
РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
гРлд  нови  САД  
ГРАДСКО  ВЕЋЕ  
Број : 35 1-2/2021-7-јј  
дана: 18.јуна 2022 године  
нОВИ  слд  

ПРЕДСЕДНИЦИ  
СКУПШТИНЕ  ГРАДА  НоВог  САДА  

На  основу  члана  142. Пословника  Скупштине  Града  Новог  Сада, упућује  Вам  се  
Предлог  одлуке  којом  се  предлаже  Влади  Републике  Србије  да  донесе  Одлуку  о  отуђењу  
неизграђеног  грађевинског  земњишта  ујавној  својини  Републике  Србије  ујавну  својину  
Града  новог  Сада, непосредном  погодбом, без  накнаде, и  то  катастарску  парцелу  
број  916/15 површине  5ћа  39а  86м2  К.О. Нови  Сад  јјј, са  Образложењем  и  3аклучком  
Градског  већа  Града  Новог  Сада  број : 35 1-2/202 1-7-11 од  18. јуна  2022. године, с  молбом  
да  се  Предлог  одлуке  којом  се  предлаже  Влади  Републике  Србије  да  донесе  Одлуку  о  
отуђењу  неизграђеног  грађевинског  земњишта  ујавној  својини  Републике  Србије  ујавну  
својину  Града  Новог  Сада, непосредном  погодбом , без  накнаде, и  то  катастарску  парцелу  
број  916/15 површине  5ћа  39а  86м2  К.О. Нови  Сад  111, уврсти  у  дневни  ред  седнице  
Скуппітине  Града  Новог  Сада  и  да  Скупштина  донесе  Одлуку  у  предложеном  тексту . 



На  осНову  члана  67. тачка  1. Статута  Града  Новог  Сада  ( Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  11/19), Градско  веће  Града  Новог  Сада  поводом  разматрања  Нацрта  
одлуке  којом  се  предлаже  Влади  Републике  Србије  да  донесе  Одлуку  о  отуђењу  
неизграђеног  грађевинског  земњишта  ујавној  својини  Републике  Србије  ујавну  својину  
Града  Новог  Сада, непосредном  погодбом , без  накнаде, и  то  катастарску  парцелу  
број  916/15 поврпіине  5hа  39а  86м2  К.О. Нови  Сад  111, на  147. седници  од  18. јуна  2022. 
године, доноси  

ЗАКЈЂУЧАК  

Утврђује  се  Предлог  одлуке  којом  се  предлаже  Влади  Републике  Србије  да  донесе  
Одлуку  о  отуђењу  неизграђеног  грађевинског  земњишта  у  јавној  својини  
Републике  Србије  у  јавну  својину  Града  Новог  Сада, непосредном  погодбом, без  
накнаде, и  то  катастарску  парцелу  број  916/15 површине  5ћа  39а  86м2  К.О. Нови  
Сад  111. 

јј. На  основу  члана  142. Пословника  Скупштине  Града  Новог  Сада  доставња  се  
председници  Скупштине  Града  Новог  Сада  Предлог  одлуке  којом  се  предлаже  
Влади  Републике  Србије  да  донесе  Одлуку  о  отуђењу  неизграђеног  грађевинског  
земњишта  у  јавној  својини  Републике  Србије  у  јавну  својину  Града  Новог  Сада, 
непосредном  погодбом , без  накнаде, и  то  катастарску  парцелу  број  916/15 
површине  5ћа  39а  86м2  К.О. Нови  Сад  111 са  предлогом  да  Скупштина  Града  
Новог  Сада  донесе  ову  одлуку  у  предложеном  тексту. 

Ііі. За  представника  предлагача  на  седници  Скулштине  Града  Новог  Сада  и  њених  
радних  тела  одређује  се: 

Адријана  Месаровић, члан  Градског  већа  Града  Новог  Сада  
а  за  повереника : 

- Дејан  Мандић, в.д. начелника  Градске  управе  за  грађевинско  земњиште  и  
инвестиције . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАДНОВИСАД  
ГРАДСКО  ВЕЋЕ  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број: 351-2/2021-7-јј  
Дана: 18. јуна  2022. године  
НОВИ  САД  



ПРЕДЛОГ  
На  основу  члана  28. став  2. Статута  Града  Новог  Сада  ( Службени  лист  Града  

Новог  Сада , број  1 1/19). а  у  вези  члана  99. став  12. Закона  о  планирању  и  изградњи  
( Службени  гласник  РС , бр.  72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука  уС, 24/11, 121/12, 42/13 
- одлука  уС, 50/13 - одлука  уС, 98/13 - одлука  УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - 
др.закон, 9/20 и  52/21), Скупштина  Града  Новог  Сада  на  седници  оД  
2022. године, доноси  

одлуку  

І . Предлаже  се  Влади  Републике  Србије  да  донесе  Одлуку  о  отуђењу  
неизграђеног  грађевинског  земњишта  у  јавној  својини  Републике  Србије  у  
јавну  својину  Града  Новог  Сада, непосредном  погодбом , без  накнаде, и  то  
катастарску  парцелу  број  916/15 површине  5ћа  39а  86м2  К.О. Нови  Сад  јјј. 

11. Овлашћује  се  Градоначелник  Града  Новог  Сада, или  ујице  које  он  овласти, 
да  потпише  уговор  о  отуђењу  грађевинског  землишта  и3 тачке  І. ове  одлуке . 

111. Одлуку  са  образложењем  доставити : 
- Влади  Републике  Србије  путем  Републичке  дирекције  за  имовину  

Републике  Србије  и  
Градској  управи  за  грађевинско  земњиште  и  инвестиције . 

РЕПУБЛИКЛ  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАд  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАдЛ  НОВОГ  САДА  
Број : 
дана: 
нови  слд  

ПРЕДСЕДНИЏА  

Mѕc Јелена  Маринковић  Радомировић  



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

Правни  основ  за  доншење  Одлуке  којом  се  предлаже  отуђење  права  јавне  
својине  на  неизграђеном  грађевинском  земгишту  у  јавној  својини  Републике  Србије  у  
јавну  својину  Града  Новог  Сада, непосредном  погодбом , без  накнаде  садржан  је  у  члану  
99. став  12. закона  о  планирању  и  изградњи  ( Службени  гласник  Рс ,, бр. 72/09, 81/09-
испр., 64/1О-одлука  УС, 24/11 121/12, 42/13 - одлука  уС, 50/1 3 - одлука  УС, 98/13 - одлука  
ус, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др.закон, 9/20 и  5212ј ) којим  је  проnисано  да  
Република  Србија, аутономна  покрајина , односно  јединица  локалне  самоуправе , могу  
отуђити  грађевинско  земгиште  по  цени  која  је  мања  од  тржишне  цене  или  отуђити  без  
накнаде, када  се  ради  о  испуњавању  уговорних  обавеза  насталих  до  дана  ступања  на  
снагу  овог  закона , по  основу  уговора  у  коме  је  Република  Србија  једна  од  уговорних  
страна , односно  отуђити  или  дати  у  закуn no цени, односно  закупнини  која  је  мања  од  
тржишне  цене  или  отуђити  или  дати  у  закуп  без  накнаде  када  се  ради  о  реализацији  
пројеката  за  изградњу  објеката  од  значаја  за  Републику  Србију, као  и  када  се  ради  о  
међусобном  располагању  између  власника  грађевинског  земгbишта  у  јавној  својини , у  
члану  28. став  2. Статута  Града  Новог  Сада  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  
11/19) у  коме  је  прописано  да  уколико  законом  или  другим  nрописом  није  утврђено  који  
орган  је  надлежан  за  обавГbање  послова  из  надлежности  Града, све  послове  који  се  
односе  на  уређивање  односа  из  надлежности  Града  врши  Скупштина  Града  Новог  Сада, 
у  члану  2 закона  о  комуналним  делатностима  ( Службени  гласник  РС , бр. 88/2011, 
104/2016 и  95/2018) у  коме  је  прописано  да  су  комуналне  делатности  делатности  
пружања  комуналних  услуга  од  значаја  за  остварење  животних  потреба  физичких  лица  
код  којих  је  јединица  локалне  самоуправе  дужна  да  створи  услове  за  обезбеђење  
одговарајућег  квалитета , обима, доступности  и  континуитета , као  и  надзор  над  њиховим  
обавгbањем, док  је  у  ставу  3. истог  члана, у  тачки  14. као  једна  од  комуналних  
делатности  наведена  и  делатнст  зоохигијене . 

На  основу  Плана  генералне  регулације  радне  зоне  у  североисточном  делу  Града  
Новог  Сада  (1 Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  45/2015 и  52/2015- исправка  и  
13/21), Плана  детањне  регулације  дела  радне  зоне  ,,Север  іV y Новом  Саду  ( Службени  
лист  Града  Новог  Сада , број  44/2019), Градска  управа  за  урбанизам  и  грађевинске  
послове  Града  Новог  Сада  издала  је  nод  бројем  V-353-474/22 од  07.Об.2022.године , 
Информацију  о  локацији  за  катастарску  парцелу  број: 916/15, К.О. Нови  Сад  IІІ . 

У  Информацији  о  локацији  Градске  управе  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  
Града  Новог  Сада  број: V-353-474/22 од  07.06.2022 године , између  осталог, наведено  је  
даје  катастарска  парцела  број: 916/15, К.О. Нови  Сад  ІјІ , намењена  зајавне  комуналне  
површине  (остале  комуналне  површине  уз  азил  за  животиње ). 

Према  nодацима  РГЗ-а, Геодетско-катастарског  информационог  система  од  
13.06.2022.године , претрага  по  броју  парцеле, катастарска  nарцела  број: 916/15, остало  
грађевинско  земњиште  у  државној  својини , укупне  nовршине  53986 м21  К.О. Нови  Сад  
ІІІ , уписана  у  лист  непокретности  број: 5, је  у  јавној  својини  Републике  Србије, корисник  
Министарство  поњопривреде , шумарства  и  водопривреде , Београд , Немањина  бр. 22. 

Дана, 23.децембра 2о2l.године, Скупштина  Града  НовогСададонелаје  Решење  
о  давању  сагласности  на  Програма  пословања  Јавног  комуналног  предузећа  
,,зоохигијена  и  Ветерина  Нови  Сад  Нови  Сад  за  2022.годину, број: 352-3/2021-344-І . 

Дана, 24.јануара  2022.године, Јавно  комунално  предузеће  ,,зоохигијена  и  
Ветерина  Нови  Сад  Нови  Сад, Футошки  пут  бр. 13, закњучило  је  Уговор  о  јавној  набавци  
услуге  - Израда  пројекто  техничке-документације  за  изградњу  гробња  за  кућне  њубимце  
у  Новом  Саду, шифра  ОПпГ- У-2-1/2021-300, број: 03-3723/10-2-2021, те  је  потребно  
спровести  аіпивности  на  привођењу  локалитета  намени  - изградњи  гробгbа  за  кућне  



гbубимце, и3 којих  разлога  је  потребно  решити  имовинско  правне  односе  на  предметној  
катастарској  парцели. 

На  основу  изнетог  предлаже  се  Скупштини  Града  Новог  Сада  да  донесе  Одлуку  
у  предложеном  тексту. 



(!? eUprava : 
Канцеларија  за  HT u сУпiуаву  Владс  Рспублике  Србијс  

Ицформациони  систем  за  размену  података: Подаии  прибавлсни  из  базс  катастра  непокретносји  Рспублнчког  
гсодетског  завода  
датум  и  време  6/13,2022 94003 АМ  

ттавви  осков  У  скпаду  са  члаком  103. Закона  о  опвлем  управном  поступку  (,,Служени  гласник  РС , бр.  ј  Ѕ/16 и  95/18 - 
аугентичво  тумачење) и  члавом  1 1 Закона  о  електронској  управи  (,,Службеии  глакнк  РС , бр. 27/18) 

ГГРЕТРАГА  ПО  БРОЈУ  ПАРЦЕЛЕ  

Вјјеме  шЈмтЈе: 13.6.2022. 09.40.03 

Резултати  претраге  

дат аноСтИ  10.062022 

uдоіuјтине  89010 

Qііuтuна  НС8ИСРД  

ид  Каіастарое  опцјтине  802174 
Катастароа  onunuua НС8И  СРд  ІІІ  

Hајијела  

Број  nucіa нелокретносіИ  5 
Бројларцеле  916 

гlодбројпарцеле  15 

ГІоііuна  парцеле  (пі9 53986 

Врста  зеМгцла  ОСТРЈІО  гРА1 ВИНСкО  3ЕГУfbИLUТЕ  У  ДРЖРВНОЈ  СВОЈИНИ  
Потеізулuца  РАТНО  ОСТРВО  
да  ли  На  непокраіносiи  nocіcju реіјвња  
коо  њ4је  конао  На  

l аогџі  права  иа  иарцсли  

ше  

Врста  лице  дРЖРВНИ  СГРНИ  И  ТГРНИ3НЈЕ  САМТЧНИМ  БРОЈЕМ  
Гтиј4и  број  000000745355В  
Назив  ІWHuCT*CTBO ПЂ 1РИВРЕдЕ, LјГУМаРСТВАИ  ВС 1РИВРЕдЕ  
Гv сто  БЕРРд  
Рореса  НЕМі1КА22ј  
Број  путuе  uaіpaae 
Регистар  којије  издао  пуiнуиараау  
Врста  лрава  кисник  
Обим  права  ЦЕЛО  ПРРВО  
Облик  саојине  
Предбележба  Не  
Рок  за  оправдање  предбележбо  јино  
3аје 4кка  саојина  с iрђкника  Но  
Удео  1/1 

дат заиIвi1<а  ірајања  закуіа  

Лицс  

Bpcіa лuца  ДFЖ#ВНИ ГРНИ  И ГРNИаQЛЈЕ  СА  ПРИВРЕГvЕИИМ  uднтификциим  БРОЈЕМ  
ГУінLји  број  0000000001874 
Назив  РЕЛУБЛИКАСРБИЈА  

сто  БЕаРРд  

Број  пуn е  иаірава  
Регистар  којије  издао  путнуипiраау  
Bpcіa права  СВОЈИНА  

ј  /2 



?еUргаvа  
Канцсларија  за  11Т  и  еУправу  Владс  Ренубликс  Србије  

илформацнони  систем  за  размелу  податаКа  Подаци  прибавњени  из  базе  катастра  нспокретности  Релубличког  
геодетског  завода  
дагум  и  време  6/13/2022 9:4 О3 АМ  

ни  основ  У  скл са  чланом  103. Закона  о  опплем  управном  поступку  (,,Сдужбени  гласник  РС , бр. 18/16 и  95/18 - 
аугевтичпо  Гачење) и  чдавом  1 1 Закона  о  елекгронсј  управи  (,,Службени  пјасвик  РС бр.  27/1 8) 

Сбим  пра  ЦЕЛО  ПРАО  
Сблик  саојине  ЈА& СВОЈИНА  
Предбележба  Не  
Рок  за  опрацање  предбележбе  јине  
јеиа јиНа  с 1ржника  Не  

Удео  1/1 
дађІ  заарііпа  iрајања  закуiа  

део  Јцеле  

Бројделапарцегіе  
Поврuмна  дела  парцеле  [мl 52545 

К -пwа  и  кгиса  ВО1 ћ4ј< З. КГIАСЕ  
Предбележба  објекта  уизграи  Не  

део  naІXіenC 

Број  дега  парцеле  2 
Поарuмна  дела  парцеле  lмl 1441 
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ІТАД  НОВИ  САД  
ГрадQка  упра lа  за  
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Нови  САД  

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМВА  ПОКРАЈВНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НоВИ  САД  
ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  УРБАНИЗАМ  
И  ГРАЂЕВИНСКЕ  ПОСЛОВЕ  
Број : У-353-474/22 
дана: 07.06.2022. године  
НоВИ  САД  
ЗВ/НК  

Градска  управа  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  Града  Новог  Сада, на  основу  члана  53. 
Закона  о  планирању  и  изградњи  (1 Службени  гласник  РС , бр.  72/09, 81/09, 64/10-Одлука  УС  од  
IО.09.2010.године, 24/11, 121/12, 42/13- Одлука  УС, 50/13-Одлука  УС, 98/13- Одлука  УС  132/14, 
145/14, 83/1 8, 3 1/19, 37/1 9, 09/20 и  52/2 1), Плана  генералне  регулације  радне  зоне  у  североисточном  
делу  Града  Новог  Сада  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  45/15 и  52/1 5- исправка  и  13/21), 
Плајја  деталне  регулације  дела  радне  зоне  ,,Север  Iу  у  Новом  Саду  (,,Службени  лист  Града  Новог  
Сада  број  44/19), члана  10. Одлуке  о  градским  управама  Града  Новог  Сада  ( Службени  лист  Града  
Новог  Сада  бр.  52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/IQ 69/13, 70/16, 54/20 и  58/21) и  Решења  в.д. начелника  
Градске  управе  за  урбанизам  и  грађевинске  послове  број  У-40-1 /202 1-449 од  16. I 2.2021. године, 
решавајући  по  захтеву  ГРАДСКЕ  УПРАВЕ  ЗА  ГРАЂЕВИНСКО  ЗЕМЈБИШТЕ  И  
ИНВЕСТИЦИЈЕ , Нови  Сад, улица  Стевана  Брановачког  број  3, за  издавање  информације  о  
локацији, издаје  

ИНФОРМАЦИЈУ  О  ЛОКАдИЈИ  
ЗА  ПАРЦЕЛУ  БРОЈ  916/15 К.О. НоВИ  САД  ЈІЈ  
у  ноВОМ  САдУ,  НУТ  ШАЈКАIНКОГ  ОДРЕДА  

Целина, односно  зона  у  којој  се  налази  
- Радна  зона, просторна  целина  1 

Намена  землишта  
Намсна  зеNlл)ишта  
-Парцела  916/15 намењена  је  за  јавне  комуналне  површине  (остале  комуналне  површине  уз  
азил  за  животиње). део  парцеле  налази  се  у  заштитном  енергетском  коридору  (видети  
графички  прилог  бр.  4) 

Регулационе  и  грађевинске  линије  
- Према  графичким  прилозима  и  изводу  из  плана  - стр. 3-6 

Правила  грађења  

и3ВОД  из  пллн  ДЕТАЛКЕ  РЕГУЈІАЦИЈЕ  
3. ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА  
3.1. Намена  површина  и  ісонцепција  урсђења  простора  
Лзил  за  напуштене  животиње  реализован  је  уз  ГЈут  пЈајкапког  одреда. На  простору  
оределеном  за  остале  комуналне  површине  потребно  је  реализовати  гробње  за  кућне  
.њубимце, а  могућеје  реализовати  и  комплекс  за  одлагање  и  третман  анималног  отпада, али  и  
неке  друге  комплементарне  комуналне  садржаје . 
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Обавњање  делатности  у  радној  зони  мора  бити  такво  да  не  угрожава  постојеће  и  планиране  
садржаје  у  функцији  хидротехнике  у  нспосредном  окружењу . С  обзиром  да  се  ова  радна  зона  
својом  сточном  границом  ослања  на  планирано  извориште  воде  инфилтрационог  типа, а  
јужно  уз  Дунав  је  извориште  воде  Ратно  острво , у  тим  зонама  формирају  се  значајне  
заштитне  зелене  површине . 
Зелене  површине  угврђене  овим  планом  имају  двојаку  функцију . Један  део  је  у  функцији  
Јіо .опривреде , а  други  у  функцији  заштите ... У  зони  изворишта  воде, уз  Канал  Дтд  и  
железничку  пругу  и  у  зони  такозваног  ,,великог зеленило  има  функцију  заштите. 

У  обухвату  плана  значајан  део  заузимају  инфраструкгурни  коридори . Такозвани  велики  
коридор  обухвата  значајне  енергетске  инфраструктурне  правце  (далековода, нафтовода ...). 

Значајан  инфраструктурнои  објекат  у  обухвату  плана  је  ТС  ,,Нови  Сад  9 Комплекс  
трансформаторске  станице  планиран  је  за  проширење . 

3.2. Подела  простора  на  прdсторне  целине  
Простор  у  обухвату  плана  могуће  је  ііоделити  у  три  просторне  целине . Постојећа  улица  Пуг  
шајкаЈнког  одреда  пресеца  простор  у  смеру  запад-североисток  и  дели  га  на  целине  и  то  једну  
северно  од  ње  и  две  у  јужном  делу  простора. 
Просторне  целине  су  подједнаке  величине , а  садржајно  различите : 
- Прва  целина  је  намењена  пословању, комуналним  делатностима  и  заштитном  зеленилу , али  
и  значајним  инфраструкгурним  правцима  (енергетски  коридор  тзв. велики  коридор, 
индустријска  саобраћајница , индустријски  колосек) и  објеісгима  (ТС  1 10/20 kV). 

3.7. Заштита  градитењског  наслеђа  
На  простору  у  обухвату  плана  у  евиденцицји  стручне  службе  заштите  не  постоје  заштићена  
културна  добра, као  ни  подаци  о  забележеним  локалитетима  са  археолошким  садржајем . У  
складу  са  чланом  109. Закона  о  културним  добрима  (Службени  гласник  РС  бр.71/94,  52/11 - 

др. закон  и  99/1 1 - др. закон), ако  се  у  току  извођења  грађевинских  u других  радова  наиђе  на  
археолошка  налазишта  или  археолошке  предмете , извођач  радова  је  дужан  да  одмах, без  
одлагања  прекине  радове  и  обавести  надлежни  завод  за  заштиту  споменика  културе  и  да  
предузме  мере  да  се  налаз  не  уништи  и  не  оштети  и  да  се  сачува  на  месту  и  у  положају  у  коме  
је  откривен . 

4. ЛРАВИЛА  ГРАЂЕЊА  
4.1. Услови  за  изградњу  објеката  и  уређењс  простора  
Утврђивање  регулационе  и  грађевинске  линијс  
За  планиране  објекге  утврђена  је  грађевинска  линија  и  то  на  удаености  минимално  5м  од  
реrулационе  линије . У  зони  између  регулационе  и  грађевинске  линије  могуће  је  поставити  
објекте  портирнице , рекламне  елементе  и  сл . 
Услови  уређења  и  грађсња  простора  по  планираним  наменама  
Комуналне  површинв  
Као  комуналне  површине  планирани  су  ТЕ-ТО, азил  за  животиње  и  остале  комуналне  
површине . 
На  преосталом  простору  намењеном  за  комуналне  површине  северно  н  западно  од  
планираног  локалитета  за  азил  животиња  потребно  је  лоцирати  комплекс  гробња  за  кућне  
њубимце , а  могуће  је  и  друге  сличне  садржаје  као  што  је  комплекс  за  одлагање  и  третман  
анималног  отпада  или  неке  друге  сродне  садржаје . Комплекс  гробња  за  кућне  л3у6имце  је  
обавезан  на  овом  простору . Минимална  парцела  за  организацију  ових  садржаја  је  1 ha. 
Уређење  и  изrрадња  ће  се  спроводuти  у  складу  са  нормативима  и  стандардима  који  важе  за  
ову  намену. За  изrрадњу  објеката  примењију  се  опuiта  правила  изградње . 
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Општа  правила  изградње  
Нове  парцеле  треба  да  буду  приближно  ііравилног  геометријског  облика, да  имају  излаз  на  
јавну  површину, а  величина  је  дефинисана  у  зависности  од  намене  и  положаја  парцеле  у  
простору. На  графичком  приказу  План  регулације  површина  јавне  намене  са  елементима  
парцелације , дефинисани  су  обавезни  и  могући  елементи  парцелције , а  дефинисана  су  и  
правила  парцелације  по  планираним  наменама . дозвоњено  одступање  од  утврђених  мера  је  
1О%. 
3а  реализацију  планираних  садржаја  у  радној  зони  ће  се  примењивати  следећи  урбанистички  
параметри: 
- максималан  индекс  заузетости  парцелеје  50 %, а  индекс  изграђености  1,5; 
- индекс  заузетости  за  комплексе  који  се  састоје  од  више  парцела  рачуна  се  у  односу  на  
укупан  комплекс ; 
- у  комплексима  чији  је  степен  заузетости  исnод  50% сви  објеіпи  се  моrу  доградити  до  
назначеног  стеnена  под  условом  да  не  ремете  постојеће  технолошке  линије; 
- све  постојеће  објекте  могуће  је  реконструисати , доградити  или  заменити  новим, уз  
поштовање  основних  урбанистичких  параметара , односно  утврђеног  максималног  индекса  
заузетости  и  индекса  изграђености ; 
- дозвоњена  спратност  објеката  је  високо  приземње  (приземње) до  максимално  П+2. Висина  
објекта  (венац  или  слеме) не  сме  прећи  висину  од  15 nі. Подрумска  или  сутеренска  етажа  се  
не  препоручује , а  унутар  nостојећих  комплекса  ускладити  спратност; 
- ако  се  унутар  етаже  реализује  галерија, дозвоЈЂава  се  реализација  галеријског  дела  на  
максимално  1/3 основе  приземња  објекта; 
- у  спратним  деловима  могући  су  конзолни  испусти  ван  утврђене  грађевинске  линије ; 
- за  административне  објекте  и  за  караіnеристичне  објекте  (објекти  са  nосебним  
конструктивним  и  обликовним  захтевима  због  технолошких  потреба) не  условњава  се  
спратност  ни  висина; 
- висина  рекламних  елемената  ограничава  на  30 м; 
- објекте  лоцирати  на  парцели  тако  да  је  удањеност  од  суседне  парцеле  минимално  4 м  на  
једној  страни  због  ватросигурносних  услова, односно  минимално  2м  на  суnротној  страни  (за  
индустрuјске  објекте  положај  ускладити  са  условима  утврђеним  Правилником  о  техничким  
нормативима  за  зацјтиту  индустријских  објеката  од  пожара  ( ,,Службени  гласник  РС , 

 број  
1/18); 
- маниnулативне  и  nаркинг-nовршине  обезбедити  унутар  комnлекса, nаркирање  обезбедити  
за  50% запослених  или  према  нормативима  за  одређену  делатност; 
- кровови  објеката  су  равни  или  благог  нагиба  до  10 степени, а  дозвоњена  је  реализација  
лучних  кровова; 
- комплекси  се  могу  ограђивати  трансnарентном  оградом  висине  до  2,20 м  (осим  ако  
конкретна  намена  не  условњава  посебне  услове  ограђивања); 
- моrућаје  фазна  реализација  за  све  планиране  садржаје; 
- застуnњеност  зелених  површина  на  комплексу  зависи  од  величине  комплекса . Комплекси  
величине  до  lha треба  да  имају  минимално  20 % зелених  површина, комплекси  велuчине  1-5 
ha 25 %, а  већи  комплекси  преко  5 ћа  30-50 % зелених  површина. 

3.5. Трасе, коридори  и  капацитети  инфраструістуре  
З!5.2. Водна  инфраструістура  
Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода  
У  цињу  заштите  и  несметаног  одржавања  отворене  каналске  мреже, планирају  се  заштитини  
појасеви  ширине  5 м, мерено  од  горње  ивице  канала. Сви  евентуални  радови  у  овом  појасу  
морају  бити  у  складу  са  условима  Јавног  водопривредног  nредузећа  Воде  Војводине!!. 
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Планом  се  оставња  могућност  зацевњења  дела  каналске  мреже, као  и  затрпавања  појединих  
најузводнијих  деоница  каналске  мреже, а  у  цињу  што  квалитетнијег  и  рационалнијег  
просторног  уређења. 

изВод  из  ГIЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

7.3. Просторне  целине  за  којс  је  основ  за  реализацију  план  детањне  регулације  и  план  
генералне  регулације  (дуални  режим) 
Основ  за  спровођење  на  деловима  простора  за  које  је  обавезна  израда  плана  деталне  
регулације, а  налазе  се  у  обухвату  измена  и  допуна  плана  су  план  генералне  регулације  и  
план  детањне  регулације  (дуални  режим). 
Планом  генералне  регулације  угврђен  је  заштитни  појас  далековода , а  све  смернице  за  израду  
планова  дета.њне  регулације  дефинисане  су  у  пододењку  ,,8.2. Услови  за  уређење  простора  за  
које  је  основ  за  реализацију  план  дета.њне У  случају  да  на  просторима  испод  
заштитног  појаса  далековода  постоје  важећи  планови  дета.њне  реrулације, сва  правила  
уређења  и  грађења  за  ове  просторе  се  спроводе  на  основу  тих  планова. 

6.3. Енергетска  инфраструктура  
Снабдевање  елеісгричном  енергијом  
Око  свих  далековода ... дефинисани  су  заштитни  коридори . Изградња  објеката  и  садња  средње  
и  високо  растућег  дрвећа  и  воћки  у  заштитном  коридору  није  дозвоњена, осим  уз  услове  и  
сагласност  ЈП  ,,Елеіпромрежа  Србије . 
Преко  подручја  прелазе  следећи  далеководи  110 kV y надлежности  ,,Елеіпромрежа  Србије  
а.д. Београд: 
- далековод  110 kV број  176/1 ТС  Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  9; 
- далековод  110 kV број  176/2 ТС  Нови  Сад  9 - ТЕ-ТО  Нови  Сад; 
- далековод  i io ку  број  176/3 ТЕ-ТО  Нови  Сад  - ТС  Нови  Сад  4; 
- далековод  110 КУ  број  1005 ТС  Нови  Сад  3 - ТЕ-ТО  Нови  Сад. 
Сви  далеководи  1 10 kV задржавају  своју  трасу. На  свим  далеководима  могућа  је  
реконструкција , адаптација  и  санација  у  сврху  одржавања  и  ревитализације  система. 
У  случају  градње  испод  или  у  близини  далековода  потребна  је  сагласност  ,,Елеіпромрежа  

а.д. Београд  при  чему  важе  следећи  услови: 
- сагласност  се  даје  на  Елаборат  који  инвеститор  планираних  објеката  треба  да  обезбеди , а  
који  израђује  овлашћена  пројектна  организација ; 
садржај  Елабората  и  мере  које  се  прописују  приликом  пројектовања  и  пре  и  за  време  

извођења  радова  прописује  власник  инсталације , а  на  основу  важећих  закона, правилника  и  
техничких  прописа. 
Пре?подно  наведени  услови  важе  приликом  израде  Елабората  о  моrућностима  градње  
планираних  објеката  у  заштитном  лојасу  далековода . Ширина  заштитног  појаса  далековода  је  
добијена  сабирањем  законски  прописане  уда.њености  од  крајњег  фазног  лроводника  и  
уда.њености  крајњег  фазног  проводника  од  осе  далековода  и  износи  29 м  од  осе  далековода  са  
обе  стране  далековода  1 10 kV. 
Потребно  је  и  анализирати  угицај  далековода  на  потенцијалне  планиране  објекте  од  
електропроводног  материјала . Овај  утицај  на  цевоводе, у  зависности  од  насењености  
подручја, потребно  је  анализирати  на  максималној  удалености  до  1000 м  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  
насењености  подручја, потребно  је  анализирати  на  максималној  уда.њености  до  3000 м  од  осе  
далековода  у  случају  градње  телекомуникационих  водова. 
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Утврђују  се  следећи  услоВи  заштите  далековода  1 10 kV: 
- приликоМ  извођења  радова, као  и  касније  приликом  експлоатације  планираних  објеката, 
водити  рачуна  да  се  ни  на  који  начин  не  наруши  сигурносна  удаленост  од  5 м  у  односу  на  
проводнике  далековода  нагіонског  нивоа  1 10 КУ; 
- забрањено  је  коријдћење  прскалица  и  воде  у  млазу  за  заливање, уколико  постоји  могућност  
да  се  млаз  воде  тіриближи  на  мање  оД  5 м  проводницима  далековода  напонског  нивоа  i io kv; 
- приликом  uзвођења  било  каквих  грађевинских  радова, нивелације  терена, земњаних  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  5м  у  односу  на  проводнике  далековода  напонског  нивоа  i i кУ; 
- забрањеноје  складиштење  лако  запаливог  матернјала  у  заштитном  појасу  далековода ; 
- нисконапонске  прикњучке , телефонске  прикњучке, приклучке  за  кабловску  телевизију  и  
друге  приклучке  извести  подземно  у  случају  укрштања  са  далеководом ; 
- све  металне  инсталације  (елекгро-инсталације, rрејање  и  друго) и  други  метални  делови  
(ограде  и  друго) морају  да  буду  прописно  уземњени ; нарочито  водити  рачуна  о  изједначењу  
потенцијала; 
- минимално  растојање  планираних  објеката, пратеће  инфраструктуре  и  инсталација  од  било  
ког  дела  стуба  далековода  износи  12 м.. 

Услови  прикњучења  на  инфраструктуру  

Саобраћајна  инфраструктура  
- Према  лриложеним  изводима  из  планова. 

Водна  инфраструктура   
- Локалитет  није  опремњен  уличним  инсталацијама  водовода  и  канализације . Услове  приклучења  
прибавити  од  ЖП  Водовод  и  канализација . 

Енергетска  инфраструктура  
- Локалитет  је  опремњен  уличним  електроенергетским  и  гасним  инсталацијама . Услове  прикњучења  
прибавити  оД  лектродистрибуције  Нови  Сад  и  ДГI ,,Нови  Сад  - 

Електронске  комуникације   
- Локалите  је  опремњен  уличном  мрежом  електронских  комуникација. Услове  прикњучења  
лрибавити  од  надлежног  оператера. 

Потреба  израде  плана  детањне  регулације  или  урбанистичког  пројекта  
- Не  условњава  се  

Катастарска  ларцела  (потреба  за  формирањем  грађевинске  парцеле)  
- Према  приложеним  изводима  из  плана  (парцела  916/15 је  грађевинска, а  могућа  је  и  њена  
лрепарцелација  према  условима  из  плана) 

Инжењерско  - геолошки  услови  (клизишта  и  сл.) 
-/ 

Посебни  услови  
Инвеститор  не  може  обавњати  делатности  из  налред  описане  намене  објекта, без  претходног  
одобрења. сагласности  или  другог  акта  надлежног  органа, ако  је  то  посебним  законом  
прописано . 



6 
Графички  прилози  
Прилог  1 - Ситуација; 
Изводи  из  плана  детањне  регулације  (уже  дислозиције , Р  1:2500, са  означеном  парцелом  916/15 и  
легендама): 
Прилог  2 - План  намене  површина, саобраћаја, регулације  и  нивелације ; 
Прилог  3 - План  регулацuје  ловршинејавне  намене  са  елементuма  парцелације ; 
Извод  из  плана  генералне  регулацuје  - измене  и  допуне  због  промене  шuрине  коридсра  далековода  
100kV (ужа  диспозиција, Р  1:2500, са  легендом): 
Прилог  4 - План  енергетске  инфраструктуре  

Напомена : 
- Идентификација  предметног  простоеа  извршена  је  увидом  у  нама  раслоложиве  геодетске  подлоге  (уз  
захтев  није  доставлена  копија  плана)! 

Ова  информација  о  локацији  важи  док  је  на  сііази  план  на  оенову  којегје  издата. 

Подносилац  захтева  је  ослобођен  плаћања  градске  административне  таксе  на  основу  члана  12. 
Одлуке  о  градским  административним  таксама  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  54/09, 23/11, 
56/12, 13/13, 21/14, 74/16 u 42/18). 

Подносизјац  захтеваје  ослобођен  нлаћања  реnубличке  административне  таксе  на  основу  члана  
18. Закона  о  републичким  административн uм  таксама  ( 1Службени  гласник  рС l,  број  43/2003, 51/2003-
ucnp. 61/2005, 1О1/2005-Др! Закон, 5/2009, 54/2009, 5О/20 1, 70/2О1 1-усклађени  дин! износ, 55/2О12-
усклађени . дuн. износ  93/2О12, 47!2013-усклађени  дин. износ  65/2О13- др.  Закон, 57/2014- усклађени  
дин. износ  45/2015 - усклађени  дин. износ  83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени  дин. износ  61/2017 - 
усклађени  дин. износ., 113/2017 3/18-испр., 50/18, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19, 98/20, 144/20 и  62/21). 

ДОСТАВИТИ: 
1.Подносиоцу  захтева  
2.Архиви  



ЈП  
Завод  
Булевар  
21 000 

Број: 

Нови  

81109 
37/19 

из  

уКО . 

улица

Плански  

Целина , 

Намена  

На  основу  

организовању  
( Службени  

На  захтев  

Парцелаброј  

за  урбанизам  
цара  Лазара  

Нови  Сад  

148 168 

Сад 2.6.2022 

члана  
- исправка , 

- др. закон, 

лист  

. - 

документ  

УРБАНИЗАМ  

Радне  

Нови  Сад  
ЗЈјјј  

ј  2022 Градска  управа: V-353-474!22 

53 Закона  о  планирању  и  изградњи  ( Слјжбени  гласник  Републике  Србије , 
64/10 - уС, 24/11, 121/12, 42]1З  - ус, 50113 - УС, 98/13 - УС, 132/14, 145/14, 83/18, 
9/20 и  52/21) и  на  основу  члана  6, став  3, алинеја  14 Одлуке  о  усклађивању  

организације  Урбанизам  Завод  за  урбанизам  у  Новом  Саду, као  јавног  предузећа  
Града  Новог  Сада , број  47116) Јп  Урбанизам  3авод  за  урбанизам , Нови  Сад  

бр- 72/09, 
31/19, 

Одлуке  о  

издаје: 

И  

.
.;:.,. .

•: 

ГРАД  НОВИ  САД, ГРАДСКАУПРАВА  ЗА  ГРАЂЕВИНСКО  3ЕМТbИШТЕ  
ИНВЕСТИЦИЈЕ, Број: ХХјV-351-2121-7 

 НовогСад . .  

916/15 ,   . . .  

новиСадјH.................................................................... ................... 

 НовомСаду ..................................................................................................... 

Пут .Ш.ајкаџ . дрш ...............................................  

на  основу  кога  се  издаје  

План  генералне  регулације  радне  зоне  у  североисточном  делу  Града  Новог  

Сада  ( Службени  лисм  Града  Новое  Сада бр. 45/15. 52/I5-исправка  и  13/21) и  

План  деталне  регулације  радне  зоне  Север  ІV y Новом  Саду  ( Службени  

лисм  Града  Новог  Сада , број  44/19) 

однссно  зона  у  којој  се  налази  

-радна  зона, просторна  целина  І  

земгbишта  
-Парцела  916115 намењена  је  за  јавне  комуналне  поврuјине  (остале  комуналне  површине  уз  
азил  за  животиње). део  парцеле  налази  се  у  заштитном  енергетском  коридору  (8идети1 
графички  прилог  бр.4L 

Регулационе  и  грађевинске  nиније  
-према  графичким  прилозима  и  извОду  из  плана  - СТр_ 3-6 

Правила  грађења  

-у  изводу  из  плана  - стр.3-6 

пп . 
разац  Q2.ут.04-08-издање  



Контро 3 ао.  
м  аст . ме  н   

Услови  прикњучења  на  инфраструктуру  
саобраћајна  инфраструктура  

-према  приложеним  изводима  из  планова  

водна  инфраструктура  
Локалитет  није  опремњен  уличним  инсталацијама  водовода  и  канализације . Услове  прикњучења  
прибавити  од  ЈКП  Водовод  и  канализација  

енергетска  инфраструктура  
Локалитет  је  опремњен  уличним  електроенергетским  и  гасним  инсталацијама . Услове  прикњучења  
прибавити  од  Електродистрибуције  Нови  Сад  и  ДП  Нови  Сад  - гас 1 . 

електронске  комуникације  
Локалитет  је  опремњен  уличном  мрежом  електронских  комуникација . Услове  прикњучења  
прибавити  од  надлежног  оператера . 

Потреба  израде  плана  детањне  регулације  или  урбанистичког  пројекта  

Не  условњава  се. 

Катастарска  парцела  (потреба  за  формирањем  грађевинске  парцеле) 

Према  приложеним  извсдима  из  плана  (парцела  916/15 је  грађевинска , а  
могућа  је  и  њена  препарцелација  према  условима  из  плана). 

Инжењерско-геолошки  услови  (клизиuјте  и  сл.) 

/ 

Посебни  услови  

Инвеститор  не  може  обавњати  делатности  из  напред  описане  намене  
објеката , без  претходног  одобрења , сагласности  или  другог  акта  надлежног  
органа , ако  је  то  посебним  законом  прописано . 

Графички  прилози  
Прилог  1- Ситуација ; Изводи  из  плана  детањне  регулације  (узке  диспозиције , Р  1:2500, са  означеном  парцелом  916115 и  
легендама ): Прилог  2- План  намене  површина , саобраћаја , регулације  и  нивелације ; Прилог  З- Ппан  регулације  површина  
јавне  намене  са  елементима  парцелације ; Извод  из  плана  генералне  регулације  - измене  и  допуне  због  промене  ширине  
корuдора  далековода  11OkV (ужа  диспозиција , Р  1 2500, са  легендом ): Прилог  4- план  енергетске  инфраструктуре  

Напомена: 

-Идентификација  предметног  простора  извріена  је  увидом  у  нама  
расположиве  геодетске  подлоге  (уз  захтев  није  доставњена  Копија  плана). 

Ова  информација  важи  док  је  на  снази  план  на  основу  којег  је  издата. 

Обрадили: 

- 

. вићіірав.... 
доставњено : 
І . Градској  управи  за  урбанизам  Н. Сад  
2. архиви \ 

0b2015 11 Образац  02 УТ.04-08-издање  1 



Услови  уређења  и  грађења  простора  по  планира  ним  наменама  
Комуналне  повријине  
Као  комуналне  површине  планирани  су  ТЕ-ТО, азил  за  животиње  и  остале  комуналне  
површине . 

148 168 З  
јОбра$ац  .ут.04-08-издање  i 

извод  из  ПЛАНА  ДЕТАЊНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

3. ПРАВИЛА  УРЕЂЕЊА  
3.1. Намена  површина  и  концепција  уређења  простора  
Азил  за  напуштене  животиње  реализован  је  уз  Пут  шајкапког  одреда . На  простору  
оредењеном  за  остале  комуналне  nовршине  потребно  је  реализовати  гробње  за  кућне  
гbубимце, а  могуће  је  реализовати  и  комплекс  за  одлагање  и  третмак  анималног  отпада , апи  
и  неке  друге  комплементарне  комуналне  садржаје . 
Обавњање  делатности  у  радној  зони  мора  бити  такво  да  не  угрожава  постојеће  и  планиране  
садржаје  у  функцији  хидротехнике  у  кепосредном  окружењу. С  обзиром  да  се  ова  радна  зона  
својом  источном  границом  ослања  на  планирано  извориште  воде  инфилтрационог  типа, а  
јужно  уз  дунав  је  извориште  воде  Ратно  остРвоІ  у  тим  зонама  формирају  се  значајне  заштитне  
зелене  површине. 
Зелене  површине  утврђене  овим  планом  имају  двојаку  функцију . Један  део  је  у  функцији  
погbопривреде , а  други  у  функцији  заштите... У  зони  извориі.іјта  воде, уз  Канал  ДТД  и  
железничку  пругу  и  у  зони  такозваног  , великог  коридора  зеленило  има  функцију  заштите . 
У  обухвату  плана  значајан  део  заузимају  инфраструктурни  коридори . Такозвани  11велики  
коридор  обухвата  значајне  енергетске  инфраструістурне  правце  (далековода , нафтовода ...). 
3начајан  инфраструісгурнои  објекат  у  обухвату  плана  је  ТС  ,,Нови  Сад  9. Комплекс  
трансформаторске  станице  планиран  је  за  проширење . 

3.2. Подела  простора  на  просторне  целине  
Простор  у  обухвату  плана  могуће  је  поделити  у  три  просторне  целине. Постојећа  улица  Г1ут  
шајкашког  одреда  пресеца  простор  у  смеру  запад-североисток  и  дели  га  на  целине  и  то  једну  
северно  од  ње  и  две  у  јужном  делу  простора . 
Просторне  целине  су  подједнаке  величине , а  садржајно  различите: 
- Прва  целина  је  намењена  пословању , комуналним  делатностима  и  заштитном  зеленилу , али  
и  значајним  инфраструктурним  правцима  (енергетски  коридор  тзв. велики  коридор, 
индустријска  саобраћајница , индустријски  колосек) и  објектима  (ТС  110/20 kv). 

3.7. заштита  градитетbског  наслеђа  
На  простору  у  обухвату  плана  у  евиденцицји  стручне  службе  заштите  не  постоје  заштићена  
културна  добра , као  ни  подаци  о  забележеним  локалитетима  са  археолошким  садржајем . У  
складу  са  чланом  109. закона  о  културним  добрима  (Службени  гласник  РС  бр.71194, 52/11 - 

др- закон  и  99/11 
- др. закон), ако  се  у  току  извођења  грађевинских  и  других  радова  наиђе  на  

археолошка  налазишта  или  археолошке  предмете , извођач  радова  је  дужан  да  одмах, без  
одлагања  прекине  радове  и  обавести  надлежни  завод  за  заштиту  споменика  културе  и  да  
предузме  мере  да  се  налаз  не  униіiјти  и  не  оштети  и  да  се  сачува  на  месту  и  у  положају  у  
коме  је  откривен . 

4. ПРАВИЛА  ГРАЂЕЊА  
4.1. Услови  за  изградњу  објеката  и  уређење  простора  
Утврђивање  регулационе  и  грађенинске  линије  
за  планиране  објеісге  утврђена  је  грађевинска  линија  и  то  на  удагености  минимално  5м  од  
регулационе  линије. У  зони  између  регулационе  и  грађевинске  линије  могуће  је  поставити  
објекте  портирнице , рекламне  елементе  и  сл . 
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На  преосталом  простору  намењеном  за  комуналне  површине  северно  и  западно  од  
планираног  локалитета  за  азил  животиња  потребно  је  лоцирати  комплекс  гробња  за  кућне  
гbубимце , а  могуђе  је  и  друге  сличне  садржаје  као  што  је  комплекс  за  одлагање  и  третман  
анималног  отпада  или  неке  друге  сродне  садржаје. Комплекс  гробња  за  кућне  њубимце  је  
обавезан  на  овом  простору. Минимална  парцела  за  организацију  ових  садржаја  је  1 ha. 
Уређење  и  изградња  ће  се  спроводити  у  складу  са  нормативима  и  стандардима  који  важе  за  
ову  намену . За  изградњу  објеката  примењију  се  општа  правила  изградње. 

Општа  правила  изградње  
Нове  парцеле  треба  да  буду  приближно  правилног  геометријског  облика, да  имају  излаз  на  
јавну  површину , а  величина  је  дефинисана  у  забисности  од  намене  и  положаја  парцеле  у  
простору . На  графичком  приказу  11План  регулације  површина  јавне  намене  са  елементима  
парцелације , дефинисани  су  обавезни  и  могући  елементи  nарцелције , а  дефинисана  су  и  
правила  парцелације  по  планираним  наменама . дозвогbено  одступање  од  угврђених  мера  је  
1О%. 
За  реализацију  планираних  садржаја  у  радној  зони  ће  се  примењивати  следећи  урбанистички  
параметри : 
- максималан  индекс  заузетости  парцеле  је  50 %, а  индекс  изграђености  15; 
- индекс  заузетости  за  комплексе  који  се  састоје  од  више  парцела  рачуна  се  у  односу  на  
укупан  комплекс; 

- у  комплексима  чији  је  степен  заузетости  испод  50% сви  објекти  се  могу  доградити  до  
назначеног  степена  под  условом  да  не  ремете  постојеће  технолошке  линије; 
- сбе  постојеће  објекте  могуће  је  реконструисати , доградити  или  заменити  новим , уз  
поштовање  основних  урбанистичких  параметара , односно  yrврђеног  максималног  индекса  
заузетости  и  индекса  изграђености ; 
- дозвоњена  спратност  објеката  је  високо  приземгuе  (приземње ) до  максимално  П+2. Висина  
објеісга  (бенац  или  слеме) не  сме  прећи  висину  од  15 м. Подрумска  или  сутеренска  етажа  се  
не  препоручује , а  унутар  постојећих  комплекса  ускладити  спратност; 
- ако  се  унутар  етаже  реализује  галерија, дозвогbава  се  реализација  галеријског  дела  на  
максимално  1/3 основе  приземња  објеісга; 

- у  спратним  деловима  могући  су  конзолни  испусти  ван  утврђене  грађевинске  линије; 
за  административне  објекте  и  за  карактеристичне  објеwге  (објекти  са  посебним  

конструктивним  и  обликовним  засі-евима  због  технолошких  потреба ) не  условњава  се  
спратност  ни  висина; 
- висина  рекламних  елемената  ограничава  на  30 м: 
- објејсге  лоцирати  на  парцели  тако  да  је  удањеност  од  суседне  парцеле  минимално  4 м  на  
једној  страни  због  ватросигурносних  услова , односно  минимално  2м  на  супротној  страни  (за  
индустријске  објекте  положај  ускладити  са  условима  утврђеним  Прабилником  о  техничким  
нормативима  за  заштиту  индустријских  објеката  од  пожара  ( Службени  гласник  РС , број  
1(18); 
- манипулативне  и  паркинг-површине  обезбедити  унутар  комплеј(са, паркирање  обезбедити  за  
50% запослених  или  према  нормативима  за  одређену  делатност; 
- кровови  објеката  су  равни  или  благог  нагиба  до  10 степени , а  дозвоњена  је  реализација  
лучних  кровова; 
- комплекси  се  могу  ограђивати  транспарентном  оградом  висине  до  220 м  (осим  ако  
конкретна  намена  не  условњава  посебне  услове  ограђивања ); 
- могућа  је  фазна  реализација  за  све  планиране  садржаје; 
- заступњеност  зелених  површина  на  комплексу  зависи  од  величине  комплекса . Комплекси  
величине  до  lha треба  да  имају  минимално  20 % зелених  површина , комплекси  
ha 25 %, а  већи  комплекси  преко  5 ha 30-50 % зелених  површина . 
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3.5. Трасе, коридори  и  капацитети  инфраструктуре  
3.5.2. Водна  инфраструктура  
Одвођење  отпадних  и  атмосферских  вода  
У  цињу  заштите  и  несметаног  одржавања  отворене  каналске  мреже, планирају  се  заштитини  
појасеви  ширине  5 м, мерено  од  горње  ивице  канала. Сви  евентуални  радови  у  овоМ  гіојасу  
морају  бити  у  складу  са  условима  Јавног  водопривредног  предузећа  Воде  Војводине . 
Планом  се  оставња  могућност  зацевњења  дела  каналске  мреже, као  и  затрпавања  појединих  
најузводнијих  деоница  каналске  мреже, а  у  цињу  што  квалитетнијег  и  рационалнијег  
просторног  уређења . 

из8Од  из  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  

7.3. Просторне  целине  за  које  је  основ  за  реализацију  план  детањне  регулације  и  nлан  
генералне  регулације  (дуални  режим  
Основ  за  спровођење  на  деловима  простора  за  које  је  обавезна  израда  плана  детањне  
регулације , а  налазе  се  у  обухвату  измена  и  допуна  Плана  су  план  генералне  регулације  и  
план  детањне  регулације  (дуални  режим). 
Планом  генералне  регулације  yгврђен  је  заштитни  појас  далековода , а  све  смернице  за  
израду  ппанова  детањне  регулације  дефинисане  су  у  пододењку  8.2. Услови  за  уређење  
простора  за  које  је  основ  за  реализацију  план  детањне  регулације . У  случају  да  на  
просторима  испод  заштитког  појаса  далековода  постоје  важећи  планови  детањне  регупације , 
сва  правила  уређења  и  грађења  за  ове  просторе  се  спроводе  на  оскову  тих  планова . 

6.3. Енергетска  инфраструјпура  
Снабдевање  електричном  енергијом  
Око  свих  далековода ... дефинисани  су  заштитни  коридори . Изградња  објеката  и  садња  
средње  и  високо  растуђег  дрвећа  и  вођки  у  заштитном  коридору  није  дозвоњена , осим  уз  
услове  и  сагласкост  ЈП  ,,Електромрежа  Србије . 
Преко  псдручја  прелазе  следећи  далеководи  1 1 0 kV y надлежности  Електромрежа  Србије  а. 

д. Београд : 
- далековод  110 kV број  176/1 ТС  Нови  Сад  3 - ТС  Нови  Сад  9; 
- далековод  110 kV број  176/2 ТС  Нови  Сад  9 - ТЕ-ТО  Нови  Сад; 
- далековод  110 kV број  176/3 ТЕ-ТО  Нови  Сад  - ТС  Нови  Сад  4; 
- далековод  110 kV број  1005 ТС  Нови  Сад  3 - ТЕ-ТО  Нови  Сад. 
Сви  далеководи  110 kV задржавају  своју  трасу. На  свим  далеководима  могућа  је  
реконструкција , адаптација  и  санација  у  сврху  одржавања  и  ревитализације  система. 
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  иквеститор  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  инсі-алације, а  на  основу  важећих  закона . правилкика  и  
техничких  прописа . 
Претходно  наведени  услови  важе  приликом  израде  Елабората  о  моrућностима  градње  
плакираних  објеката  у  заштитном  појасу  далековода . Ширина  заштитног  појаса  далековода  је  
добијена  сабирањем  законски  прописане  удањености  од  крајњег  фазног  nроводника  и  
удањености  крајњег  фазног  проводкика  од  осе  далековода  и  изкоси  29 м  од  осе  далековода  
са  обе  стране  далековода  110 kV. 
Потребно  је  и  анализирати  утицај  далековода  на  потенцијалне  плани  .----- кге  од  
елеи-ропроводног  материјала . Овај  утицај  на  цевоводе, у  зависност  
подручја , потребно  је  анализирати  на  максималној  удањености  до  1 ODO .t- - і  а. 
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Такође  је  потребно  анализирати  утицај  далековода  на  телекомуникационе  водове  (не  треба  
ако  су  у  питању  оптички  каблови ). Овај  утицај , у  зависности  од  специфичне  отгіорности  тгіа  и  
насегености  подручја , потребно  је  анализирати  на  максималној  удагености  до  3000 м  од  
осе  далековода  у  случају  градње  елекомуникационих  водова. 
Утврђују  се  следеђи  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  удагеност  од  5 м  у  односу  на  
проводнике  далековода  напонског  нивоа  110 kV; 
- забрањено  је  кориііјћење  прсклица  и  воде  у  млазу  за  заливање, уколико  постоји  могућност  
да  се  млаз  воде  приближи  на  мање  од  5 м  проводницима  далековода  напонског  нивоа  110 
kV; 
приликом  извођења  било  каквих  грађевинских  радова, нивелације  терена, земаних  р2д0ва  

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  5м  у  односу  на  проводнике  далековода  напонског  нивоа  110 kV; 
- забрањено  је  складиііЈтење  лако  запагbивог  материјала  у  зантитном  појасу  далековода ; 
- нисконапонске  прикњучке , телефонске  прикгbучке, прикјучке  за  кабловску  телевизију  и  
друге  прикГbучке  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  уземrbени; нарочито  водити  рачуна  о  изједначењу  
потенцијала ; 
- минимално  растојање  планираних  објеката , пратеће  инфраструктуре  и  инсталација  од  било  
ког  дела  стуба  далековода  износи  12 м  
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ПЛАН  НАМЕНЕ  ПОВРШИНА, САОВРАЋАЈА, РЕГУЛАЦИЈЕ  И  НИВЕЛАЦИЈЕ  

НАМЕНА  ПОВРШИНА  

ПОСЛОВАЊЕ  

ПОСЛОВАЊЕ  СЕКУНДАРНОГ  И  ТЕРЦИЈАРНОГ  CEuOPA - ДО  П+2 

ТЕРМИНАЛ  НАФТЕ  И  НАФТНИХДЕРИВАТА -дО  П+2 

СТАНОВАЊЕ  

НАСЕЈЂЕ  ШАј-IГАЈ  

КОМУНАЈІНЕ  ГIОВРШИНЕ ЗЕЛЕНИЛО  

ТЕРМОЕЛЕКТРАНА -ТОПЛАНА  (ТЕ-ТО) 

АЗИЛ  ЗА  ЖИВОТИЊЕ  

ОСТАЛЕ  КОМУНАЛНЕ  ПОВРШИНЕ  

ХИДРОТЕХНИЧКИ  СИСТЕМИ  

КАНАЛ  ДТд  

МЕЛИОРАТИВНИ  КАНАЛИ  

ОДБРАНБЕНИ  НАСИП  

ЗАШТИТНО  ЗЕЛЕНИЛО  
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ПОВРШИНЕ  ЈАВНЕ  НАМЕНЕ  

саобраhајнице  

железница  

водене  гіовршине  

насигі  

заштитно  зеленило  

сјіецијална  намена  

површине  за  хидротехничке  захвате  

гірерада  отгіадних  вода  

термоеле  ктра  на-тогілана  

азил  за  животиње  и  други  комунални  садржаји  

црпна  станица  

трансформаторска  станиіја  

ПОВРШИНЕ  ОСТАЛИХ  НАМЕНА  

) ( путни  објекат  

 > пешачкоинфраструіпурни  објекат  

ј железнички  објекат  

стање план  
далековод  110 kV 

трансформаторска  станица  110120 kV 

основни  правци  егіектроенергетске  мрсже  20 kV 
повезна  вреловодна  мрожа  
гасовсд  високог  притиска  
нафтовод  
продуктовсд  
телекомуникациони  вод  

главна  мерно-регујіациона  гасна  станича  (ГМРС) 

термоелектрана -топлана, енергана  

рафинерија  нафте  

терминал  нафтовода  ипродуктовода  

заітитни  еі- ергетски  коридор  

објокат  електронских  комуникација -антенски  стуб  

заштитни  појасдалековода  11ОкV 

   

планирана  регулациона  линија  

граница  катастарских  опLјјтина  

грај-јица  обухвата  rіnaі-іa 

ГРАНИЦА  ГРАЂЕВИНСКОГ  ПОдР 4ЈА  ГР.АДА  НобоГ  САдА  

 

а  

 

  

- 61 број  гіреломних  тачака  

граница  обухвата  измене  и  допуне  плана  



Оомuѕ  
СОN.ЅтгџтјоN doo 
$ІЈ  

Олтuм   24.о -2ђ   
І N јЈА, 8АмоV ЅтRдНјмЈ  45 

   

 

 

угоВоР  

   

датул:  А  2.022  

о  ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ  услуге  - Израда  npojeІnuo техничке-документације  за  изградњу  
ј-робЈЂа  за  кућне  л,убимце  у  Новом  Сад  

uЈифра  СППГ-У-2-ј12021 -300 

између: 

1. Јавног  комуналног  предузећа  3оохигијена  и  Ветерина  Нови  Сад  Нови  Сад, 
Фугоикм  пуг  број  13, Нови  Сад, коју  заступа  Ивана  Кукин, диреІсгор  (у  даГbем  тексту: Наручилац ), 

и  
2.Оомuѕ  Conѕtructіon из  Инђије, 

(навести  скраћено  посіовно  име  из  АПР-а) 

угі.Бановић  Страхиње  бр. 45 ( удаЈ-bем  тексту: добавјіач) кога  застула  

директор  Ђура  Ковачевић . 
(навести  функцију  и  име  и  презиме) 

Подаци  о  наручиоцу; Подаци  о  до5авлачу: 

ПИБ: 100454644 ПИБ: 105824694 

Матични  број: 08408777 Матични  број: 20471697 

Број  рачуна: 160-375879-64 Назив  банке  u 
број  рачуна: 

Raіffeіѕen bank 
265-2200310000567-73 

Телефон: 02116300-841 тејіефон; 062355311 

Факс: 021/6300-841 Факс: 

-мајј: јаvnеnаbаvkе.zооhідеnамајІ.см  Е-мај l: оffјсе(dомuбЈб  

Оснсв  уговоDа; 

Број  ЈН: ОППГ-У-2-112021-300 

датум  објавливања  јавне  набавке  на  порталу  јавних  
набавки  и  интернет  страници  

17.12.2021. 

Број  и  датум  одлуке  о  додели  уговора: 03-372319-2021 од  31. 12.2021. 

Покуда  изабраног  Понуђача  број  509/21 од  23.12.2021.године  
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Предмет  уговора  
Члані . 

Г]редмет  уговора. су  услуге  - Израда  лројекл-но  техничкедоКУментациЈе  3а  изградњу  гробња  за  кућне  лубимце  у  Новом  Саду, шифра  ОППгУ-2.Іј2о2јЗоо  Врста, когтичина  и  цена  услуга  утврђене  су  ірема  Позиву  и  Конкурсној  докумен-гацији  Наручиоца  објавњеним  на  Порталу  јавних  набавки  дана  17.I2.2О2Ігодине  спроведеном  овореном  поступку  јавне  набавке  и  прихваћеној  понуди  добавњача  број: 509121 оД  Зlл2.2021 године  (у  даЈbем  тексту; Понуда). 
Понуда  и3 става  2. овог  члана  чини  саставни  део  Уговора. 

Рок  
Члан  2. 

добавј-bач  ће  Наручиоцу  изврт.Џити  ус -іуге  из  члана  І . овог  уговора  према  карактеристикама  које  су  утврђене  Техничком  спецификацијом  и  прихваћеној  Понуди. добавњач  се  обавезује  да  ће  у  року  од  60 од  дана  увођења  у  посао  по  записнику  о  увођењу  у  посао  ИСпоручитиизвршити  услуге  према  карактеристикама  које  су  утврђене  Техничком  спецификацијом  и  прихваћеној  Понуди. 
У  случају  прекорачења  рока  из  става  2. овог  члана  Добавњач  је  дужан  да  плати  Наручиоцу  на  име  уговорне  казне  О,2% угоаорене  вредности  за  сваки  дан  кашњења  односно  прекорачења  уГовореног  рока  изврLтјења. 
Изузетно  рок  из  става  І . оВог  члана  продужава  се  на  захтев  добавњача: 
- у  случају  прекида  услуга  који  траје  дуже  од  З  дана, а  није  изазавна  криВицом  добавњача; 
- у  случају  елементарних  непогода  (земГbотрес, поплава, пожар) као  и  другим  догађајима  са  карактером  више  силе . 
UЈтрајк  ангажованих  радника  од  стране  добавњача  не  може  би-і-и  разлог  за  продужење  poІ a. 3ахтев  за  продужење  уговореног  рока  добавњач  упућује  у  писменој  форми  Наручиоцу. Уговорени  рокје  продужен  када  уговорне  стране  о  томе  постигну  писмени  споразум. 

Цена  и  плаћање  
Члан  З. 

Уговорне  стране  прихватају  јединичне  цене  које  је  добавњач  дао  у  Понуди. Уговорне  стран  прихватају  укупну  цену  коју  је  добавњач  дао  у  Понуди. Уговорне  стране  су  сагласне  да  укупна  цена  на  дан  закњучења  овог  уговора  износи  укупно  =3.980.000,00 динара  без  пдв  односно  укупно  =4.776.000,00 динара  са  пдв  Уговорне  стране  су  сагласне  да  ђе  цене  из  прихваћене  понуде  бити  фиксне  (непроменњиве ) током  извршења  уговора  и  неће  подлегати  променама  ни  из  каквих  разлога. Појединачне  цене  у  понуди  су  дате  без  ПДВ. 
Наручилац  ће  уговорену  цену  за  услуге  по  овом  Уговсру  која  износи  =3.980.000,00 Динара  без  nДв, платити  на  следећи  Начин: 

-1 0О% од  вредности  уговорених  услуга  путем  аванса, 
након  обострано  потписаног  Уговора  uјто  износи  =3.980.000,00 динара  без  ПДВ, односно  4.776.000,00 са  ПДВ(понуђач  је  у  обавези  да  испостави  авансни  рачун  по  пријему  авансне  уплате) и  

Наручилац  ће  извршити  плаћање  аванса  тек  након  што  му  добавњач  достави  гаранцију  за  повраћај  авансног  плаћања  издату  од  стране  пословне  банке  добавњача  на  начин  како  је  то  дефинисано  у  Конкурсној  документацији . 

Члан  4. 
Квалитагивну  и  квантитативну  контрслу  извршених  услуга  Наручилац  ђе  извршити  пре  пријема  истих. 
Пријем  извршених  услуга  Наручилац  he иавршити  комисијски  о  чему  ће  се  сачинити  записник  о  примопредаји . 

Члан  5. 

добавњач  је  дужан  да, о  свом  трошку, изврши  све  поправке  у  случају  наношења  птгете  гіриликом  реализације  УгQвора, али  тако  да  поправка  штете  не  утиче  на  рок  изврuЈења  Уговора. 
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Члан  б. 
Уколико  добавњач  не  извршени  услуге  у  уговореном  року, гіоручену  количину  услуга  

уобичајеног  квалитета  Наручилац  може  раскинyги  овај  уговор . 

Члан 7. 
Гарантни  рок  износи  2 године  од  дана  обостраног  потписивања  записника  о  квантитативном  

и  квалитативном  пријему  изврLпених  усгіуга. 
Добавгbач  је  дужан  да  без  - акнаде  отклони  све  евеніуалне  недостатке , које  се  уоче  у  

гарантном  року, као  и  после  истека  гарантног  рока  уколико  потичу  од  скривених  мана. 

Члан  8. 
Обавезује  се  добавгbач  да  у  року  од  15 дана  од  пријема  обавеіuгења  о  Одлуци  о  додели  

уговора  а  пре  заклучења  уговора  преда  Наручиоцу  у  депозит: 
-банкарску  гаранцију  за  добро  изuршење  посазіа, заведену  под  бројем  265-62-3660&.33 

од  24.01 2021. на  износ  од  5% са  ПДВ-ом  од  уговорене  вредности  која  је  безусловна , неопозива  и  на  
први  позив  наплатива  са  роком  важности  до  238800.00. године  (тридесет  дана  дуже  од  рока  за  
пружање  услуга), уз  могућност  продужетка  у  зависности  од  рока  за  продужење  пружања  услуга. 

Ако  добавгbач  услуга  не  обезбеди  банкарске  гаранције  из  претходног  става  Наручилац  има  
право  да  реализује  меницу  са  меничним  писмом ,у  износу  сд  3% без  пдв-авредности  nонуде  ,коју  је  
прибавио  пре  потписивања  уговора. 

Потписом  овог  уговора  Добавгbач  даје  своју  безусгіовну  сагласност  Наручиоцу  да  може  
реализовати  депоновану  гаранцију  у  случају  да  не  изврши  своју  обавезу  из  Уговора  која  се  односи  
на  уговорену  цену, квалмтет  извршених  услуга, као  и  на  рокове  извршења  услуга. 

Обавезује  се  Наручилац  да  добавгbачу  иа  његов  писмени  захгев  врати  нереализовану  
депоновану  гаранцију  у  року  од  3 дана, од  дана  када  је  Наручилац  прихватио  Коначни  рачун  који  је  
доставио  Добавлач. Коначни  рачун  се  сматра  прихваћеним  даном  овере  представника  Наручиоца . 

У  случају  да  добавrbач  једнострано  раскине  Уговор  или  уколико  после  више  узастопних  
упозорења  (евидентираних  у  облику  писаниг  докумената  у  виду  дописа  са  задатим  роковима ) од  
стране  Наручиоца , добавј-bач  и  дање  пружа  услуге  неквалитетно  Наручилац  ће  обуставити  
пружање  услуга, у  тим  ситуацијама  Наручилац  има  право  да  реализује  гаранцију  за  добро  извршење  
посла  даіу  у  депозит, као  и  на  трошкове  настале  због  накнадног  пружања  услуга  од  другог  
Понуђача-добавrbача. 

- Обавезује  се  добавrbач  да  у  року  од  15 дана  од  пријема  обавецпења  о  Одлуци  о  додели  
уговора  а  пре  закГbучења  уговора  преда  Наручиоцу  у  депозит: 

- банкарска  гаранција  за  авансно  плаћање  која  ће  бити  са  кпаузулом  неопозива , 
безусловна , < наплатива  на  први  позив > и  без  права  на  приговор, . на  износ  од  100% од  уговорене  
вредности  са  ПДВ-еом  и  са  роком  важности  који  је  30 дана  дужи  од  рока  датог  за  извршење  посла  
предаје  се  у  моменту  закњучења  уговора, заведену  nод  бројем  265-62-36640-28 од  24.01.2021. 
године  на  износ  од  4.776.000,00 динара  са  пдв-ом  која  је  бвзусловна , неопозива  и  на  први  позив  
наплатива  са  роком  важности  до  01.06.2022. године  (тридесет  дана  дуже  од  рока  за  пружање  
услуга), уз  могућност  продуже-гка  у  зависносги  од  рока  за  продужење  пружања  услуга. 

Ако  Добавгbач  услуга  не  обезбеди  банкарске  гаранције  из  лретходног  става  Наручилац  има  
право  да  реализује  меницу  са  меничним  писмом  за  озбигbност  понуде, у  износу  оД  3% вредности  
понуде, којује  прибавио  пре  потписивања  уговора. 

Потписом  овог  уговора  добавгbач  даје  своју  безусловну  сагласност  Наручиоцу  да  може  
реализовати  депоновану  гаранцију  у  случају  да  не  изврши  своју  обавезу  из  Уговора  која  се  односи  
на  повраћај  авансне  уплате. 

Обавезује  се  Наручилац  да  добавњачу  на  његов  писмени  захтев  врати  нереализовану  
депоновану  гаранцију  y poІcy од  14 дана  од  дана  када  је  добавњач  у  целости  извријио  своје  
обавезе  преузете  овим  Уговором  достави  срдства  финансијског  обезбеђења  за  гарантни  рок. 

У  случају  да  добавгbач  једнострано  раскине  Уговор  или  уколико  после  више  узастопних  
упозорења  (евидентираних  у  облику  писаниг  докумената  у  виду  дописа  са  задатим  роковима ) од  
стране  Наручиоца , добавњач  и  дање  прука  услуге  неквалитетно  Наручилац  ће  обуставити  пружање  
услуга, у  тим  ситуацијама  Наручилац  има  право  да  реализује  гаранцију  за  добро  извршење  посла  
дагу  у  дегіозит, као  и  на  троuЈкове  настале  због  накнадног  пружања  услуга  од  другог  Понуђача-
Добавњача . 
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ПОВЕРЊИВОСТ  

Члан  9. 
Лружаоци  услуга, односно  Извршиоци  који  су  ангажовани  на  извршавању  обавеза  из  овог  Уговора, дужни  су  да  чувају  ПоверЈ-bивост  саих  података  и  информација  садржаних  у  документацији  и3вештајима , Предрачунима  техничким  Подацима  и  обавештењима  до  којих  дођу  у  вези  са  реалиаацИјом  овог  Уговора  и  да  их  користе  искЈbучиво  за  обавгbање  те  Услуге, а  у  складу  са  Уговором  о  чувању  пословне  тајне  и  Повергbивих  информација  који  је  као  пригг  саставни  део  Уговора. 
Информације  подаци  и  документација  које  је  Корисник  услуге  доставио  Пружаоцима  услуга  у  извршавању  предмета  оаог  Уговора, Пружаоци  услуга  не  могу  ставгbати  на  располагање  трећим  лицима, 6е3 претходне  писане  сагласности  Корисника  услуге. 

ИНТЕЈІЕКТУАЈјнА  СВСЈИНА  
Члан  10. 

Овим  Уговором  Пружаоци  услуга  гарантују  Кориснику  услуге  да  су  власници  и/или  искгbучиви  носиоци  права  интелеісгуалне  својине  на  предметним  Услугама, и  да  ђе  ЗаштИтити  Корисника  услуге  у  случају  евентуај-іних  Захтева  трећих  лица  по  основу  Права  интелектуалне  својине. 
Пружаоци  услуга, који  користе  интелектуалну  својину  трећих  лица  (без  обзира  о  какаој  врсти  ингелеісгуалне  својине  је  реч), гарантују  Кориснику  услуге  да  су  носиоци  права  или  да  имају  законито  право  на  коришћење  и/или  употребу  такве  интелектуалне  својине. Накнаду  за  коришћење  патената , као  и  евентуалну  одговорност  за  повреду  Заштићених  права  интелектуалне  својине  трећих  лица, сносе  Лружаоци  услуга. 

ЗАШТИТА  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ  И  ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ  ЕНЕРГЕТСКЕ  ЕФИјСАСНОСТИ  
Члан  11 

Пружаоци  услуга  су  Одговорни  да  услуге  које  су  nредмет  свог  Уговора  не  загађују, односно  минимално  утичу  на  животну  средину, односно  да  обезбеђују  адекватно  смањење  потрошње  енергије  - енергетску  ефикасност . 

КВАЛИТАТИВНИ  И  КВАНТИТАТИВНИ  ПРИЈЕМ  

Члан  12. 
Квалитативни  и  квангитативни  пријем  Услуге  врши  се  приликом  пружања  услуге  у  присуству  оВлашћених  представника  за  праћење  реализације  Уговора, када  се  и  пОтписује  3аписник  о  пруженим  услугама, 
У  случају  да  се  приликом  пријема  Услуге  угврди  да  стварно  стање  не  одговара  обиму  и  квалитету, Корисник  услуге  је  дужан  да  рекЈlамацију  записнички  констатује  и  исту  одмах  достави  Пружаоцима  услуга. 
гiружаоци  услуга  се  обавезују  да  Недостатке  установуbене  од  стране  Корисника  услуге  приликом  квантитаі-ивног  и  квалитативног  пријема  отклоне  у  року  од  8 (словима: осам) дана  оД  момента  пријема  рекламације  о  свом  трошку. 

ВИША  СИЛА  
Члан  13. 

Уговорна  страна  којој  је  извршавање  уговорних  обавеза  онемогућено  услед  дејства  више  силе, у  обавези  је  да  одмах, без  одлагања, а  најкасније  у  року  од  48 (четрдесетосам ) часова, од  часа  наступања  случаја  више  силе, писаним  путем  обавести  другу  Уговорну  страну  о  настанку  више  силе  и  њеном  процењеном  или  очекиваном  трајању, уа  доставгbање  доказа  о  наступању  више  силе. За  време  трајања  виuје  силе  свака  Уговорна  страна  сноси  сеоје  трошкОве  и  ни  један  трошак, или  губитакједне  ијили  друге  Уговорне  стране, кОји  је  настао  за  време  или  у  вези  дејства  више  силе, неће  се  сматрати  ипетом  коју  је  обавезна  да  накнади  друга  Уговорна  страна, ни  за  време  трајања  вицје  силе, ни  по  њеном  престанку. 
У  случају  наступања  випје  силе, Уговорне  стране  имају  право  да  Продуже  рок  важења  Уговора  за  оно  време  кашњење  у  испуњењу  Уговора  којеје  проузроковано  вишом  силом. 
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Уколико  дејство  више  силе  траје  дуже  оД  30 (тридесет) календарских  дана, Уговорне  стране  ће  се  
договорити  о  дагbем  исгіуњењу  Уговора, о  чему  Ће  закгучити  анекс, или  ће  се  споразумети  о  раскиду  
Уговора . 

НАКНАДА  ШТЕТЕ  
Члан  14. 

Пружаоци  успуга  су  у  складу  са  3аконом  о  облигационим  односима  одговорни  за  штету  коју  је  
претрtіес  Ксрисник  услуге  неиспуњењем , делимичним  испуњењем  или  задоцњењем  у  испуњењу  
обавеза  гіреузетих  овим  Уговором . 

Корисник  услуге  има  право  на  накнаду  обичне  uјтете  и  измакле  користи, коју  су  Пружаоци  
услуга  у  ереме  закучења  уговора  морали  предвидети  као  могуће  последице  повреде  уговора, а  с  
обзиром  на  чињенице  које  су  им  тада  биле  познате  или  морале  бити  познате. 

У  случају  преваре  или  намерног  неисnуњења, као  и  неиспуњења  због  крајње  непажње , 
Корисник  услуге  има  право  захтевати  од  Пружалаца  услуга  накнаду  целокупне  штете  која  је  настала  
због  повреде  уговора, беа  обзира  на  то  што  Пружаоци  услуга  нису  знали  за  посебне  окојіности  због  
којих  су  оне  настајіе. 

РАСКИД  УГОВОРА  
4лан  15. 

Осим  обавезног  раскмда  уговора  из  члана  1 З. 3акона, свака  Уговорна  страна  може  
једнострано  раскинути  овај  Уговор, у  случају  да  друга  Уговорна  страна  не  испуни  своју  обавезу  ни  у  
оставјbеном  примереном  накнадном  року, доставгbањем  писане  изјаве  о  раскиду  Уговора  другој  
Уговорној  страни, 

Корисник  услуге  може  једнострано  раскинути  овај  Уговор  пре  истека  рока  услед  престанка  
потребе  за  ангажовањем  Пружалаца  усіуга, досгавгbањем  писае  изјаве  о  једностраном  раскиду  
Уговора  у  ком  случају  Пружаоци  услуга  немају  nраво  на  накнаду  ијтете. 

РЕШАВАЊЕ  СГІОРОВА  
Члан  16. 

Сви  несгіоразуми  који  настану  из  овог  Уговора  и  поводом  њега  Уговорне  стране  ће  решити  
споразумно , а  уколико  у  томе  не  успеју  Уговорне  стране  су  сагласне  да  сваки  спор  настао  из  овог  
Уговора  буде  коначно  решен  од  стране  стварно  надлежног  суда  у  Новом  Саду. 

ИЗМЕНЕ  ТоКОМ  ТРАЈАЊА  УГОВОРА  
Члан  17. 

Уговорне  стране  су  сагласне  да  се  евентуалне  измене  и  доrіуне  овог  Уговора  изврu е  у  писаној  
форми  - закЈ-bучивањем  анекса  у  складу  са  законом. 

Корисник  услуге  може  да  дозволи  промену  битних  елемената  Уговора  из  објеіпивних  разлога  
као  што  су: виша  сила, измена  важећих  прописа, мере  државмих  органа, промењене  околности  у  
смислу  одговарајућих  одредби  Закона  о  облигационим  односима . 

ОВЛАШЋЕНИ  ГIРЕДСТАВНИЦИ  ЗА  ПРАЋЕЊЕ  ИЗВРШЕЊА  УГОВОРА  

Члан  18.. 

Овлашћени  представници  за  праћење  извршења  овог  Уговора  су: 

- за  Корисника  услуге: ДВМ  Ивана  Кукин, 
- за  Праоце  услуга: Ђура  Ковачевић  
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ЗА  НРУчиОцА  

:двм  ;укин, директор  

24.О1.222, 
Датум  поТnисиањ  утсеорі  

ЗАВРШНЕ  ОДРЕДВЕ  
Члан  19. 

Укогтико  Уговор  није  ИзврUЈен  раскинут  или  гірестао  Да  важи  на  други  начин  у  складу  са  одредбама  овог  Уговора  или  3акона, Уговор  престаје  да  важи  истеком  рока  оД  12 Месеца  од  дана  заКГтуЧења  Уговора. 

Уговор  остаје  на  снази  у  слуају  ништавос  његових  појединих  одредби , уколико  оне  не  повлаче  ништавост  целокупног  Уговора. 
Члан  20. 

Пружаоци  услуга  су  дужни  да  без  одлагања  а  најкасније  у  року  од  $ (пет) дана  од  дана  насі-анка  промене  у  било  којем  од  података  у  Вези  са  испуњено lUћу  услова  и3 поступка  јавне  набавке  о  насталој  промени  писмено  обавесте  Корисника  услуге  и  да  је  доКументу  на  прописан  начин. Уговорне  стране  су  обавезне  да  једна  другу  без  одлагања  обавесте  о  свим  променама  које  могу  утицаТи  на  реализацију  овог  Уговора. 

Члан  21. На  односе  Уговорних  страна, који  нису  уређени  овим  Уговором , примењују  се  одговарајуће  одредбе  300 и  друоіх  закона , подзаконских  аката, стандарда  и  техничких  норматива  Републике  Србије, примењивих  с  обзиром  на  предмет  овог  Уговора. 

Члан  22. 

Саставни  део  овог  Уговора  су  прилози, како  следи: 
Прилог  1 Понуда  

Прилог  2 06разац  структуре  цене  

Прилог  3 Пројектни  задатак  

Прилог  4 Средства  обезбеђења  

Члан  23 

0вај  Уговор  сматра  се  заКХbуеним  када  га  потпишу  законски  заступници  Уговорних  страна  0вај  Уговор  ступа  на  снагу  када  Пружаоци  услуга  доставе  средство  обезбеђења  за  испуњење  уговорних  обавеза  

Члан  24. 

Уговор  је  сачињен  у  б  (шест) истоветних  примерака  од  којих  Наручилац  задржава  4 (четири ) примерака , а  добавгач  2 (два) примерка. 
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На  основу  члана  24 став  1. тачка  3. Одгіуке  о  усклаивању  Одлуке  о, организовању  
Јавнот  комуналног  прсдузећа  ,,3оохчгијена  и  Ветерина  Нови  Сад  Нови  Сад  ( Служ6ени  
лист  Града  Новог  Сада , б . 47/16 и  46/20) и  члана  39. тачка  30. Стагута  Града  Новог  Сада  
(,,Службени  лист  Града  Н9вот  Сада , број  1 1/19), Скупштина  Града  Новог  Сала  на  ХХТІТ  
седници  ол  23. децем6ра 2921. тодмте, доноси  

РЕШЕЊЕ  
о  дАвАњу  сАгллсности  нл  ПРОГРАМ  пословАњА  лвног  

КОМУнАЛНОГ  ЛРЕдУЗЕЋА  ,,ЗООХиГИЈЕНА  И  ВЕТЕРИНА  Нови  САД  
нови  САД  зА  2022. ГОДИНУ  

,, 

НОІ dА  

рЈ:  

Дату   
1. ДАЈЕ  СЕ  саглјсност  на  Програм  пословања  Јавнот  комуналног  предузећа  

,,Зоохигијена  и  Ветерина  јГови  Сад  Нови  Сад  за  2022. тодину, који  је  Надзорни  одбор  
Јавнот  комуиалног  предузћа  ,,Зоохигијена  и  Ветерина  Нови  Сад  Нови  Сад  усвојио  на  
І  46. седници  одржаној  30. оембра  202 1. тодине. 

2. Ово  решење  о6јаити  у  ,,Службеном  лису  Града  Новог  Сада . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМІ-ІА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДиНА  
ГРАДНОВИСАД  
СКУпШТИНА  ГРАДА  НООГ  САДА  
Број: 352-3/2021-344.ј  
23. децсмбар  2021. тодине  
НОВИСАД  

предедница  

___._ 

МЅЈеца  Маинкоић  Радомировић  
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