7404320,76 5015743,30

279 7404296,33 5015533,73

280 7404338,42 5015487,34

281 7404269,04 5015403,11

282 7404189,35 5015488,31

283 7404260,53 5015994,79

Локалитет 4 (заштитни појас далековода 220 kV број 
209/2 ТС Србобран ‒ ТС Сремска Митровица), површине 
7,97 hа, у КО Футог, дефинисан је координатама преломних 
тачака:

КООРДИНАТЕ  ТАЧАКА

Број Y [m]   X [m] X [m]

284 7396698.05 5022409,51

285 7396716,22 5022401,74

286 7396721,07 5022399,66

287 7396719,88 5022360,55

288 7396766,82 5022325,40

289 7396730,75 5022042,79

290 7396698,95 5021746,80

291 7396551,02 5021445,84

292 7396497,08 5021335,43

293 7396461,20 5021439,66

294 7396480,98 5021480,16

295 7396623,05 5021769,20

296 7396656,27 5022051,55

297 7396697,24 5022376,15

Одлуком о изменама и допунама Плана обухваћено је 
179,97 ha.

Члан 2.

У Плану одељак „8. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ И 
УСЛОВИ УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ“ пододељак „8.2. 
Водна инфраструктура“ после подтачке „8.2.7. Водни 
услови“ додаје се подтачка „8.2.8. Водни услови у зони 
заштитног појаса далековода“ која гласи:

„8.2.8. Водни услови у зони заштитног појаса 
    далековода

За планирање и изградњу објеката и извођење радова 
у зони Футошког насипа –насипа друге одбрамбене линије 
реке Дунав, уважити следеће:

 није дозвољена изградња било каквих грађевинских 
објеката који задиру у тело насипа; забрањено је на 
насипу копати и одлагати материјал, садити дрвеће 
и обављати друге радње којима се може угрозити 
стабилност насипа друге одбрамбене линије;

 мора се обезбедити сигурносна висина далековода 
изнад круне насипа, која не сме бити мања од 7 m;

 у појасу ширине 10 m од обе ножице постојећег насипа 
друге одбрамбене линије мора се оставити слободан 
пролаз за радно инспекциону стазу, за возила и 
механизацију службе одбране од поплаве и 
спровођење одбране од поплаве; у том појасу није 
дозвољена градња објеката, постављање ограда и 
сл.; нити постављање цевовода, каблова и друге 
подземне инфраструктуре; при томе, укупна ширина 
појаса за тело насипа и заштитне појасеве с обе 
стране не сме бити мања од 25 m (односи се на 
деонице насипа у високом терену где је круна насипа 
приближно на коти терена); изузетак је деоница на 
којој је предвиђена изградња зида, код новог гробља, 
уз који треба предвидети заштитни појас ширине 10 
m са брањене стране;

 приликом одбране од поплава и радова на редовном 
одржавању насипа, надлежне службе водопривреде 
задржавају право кретања у целој зони насипа.

За планирање и изградњу објеката и извођење радова 
у зони канала Хидросистема Дунав–Тиса–Дунав „Нови Сад 
– Савино Село“ (канал Хс ДТД), уважити следеће:

 дуж обала канала се мора обезбедити стално 
проходна и стабилна радно-инспекциона стаза 
ширине минимум 10 m за пролаз и рад механизације 
која одржава канал; у овом појасу се не смеју градити 
никакви објекти,постављати ограде, садити дрвеће 
и сл. нити постављање цевовода, каблова и друге 
подземне инфраструктуре;

 на месту укрштања коридора далековода са каналом 
Хс ДТД, мора се обезбедити сигурносна висина 
далековода изнад високог пловидбеног нивоа (ВПН) 
канала, која не сме бити мања од 15 m; 

 укрштања инсталација са каналом планирати што је 
могуће ближе углу од 90° у односу на осу канала;

 мора се обезбедити сигурносна висина далековода 
изнад круне високе депоније уз канал, која не сме 
бити мања од 7 m.

За планирање и изградњу објеката и извођење радова 
у зони мелиорационих канала, уважити следеће:

 дуж обала мелиорационих канала се мора обезбедити 
стално проходна и стабилна радно-инспекциона стаза 
ширине минимум 5 m у грађевинском рејону (у 
ванграђевинском рејону 10 m) за пролаз и рад 
механизације која одржава канал; у овом појасу се 
не смеју градити никакви објекти, постављати ограде, 
садити дрвеће и сл;

 при паралелном вођењу уз канал, заштитни коридор 
далековода планирати изван заштитног појаса канала; 
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мора се обезбедити несметан и безбедан рад 
механизације за одржавање ових водних објеката;

 на месту укрштања далековода са каналом, обез-
бедити сигурносну висину далековода од минимум 
7 m од коте терена канала (кота терена је кота обале 
у зони радно инспекционе стазе); 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 
инсталације, уколико је прописан појас заштите 
инсталације шири од 5 m;

 у случају да се планира постављање подземне 
инфраструктуре у близини водних објеката, постав-
љање инсталација планирати изван експропријационог 
појаса канала односно изван заштитиног појаса ових 
водних објеката; подземна инфраструктура мора 
бити укопана минимум 1 m испод нивоа терена и 
мора подносити оптерећења тешке грађевинске 
механизације којом се одржавају водни објекти, а 
саобраћа приобалним делом; 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 инсталације, 
уколико је прописан појас заштите инсталације  шири 
од 5 m.

Услови заштите вода:
 приликом израде пројектне документације и изградње 

објеката морају се предвидети адекватна техничка 
решења, у циљу спречавања загађења површинских 
и подземних вода, као и промене постојећег режима 
воде;

 израда планске, односно техничке документације 
мора бити у складу са општим концептом каналисања, 
пречишћавања и диспозиције отпадних вода на нивоу 
Града Новог Сада. 

Приликом израде Плана морају се испоштовати сви 
дати услови и решења у вези са напред наведеним кон-
цептом, уз уважавање следећег:

 у реку Дунав, мелиорационе и отворене канале, 
забрањено је испуштање било каквих вода осим 
условно чистих атмосферских вода и комплетно 
пречишћених отпадних вода које обезбеђују 
одржавање минимално доброг еколошког статуса, 
тј. II класе вода водопријемника у складу са Уредбом 
о граничним вредностима загађујућих материја у 
површинским и подземним водама и седименту и 
роковима за њихово достизање („Службени гласник 
РС“, број 50/12) 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;

 предвидети сепаратни тип канализационе мреже за 
сакупљање атмосферских и санитарно-фекалних 
отпадних вода;

 атмосферске воде чији квалитет одговара II класи 
воде могу се без пречишћавања одвести у атмо-
сферску канализацију, околне површине, ригол и др., 
путем уређених испуста који су осигурани од ерозије;

 за атмосферске воде са зауљених и запрљаних 
површина (бензинска пумпа, паркинг и сл.), пре улива 
у градску канализациону мрежу, предвидети одго-
варајући предтретман (сепаратор уља, таложник);

 санитарно-фекалне отпадне воде и технолошке 
отпадне воде могу се испуштати у градску канали-
зациону мрежу, а потом одвести на централни градски 
УПОВ Новог Сада; услове и сагласност за прикључење 
прибавити од Јавног комуналног предузећа „Водовод 
и канализација“ Нови Сад;

 квалитет отпадне воде која се испушта у реципијент 
мора најмање испунити граничне вредности емисије 
за постројење са секундарним пречишћавањем;

 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, пре пречишћавања на УПОВ-у, тако 
да се не ремети рад пречистача, а у складу са 
Уредбом о граничним вредностима емисије загађу-
јућих материја у воде и роковима за њихово 
достизање, Прилог 2, Глава III, Табела 1; 

 мрежу водовода трасирати у свему према условима 
Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализа-
ција“ Нови Сад;

 уважити и све друге услове које за сакупљање, 
каналисање и диспозицију отпадних вода пропише 
Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ 
Нови Сад;

 локација и уређење депоније отпадних материја мора 
бити у складу са одредбама Уредбе о одлагању 
отпада на депоније („Службени гласник РС“, број 
92/10);

 за све планиране активности које ће се обављати у 
оквиру предметне локације, мора се предвидети 
адекватно техничко решење, у циљу спречавања 
загађења површинских и подземних вода, као и 
промене постојећег режима воде.“.

У пододељку „8.3. Енергетска инфраструктура“ 
подтачка „8.3.3. Енергетска инфраструктура у атару“ ст. 
1. и 2. бришу се и додаје се девет нових ставова који гласе: 

„Преко подручја прелазе следећи далеководи 220 kV и 
110 kV у надлежности „Електромрежа Србије“ а.д. Београд:

 далековод 220 kV  број 209/2 ТС Сремска Митровица 
2 – ТС Србобран;

 далековод 110 kV број 1011/2 ТС Челарево – ТС 
Футог;

 далековод 110 kV број 1108 ТС Нови Сад 3 – ТС 
Футог;

 далековод 110 kV број 127/1 ТС Нови Сад 1– ТС Нови 
Сад 3;

 далековод 110 kV број 1135 ТС Нови Сад 3 – ТС Нови 
Сад 5;

 далековод 110 kV број 1136 ТС Нови Сад 3 – ТС Нови 
Сад 5.

Сви далеководи 110 kV задржавају своју трасу. На свим 
далеководима могућа је  реконструкција, адаптација и 
санација у сврху одржавања и ревитализације система. 
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Према условима „Електромрежа Србије“ а.д. Београд пла-
ниране су следеће активности:

 опремање поља 110 kV број 13 у ТС Сремска 
Митровица 2 за стављање далековода 220 kV  број 
209/2 под напон 110 kV;

 преусмеравње 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;

 адаптација далековода 110 kV број 127/1 на деоници 
од стуба број 29 до ТС Нови Сад 3; адаптација 
подразумева замену фазног проводника, заштитног 
ужета, изолације и спојне и овесне опреме.

У случају градње испод или у близини далековода 
потребна је сагласност „Електромрежа Србије“ а.д. Бео-
град, 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 110 kV број 1011/2, 1108, 1135 и 1136, 
29 m од осе далековода;

 за далековод 110 kV број 127/1, 31,5 m од осе 
далековода;

 за далековод 220 kV број 209/2, 39 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 прелазе и далеководи 35 kV који је у 
надлежности „ЕПС Дистрибуција“, Огранак „Електроди-
стрибуција Нови Сад“:

 далековод 35 kV ТС Нови Сад 2 ‒ ТС Футог; 
 далековод 35 kV ТС Челарево ‒ ТС Футог и 
 далековод 35 kV ТС Бачки Петровац ‒ ТС Футог.

 Заштитни појас за овај далековод износи 16 m лево и 
десно од осе далековода, а услови заштите су исти као за 
далеководе 110 kV. Далеководи 35 kV су планирани 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, односно 6 m у односу на 
проводнике далековода напонског нивоа 220 kV;

 забрањено је коришћење прскалица и воде у млазу 
за заливање, уколико постоји могућност да се млаз 
воде приближи на мање од 5 m прoводницима 
далековода напонског нивоа 110 kV, односно на мање 
од 6 m у односу на проводнике далековода напонског 
нивоа 220 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; 
терен испод далековода и око стубова далековода 
се не сме насипати;

 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, односно на мање од 6 m у 
односу на проводнике далековода напонског нивоа 
220 kV; 

 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;

 делови цевовода кроз који се испушта флуид морају 
бити удаљени најмање 30 m од најистуренијих делова 
далековода под напоном;

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

Досадашњи ст. 3. до 6. постају ст. 10. до 13.

У одељку „10. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА ПЛАНА ГЕНЕ-
РАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ“, после пододељка „10.2. Простори 
за које је основ за реализацију план детаљне регулације“ 
додаје се нови пододељак „10.3. Простори за које је основ 
за реализацију план детаљне регулације и план гене-
ралне регулације (дуални режим)“ који гласи:

„10.3. Простори за које је основ за реализацију 
   план детаљне регулације и план 
   генералне регулације (дуални режим)

Основ за спровођење на деловима простора за које је 
обавезна израда плана детаљне регулације, а налазе се 
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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 планова детаљне 
регулације дефинисана су у одељку „13. ПРАВИЛА 
УСМЕРАВАЈУЋЕГ КАРАКТЕРА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНОВА 
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 тих планова.“.

Досадашњи пододељак „10.3. Простори за које ће се 
израдити урбанистички пројекат“ постаје пододељак 
„10.4. Простори за које ће се израдити урбанистички 
пројекат“, а досадашњи пододељак „10.4. Подручја за 
које ће се израдити просторни план подручја посебне 
намене“ постаје пододељак „10.5. Подручја за које ће се 
израдити просторни план подручја посебне намене“.

У одељку „13. ПРАВИЛА УСМЕРАВАЈУЋЕГ КАРАК-
ТЕРА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНОВА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ“ 
пододељак „13.2. Део просторне целине 2“ подтачка 
„13.2.1. Пословање на улазним правцима“ став 3. рече-
ница трећа мења се и гласи:

„У зони магистралног гасовода дефинисан је заштитни 
коридор ширине 30 m обострано, а за далеководе је зона 
заштите различита 16–29 m, зависно од напонске снаге 
35–220 kV.“ .

Подтачка „13.2.5. Планирани далеководи“ брише се.

Члан 3.

Саставни део ове одлуке су следећи графички прикази:
Размера

1. Извод из Плана генералне регулације насе-
 љеног места Футог – План претежне намене 
 земљишта  ..................................................................  А3
2. Начин спровођења Плана – локалитети 
 1, 2, 3 и 4  ............................................................1:20 000
3. План претежне намене земљишта 
 – локалитети 1, 2, 3 и 4 ......................................1:20 000
4. План намене земљишта грађевинског 
 подручја – локалитет 1 ....................................... 1:5 000
5. План регулације површина јавне намене 
 – локалитети 1, 2, 3 и 4 ..................................... 1:20 000
6. План регулације површина јавне намене 
 грађевинског подручја са планом саобраћаја 
 и нивелације – локалитет 1  ............................... 1:5 000
7. План површина јавне намене са примарним 
 саобраћајним коридорима – локалитети 
 1, 2, 3 и 4 .............................................................1:20 000
8. План водне инфрастуктуре – локалитети 
 1, 2, 3 и 4  ............................................................1:20 000 
9. План водне инфрастуктуре грађевинског 
 подручја – локалитет 1 ........................................1:5 000
10. План енергетске инфраструктуре 
 – локалитети 1, 2, 3 и 4 ......................................1:20 000
11. План енергетске инфрастуктуре 
 грађевинског подручја – локалитет 1 ................1:5 000.

Одлука о изменама и допунама Плана генералне 
регулације насељеног места Футог (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 Скуп-
штини 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 насељеног места Футог (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 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: 35-198/2020-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

560
На основу члана 46. став 1, а у вези са чланом 51б 

Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Репу-
блике 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 
XV седници од 26. маја 2021. године, доноси 

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НОВОГ 
ГРАДСКОГ ЦЕНТРА СА ОКРУЖЕЊЕМ У 
НОВОМ САДУ (ЛОКАЛИТЕТ КОМПЛЕКСА 

ДЕЧИЈЕ БОЛНИЦЕ)
Члан 1.

На основу ове одлуке израдиће се одлука о изменама 
и допунама Плана генералне регулације новог градског 
центра са окружењем у Новом Саду („Службени лист Града 
Новог Сада”, бр. 39/11, 14/14, 8/16, 82/16, 50/17, 42/18, 22/19 
и 43/19) (у даљем тексту: План), за локалитет комплекса 
Дечије болнице, по скраћеном поступку, без спровођења 
поступка раног јавног увида.
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Члан 2.

Одлуком о изменама и допунама Плана обухватиће се 
део грађевинског подручја Плана у Катастарској општини 
Нови Сад I, унутар описане границе.

За почетну тачку описа границе дела грађевинског 
подручја Плана, утврђена је тачка на тромеђи парцела бр. 
7526/1, 7515 и 7530/1. Од ове тачке у правцу запада граница 
прати јужну границу парцела бр. 7526/1 и 7526/2 и управним 
правцем долази до осовине Улице хајдук Вељкове, затим 
скреће ка северу, прати осовину Улице хајдук Вељкове до 
пресека са управним правцем повученим из тромеђе 
парцела бр. 7527/2, 7527/1 и 10492/1. Даље, граница скреће 
ка истоку, прати претходно описан правац и северну границу 
парцела бр. 7527/2, 7527/1 и 5727/3, затим скреће ка југу, 
прати источну границу парцела бр. 7527/1 и 7526/1 и долази 
до почетне тачке описа границе одлуке о изменама и 
допунама Плана. 

 Одлуком о изменама и допунама Плана обухватиће се 
1,17 ha.   

Члан 3.

Услови и смернице за уређење и грађење обухваћеног 
подручја дефинисани су Генералним планом града Новог 
Сада до 2021. године − пречишћен текст („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 39/06), којим је обухваћени простор 
претежно намењен специјализованом центру – Клиничком 
центру и Планом, којим је обухваћени простор претежно 
намењен јавној служби – здравственој установи, Дечијој 
болници.

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 изградњу нових 
објеката и надоградњу и реконструкцији постојећих објеката 
у функцији Дечије болнице. 

Члан 5.

Рок за израду одлуке о изменама и допунама Плана је 
три месеца од дана ступања на снагу ове одлуке. 

Члан 6.

 Средства за израду одлуке о изменама и допунама 
Плана обезбеђена су у Програму уређивања грађевинског 
земљишта за 2021. годину („Службени лист Града Новог 
Сада”, бр. 59/20, 5/21, 9/21 и 15/21). 

Члан 7.

Одлуку о изменама и допунама Плана израдиће Јавно 
предузеће „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад.

Члан 8.

Саставни део ове одлуке су Решење о неприступању 
изради стратешке процене утицаја одлуке о изменама и 
допунама Плана генералне регулације новог градског 
центра са окружењем у Новом Саду на животну средину и 
графички приказ обухвата планског подручја којe се мења.  

Члан 9.

Јавни увид обавиће се излагањем нацрта одлуке о изме-
нама и допунама Плана генералне регулације новог град-
ског центра са окружењем у Новом Саду (локалитет ком-
плекса Дечије болнице), у трајању од 15 дана, у приземљу 
пословне зграде Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за 
урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара број 3 и у 
просторијама Месне заједнице „Народни хероји“, Нови Сад, 
Мајевичка улица број 2б, у оквиру кога ће се одржати једна 
јавна презентација, 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-i-gradjevinske-poslove-0.

Члан 10.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 35-244/2021-I
26. мај 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-501-1/2021-86 
од 22.03.2021. године , доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРО-
ЦЕНЕ УТИЦАЈА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУ-
НАМА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НОВОГ 
ГРАДСКОГ ЦЕНТРА СА ОКРУЖЕЊЕМ У НОВОМ 

САДУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

Не приступа се изради стратешке процене утицаја одлуке 
о изменама и допунама Плана генералне регулације новог 
градског центра са окружењем у Новом Саду на животну 
средину, којом ће бити обухваћен простор у границама 
одређеним одлуком о изради измена и допуна Плана гене-
ралне регулације новог градског центра са окружењем у 
Новом Саду (локалитет комплекса Дечије болнице).

 О б р а з л о ж е њ е

Законом о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину (''Службени гласник Републике Србије'' бр. 135/04 и 
88/10) прописано је да се стратешка процена врши за пла-
нове, програме и основе у области просторног и урбани-
стичког планирања. 

Одлуку о изради стратешке процене доноси орган над-
лежан за припрему плана, по претходно прибављеном 
мишљењу органа надлежног за послове заштите животне 
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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 про-
сторног и урбанистичког планирања за које се израђује 
стратешка процена утицаја на животну средину. Поред 
тога прописано је да за измене планских докумената, орган 
надлежан за припрему плана може одлучити, по претходно 
прибављеном мишљењу органа надлежног за послове 
заштите животне средине и других заинтересованих органа 
и организација, да се не израђује стратешка процена утицаја 
на животну средину.

Услови и смернице за уређење и грађење обухваћеног 
подручја дефинисани су Генералним планом града Новог 
Сада до 2021. године − пречишћен текст („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 39/06) (у даљем тексту: Генерални 
план) којим је обухваћени простор претежно намењен 
специјализованом центру-Клиничком центру, и Планом 
генералне регулације новог градског центра са окружењем 
у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада”, бр. 
39/11, 14/14, 8/16, 82/16, 50/17, 42/18, 22/19 и 43/19), којим 
је обухваћени простор претежно намењен јавној служби-
здравственој установи Дечијој болници.

Одлуком о изради измена и допуна Плана генералне 
регулације новог градског центра са окружењем у Новом 
Саду (локалитет комплекса Дечије болнице) обухватиће 
се локалитет у Катастарској општини Нови Сад I, површине 
1,17 ha.

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 изградњу нових 
објеката и надоградњу и реконструкцији постојећих објеката 
у функцији Дечије болнице.

С обзиром на то да се ради о изменама и допунама 
планског документа за које је оцењено да не постоји 
могућност значајнијег утицаја на животну средину, на основу 
члана 4. Одлуке о одређивању врсте планских докумената 
за које се израђује стратешка процена утицаја на животну 
средину („Службени лист града Новог Сада“, бр. 48/09), 
доноси се решење о неприступању изради стратешке про-
цене утицаја на животну средину.

Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте 
који буду реализовани на основу одлуке о изменама и допу-
нама Плана генералне регулације новог градског центра 
са окружењем 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 диспо-
зитиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ 
И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ 
Број: V-35-244/21
25. март 2021. године
НОВИ САД

в.д. начелника
Дејан Михајловић, с.р.

561
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”, брoj 11/19), Скуп-
штина Града Новог Сада на XV седници од 26. маја 2021. 
године, доноси 

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ПОДРУЧЈА ЗАПАДНО ОД ДРЖАВНОГ ПУТА 

IБ-12 У НОВОМ САДУ

Члан 1.

На основу ове одлуке израдиће се план детаљне 
регулације подручја западно од Државног пута IБ-12 у Новом 
Саду (у даљем тексту: План).

Члан 2.

Планом ће се обухватити грађевинско подручје у 
Катастарској општини Нови Сад III, унутар описане оквирнe 
границе.

За почетну тачку описа оквирне границе Плана утврђена 
је тачка на пресеку јужне регулационе линијe ДП А1 (Е-75) 
(парцела број 3296/1) и продуженог правца источне пла-
ниране регулационе линије планиране улице. Од ове тачке 
у правцу југоистока граница прати јужну регулациону линију 
ДП А1 (Е-75) и западну регулациону линију петље до 
тромеђе парцела бр. 3298/2, 239/26 и 3298/1 (канал), затим 
скреће ка северу, прати границу парцела бр. 239/25 и 3298/1 
(канал) и у правцу југозапада прати западну регулациону 
линију режијске саобраћајнице (западно од ДП 12). Даље, 
граница прати северозападну регулациону линију рас-
крснице дефинисане осовинским тачкама бр. 10880 и 10034, 
затим скреће ка северу, прати источну регулациону линију 
планиране саобраћајнице и њеним продуженим правцем 
долази до почетне тачке описа оквирне границе Плана. 

  Планом ће се обухватити приближно 29,40 ha.
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Члан 3.

Услови и смернице за уређење и грађење обухваћеног 
подручја дефинисани су Планом генералне регулације 
простора за мешовиту намену у северном делу града, дуж 
путева М-7 и Е-75 у Новом Саду („Службени лист Града 
Новог Сада”, бр. 30/14, 35/19 и 9/20) (у даљем тексту: План 
генералне регулације), којим је обухваћено подручје пре-
тежно намењено пословању на улазним правцима.

Члан 4.

Циљ израде Плана је преиспитивање важећег планског 
решења и његово усклађивање са могућностима реали-
зације, у складу са новим захтевима и потребама корисника 
простора. 

Члан 5. 

Концептуални оквир планирања одређен је Планом 
генералне регулације.

Члан 6.

Рок за израду Плана је три месеца од  дана ступања на 
снагу ове одлуке. 

Члан 7.

Средства за израду Плана обезбеђена су у Програму 
уређивања грађевинског земљишта. 

Члан 8.

План ће израдити Јавно предузеће „Урбанизам“ Завод 
за урбанизам Нови Сад.

Члан 9.

Саставни део ове одлуке је Решење о неприступању 
изради стратешке процене утицаја плана детаљне 
регулације подручја западно од Државног пута IБ-12 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 просторног развоја, у приземљу пословне зграде 
Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови 
Сад, Булевар цара Лазара број 3, у просторијама Месне 
заједнице „Клиса“, Нови Сад, Савска улица број 27, 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-urbanizam-i-gradjevinske-poslove-0.    

Јавни увид обавиће се излагањем нацрта плана детаљне 
регулације подручја западно од Државног пута IБ-12 у Новом 
Саду, у приземљу пословне зграде Јавног предузећа „Урба-
низам“ Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 
број 3, у просторијама Месне заједнице „Клиса“, Нови Сад, 
Савска улица број 27, 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.

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: 35-790/2020-I
26. мај 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-501-1/2021-64 
од 23.02.2021. године , доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРО-
ЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ПОДРУЧЈА ЗАПАДНО ОД ДРЖАВНОГ ПУТА IБ-12 

У НОВОМ САДУ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Не приступа се изради стратешке процене утицаја плана 
детаљне регулације подручја западно од Државног пута 
IБ-12 у Новом Саду на животну средину, којом ће бити 
обухваћен простор у границама одређеним одлуком о 
изради плана детаљне регулације подручја западно од 
Државног пута IБ-12 у Новом Саду.

 О б р а з л о ж е њ е

Законом о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину (''Службени гласник Републике Србије'' бр. 135/04 и 
88/10) прописано је да се стратешка процена врши за пла-
нове, програме и основе у области просторног и урбани-
стичког планирања. 

Одлуку о изради стратешке процене доноси орган над-
лежан за припрему плана, по претходно прибављеном 
мишљењу органа надлежног за послове заштите животне 
средине и других заинтересованих органа и организација. 
Одлука о изради стратешке процене утицаја на животну 
средину је саставни део одлуке о изради плана и објављује 
се.

 Законом о планирању и изградњи (''Службени  гласник 
РС'', бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 
42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14,  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 про-
сторног и урбанистичког планирања за које се израђује 
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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.

Подручје које ће се обухватити планом детаљне 
регулације подручја западно од Државног пута IБ-12 у Новом 
Саду, површине око 29,40 ha, налази се у северном делу 
града уз значајне саобраћајне правце чијим осовинама је 
утврђена граница плана. То су постојеће саобраћајнице, 
Државни пут IА-1 (Е-75) на северу и Државни пут IБ-12 (М-7) 
као источна граница овог простора. Са западне стране 
граница је дефинисана трасом постојећег далековода а са 
јужне регулацијом планираних улица.

Обухваћено подручје се налази у катастарској општини 
(у даљем тексту КО) Нови Сад III.План генералне регулације 
простора за мешовиту намену у северном делу града, дуж 
путева М-7 и Е-75 („Службени лист Града Новог Сада”, број 
30/14 и 35/19), овај простор је претежно намењен пословању 
на улазним правцима.

За ово подручје на снази је План детаљне регулације 
простора улазног правца западно од пута Нови Сад - 
Зрењанин, јужно од Каћке петље у Новом Саду („Службени 
лист Града Новог Сада”, број 1/04), којим је предметно 
подручје намењено трговини, спорту и рекреацији, 
угоститељству и производном услужном занатству, 
индустрији и грађевинарству и зеленим површинама.

Простор се налази западно од пута IБ-12 (Нови Сад-
Зрењанин) и подељен је на три блока. Мелиоративни канал 
„Велики рит“ пресеца подручје и дели га северни и јужни 
део, а једним делом са источне стране одваја простор од 
државног пута IА-1 (Е-75) и „Каћке петље“.

Обухваћени простор је потпуно неизграђен, и као такав 
представља велики потенцијал за привредни развој града, 
нарочито због повољног положаја и ослањања на две велике 
саобраћајнице.

Циљ израде плана је утврђивање правила уређења и 
грађења у складу са правилима усмеравајућег карактера 
која су дата планом генералне регулације.

Законом о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину („Службени гласник Републике Србије“, бр. 135/04 и 
88/10) прописано је да се за планове и програме у области 
просторног и урбанистичког планирања врши стратешка 
процена.

С обзиром 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 про-
стор за који се израђује стратешка процена утицаја плана 
на животну средину, доноси се решење о неприступању 
изради стратешке процене утицаја плана детаљне 
регулације подручја западно од Државног пута IБ-12 у Новом 
Саду на животну средину.

 Зависно од намене и услова за изградњу, за пројекте 
који буду реализовани на основу плана детаљне регулације 
подручја западно од Државног пута IБ-12 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 диспо-
зитиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ
И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ
Број: V-35-790/20
2. март 2021. године
НОВИ САД

в.д. начелника
Дејан Михајловић, с.р.
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На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 39. тачка 
30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 11/19) Скупштина Града Новог Сада на XV 
седници од 26. маја 2021. године, доноси  

РЕШЕЊЕ
 О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА  ЈАВНОГ 
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА“ 

НОВИ САД

I. ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНОВИЋ, мастер економиста, именује 
се за директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ 
Нови Сад, почев од 08. јула 2021. године, на период од 
четири године.

II. Ово решење објавиће се у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије“ и „Службеном листу Града Новог Сада“, као 
и на званичној интернет презентацији Скупштине Града 
Новог Сада www.skupstina.novisad.rs.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења о именовању дирек-
тора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад 
садржан је у члану 24. став 3. Закона о јавним предузећима 
и члану 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада. 

Чланом 24. став 3. Закона о јавним предузећима про-
писано је да директора јавног предузећа чији је оснивач 
јединица локалне самоуправе именује орган одређен ста-
тутом јединице локалне самоуправе, на период од четири 
године, на основу спроведеног јавног конкурса, док је чла-
ном 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада прописано да 
Скупштинa Града Новог Сада у склaду сa зaкoнoм, између 
осталог, имeнуje и рaзрeшaвa дирeктoрe jaвних кoмунaлних 
и других jaвних прeдузeћa, чији је оснивач Град Нови Сад.

На основу члана 41. став 2. Закона о јавним предузећима 
и члана 2. Решења о образовању Комисије за спровођење 
конкурса за избор директора („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 47/16), Комисија за спровођење конкурса за 
избор директора је спровела Јавни конкурс за избор дирек-



страна 1182. – Броj 25 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 28. мај 2021.

тора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад, 
број: 352-1/2021-97-I од 12. марта 2021. године, који је 
објављен у „Службеном гласнику РС“, број 23/21 од 16. 
марта 2021. године, „Службеном листу Града Новог Сада“, 
број 9/21 од 12. марта 2021. године, дневном листу „Днев-
ник“ од 19. марта 2021. године и на интернет презентацији 
Скупштине Града Новог Сада www.skupstina.novisad.rs.   

Јавним конкурсом, у складу са 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 Jавног комуналног предузећа „Чистоћа“ 
Нови Сад од 18. октобра 2016. године, 30. марта 2017. 
године и 17. децембра 2018. године утврђено је да за дирек-
тора може бити именовано лице које испуњава следеће 
услове:

1.  да је пунолетно и пословно способно лице, 
2.  да има стечено високо образовање на основним 

студијама у трајању од најмање четири године, одно-
сно на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специја-
листичким академским студијама или специјали-
стичким струковним студијама, 

3.  да има најмање пет година радног искуства на посло-
вима за које се захтева високо образовање из тачке 
2. Услова за именовање директора, 

4.  да има најмање три године радног искуства на посло-
вима који су повезани са пословима Јавног комунал-
ног 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, 

-  обавезно психијатријско лечење на слободи, 
-  обавезно лечење наркомана, 
-  обавезно лечење алкохоличара, и 
-  забрана вршења позива, делатности и дужности. 

Комисија за спровођење конкурса за избор директора 
је по истеку рока за подношење пријава, констатовала да 
је на Јавном конкурсу за избор директора Јавног комунал-
ног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад, благовремено поднета 
једна потпуна и разумљива пријава.

На основу увида у доказе о испуњености прописаних 
услова за именовање директора приложених уз пријаву 
кандидата, Комисија је на V седници одржаној 19. априла 
2021. године, а у складу са одредбом члана 40. став 1. 
Закона о јавним предузећима, саставила Списак кандидата 
међу којима се спроводи изборни поступак за избор дирек-
тора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад. На 
Списак кандидата уврштен је:

1. Владимир Зеленовић, мастер економиста, пријава 
број: 370/2021-I од 12. априла  2021. године.

Комисија за спровођење конкурса за избор директора 
је,  примењујући Мерила за именовање директора јавног 
предузећа, утврђена Уредбом о мерилима за именовање 
директора јавног предузећа („Службени гласник РС“, број 
65/16), спровела изборни поступак у коме је извршила оцену 
стручне оспособљености, знања и вештина кандидата, са 
Списка кандидата, и то на основу увида у податке из пријаве 
и поднете документације, писаног налаза и квалификације 
вештина кандидата, сачињеног од стране стручног лица и 
усменог разговора са кандидатом.

У изборном поступку, у складу са чланом 40. став 3. 
Закона о јавним предузећима и чланом 12. став 1. Уредбе 
о мерилима за именовање директора јавног предузећа, 
Комисија је на VII седници одржаној 13. маја 2021. године, 
по основу оцењивања стручне оспособљености, знања и 
вештина кандидата, израчунавањем просечне оцене према 
прописаним мерилима, утврдила и бројчано исказала резул-
тат кандидата са Списка кандидата.

Комисија је на основу члана 41. став  1. Закона о јавним 
предузећима, саставила Ранг листу кандидата за избор 
директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови 
Сад,  број: 478/2021-I од 13. маја 2021. године, на коју је 
уврстила кандидата, који је испунио услове прописане 
Јавним конкурсом и у складу са чланом 40. став 3. Закона 
испунио прописана мерила за именовање директора Јавног 
комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад:

1. Владимир Зеленовић, 
мастер економиста   просечна оцена 2,59

На основу достављене Ранг листе кандидата за избор 
директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови 
Сад, број: 478/2021-I од 13. маја 2021. године и Записника 
о спроведеном изборном поступку за избор директора 
Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад, број: 
479/2021-I од 13. маја 2021. године, утврђен је Предлог да 
се за директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ 
Нови Сад, на период од четири године именује Владимир 
Зеленовић, мастер економиста, као најбоље рангирани 
кандидат, који ће компетентно обављати дужности дирек-
тора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад.

Ово решење је коначно.

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:

- Владимир Зеленовић, Ивана Франка број 22, Сремска 
Каменица

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2021-239-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД 

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.
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На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 39. тачка 
30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 11/19) Скупштина Града Новог Сада на XV 
седници од 26. маја 2021. године, доноси  

РЕШЕЊЕ
 О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА  ЈАВНОГ 
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО 

ЗЕЛЕНИЛО“ НОВИ САД

I. МИЛОШ ЕГИЋ, дипломирани економиста-менаџер у 
банкарству, именује се за директора Јавног комуналног 
предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, почев од 08. јула 
2021. године, на период од четири године.

II. Ово решење објавиће се у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије“ и „Службеном листу Града Новог Сада“, као 
и на званичној интернет презентацији Скупштине Града 
Новог Сада www.skupstina.novisad.rs.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења о именовању дирек-
тора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови 
Сад садржан је у члану 24. став 3. Закона о јавним 
предузећима и члану 39. тачка 30. Статута Града Новог 
Сада. 

Чланом 24. став 3. Закона о јавним предузећима про-
писано је да директора јавног предузећа чији је оснивач 
јединица локалне самоуправе именује орган одређен ста-
тутом јединице локалне самоуправе, на период од четири 
године, на основу спроведеног јавног конкурса, док је чла-
ном 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада прописано да 
Скупштинa Града Новог Сада у склaду сa зaкoнoм, између 
осталог, имeнуje и рaзрeшaвa дирeктoрe jaвних кoмунaлних 
и других jaвних прeдузeћa, чији је оснивач Град Нови Сад.

На основу члана 41. став 2. Закона о јавним предузећима 
и члана 2. Решења о образовању Комисије за спровођење 
конкурса за избор директора („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 47/16), Комисија за спровођење конкурса за 
избор директора је спровела Јавни конкурс за избор дирек-
тора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови 
Сад, број: 352-1/2021-98-I од 12. марта 2021. године, који 
је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 23/21 од 16. 
марта 2021. године, „Службеном листу Града Новог Сада“, 
број 9/21 од 12. марта 2021. године, дневном листу „Днев-
ник“ од 19. марта 2021. године и на интернет презентацији 
Скупштине Града Новог Сада www.skupstina.novisad.rs.   

Јавним конкурсом, у складу са 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 Jавног комуналног 
предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад од 19. октобра 
2016. године, 17. децембра 2018. године, 26. септембра 
2019. године и 24. децембра 2020. године утврђено је да 
за директора може бити именовано лице које испуњава 
следеће услове:

1. да је пунолетно и пословно способно лице, 

2.  да има стечено високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, одно-
сно на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалис-
тичким академским студијама или специјалистичким 
струковним студијама, 

3.  да има најмање пет година радног искуства на посло-
вима за које се захтева високо образовање из тачке 
2. Услова за именовање директора, 

4.  да има најмање три године радног искуства на посло-
вима који су повезани са пословима Јавног комунал-
ног 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. 

Комисија за спровођење конкурса за избор директора 
је по истеку рока за подношење пријава, констатовала да 
је на Јавном конкурсу за избор директора Јавног комунал-
ног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, благовремено 
поднета једна потпуна и разумљива пријава.

На основу увида у доказе о испуњености прописаних 
услова за именовање директора приложених уз пријаву 
кандидата, Комисија је на V седници одржаној 19. априла 
2021. године, а у складу са одредбом члана 40. став 1. 
Закона о јавним предузећима, саставила Списак кандидата 
међу којима се спроводи изборни поступак за избор дирек-
тора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови 
Сад. На Списак кандидата уврштен је:

1. Милош Егић, дипломирани економиста-менаџер у 
банкарству, пријава број: 384/2021-I од 14. априла  2021. 
године.

Комисија за спровођење конкурса за избор директора 
је,  примењујући Мерила за именовање директора јавног 
предузећа, утврђена Уредбом о мерилима за именовање 
директора јавног предузећа („Службени гласник РС“, број 
65/16), спровела изборни поступак у коме је извршила оцену 
стручне оспособљености, знања и вештина кандидата, са 
Списка кандидата, и то на основу увида у податке из пријаве 
и поднете документације, писаног налаза и квалификације 
вештина кандидата, сачињеног од стране стручног лица и 
усменог разговора са кандидатом.

У изборном поступку, у складу са чланом 40. став 3. 
Закона о јавним предузећима и чланом 12. став 1. Уредбе 
о мерилима за именовање директора јавног предузећа, 



страна 1184. – Броj 25 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА 28. мај 2021.

Комисија је на VII седници одржаној 13. маја 2021. године, 
по основу оцењивања стручне оспособљености, знања и 
вештина кандидата, израчунавањем просечне оцене према 
прописаним мерилима, утврдила и бројчано исказала резул-
тат кандидата са Списка кандидата.

Комисија је на основу члана 41. став  1. Закона о јавним 
предузећима, саставила Ранг листу кандидата за избор 
директора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ 
Нови Сад,  број: 481/2021-I од 13. маја 2021. године, на коју 
је уврстила кандидата, који је испунио услове прописане 
Јавним конкурсом и у складу са чланом 40. став 3. Закона 
испунио прописана мерила за именовање директора Јавног 
комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад:

1. Милош Егић, 
дипломирани економиста-менаџер у банкарству

просечна оцена 2,68

На основу достављене Ранг листе кандидата за избор 
директора Јавног комуналног предузећа „Градско зеле-
нило“ Нови Сад, број: 481/2021-I од 13. маја 2021. године 
и Записника о спроведеном изборном поступку за избор 
директора Јавног комуналног предузећа „Градско зеле-
нило“ Нови Сад, број: 482/2021-I од 13. маја 2021. године, 
утврђен је Предлог да се за директора Јавног комуналног 
предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, на период од 
четири године именује Милош Егић, дипломирани 
економиста-менаџер у банкарству, као најбоље рангирани 
кандидат, који ће компетентно обављати дужности дирек-
тора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови 
Сад.

Ово решење је коначно.

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:

- Милош Егић, Стефана Стефановића број 12, Нови Сад

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2021-240-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

564
На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 39. тачка 
30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 11/19) Скупштина Града Новог Сада на XV 
седници од 26. маја 2021. године, доноси  

РЕШЕЊЕ
 О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД 

И КАНАЛИЗАЦИЈА“ НОВИ САД

I. ГВОЗДЕН ПЕРКОВИЋ, дипломирани правник, именује 
се за директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и 

канализација“ Нови Сад, почев од 08. јула 2021. године, 
на период од четири године.

II. Ово решење објавиће се у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије“ и „Службеном листу Града Новог Сада“, као 
и на званичној интернет презентацији Скупштине Града 
Новог Сада www.skupstina.novisad.rs.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења о именовању дирек-
тора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ 
Нови Сад садржан је у члану 24. став 3. Закона о јавним 
предузећима и члану 39. тачка 30. Статута Града Новог 
Сада. 

Чланом 24. став 3. Закона о јавним предузећима про-
писано је да директора јавног предузећа чији је оснивач 
јединица локалне самоуправе именује орган одређен ста-
тутом јединице локалне самоуправе, на период од четири 
године, на основу спроведеног јавног конкурса, док је чла-
ном 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада прописано да 
Скупштинa Града Новог Сада у склaду сa зaкoнoм, између 
осталог, имeнуje и рaзрeшaвa дирeктoрe jaвних кoмунaлних 
и других jaвних прeдузeћa, чији је оснивач Град Нови Сад.

На основу члана 41. став 2. Закона о јавним предузећима 
и члана 2. Решења о образовању Комисије за спровођење 
конкурса за избор директора („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 47/16), Комисија за спровођење конкурса за 
избор директора је спровела Јавни конкурс за избор дирек-
тора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ 
Нови Сад, број: 352-1/2021-99-I од 12. марта 2021. године, 
који је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 23/21 од 
16. марта 2021. године, „Службеном листу Града Новог 
Сада“, број 9/21 од 12. марта 2021. године, дневном листу 
„Дневник“ од 19. марта 2021. године и на интернет 
презентацији Скупштине Града Новог Сада www.skupstina.
novisad.rs.   

Јавним конкурсом, у складу са Одлуком о усклађивању 
Одлуке о организовању комуналне радне организације 
„Водовод и канализација“ у Новом Саду као јавног кому-
налног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 
47/16 и 46/20) и Статутом Jавног комуналног предузећа 
„Водовод и канализација“ Нови Сад од 20. октобра 2016. 
године и 01. јуна 2017. године утврђено је да за директора 
може бити именовано лице које испуњава следеће услове:

1.  да је пунолетно и пословно способно лице, 
2.  да има стечено високо образовање на основним 

студијама у трајању од најмање четири године, одно-
сно на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјали-
сти чким академским студијама или специјалистичким 
струковним студијама, 

3.  да има најмање пет година радног искуства на посло-
вима за које се захтева високо образовање из тачке 
2. Услова за именовање директора, 

4.  да има најмање три године радног искуства на посло-
вима који су повезани са пословима Јавног комунал-
ног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад, 

5.  да познаје област корпоративног управљања, 
6.  да има радно искуство у организовању рада и вођењу 

послова, 
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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. 

Комисија за спровођење конкурса за избор директора 
је по истеку рока за подношење пријава, констатовала да 
је на Јавном конкурсу за избор директора Јавног комунал-
ног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад, благо-
времено поднета једна потпуна и разумљива пријава.

На основу увида у доказе о испуњености прописаних 
услова за именовање директора приложених уз пријаву 
кандидата, Комисија је на V седници одржаној 19. априла 
2021. године, а у складу са одредбом члана 40. став 1. 
Закона о јавним предузећима, саставила Списак кандидата 
међу којима се спроводи изборни поступак за избор дирек-
тора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ 
Нови Сад. На Списак кандидата уврштен је:

1. Гвозден Перковић, дипломирани правник, пријава 
број: 375/2021-I од 13. априла  2021. године.

Комисија за спровођење конкурса за избор директора 
је,  примењујући Мерила за именовање директора јавног 
предузећа, утврђена Уредбом о мерилима за именовање 
директора јавног предузећа („Службени гласник РС“, број 
65/16), спровела изборни поступак у коме је извршила оцену 
стручне оспособљености, знања и вештина кандидата, са 
Списка кандидата, и то на основу увида у податке из пријаве 
и поднете документације, писаног налаза и квалификације 
вештина кандидата, сачињеног од стране стручног лица и 
усменог разговора са кандидатом.

У изборном поступку, у складу са чланом 40. став 3. 
Закона о јавним предузећима и чланом 12. став 1. Уредбе 
о мерилима за именовање директора јавног предузећа, 
Комисија је на VIII седници одржаној 14. маја 2021. године, 
по основу оцењивања стручне оспособљености, знања и 
вештина кандидата, израчунавањем просечне оцене према 
прописаним мерилима, утврдила и бројчано исказала резул-
тат кандидата са Списка кандидата.

Комисија је на основу члана 41. став  1. Закона о јавним 
предузећима, саставила Ранг листу кандидата за избор 
директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и 
канализација“ Нови Сад,  број: 486/2021-I од 14. маја 2021. 
године, на коју је уврстила кандидата, који је испунио услове 
прописане Јавним конкурсом и у складу са чланом 40. став 
3. Закона испунио прописана мерила за именовање дирек-
тора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ 
Нови Сад:

1.  Гвозден Перковић, 
дипломирани правник               просечна оцена 2,81

На основу достављене Ранг листе кандидата за избор 
директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и 
канализација“ Нови Сад, број: 486/2021-I од 14. маја 2021. 
године и Записника о спроведеном изборном поступку за 
избор директора Јавног комуналног предузећа „Водовод 
и канализација“ Нови Сад, број: 487/2021-I од 14. маја 2021. 
године, утврђен је Предлог да се за директора Јавног кому-
налног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад, на 
период од четири године именује Гвозден Перковић, дипло-
мирани правник, као најбоље рангирани кандидат, који ће 
компетентно обављати дужности директора Јавног кому-
налног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад.

Ово решење је коначно.

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:

- Гвозден Перковић, Сестара Нинковић број 11, Нови 
Сад

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2021-241-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

565
На основу члана 113. став 4. и чл. 115. и 116. Закона о 

здравственој заштити („Службени гласник РС“, број 25/19) 
и члана 39. тачка 47. Статута Града Новог Сада („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града 
Новог Сада на XV седници од 26. маја 2021. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА АПОТЕКАРСКЕ 

УСТАНОВЕ НОВИ САД
I

ПРЕДРАГ РАДОВИЋ, дипломирани правник, именује 
се за директора Апотекарске установе Нови Сад на период 
од четири године.

II

Ово решење је коначно.

III

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења садржан је у члану 
113. став 4. Закона о здравственој заштити („Службени 
гласник РС“, број 25/19), којим је прописано, поред осталог, 
да директора здравствене установе именује и разрешава 
оснивач и у члану 39. тачка 47. Статута Града Новог Сада 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), којим је 
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прописано да Скупштина Града Новог Сада, у складу са 
законом, поред осталог, именује и разрешава директоре 
установа које обављају здравствену делатност. Такође, 
чланом 116. став 1. Закона о здравственој заштити је про-
писано да се директор здравствене установе именује на 
основу јавног конкурса, који расписује управни одбор здрав-
ствене установе.

Чланом 115. Закона о здравственој заштити је прописано 
да за директора здравствене установе може бити именовано 
лице које:

1)  је доктор медицине, доктор денталне медицине, маги-
стар фармације, односно магистар фармације-
медицински биохемичар или има високо образовање 
из области правних, економских, односно организа-
ционих наука, на академским мастер студијама, у 
складу са законом којим се уређује високо образовање;

2)  има завршену акредитовану едукацију из области 
здравственог менаџмента;

3)  има најмање пет година радног искуства као руково-
дилац здравствене установе, односно руководилац 
организационе јединице у здравственој установи;

4)  није осуђивано, односно против којег се не води 
истрага, односно против којег није подигнута оптуж-
ница за кривично дело утврђено законом којим се 
уређује организација и надлежност државних органа 
у сузбијању организованог криминала, корупције и 
других посебно тешких кривичних дела, односно које 
није правноснажном судском одлуком осуђивано за 
умишљајно кривично дело на казну затвора од шест 
месеци или тежу казну, нити за кривично дело про-
тив здравља људи, односно којем није правноснаж-
ном судском одлуком изречена мера безбедности у 
складу са Кривичним закоником, и то: обавезно 
психијатријско лечење и чување у здравственој уста-
нови, обавезно психијатријско лечење на слободи, 
обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алко-
холичара, односно забрана вршења позива, делат-
ности и дужности због које не може обављати дуж-
ност директора;

5)  није члан органа политичке странке;
6)  испуњава и друге услове предвиђене статутом здрав-

ствене установе.
Чланом 271. Закона о здравственој заштити је прописано 

да се одредбе члана 115. став 1. тачка 2) овог закона, 
примењује истеком 36 месеци од дана ступања на снагу 
овог закона.

Чланом 116. Закона о здравственој заштити је прописано 
да се оглас о јавном конкурсу за директора здравствене 
установе објављује у „Службеном гласнику Републике 
Србије” и најмање једним дневним новинама које се 
дистрибуирају на целој територији Републике Србије, као 
и на интернет страници Министарства, као и да рок за 
подношење пријава на јавни конкурс за директора почиње 
да тече наредног дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Републике Србије” и не може бити краћи од пет 
радних дана. Такође, по истеку рока за подношење пријава 
на конкурс за директора, управни одбор прегледа све при-
спеле пријаве и поднете доказе и саставља списак канди-
дата међу којима се спроводи изборни поступак, који 
потписују сви чланови управног одбора. Изборни поступак 
спроводи се само међу кандидатима који испуњавају услове 
за рад на радном месту директора. Управни одбор обавља 
усмени разговор са свим кандидатима међу којима се спро-

води изборни поступак. Ранг листу кандидата за директора, 
управни одбор доноси већином гласова од укупног броја 
чланова управног одбора. Ранг листу са највише три кан-
дидата који су са најбољим резултатом испунили услове 
за избор директора здравствене установе, управни одбор, 
уз записник о извршеном изборном поступку, доставља 
оснивачу у року од 30 дана од дана завршетка јавног кон-
курса. На основу предлога управног одбора, оснивач је 
дужан да изабере кандидата са ранг листе у року од десет 
радних дана од дана достављања предлога, кога решењем 
именује за директора здравствене установе. Решење је 
коначно у управном поступку и против њега се може покре-
нути управни спор.

У складу са чланом 24. став 1. тачка 13 и члана 16. 
Статута Апотекарске установе Нови Сад, Управни одбор 
Апотекарске установе Нови Сад (удаљем тексту: Управни 
одбор) је на седници од 9. априла 2021. године донео Одлуку 
о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање 
директора Апотекарске установе Нови Сад, број: 126/03 
од 4. априла 2021. године; Јавни конкурс за избор и 
именовање директора Апотекарске установе Нови Сад на 
мандатни период од четири године (у даљем тексту. Јавни 
конкурс) је објављен 29. априла 2021. године у „Службеном 
гласнику Републике Србије“, број 43/19, као и у дневном 
листу „Вечерње новости“ и на интернет страници Мини-
старства здравља Републике Србије.

Управни одбор је по истеку рока за подношење пријава 
на Јавни конкурс од пет радних дана од објављивања 
у„Службеном гласнику Републике Србије“, на седници од 
14. маја 2021. године разматрао приспеле пријаве и под-
нете доказе на Јавни конкурс и констатовао да је благо-
времену пријаву на Јавни конкурс доставио један кандидат, 
Предраг Радовић и да наведени кандидат у потпуности 
испуњава услове из Јавног конкурса чиме је стекао право 
да учествује у изборном поступку. Управни одбор Апоте-
карске установе Нови Сад је утврдио списак кандидата 
међу којима се спроводи изборни поступак, број: 153/02 од 
14. маја 2021. године, који су потписали сви чланови Управ-
ног одбора, и кандидату, Предрагу Радовићу, који је уврштен 
на наведени списак, доставио писмено обавештење да 
изборни поступак отпочиње 21. маја 2021. године.

Управни одбор је на седници од 21. маја 2021. године, 
у смислу члана 116. Закона о здравственој заштити, 
оцењивао стручне оспособљености, знања и вештине кан-
дидата који се одазвао позиву да учествује у изборном 
поступку, Предрага Радовића, обавио усмени разговор са 
кандидатом, Предрагом Радовићем и једногласно донео 
одлуку, којом се саставља Ранг листа кандидата за дирек-
тора Апотекарске установе Нови Сад, број: 160/02 од 21. 
маја 2021. године и да је кандидат на првом месту Ранг 
листе, Предраг Радовић.

Управни одбор је Ранг листу кандидата за директора 
број: 160/02 од 21. маја 2021. године уз Записник о избор-
ном поступку, број 160/01 од 21. маја 2021. године, заједно 
са осталом конкурсном документацијом, доставио 21. маја 
2021. године Скупштини Града Новог Сада.

Комисија за кадровска, административна и мандатно-
имунитетна питања Скупштине Града Новог Сада је на 32. 
седници од 25. маја 2021. године, увидом у целокупну кон-
курсну документацију и на основу предлога Управног 
одбора, односно Ранг листе кандидата за директора Апо-
текарске установе Нови Сад и Записника о изборном 
поступку, утврдила Предлог решења о именовању дирек-
тора Апотекарске установе Нови Сад.



28. мај 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 25 – страна 1187.    

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења може се покренути управни спор 

подношењем тужбе Управном суду у року од 30 дана од 
дана достављања Решења.

Решење доставити:
Предрагу Радовићу

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2021-97-I
26. маја 2021. године
НОВИ САД 

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

566
На основу члана 21. став 3, члана 24. и члана 28. став 

1. Закона о јавним агенцијама („Службени гласник РС“, бр. 
18/05, 81/05 – исправка и 47/18), члана 39. тачка 42. Статута 
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 11/19) и члана 12.  Одлуке о оснивању Агенције за 
енергетику Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 43/05 и 54/18), Скупштина Града Новог Сада на 
XV седници од 26. маја 2021.  године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА АГЕНЦИЈЕ 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ ГРАДА НОВОГ САДА

I

ИВАН ПАНТЕЛИЋ се именује за директора Агенције за 
енергетику Града Новог Сада на период од пет година.

II

Ово решење је коначно.

III

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења садржан је у члану 
24. и члану 28. став 1. Закона о јавним агенцијама („Служ-
бени гласник РС“, бр. 18/05, 81/05 – исправка и 47/18), којим 
је прописано да директора именује оснивач са листе кан-
дидата коју му је поднео управни одбор, у року од 30 дана 
од дана достављања листе за избор, после јавног конкурса 
који спроводи управни одбор, у члану 21. став 3. Закона о 
јавним агенцијама којим је прописано да се директор именује 
на пет година и да може поново бити именован још два 
пута и у члану 39. тачка 42. Статута Града Новог Сада 
(„Службени лист Града Новог Сада”, број 11/19), којим је 
прописано да Скупштина Града Новог Сада, поред осталог, 
именује и разрешава директора јавне агенције. Такође, 
чланом 12. Одлуке о оснивању Агенције за енергетику 
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 

43/05 и 54/18) је прописано да директора именује Скупштина 
Града Новог Сада, на основу спроведеног јавног конкурса, 
у складу са Законом.

Чланом 22. Закона о јавним агенцијама је прописано да 
за директора може бити именовано лице које испуњава 
услове за именовање у управни одбор, изузев услова који 
одређује да лице не може бити запослено у јавној агенцији и 
које испуњава друге услове одређене посебним законом 
или актом о оснивању јавне агенције. Чланом 16. став 1. 
Закона о јавним агенцијама је прописано да у управни 
одбор може бити именовано лице које испуњава услове 
за пријем у радни однос у државни орган, које има најмање 
девет година радног искуства на пословима из области 
рада јавне агенције, које има високу стручну спрему, које 
није запослено у јавној агенцији, које именовањем не би 
изазвало сукоб јавног и приватног интереса и које испуњава 
друге услове одређене посебним законом или актом о 
оснивању јавне агенције. Чланом 56. став 2. Закона о јавним 
агенцијама је прописано да ако је оснивач јавне агенције 
јединица локалне самоуправе, за директора јавне агенције 
може бити именовано и лице које има најмање пет 
година радног искуства у једној или више области из дело-
круга јавне агенције. Чланом 11а Одлуке о оснивању 
Агенције за енергетику Града Новог Сада је прописано да 
за директора може бити именовано лице које испуњава 
услове за пријем у радни однос у државне органе, има 
најмање пет година радног искуства на пословима у обла-
сти рада Агенције и има високу стручну спрему.

Чланом 25. Закона о јавним агенцијама је прописано да 
се јавни конкурс за именовање директора оглашава у „Служ-
беном гласнику Републике Србије” и још једном дневном 
јавном гласилу које излази у целој Републици Србији, као 
и на интернет презентацији јавне агенције и оснивача јавне 
агенције и да рок за подношење пријава на јавни конкурс 
не може бити краћи од 15 дана од оглашавања јавног кон-
курса у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Чланом 27. Закона о јавним агенцијама је прописано да 
управни одбор најпре саставља списак кандидата који 
испуњавају услове за именовање, потом међу њима спро-
води изборни поступак у коме се, према мерилима 
одређеним актом о оснивању јавне агенције, утврђује 
стручна оспособљеност сваког кандидата, након чега 
саставља листу од највише три кандидата који су у избор-
ном поступку постигли најбољи резултат са образложењем 
испуњености мерила прописаних за избор за предложене 
кандидате и подноси је оснивачу, у року од 15 дана од дана 
окончања изборног поступка, заједно са записницима о 
спроведеном изборном поступку. У смислу члана 29. Закона 
о јавним агенцијама, решење којим се именује директор 
јавне агенције је коначно и против њега се може водити 
управни спор.

Чланом 12. став 5. Одлуке о оснивању Агенције за енер-
гетику Града Новог Сада је прописано да су мерила на 
основу којих се у изборном поступку утврђује стручна 
оспособљеност, знања и вештине кандидата за именовање 
директора су познавање прописа којима се уређују делат-
ности и послови које обавља Агенција за енергетику Града 
Новог Сада, прописа којима је уређен правни положај 
Агенције за енергетику Града Новог Сада, вештине 
руковођења и комуникације.

Управни одбор Агенције за енергетику Града Новог Сада 
је на седници од 9. априла 2021. године донео Одлуку о 
расписивању Јавног конкурса за именовање директора 
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Агенције за енергетику Града Новог Сада, који је оглашен 
у јавном гласилу „Политика“ 12. априла 2021. године, у 
„Службеном гласнику Републике Србије“ број 38/21 16. 
априла 2021. године, на интернет презентацији Агенције 
за енергетику Града Новог Сада и Града Новог Сада 13. 
априла 2021. године. Управни одбор је на седници од 6. 
маја 2021. године констатовао да је на наведени јавни 
конкурс пријаву поднео један кандидат, Иван Пантелић, да 
је пријава благовремено поднета, да су уз исту приложени 
сви потребни докази, односно да кандидат испуњава услове 
из конкурса за именовање директора Агенције за енергетику 
Града Новог Сада, те је Управни одбор саставио Списак 
кандидата који испуњавају услове за именовање, на који 
је уврстио Ивана Пантелића. Управни одбор је на седници 
од 19. маја 2021. године спровео изборни поступак у коме 
је према мерилима одређеним Одлуком о оснивању 
Агенције за енергетику Града Новог Сада, путем обављених 
интервјуа и увида у достављену документацију утврдио 
стручну оспособљеност Ивана Пантелића, након чега је 
саставио Листу кандидата са образложењем испуњености 
мерила прописаних за избор, на коју је уврстио

1. Ивана Пантелића

Комисија за кадровска, административна и мандатно-
имунитетна питања Скупштине Града Новог Сада је на 32. 
седници од 25. маја 2021. године, увидом у комплетну кон-
курсну документацију и на основу Листе кандидата за 
именовање директора Агенције за енергетику Града Новог 
Сада од 19. маја 2021. године са образложењем испуњености 
мерила прописаних за избор за предложеног кандидата и 
записника о спроведеном изборном поступку, достављених 
Скупштини Града Новог Сада 20. маја 2021. године, одно-
сно у року од 15 дана од дана окончања изборног поступка, 
утврдила Предлог решења о именовању директора Агенције 
за енергетику Града Новог Сада.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења може се покренути управни спор 

подношењем тужбе Управном суду у року од 30 дана од 
дана достављања Решења.

Решење доставити:
1. Ивану Пантелићу

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2021-98-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД 

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

567
На основу члана 39. став 1. Закона о култури („Службени 

гласник РС“, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – испр, 6/24 и 47/21) и 
члана 39. тачка 50. Статута Града Новог Сада („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града 
Новог Сада на XV седници од 26. маја 2021. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА 

КУЛТУРЕ ГРАДА НОВОГ САДА, НОВИ САД
I

Мр СИНИШИ ЈОКИЋУ престаје дужност директора 
Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, 
Нови Сад са 26. мајем 2021. године због истека мандата.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2021-99-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД 

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

568
На основу чл. 34, 35. и 36. Закона о култури („Службени 

гласник РС“, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – испр., 6/20 и 47/21) и 
члана 39. тачка 50. Статута Града Новог Сада („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града 
Новог Сада на XV  седници од 26. маја 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЗАВОДА ЗА 
ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА 

НОВОГ САДА, НОВИ САД 
I

Мр СИНИША ЈОКИЋ се именује за директора Завода 
за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад 
са 27. мајем 2021. године на период од четири године.

II

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења садржан је у члану 
34. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
13/16, 30/16 – испр., 6/20 и 47/21) и члану 39. тачка 50. 
Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 11/19), којима је, између осталог, прописано да 
Скупштина Града Новог Сада, у складу са законом, именује 
и разрешава директора установе културе чији је оснивач 
Град Нови Сад. Чланом 35. Закона о култури, између оста-
лог, прописано је да се директор установе чији је оснивач 
јединица локалне самоуправе именује на основу претходно 
спроведеног јавног конкурса на период од четири године 
и да може поново бити именован. Истим чланом наведеног 
закона је прописано да јавни конкурс расписује и спроводи 
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управни одбор установе, да управни одбор установе обавља 
разговор са кандидатима који испуњавају услове из конкурса 
и у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса 
доставља оснивачу образложени предлог листе кандидата, 
која садржи мишљење управног одбора o стручним и орга-
низационим способностима сваког кандидата и записник 
о обављеном разговору. Оснивач именује директора уста-
нове са листе кандидата.

Чланом 36. Закона о култури је прописано да кандидати 
за директоре установа морају имати високо образовање и 
најмање пет година радног искуства у култури, као и то да 
се остали услови за избор кандидата за директора установе 
утврђују статутом установе. Кандидат за директора дужан 
је да предложи програм рада и развоја установе, као 
саставни део конкурсне документације.

Чланом 15. Статута Завода за заштиту споменика кул-
туре Града Новог Сада, Нови Сад прописано је да за дирек-
тора Завода за заштиту споменика културе Града Новог 
Сада, Нови Сад може бити именовано лице које поред 
општих услова, прописаних законом, испуњава и следеће 
услове:

- стечено високо образовање из области: историјске, 
археолошке и класичне науке, социолошке науке, 
правне науке, архитектуре или грађевинског инже-
њерства, на студијама II степена (мастер академске 
студије: мастер историчар, мастер историчар умет-
ности, мастер археолог, мастер етнолог-антрополог, 
мастер правник, мастер инжењер архитектуре или 
мастер инжењер грађевинарства), односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године.

Кандидат за директора дужан је да предложи програм 
рада и развоја Завода за заштиту споменика културе Града 
Новог Сада, Нови Сад за мандатни период од четири године, 
као саставни део конкурсне документације.

Управни одбор Завода за заштиту споменика културе 
Града Новог Сада, Нови Сад, на седници од 18. марта 
2021. године, расписиао је јавни конкурс за избор кандидата 
за директора Завода за заштиту споменика културе Града 
Новог Сада, у складу са условима утврђеним Законом о 
култури и Статутом Завода за заштиту споменика културе 
Града Новог Сада, Нови Сад. Текст јавног конкурса објављен 
је 23. марта 2021. године на сајту Националне служба за 
запошљавање, у листу „Дневник“ и на огласној табли Завода 
за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови 
Сад. У року одређеном за подношење пријаве на јавни 
конкурс, пријаву на конкурс поднео је један кандидат.

Управни одбор Завода за заштиту споменика културе 
Града Новог Сада, Нови Сад је на седници од 2. априла 
2021. године, констатовао да је на јавни конкурс за избор 
кандидата за директора Завода за заштиту споменика кул-
туре Града Новог Сада, Нови Сад, пријаву благовремено 
поднео кандидат мр Синиша Јокић, и да су уз исту при-
ложени сви потребни докази, односно да кандидат испуњава 
услове из конкурса за именовање директора ове установе. 
Управни одбор је на седници од 22. априла 2021. године 
обавио усмени разговор са кандидатом мр Синишом 
Јокићем ради утврђивања мишљења о стручним и органи-
зационим способностима кандидата, о чему је сачинио 
записник и утврдио образложени предлог листе кандидата 
са мишљењем о стручним и организационим способностима 
за кандидата са листе, мр Синишу Јокића. 

Комисија за кадровска, административна и мандатно-
имунитетна питања Скупштине Града Новог Сада, на 32. 

седници од 25. маја 2021. године, увидом у комплетну кон-
курсну документацију и на основу образложеног предлога 
листе кандидата која садржи мишљење Управног одбора 
о стручним и организационим способностима за кандидата 
са листе мр Синише Јокића и записник о обављеном раз-
говору са наведеним кандидатом, достављених Скупштини 
Града Новог Сада 27. априла 2021. године, односно у року 
од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса, утврдила 
је Предлог решења о именовању директора Завода за 
заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови 
Сад. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против овог решења може се поднети тужба Вишем 
суду у Новом Саду у року од 30 дана од дана достављања 
Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2021-100-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД 

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

569
На основу члана 39. став 1. Закона о култури („Службени 

гласник РС“, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – испр, 6/24 и 47/21) и 
члана 39. тачка 50. Статута Града Новог Сада („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града 
Новог Сада на XV седници од 26. маја 2021. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ 
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“, ФУТОГ

I

АЛЕКСАНДРИ РАЈАК престаје дужност директора Уста-
нове за културу и образовање Културни центар „Младост“, 
Футог, са 26. мајем 2021. године због истека мандата.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2021-101-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД 

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.
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570
На основу чл. 34, 35. и 36. Закона о култури („Службени 

гласник РС“, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – испр, 6/20 и 47/21) и 
члана 39. тачка 50. Статута Града Новог Сада („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града 
Новог Сада на XV  седници од 26. маја 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ 
ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ КУЛТУРНИ 

ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“, ФУТОГ 

I

АЛЕКСАНДРА РАЈАК се именује за директора Установе 
за културу и образовање Културни центар „Младост“, Футог 
са 27. мајем 2021. године на период од четири године.

II

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења садржан је у члану 
34. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
13/16, 30/16 – испр, 6/20 и 47/21) и члану 39. тачка 50. Ста-
тута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 11/19), којима је, између осталог, прописано да Скуп-
штина Града Новог Сада, у складу са законом, именује и 
разрешава директора установе културе чији је оснивач 
Град Нови Сад. Чланом 35. Закона о култури, између оста-
лог, прописано је да се директор установе чији је оснивач 
јединица локалне самоуправе именује на основу претходно 
спроведеног јавног конкурса на период од четири године 
и да може поново бити именован. Истим чланом наведе-
ног закона је прописано да јавни конкурс расписује и спро-
води управни одбор установе, да управни одбор установе 
обавља разговор са кандидатима који испуњавају услове 
из конкурса и у року од 30 дана од дана завршетка јавног 
конкурса доставља оснивачу образложени предлог листе 
кандидата, која садржи мишљење управног одбора o струч-
ним и организационим способностима сваког кандидата и 
записник о обављеном разговору. Оснивач именује дирек-
тора установе са листе кандидата.

Чланом 36. Закона о култури је прописано да кандидати 
за директоре установа морају имати високо образовање и 
најмање пет година радног искуства у култури, као и то да 
се остали услови за избор кандидата за директора уста-
нове утврђују статутом установе. Кандидат за директора 
дужан је да предложи програм рада и развоја установе, 
као саставни део конкурсне документације.

Чланом 19. Статута Установе за културу и образовање 
Културни центар „Младост“, Футог прописано је да за дирек-
тора Установе за културу и образовање Културни центар 
„Младост“, Футог може бити именовано лице које поред 
општих услова, прописаних законом, испуњава и следеће 
услове:

- стечено високо образовање из области: социолошке 
науке, филолошке науке, филозофија, културолошке 
науке и комуникологија, педагошке и андрагошке науке 
и науке о уметности, на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), по 
пропису који је уређивао високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године до 7. октобра 2017. године, 
односно на студијама  другог степена (мастер академ-
ске студије или специја листичке академске студије), 
по пропису који уређује високо образовање почев од 
7. октобра 2017. године, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године,

- знање страног језика, и
- најмање пет година радног искуства у култури
Кандидат за директора дужан је да предложи програм 

рада и развоја Установе за културу и образовање Културни 
центар „Младост“, Футог за мандатни период од четири 
године, као саставни део конкурсне документације.

Управни одбор Установе за културу и образовање Кул-
турни центар „Младост“, Футог, на седници од 10. маја 
2021. године, расписао је јавни конкурс за избор кандидата 
за директора Установе за културу и образовање Културни 
центар „Младост“, Футог, у складу са условима утврђеним 
Законом о култури и Статутом Установе за културу и 
образовање Културни центар „Младост“, Футог. Текст јавног 
конкурса објављен је 12. маја 2021. године на сајту Наци-
оналне служба за запошљавање, у листу „Политика“ и на 
огласној табли Установе за културу и образовање Културни 
центар „Младост“, Футог. У року одређеном за подношење 
пријаве на јавни конкурс, пријаву на конкурс поднео је један 
кандидат.

Управни одбор Установе за културу и образовање Кул-
турни центар „Младост“, Футог је на седници од 24. маја 
2021. године, констатовао да је на јавни конкурс за избор 
кандидата за директора Установе за културу и образовање 
Културни центар „Младост“, Футог, пријаву благовремено 
поднео кандидат Александра Рајак, и да су уз исту при-
ложени сви потребни докази, односно да кандидат испуњава 
услове из конкурса за именовање директора ове установе. 
Управни одбор је на седници од 24. маја 2021. године оба-
вио усмени разговор са кандидатом Александром Рајак 
ради утврђивања мишљења о стручним и организационим 
способностима кандидата, о чему је сачинио записник и 
утврдио образложени предлог листе кандидата са 
мишљењем о стручним и организационим способностима 
за кандидата са листе, Александру Рајак.  

Комисија за кадровска, административна и мандатно-
имунитетна питања Скупштине Града Новог Сада, на 32. 
седници од 25. маја 2021. године, увидом у комплетну кон-
курсну документацију и на основу образложеног предлога 
листе кандидата која садржи мишљење Управног одбора 
о стручним и организационим способностима за кандидата 
са листе, Александре Рајак и записник о обављеном раз-
говору са наведеним кандидатом, достављених Скупштини 
Града Новог Сада 24. маја 2021. године, односно у року од 
30 дана од дана завршетка јавног конкурса, утврдила је 
Предлог решења о именовању директора Установе за кул-
туру и образовање Културни центар „Младост“, Футог. 
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УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против овог решења може се поднети тужба Вишем 
суду у Новом Саду у року од 30 дана од дана достављања 
Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2021-102-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД 

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

571
На основу члана 21. став 1. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 39. тачка 
30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“ број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на XV 
седници од 26. маја 2021. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП 
„ИНФОРМАТИКА“ НОВИ САД

I

МИЛОШУ БАРИШИЋУ престаје дужност члана Над-
зорног одбора ЈКП „Информатика“ Нови Сад из реда запо-
слених са 26. мајем 2021. године, истеком периода на који 
је именован.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2021-103-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД 

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

572
На основу члана 17. став 3. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 39. тачка 
30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“ број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на XV 
седници од 26. маја 2021. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ 

ОДБОРА ЈКП „ИНФОРМАТИКА“ НОВИ САД

I

МИЛАН КРАЉЕВИЋ се именује за члана Надзорног 
одбора ЈКП „Информатика“ Нови Сад из реда запослених 
са 27. мајем 2021. године на период од четири године.

II

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења садржан је у члану 
17. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени глас-
ник РС“, бр. 15/16 и 88/19), којим је прописано да пред-
седника и чланове надзорног одбора јавног предузећа чији 
је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган 
одређен статутом јединице локалне самоуправе, на период 
од четири године од којих је један члан надзорног одбора 
из реда запослених и у члану 39. тачка 30. Статута Града 
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“ број 11/19), 
којим је прописано да Скупштина Града Новог Сада, између 
осталог,  именује и разрешава надзорни одбор јавних кому-
налних и других јавних предузећа чији је оснивач Град Нови 
Сад.

На основу члана 18. Закона о јавним предузећима, за 
председника и члана надзорног одбора именује се лице 
које испуњава следеће услове: да је пунолетно и пословно 
способно; да има стечено високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, односно 
на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ESPB бодова мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама или специјалистичким струковним студијама; да 
има најмање пет година радног искуства на пословима за 
које се захтева високо образовање, да има најмање три 
године радног искуства на пословима који су повезани са 
пословима јавног предузећа; да познаје област корпора-
тивног управљања или област финансија; да није осуђивано 
на казну затвора од најмање шест месеци и да му нису 
изречене мере безбедности у складу са законом којим се 
уређује кривично дело и то: обавезно психијатријско лечење 
и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско 
лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно 
лечење алкохоличара, забране вршење позива, делат-
ности и дужности. 

Чланом 20. Закона о јавним предузећима прописано је 
да представник запослених у надзорном одбору мора 
испуњавати услове из члана 18. и члана 19. тачка 1) и 2) 
Закона (да није био ангажован у вршењу ревизије 
финансијских извештаја предузећа у последњих пет година 
и да није члан политичке странке), а предлаже се на начин 
утврђен статутом јавног предузећа. 

Након спроведеног изборног поступка у складу са чл. 
15. – 20. Статута ЈКП „Информатика“ Нови Сад, Скупштини 
Града Новог Сада је 17. маја 2021. године, уз изборну 
документацију, достављена Одлука Изборне комисије, број: 
8081-8/21 од 14. маја 2021. године, о избору кандидата који 
је освојио највећи број гласова (Милан Краљевић), као 
предлог за именовање члана Надзорног одбора из реда 
запослених у ЈКП „Информатика“ Нови Сад.  

Комисија за кадровска, административна и мандатно-
имунитетна питања Скупштине Града Новог Сада је на 32. 
седници од 25. маја 2021. године, након разматрања наве-
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дене одлуке Изборне комисије и друге документације спро-
веденог изборног поступка за избор представника запо-
слених у Надзорни одбор ЈКП „Информатика“ Нови Сад, 
утврдила да Милан Краљевић испуњава прописане услове 
за именовање у Надзорни одбор ЈКП „Информатика“ Нови 
Сад, да је као представник запослених у овом јавном кому-
налном предузећу предложен на начин утврђен Статутом 
ЈКП „Информатика“ Нови Сад и на основу изнетог утврдила 
Предлог решења о именовању члана Надзорног одбора 
ЈКП „Информатика“ Нови Сад.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења може се поднети тужба Вишем 

суду у Новом Саду у року од 30 дана од дана достављања 
Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2021-104-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД 

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

573
На основу члана 21. став 1. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 39. тачка 
30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“ број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на XV  
седници од 26. маја 2021. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ 
САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НОВИ САД“, 

НОВИ САД
I

 БИЉАНИ СТОЈКОВИЋ престаје дужност члана Над-
зорног одбора Јавног градског саобраћајног предузећа 
„Нови Сад“, Нови Сад из реда запослених са 9. јуном 2021. 
године, истеком периода на који је именована.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2021-105-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД 

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

574
На основу члана 17. став 3. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 39. тачка 
30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“ број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на XV 
седници од 26. маја 2021. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ 

ОДБОРА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ 
САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„НОВИ САД“, НОВИ САД
I

ЈОВИЦА ЛЕМАЈИЋ се именује за члана Надзорног 
одбора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, 
Нови Сад из реда запослених са 10. јуном 2021. године на 
период од четири године.

II

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

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Решења садржан је у члану 
17. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени глас-
ник РС“, бр. 15/16 и 88/19), којим је прописано да пред-
седника и чланове надзорног одбора јавног предузећа чији 
је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган 
одређен статутом јединице локалне самоуправе, на период 
од четири године од којих је један члан надзорног одбора 
из реда запослених и у члану 39. тачка 30. Статута Града 
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“ број 11/19), 
којим је прописано да Скупштина Града Новог Сада, између 
осталог,  именује и разрешава надзорни одбор јавних кому-
налних и других јавних предузећа чији је оснивач Град Нови 
Сад.

На основу члана 18. Закона о јавним предузећима, за 
председника и члана надзорног одбора именује се лице 
које испуњава следеће услове: да је пунолетно и пословно 
способно; да има стечено високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, односно 
на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ESPB бодова мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама или специјалистичким струковним студијама; да 
има најмање пет година радног искуства на пословима за 
које се захтева високо образовање, да има најмање три 
године радног искуства на пословима који су повезани са 
пословима јавног предузећа; да познаје област корпора-
тивног управљања или област финансија; да није осуђивано 
на казну затвора од најмање шест месеци и да му нису 
изречене мере безбедности у складу са законом којим се 
уређује кривично дело и то: обавезно психијатријско лечење 
и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско 
лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно 
лечење алкохоличара, забране вршење позива, делат-
ности и дужности. 

Чланом 20. Закона о јавним предузећима прописано је 
да представник запослених у надзорном одбору мора 
испуњавати услове из члана 18. и члана 19. тачка 1) и 2) 
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Закона (да није био ангажован у вршењу ревизије 
финансијских извештаја предузећа у последњих пет година 
и да није члан политичке странке), а предлаже се на начин 
утврђен статутом јавног предузећа. 

Након спроведеног изборног поступка у складу са чл. 
41.-47. Статута Јавног градског саобраћајног предузећа 
„Нови Сад“, Нови Сад, Скупштини Града Новог Сада је 19. 
маја 2021. године, уз изборну документацију, достављена 
Одлука Изборне комисије, број: 3/2021 од 17. маја 2021. 
године, о избору кандидата који је освојио највећи број 
гласова (Јовица Лемајић), као предлог за именовање члана 
Надзорног одбора из реда запослених у Јавном градском 
саобраћајном предузећу „Нови Сад“, Нови Сад.

Комисија за кадровска, административна и мандатно-
имунитетна питања Скупштине Града Новог Сада је на 32. 
седници од 25. маја 2021. године, након разматрања наве-
дене одлуке Изборне комисије и друге документације спро-
веденог изборног поступка за избор представника запо-
слених у Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног 
предузећа „Нови Сад“, Нови Сад, утврдила да Јовица 
Лемајић испуњава прописане услове за именовање у Над-
зорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови 
Сад“, Нови Сад, да је као представник запослених у овом 
јавном предузећу предложен на начин утврђен Статутом 
Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови 
Сад и на основу изнетог утврдила Предлог решења о 
именовању члана Надзорног одбора Јавног градског 
саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења може се поднети тужба Вишем 

суду у Новом Саду у року од 30 дана од дана достављања 
Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2021-106-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД 

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

575
На основу члана 45. став 4. и члана 48а став 2. тачка 1. 

Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16, 
30/16 – испр, 6/20 и 47/21) и члана 39. тачка 50. Статута 
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на XV седници 
од 26. маја 2021.  године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА НОВОСАДСКОГ ДЕЧИЈЕГ 
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, НОВИ САД

I

ОГЊАНА СТАРОВИЋ се разрешава дужности члана 
Надзорног одбора Новосадског дечијег културног центра, 
Нови Сад пре истека мандата на лични захтев.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2021-107-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД 

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

576
На основу члана 45. став 4. и члана 46. став 5. Закона 

о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16, 30/16 
– испр, 6/20 и 47/21) и члана 39. тачка 50. Статута Града 
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), 
Скупштина Града Новог Сада на XV седници од 26. маја 
2021.  године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА НОВОСАДСКОГ ДЕЧИЈЕГ 
КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА, НОВИ САД

I

ВОЈИСЛАВ НЕСТОРОВИЋ се именује за члана Над-
зорног одбора Новосадског дечијег културног центра, Нови 
Сад, на период од четири године.

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2021-108-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД 

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

577
На основу члана 41. став 3. и члана 44а. став 1. Закона 

о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16, 30/16 
– испр, 6/20 и 47/21) и члана 39. тачка 50. Статута Града 
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), 
Скупштина Града Новог Сада на XV седници од 26. маја 
2021.  године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА 

И ТРИ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА 
СТЕРИЈИНОГ ПОЗОРЈА, НОВИ САД
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I
У Управном одбору Стеријиног позорја, Нови Сад 

престаје дужност због истека мандата са 9. јуном 2021. 
године:

председника
ТИЈАНИ ДЕЛИЋ
члана:
НЕМАЊИ НЕШИЋУ
РАДЕНКУ МАРИЋУ
ГОРДАНИ ЂУРЂЕВИЋ

II
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 

Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2021-109-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД 

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

578
На основу члана 41. став 3. и члана 42. став 6. Закона 

о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16, 30/16 
– испр, 6/20 и 47/21) и члана 39. тачка 50. Статута Града 
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), 
Скупштина Града Новог Сада на XV седници од 26. маја 
2021.  године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЕДНИКА И ТРИ 

ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА СТЕРИЈИНОГ 
ПОЗОРЈА, НОВИ САД

I
У Управни одбор Стеријиног позорја, Нови Сад именују 

се на период од четири године са 10. јуном 2021. године:
за председника
ТИЈАНА ДЕЛИЋ
за члана:
НЕМАЊА НЕШИЋ
РАДЕНКО МАРИЋ
ИКОНИЈА РАДЕВИЋ ВУЈОВИЋ

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2021-110-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД 

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

579
На основу члана 45. став 4. и члана 48а. став 1. Закона 

о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16, 30/16 
– испр, 6/20 и 47/21) и члана 39. тачка 50. Статута Града 
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), 
Скупштина Града Новог Сада на XV седници од 26. маја 
2021.  године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА 

И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
СТЕРИЈИНОГ ПОЗОРЈА, НОВИ САД

I

У Надзорном одбору Стеријиног позорја, Нови Сад 
престаје дужност због истека мандата са 9. јуном 2021. 
године:

председника
Проф. др ВИКТОРУ РАДУНУ

члана:
САНДРИ АНТИЋ

II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2021-111-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД 

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

580
На основу члана 45. став 4. и члана 46. став 5. Закона 

о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16, 30/16 
– испр, 6/20 и 47/21) и члана 39. тачка 50. Статута Града 
Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), 
Скупштина Града Новог Сада на XV седници од 26. маја 
2021.  године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА СТЕРИЈИНОГ 
ПОЗОРЈА, НОВИ САД

I

У Надзорни одбор Стеријиног позорја, Нови Сад именују 
се на период од четири године са 10. јуном 2021. године:

за председника
МИЛАН СТЕПАНОВ

за члана:
САНДРА АНТИЋ
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II

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2021-112-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД 

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

581
На основу члана 116. став 5. и члана 117. став 3. Закона 

о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 – др. закони и 10/19) и члана 
39. тачка 45. Статута Града Новог Сада („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог 
Сада на XV седници од 26. маја 2021. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУШАН 

РАДОВИЋ“, НОВИ САД
I

ОГЊАНА СТАРОВИЋ се разрешава дужности члана 
Школског одбора Основне школе „Душан Радовић“, Нови 
Сад, представника родитеља, пре истека мандата, на лични 
захтев.

II

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

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2021-113-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД 

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

582
На основу члана 116. ст. 1, 2, 5. и 6. и члана 117. ст 1. 

и 2. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17 и 27/18 – др. закони, 
10/19 и 6/20) и члана 39. тачка 45. Статута Града Новог 
Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скуп-
штина Града Новог Сада на XV седници од 26. маја 2021. 
године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ 

„ПАВЛЕ САВИЋ“, НОВИ САД
I

Разрешавају се дужности члана Школског одбора Тех-
ничке школе „Павле Савић“, Нови Сад, због истека периода 
на који су именовани:

представници јединице локалне самоуправе:
ДЕЈАН СТАНИЋ
СЛОБОДАНКА БЕУКОВИЋ
БРАНИСЛАВ ПРИЈЕВИЋ

представници запослених:
ДРАГАНА ДАНОЈЛИЋ СТРИЧЕВИЋ
ВЛАДИМИР БАЉ
ТАТЈАНА КОЛОШЊАЈ

представници родитеља:
АНКА МИЛОВИЋ
САЊА БЈЕЛИЋ
ДАНИЕЛА БАЛТИЋ

II

За чланове Школског  одбора Техничке школе „Павле 
Савић“, Нови Сад, на период од четири године, именују се:

представници јединице локалне самоуправе:
БРАНИСЛАВ ПРИЈЕВИЋ
СЛОБОДАНКА БЕУКОВИЋ
ЈЕЛЕНА ЈОВИЋ

представници запослених:
ДРАГАНА ДАНОЈЛИЋ СТРИЧЕВИЋ
ВЛАДИМИР БАЉ
ТАТЈАНА КОЛОШЊАЈ

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2021-114-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД 

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

583
На основу тач. III. и  IV. Решења о образовању Коорди-

национог тела за борбу против насиља у основним и 
средњим школама на територији Града Новог Сада („Служ-
бени лист Града Новог Сада“, бр. 26/13, 55/15 и 63/16), 
Скупштина Града Новог Сада на XV седници од 26. маја 
2021. године доноси
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Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА ЗА БОРБУ 
ПРОТИВ НАСИЉА У ОСНОВНИМ И 

СРЕДЊИМ ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА НОВОГ САДА

I

ВЛАДИМИР ВАСОВИЋ, представник Министарства 
унутрашњих послова - Полицијска управа Нови Сад, раз-
решава се дужности члана Координационог тела за борбу 
против насиља у основним и средњим школама на 
територији Града Новог Сада.

II

ДЕЈАН ДРОБЊАК, представник Министарства унутра-
ш њих послова - Полицијска управа Нови Сад, именује се 
за члана Координационог тела за борбу против насиља у 
основним и средњим школама на територији Града Новог 
Сада.

III

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2021-115-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД 

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

584
На основу члана 8. став 2. Одлуке о подизању и 

одржавању споменика на територији Града Новог Сада 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 15/09, 20/10 и 
51/11), Скупштина Града Новог Сада на XV седници од 26. 
маја 2021. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И 

ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ БИСТЕ ДР 
ПЕТРА ШВАРЦА У НОВОМ САДУ

I

У Одбор за спровођење Одлуке о постављању бисте 
др Петра Шварца у Новом Саду именују се:

за председника:
ПЕТАР ЂУРЂЕВ, директор Историјског архива Града 
Новог Сада, Нови Сад

за чланове:
ЂОРЂЕ СРБУЛОВИЋ, Завод за заштиту споменика 
културе Града Новог Сада, Нови Сад

проф. др ДУШАН ЛАЛОШЕВИЋ, Друштво лекара 
Војводине Српског лекарског друштва
проф. др МИЛОРАД ЖИКИЋ, Друштво лекара Војводине 
Српског лекарског друштва
МИЛАНА АРЊАШ, представник Савета за културу и 
информисање 

II
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 

Сада“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2021-116-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД 

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

585
На основу члана 40. став 1. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Скупштина 
Града Новог Сада на XV седници од 26. маја 2021. године, 
доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ЧЛАНА САВЕТА 

ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
I

ЖЕЉКО ВУКОВИЋ се разрешава дужности члана 
Савета за особе са инвалидитетом.

II
МАРИЈАНА СТЕЈИН се бира за члана Савета за особе 

са инвалидитетом.

III
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Новог 

Сада“.
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2021-117-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД 

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

586
На основу члана 124. став 2. Закона о социјалној заштити 

(„Службени гласник РС“, број 24/11) и члана 39. тачка 49. 
Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на XV 
седници од 26. маја 2021. године доноси
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Р Е Ш Е Њ Е
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА 

НОВОГ САДА
I

ДОБРИЛИ ЧАЧИЈИ престаје дужност директора Центра 
за социјални рад Града Новог Садa због истека мандата.

II

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

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 124. став 2. Закона о социјалној заштити („Служ-
бени гласник РС“, број 24/11) је прописано да мандат дирек-
тора центра за социјални рад траје четири године. Чланом 
39. тачка 49. Статута Града Новог Сада („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 11/19) је прописано, између оста-
лог, да Скупштина Града Новог Сада, у складу са законом, 
именује и разрешава директора установе социјалне и дечије 
заштите чији је оснивач Град Нови Сад. 

 Комисија за кадровска, административна и мандатно-
имунитетна питања Скупштине Града Новог Сада је на 33. 
седници од 25. маја 2021. године, имајући у виду да је 
Добрила Чачија Решењем Скупштине Града Новог Сада, 
број: 022-1/2017-36-I од 28. априла 2017. године именована 
за директора Центра за социјални рад Града Новог Сада 
на мандатни период од четири године, у складу са цити-
раном одредбом члана 124. став 2. Закона о социјалној 
заштити утврдила Предлог решења о престанку дужности 
директора Центра за социјални рад Града Новог Сада.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против овог решења може се покренути управни спор 
подношењем тужбе Управном суду у року од 30 дана од 
дана достављања Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2021-118-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД 

Председница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р.

587
На основу члана 124. Закона о социјалној заштити 

(„Службени гласник РС“, број 24/11) и члана 39. тачка 49. 
Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 11/19) уз сагласност Покрајинског секретаријата 
за социјалну политику, демографију и равноправност 
полова, број: 022-355/2021 од 25. маја 2021. године, Скуп-
штина Града Новог Сада на XV седници од 26. маја 2021. 
године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА НОВОГ САДА

I

ЈЕЛЕНА ЗОРИЋ, дипломирани психолог, именује се за 
директора Центра за социјални рад Града Новог Садa на 
мандатни период од четири године.

II

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

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 124. став 3. Закона о социјалној заштити („Служ-
бени гласник РС“, број 24/11) је прописано да директора 
центра за социјални рад именује надлежни орган јединице 
локалне самоуправе, на основу конкурса, по прибављеном 
мишљењу управног одбора центра за социјални рад. Чла-
ном 39. тачка 49. Статута Града Новог Сада („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 11/19) је прописано, између 
осталог, да Скупштина Града Новог Сада, у складу са зако-
ном, именује директора установе социјалне и дечије заштите 
чији је оснивач Град Нови Сад. 

Чланом 124. став 1. Закона о социјалној заштити је про-
писано да за директора центра за социјални рад може бити 
именован држављанин Републике Србије, који је стекао 
високо образовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године и одговарајући 
академски, односно стручни назив утврђен у области прав-
них, економских, психолошких, педагошких и андрагошких 
и социолошких наука, односно стручни назив дипломирани 
социјални радник и најмање пет година радног искуства у 
струци.

Чланом 124. став 2. Закона о социјалној заштити је про-
писано да мандат директора центра за социјални рад траје 
четири године.

Чланом 124. ст. 4. и 5. Закона о социјалној заштити је 
прописано да управни одбор центра за социјални рад 
расписује конкурс за директора центра за социјални рад 
најкасније 30 дана пре истека мандата раније именованом 
директору и да кандидат за директора центра за социјални 
рад, уз прописану конкурсну документацију, подноси про-
грам рада за мандатни период на који се врши избор.

Чланом 124. став 6. Закона о социјалној заштити је про-
писано да изборни поступак спроводи управни одбор цен-
тра за социјални рад и у том поступку разматра приспеле 
пријаве, сачињава листу кандидата који су испунили про-
писане услове и доставља је, заједно са својим мишљењем, 
надлежном органу јединице локалне самоуправе.

 Чланом 124. став 8. Закона о социјалној заштити је 
прописано да на именовање директора центра за социјални 
рад чије је седиште на територији аутономне покрајине 
сагласност даје надлежни орган аутономне покрајине.

Управни одбор Центра за социјални рад Града Новог 
Сада је на седници од 25. фебруара 2021.  године донео 
Одлуку о расписивању конкурса за избор директора Центра 
за социјални рад Града Новог Сада. Конкурс је објављен 
у дневном листу „Дневник“  1. марта 2021. године. У року 
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одређеном за подношење пријаве на Конкурс (15 дана од 
дана објављивања у средствима јавног информисања), 
пријаву на Конкурс поднела су два кандидата: Добрила 
Чачија и Јелена Зорић.

Управни одбор Центра за социјални рад Града Новог 
Сада је на седници од 22. марта 2021. године размотрио 
приспеле пријаве, констатовао да оба кандидата испуњавају 
услове из Конкурса за именовање директора Центра за 
социјални рад Града Новог Сада, сачинио листу кандидата 
на коју је уврстио Добрилу Чачију и Јелену Зорић, и након 
упознавања са програмом рада оба кандидата за мандатни 
период за који се врши избор, донео Мишљење. 

Управни одбор Центра за социјални рад Града Новог 
Сада је 23. и 25. марта 2021. године наведену листу кан-
дидата, заједно са својим мишљењем, конкурсном докумен-
тацијом и програмом рада оба кандидата за мандатни 
период за који се врши избор, доставио Комисији за кадров-
ска, административна и мандатно-имунитетна питања 
Скупштине Града Новог Сада. 

Комисија за кадровска, административна и мандатно-
имунитетна питања Скупштине Града Новог Сада је на 33. 

седници од 25. маја 2021. године, након разматрања листе 
кандидата, Мишљења Управног одбора Центра за социјални 
рад Града Новог Сада, конкурсне документације и програма 
рада оба кандидата за мандатни период за који се врши 
избор, утврдила Предлог решења о именовању директора 
Центра за социјални рад Града Новог Сада.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења може се покренути управни спор 

подношењем тужбе Управном суду у року од 30 дана од 
дана достављања Решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 022-1/2021-119-I
26. мај 2021. године
НОВИ САД 

П редседница
MSc Јелена Маринковић Радомировић, с.р. 
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗИ УЗ:

–   ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ ИЗМЕЂУ КАНАЛА И ПРУГЕ 
 НОВИ САД – СОМБОР У ФУТОГУ 

– ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 ПРОСТОРА ЗА МЕШОВИТУ НАМЕНУ ЗАПАДНО ОД СУБОТИЧКОГ БУЛЕВАРА 
 И СЕВЕРНО ОД БУЛЕВАРА ВОЈВОДЕ СТЕПЕ У НОВОМ САДУ (ЗБОГ ПРОМЕНЕ 
 ШИРИНЕ КОРИДОРА ДАЛЕКОВОДА 110KV) 

– ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 НАСЕЉЕНОГ МЕСТА ФУТОГ (ЗБОГ ПРОМЕНЕ ШИРИНЕ КОРИДОРА 
 ДАЛЕКОВОДА 110 KV)

– ОДЛУКА О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 НОВОГ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА СА ОКРУЖЕЊЕМ У НОВОМ САДУ (ЛОКАЛИТЕТ 
 КОМПЛЕКСА ДЕЧИЈЕ БОЛНИЦЕ) 

– ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ЗАПАДНО 
 ОД ДРЖАВНОГ ПУТА IБ-12 У НОВОМ САДУ
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28. мај 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Број 25 – страна 1205.    

С А Д Р Ж А Ј
Рег. бр.            Предмет                           Страна Рег. бр.            Предмет                           Страна

ГРАД НОВИ САД

Скупштина

557 План детаљне регулације радне зоне 
 између канала и пруге Нови Сад – Сомбор 
 у Футогу 1153

558 Одлука о изменама и допунама Плана 
 генералне регулације простора за мешо-
 виту намену западно од Суботичког бу-
 левара и северно од Булевара војводе 
 Степе у Новом Саду (због промене 
 ширине коридора далековода 110kV) 1167

559 Одлука о изменама и допунама Плана 
 генералне регулације насељеног места 
 Футог (због промене ширине коридора 
 далековода 110 kV) 1171

560 Одлука о изради измена и допуна Плана 
 генералне регулације новог градског цен-
 тра са окружењем у Новом Саду (локали-
 тет комплекса Дечије болнице)  1177

561 Одлука о изради плана детаљне регула-
 ције подручја западно од Државног пута 
 IБ-12 у Новом Саду 1179

562 Решење  о именовању директора Јавног 
 комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови 
 Сад 1181

563 Решење  о именовању директора Јавног 
 комуналног предузећа „Градско зеленило“ 
 Нови Сад 1183

564 Решење  о именовању директора Јавног 
 комуналног предузећа „Водовод и кана-
 лизација“ Нови Сад 1184

565 Решење  о именовању директора Апоте-
 карске установе Нови Сад 1185

566 Решење  о именовању директора Аген-
 ције за енергетику Града Новог Сада 1187

567 Решење  о престанку дужности директора 
 Завода за заштиту споменика културе 
 Града Новог Сада, Нови Сад 1188

568 Решење  о именовању директора Завода 
 за заштиту споменика културе Града 
 Новог Сада, Нови Сад  1188

569 Решење  о престанку дужности директора 
 Установе за културу и образовање Кул-
 турни центар „Младост“, Футог 1189

570 Решење  о именовању директора Уста-
 нове за културу и образовање Културни 
 центар „Младост“, Футог  1190

571 Решење  о престанку дужности члана 
 Надзорног одбора ЈКП  „Информатика“, 
 Нови Сад 1191

572 Решење  о именовању члана Надзорног 
 одбора ЈКП  „Информатика“, Нови Сад 1191

573 Решење  о престанку дужности члана 
 Надзорног одбора Јавног градског сао-
 браћајног предузећа „Нови Сад“, Нови 
 Сад 1192

574 Решење  о именовању члана Надзорног 
 одбора Јавног градског саобраћајног 
 предузећа „Нови Сад“, Нови Сад 1192

575 Решење  о разрешењу члана Надзорног 
 одбора Новосадског дечијег културног 
 центра, Нови Сад 1193

576 Решење  о именовању члана Надзорног 
 одбора Новосадског дечијег културног 
 центра, Нови Сад 1193

577 Решење  о престанку дужности председ-
 ника и три члана Управног одбора Сте-
 ријиног позорја, Нови Сад 1193

578 Решење  о именовању председника и 
 три члана Управног одбора Стеријиног 
 позорја, Нови Сад 1194

579 Решење  о престанку дужности председ-
 ника и члана Надзорног одбора Стери-
 јиног позорја, Нови Сад 1194

580 Решење  о именовању председника и 
 члана Надзорног одбора Стеријиног 
 позорја, Нови Сад 1194

581 Решење  о разрешењу члана Школског 
 одбора Основне школе „Душан Радовић“, 
 Нови Сад  1195

582 Решење  о разрешењу и именовању 
 чланова Школског одбора Техничке 
 школе „Павле Савић“, Нови Сад 1195

583 Решење  о разрешењу и именовању 
 члана Координационог тела за борбу 
 против насиља у основним и средњим 
 школама на територији Града Новог 
 Сада 1195
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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

Рег. бр.            Предмет                           Страна Рег. бр.            Предмет                           Страна

584 Решење  о именовању председника и 
 чланова Одбора за спровођење Одлуке 
 о постављању бисте др Петра Шварца 
 у Новом Саду 1196

585 Решење  о разрешењу и избору члана 
 Савета за особе са инвалидитетом 1196

586 Решење  о престанку дужности директо-
 ра Центра за социјални рад Града Новог 
 Сада 1196

587 Решење  о именовању директора Цен-
 тра за социјални рад Града Новог Сада 1197


