
На  основу  члана  39. тачка  51. Статута  Града  Новог  Сада  (,Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  11/19), а  у  вези  са  чланом  9. 3акона  о  културним  добрима  (,Службени  
гласник  Републике  Србије  бр. 71/94, 52/1 1 

- др. закони, 99/1 1 др. закон, б!20 - др. 
закон, 35/21 - др. закон  и  129/21 - др. закон), Скупштина  Града  Новог  Сада, на  XXVІІ  
седници  од  27.јуна  2022. године, доноси  

ПРОГРАМ  
СПРОВОЋЕЊА  МЕРА  ТЕХНИЧКЕ  ЗАШТИТЕ  НА  КУЛТУРНИМ  ДОБРИМА  И  
ДОБРИМА  КОЈЕ  УЖИВАЈУ  ПРЕТХОДНУ  ЗАШТИТУ  У  ГРАДУ  нОвОМ  САДУ  

ј  

Овим  програмом  утврђују  се  културна  добра, као  и  добра  која  уживају  претходну  
заштиту , на  којима  ће  се  спроводити  мере  техничке  заштите , за  које  су  обезбеђена  
средства  у  буџету  Града  Новог  Сада  за  2022. годину , у  оквиру  раздела  Градске  улраве  за  
културу, као  и  субјекти  који  ће  учествовати  у  реализацији  овог  програма . 

ј ] 

Културна  добра  и  добра  које  уживају  nретходну  заштиту  из  тачке  Ј . овог  програма  
су: 

просторно  културно -историјска  целина  Алмашки  крај  у  Новом  Саду  утврђена  
Одлуком  о  утврђивању  Алмаuіког  краја  у  Новом  Саду  за  просторно  културно -
историјску  целину  (,,Службени  гласник  Релублике  Србије , број  47/19), 
просторно  културно-историјска  целина  Старо  језгро  Новог  Сада, утврђена  
Одлуком  о  утврђивању  старог  језгра  Новог  Сада  за  просторно  културно - 
историјску  целину  (,,Службени  гласник  Републике број  7/08), 
просторно  културно -историјска  целина  Комплекс  Синагоге , школе  и  
општинске  зграде  Јеврејске  заједнице  у  Новом  Саду  утврђена  за  непокретно  
културно  добро  од  великог  значаја  Одлуком  о  утврђивању  непокретних  
културних  добара  од  великог  значаја  (,,Службени  лист  Аутономне  покрајине  

број  25/91), 
простор iiо  културно -историјска  целина  Горња  и  доња  Тврђава  са  подграђем  у  
Петроварадину  утврђена  за  непокретно  културно  добро  од  великог  значаја  
Одлуком  о  утврђивању  iiепокретних  културііих  добара  од  великог  значаја  
(,,Службени  лист  Аутономне  покрајине  Војводине , број  25/90), 
објекат  у  Новом  Саду  у  Улици  Шумадијска  број  б, уписан  у  евиденциопи  лист  
добра  под  претходном  заштитом  Завода  за  заштиту  споменика  културе  Града  
Новог  Сада, Нови  Сад  под  редним  бројем  Уј /344 из  маја  199 1. године, 
објекат  у  Новом  Саду  на  Београдском  кеју  број  7 уписан  у  евиденциони  лист  
добра  под  претходном  заштитом  Завода  за  заuітиту  споменика  културе  Града  
Новог  Сада, Нови  Сад, под  редним  бројем  Ујј /5-2013 од  20. јуна  2013. године, 
и  
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објекти  у  Петроварадину  у  целини  ,,Стари  Мајур  уписани  у  евидснциони  лист  
добра  под  претходном  заштитом  Завода  за  заштиту  споменика  културе  Града  
Новог  Сада, Нови  Сад, под  редним  бројем  VІј /Н-2018 од  24. децсмбра  2018. 
годиН , 

јјј  

Програм  спровођења  мсра  техничкс  заштите  на  културним  добрима  и  добрима  која  
уживају  претходну  заштиту  у  Граду  Новом  Саду, реализоваће  се  у  складу  са  
Финансијским  планом  и  Програмом  рада  Завода  за  заштиту  споменика  културс  Града  
Новог  Сада, Нови  Сад  за  2022. годину, а  подразумсва  извођење  конзерваторско -
рсстаураторских  и  грађевинско -занатских  радова, као  и  стручни  и  конзерваторски  надзор  
над  радовима . 

ју  

Радови  из  тачке  јІј . овог  програма  реализоваће  се  на  објектима  и  просторима  
унутар  просторно  културно -историјских  целина  и  добрима  која  уживају  претходну  
заштиту  из  тачке  1!. овог  програма  и  то  

1. Објекат  на  Тргу  Марије  Трандафил  бр. 14, Нови  Сад  - обнова  фасаде  и  крова; 
2. Објекат  у  Темеринској  улици  бр. 12, Нови  Сад  - обнова  фасаде  и  крова; 
3. Објекат  у  Улици  Ђорђа  Јовановића  бр!  1, Нови  Сад  - обнова  фасаде; 
4. Објекат  у  Улици  Ђорђа  Јовановића  бр. 3, Нови  Сад  - обнова  фасаде; 
5. Објекат  у  Улици  Ђорђа  Јовановића  бр! 4, Нови  Сад  обнова  фасаде  и  крова; 
6. Објекат  у  Улици  Саве  Вуковића  бр. 1, Нови  Сад  - обнова  фасаде  и  крова; 
7. Објекат  у  Улици  Саве  Вуковића  бр.  2, Нови  Сад  - обнова  фасаде; 
8. Објекат  у  Улици  Саве  Вуковића  бр.  3, Нови  Сад  - обнова  фасаде; 
9. Објекат  у  Улици  Саве  Вуковића  бр. 4, Нови  Сад  - обнова  фасаде; 

10. Објекату  Улици  Саве  Вуковића  бр. 5, Нови  Сад  - обнова  фасаде  и  крова ; 
1 1. Објекат  у  Улици  Саве  Вуковића  бр. б, Нови  Сад  - обнова  фасаде; 
12. Објскат  у  Улици  Саве  Вуковића  бр. 8, Нови  Сад  - обнова  фасаде  и  крова; 
13. Објекат  у  Улици  Савс  Вуковића  бр. 9, Нови  Сад  - обнова  фасада  и  крова; 
14. Објекат  у  Улици  Саве  Вуковића  бр. 10, Нови  Сад  - обнова  фасада  и  крова; 
15. Објекат  у  Улици  Саве  Вуковића  бр. 12, Нови  Сад  - обнова  фасада  и  крова; 
16. Објскат  у  Улици  Саве  Вуковића  бр. 14, Нови  Сад  - обнова  фасаде  и  крова; 
17. Објекат  у  Улици  Саве  Вуковића  бр!  15, Нови  Сад  - обнова  фасаде; 
18. Објекат  у  Улици  Саве  Вуковића  бр. 16, Нови  Сад  - обнова  фасаде  и  крова; 
19. Објекат  у  Улици  Саве  Вуковића  бр. 17, Нови  Сад  - обнова  фасаде  и  крова; 
20. Објекат  у  Улици  Саве  Вуковића  бр. 18, Нови  Сад  - обнова  фасаде  и  крова; 
2 1. Објекат  у  Улици  Скерлићевој  бр. 39, Нови  Сад  - обнова  фасадс  и  крова ; 
22. Објекат  у  Улици  Земњане  ћуприје  бр.  1, Нови  Сад  - обнова  фасада  и  крова; 
23. Објекат  у  Улици  Земњане  ћуприје  бр.  2, І-Іови  Сад  - обнова  фасаде  и  крова; 
24. Објекат  у  Улици  Златне  греде  бр. 20, Нови  Сад  - обнова  фасаде  и  крова; 
25. Објекат  у  Улици  Златне  греде  бр. 37, Нови  Сад  - обнова  фасаде  и  крона; 



26. Објекат  у  Улици  Дунавској  бр. 33, у  Новом  Саду  (угаона  зграда , 11 фаза), обнова  
ф  асада  и  крова; 

27. Објекат  ,,Ватикан  у  Улици  Мите  Ружића  бр. 2, Лазе  Телечког  бр. 9, Католичка  
порта  бр. 4. и  6. у  Новом  Саду  - обнова  фасада; 

2а. Објекат  на  Тргу  Републике  бр.  2, Нови  Сад  - обнова  крова; 
29. Објекат  Парохијског  дома  Гркокатоличке  цркве  у  Улици  Војводе  Бојовића  бр.  2, 

Нови  Сад  - обнова  фасада; 
30. Објекат  у  Шумадијској  улици  бр.  6, Нови  Сад  - обнова  фасада; 
3 ј . Објекат  на  Београдском  кеју  бр. 7, Нови  Сад  - обнова  фасада; 
32. Зграда  Синагоге  у  Новом  Саду , Јеврејска  улица  бр. 9, Нови  Сад  - обнова  крова; 
33. Објекат  у  Улици  Косте  Нађа  бр.  7, Петроварадин  - обнова  барокне  капије, фасада  

и  крова; 
34. Објекат  у  Улици  Патријарха  Рајачића  бр. 8, Петроварадин  - обнова  фасаде  и  

кроБа; 
35. Објекат  ,,Велика  стражара  на  Хорнверку, ( легат  Ј. Солдатовића ) 

Петроварадин  - обнова  фасада  и  крова; 
36. Објекат  ,,Војна  болница  на  Тргу  Владике  Николаја  бр.  5, Петроварадин  (ІІ  фаза, 

зграда  команданта  и  главно  двориште ), обнова  фасада  и  крова; 
37 . , Молинаријева  капија , Петроварадин  - обнова  капије , и  
38. Обнова  забата, оградних  зидова  и  други  превентивно -заштитни  радови  у  

подрграђу  Петроварадинске  тврђаве . 

у  

У  цињу  реализације  овог  програма , Завод  за  запітиту  споменика  културе  Града  
Новог  Сада, Нови  Сад, обратиће  се  Министарству  културе  и  информисања  Републике  
Србије  са  захтевом  за  одређивање  Завода  за  заштиту  споменика  културе  Града  Новог  
Сада, Нови  Сад, као  стараоца  за  спровођење  мера  техничке  заштите  објеката  у  саставу  
просторно  културно  - историјских  целина  из  тачке  ју. овог  програма , сходно  члану  33. 
Закона  о  културним  добрима . 

vі  

Поред  обавезе  из  тачке  У. овог  програма, Завод  за  заштиту  споменика  културе  
Града  Новог  Сада, Нови  Сад, у  обавези  је  да  

прибави  услове  за  предузимање  мера  техничке  заштите  од  стране  Републичког  
завода  за  заштиту  споменика  културе , за  све  објекте  из  тачке  јУ. подтач . 1-6, 8-13, 
15, 16, 19. и  21-38. овог  програма , 
изради  прописану  техничку  документацију , 
спроведе  постуnкејавних  набавки , 
прибави  неопходна  акта  у  складу  са  прописима  о  планирању  и  изградњи  и  
прописима  о  комуналном  уређењу  Града  Новог  Сада, 
врши  стручни  и  конзерваторски  надзор , и  
обави  и  друге  активности  неопходне  за  реализацију  овог  програма . 
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ујј  

Извештај  о  реализацији  овог  програма  и  коришћењу  одобрених  средстава , Завод  за  
зајптиту  споменика  културе  Града  Новог  Сада, І-іови  Сад  ће  сачинити  у  року  од  30 дана  по  
реализацији  активности  из  тачке  111! овог  програма  и  доставити  Скупштини  Града  Новог  
Сада. 

ујјј  

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

јх  

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАДНОВИСАД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА Председниі  
Број : б-3 І2022-166-ј  
2?.јун 2022. године  
НОВИ  САД MЅc елсна  Мариііковић  Раомировић  
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